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Jim Morrison: idool en rolmodel 

PETER JAN MARGRY 

INLEIDING 

De paradox had nauwelijks groter kunnen zijn. Jim Morrison, de 
Amerikaanse rockzanger en dichter die zich door niemand iets liet 
voorschrijven of zich aan banden liet leggen, is meer dan dertig jaar 
na zijn dood alsnog in een keurslijf geperst. De omgeving van zijn 
graf op de Parijse begraafplaats Pere Lachaise, de espace Morrison, 
was langzaam uitgegroeid tot een soort vrijplaats, waar de ster door 
zijn fans als het ware weer tot leven werd gebracht en waar zijn mu
zikaliteit en poetisch-filosofisch gedachtegoed werden opgeroepen en 
uitgedragen. De informele gemeenschapsvorming en de annexatie 
van zijn graf en directe omgeving werd echter op 15 april 2004 door 
de autoriteiten onvoorwaardelijk teniet gedaan. De plaatsing van een 
afgesloten ijzeren cordon van verankerde dranghekken vormde de 
culminatie van een circa dertig jaar durende serie van confrontaties 
tussen Morrisons fans en de gevestigde orde. De plaatsing van de hek
ken was een ingrijpen van hogerhand, dat een zekere inversie van de 
betekenissen en functies rond zijn graf teweeg heeft gebracht en dat 
een deel van de bezoekers met een curieuze paradox confronteerde. 
Dorothea, geboren in 1966, een alleenstaande vrouw uit Hamburg, 
werd bij haar bezoek op 3 juli 2004 aan het graf hierdoor pijnlijk ge
troffen. 'Vor allem tat es mir weh fur Jim Morrison seIber,' vertelde ze, 
'fur ihn waren Barrieren ja das Schlimmste was es gab. Die Dinge, die 
Jim immer hat verhuten wollen, sind drei:lSig Jahre nach seinem Tode 
doch Wirklichkeit geworden. Er ist schlie:lSlich dennoch eingesperrt." 

In deze bijdrage wil ik analyseren op welke wijze de fans van Jim 
Morrison zijn graf in een sacrale plaats transformeren en hoe de cul
tus rond deze persoon als idool en rolmodel in de publieke ruimte 
performatief gestalte krijgt. Daamaast wil ik vaststellen of er in de 
casus Morrison sprake is van een loutere secular pilgrimage' of dat de 
fancultuur en Morrisoncultus op en rond zijn graf ook kenmerken 
van religiositeit vertonen? 
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MYTFIOLOGISERING

Niettegenstaande zijn faam als wereldster werd Morrison vijf dagen
nazijn dood, op 3 jtÃiry7t te Parijs, op wijwel anonieme wijze begra-
ven. r Mede om mogelijke hysterische taferelen met fans te voorko,
men, koos zijn wiendin indertijd voor een sobere plechtigheid. In de
goedkoopste kist van de begraafdienst werd hij in een tijdsbestek van
minder dan tien minuten, zonder verder ritueel, gedicht of gebed,
ter aarde besteld. Het graf was niet meer dan een haast onbeduidend
rechthoekig vlak van zand - een zogena amde pleine-tefte - dat door
hardstenen balken was afgebakend en waarop ter identificatie een
naamplaat was geplaatst. Het was echter pas tegen het einde van de
jaren zeventig dat de aandacht voor Morrisons persoon een nieuwe
impuls kreeg. Deze hernieuwde aandacht liep min of meer parallel
aan de herontdekking van 'zijn' muziekgroep The Doors.

Oliver Stones succesvolle speelfilm The Doors uit r99r gaf aan de
groeiende mythologiseringrond Morrison nog een geheel eigen stem-
pel. De film was deels een bevestiging van een reeds gecreëerd imago,
maar voegde er nieuwe beeldbepalende iconografieën en nørrøtíves
aan toe. voor Stone was fim Morrison de symbolische representatie
van de kenmerkende centrale levensthema's uit de jaren zestrg,in het
bijzonder het zoeken naar nieuwe vonnen van verhoogd bewustzijn
en wijheid. In relatie tot deze bijdrage is het van belang erop te wij-
zen dat in de film op een manipulatieve wijze sterk de nadruk werd
gelegd op Morrisons veronderstelde sjamanistische kwaliteiten. De
film opent nadrukkelijk met een mystiek getoonzette verbeelding van
de wijze waarop Morrison deze kwaliteiten, via een ,spirituele trans-
missie', als klein kind van een stervende indiaan in de woestijn van
New Mexico zou hebben overgenomen. Terwijl en passant wordt ver-
wezen naar'the loss of God' in de Amerikaanse samenleving, gaat de
film verder met de woorden 'the ceremony is now to begin' en springt
over naar het leven van de volwassen Morrison. Daarin worden zijn
interesse in het occulte en zijn sjamanistische trances en performan-
ces tijdens optredens uitvoerig belicht. De optredens van The Doors
werden indertijd al door sommige ïecensenten beschreven als een
performance in de traditie van de sjamanistische evocatie. Morrison
zou volgens hen een vergroot waarnemingsvermogen creëren, waar.
mee hij, zoals Morrison zelf (!) schreef, 'mediate[s] l¡etween man and
spirit world'.+ Door middel van filmische overvloeiers laat stone niets
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aan de verbeelding over en laat zijn idool enkeie keren in een sjamaan

veranderen. Op deze wijze heeft de film een onmiskenbaar sturende

invloed uitgeoefend op de perceptie van Morrison als een met boven-

natuurlijke of transcendente gaven toegerust persoon, elementen die

binnen de fancultus een belangrifke betekenis hebben gekregen.r

TANSCENE VERSUS ERFGOED

De groeiende iconiseringvan zlin persoon lnad zlin invloed op het
graf. Het jaar i98r, tien jaar na zijn dood, werd aangegrepen om het

minimalistische graf te de-anonymiseren. Vanwege de behoefte van

erkenning en herkenning dat het inderdaad de laatste rusþlaats van

hun idool was, werd een grotere grafsteen met zijn naam geplaatst.

Teneinde ook de peïsoon te visualiseren, plaatste een fan daarop een

buste van Morrison.6 Het graf was sindsdien het fysieke centrale refe-

rentiepunt voor fans en toegewijden uit de gehele wereld. Niet alleen

had het graf daardoor in materiëIe zinvmizigingen ondergaan, de ver-

anderingen in immateriële zin - vailvege de fancultuut of 'scene' -
waren veel ingrijpender. In de iaren tachtig en negentig was door de

groeiende aanwezigheid van een fanscene de genoemde espace Mor-

rison ontstaan. Deze had zich tot een socioculturele ruimte ontwik-
keld waar voortdurend identificatie met en eenimitøtio van het leven

van Morrison gestalte kregen. Het was een informele annexatie van

de omliggende grafstenen en grafhuisjes: fans dronken er uitbundig,
rookten, gebruikten drugs, ontkleedden zich, hadden er in het open'

l¡aar seks, sliepen er en brachten er de door Morrison voorgestane

ideeën en levenswi jzen in de praktijk. Maar ook lazen zll uit ziin ge-

dichten of andere teksten en lieten ziin muziek horen of maakten

die zelf. De grafsteen fungeerde daarbij veelal als tafel, of zoals het
steeds vaker werd aangeduid, als 'altaar', waarop men hem eer be'

tuigde en bewierookte. Dit 'altaargraf bleef de centrale focus van de

bezoekers en was het centrum van een almaar groeiende sociale en

sacrale ruimte. De letterlijke toe-eigening van de ruimte geschiedde

tot april zoo4 op een dermate informele, chaotische en 'anarchisti-

sche' wijze - geheel in stijl met het vereerde idool - dat conflicten on-

vermijdelijk werden. Niettegenstaande diverse maatregelen raakte de

gehele omgeving van het graf ín exlreme mate fysiek gemarkeerd en

beschadigd door duizenden inscripties en graffiti. Het was de perma-
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nente confrontatie van de informele Morrison-cultus met de orde en
de sacraliteit van de begraafplaats. Deze werd nog versterkt doordat de
fanscene mede verantwoordelijk was voor het wijwel volledig beroven
van het kerkhof van zijnfuneraire parafernalia. De leiding van de be-
graafplaats voelde zich door de aantasting van dit erfgoedmonument
gedwongen tot de plaatsing van het cordon rondom zijn graf.

Niettemin is het graf Morrisons lieu de mémoire bij uitstek geble-
ven. Zijn laatste rustplaats is ondanks alle problemen almaar verder
gestegen in de graf-rangorde van Père Lachaise.z Het is momenteel
het drukst bezochte graf van de begraafplaats en maakt naast Eiffel-
toren, Notre Dame en Louvre onderdeel uit van de toeristische hoofd.
attracties van de Franse hoofdstad.8 Niet alleen Morrisons graf werd
een belangrijke locatie, door de groeiende betekenis van de Morrison-
cultus, kan men aan de hand van routebeschrijvingen alle locaties be-
zoeken die op een of andere manier in verband staan met Morrisons
Parijse leven in rg7r.e

Nog steeds vinden Morrison-fans op Père Lachaise een eenvoudig
graf weggestopt in een onooglijk hoekje, dat aan de gapgbare esthe-
tische normen, of aan hetgeen in toeristische circuits doorgaans voor
een bezienswaardigheid doorgaat, niet voldoet. Dit monument staat

JIM MORRISON

daarmee in een volstrekt contraire positie ten opzichte van biivoor-

beeld Graceland, het graf en het huis van Elvis Presley, dat in uitvoe-

ring, controle en merchandising geheel gecontroleerd en gestuurd

wordt door Elvis Presley Enterprises en reeds lang Disneyworldach-

tige proporties heeft aangenomen.'" Daarmee vergeleken lijkt Mor-

risons grafvooral nederigheid, eenvoud en ingetogenheid uit te stra-

len, als ware het de representatie van de klassieke deugden van een

katholieke heilige.

IDOOL, ICOON OF HEILIGE ?

Willem Frijhoff heeft met Heiligen, idolen, iconen een programma-

tisch wetenschappelijk manifest gepubliceerd over hoe conceptuele

begrippen als heilige, idool en icoon zich tot elkaar verhouden, zowel

in heden als verleden." Hij gaf daarmee nieuwe richting aan het on'

derzoek over de wijze hoe de daden en (on)deugden van de elitetroe-

pen van de samenleving zouden moeten worden geëvalueerd en gaf

een analytische verbreding aan het begrip heiligheid. Frijhoff stelde

in dat opzicht dat niet-kerkelijke exemplarische levensvormen die niet

strikt op het materiële ziin gericht, zoals idolen of iconen, eveneens

door sociale groepen kunnen worden toegeëigend.'" Zij kunnen dan

specifieke functies vervullen, onder ander binnen het domein van spi-

ritualiteit en religiositeit. De casus Morrison lijlt een voorbeeld dat

goed op dit model aansluit. Deze anaþsche verbreding biedt ook

mogelijkheden om vast te stellen in hoeverre het religieuze binnen de

populaire en popmuziekcultuur een plaats heeft.

Ook op Père Lachaise maakt veldwerk duidelijk hoe onder invloed

van de vele bezoekers en de actieve fancultuur de materiële pleíneterre

van een zandige rechthoek als een sociale constructie werd uitge-

bouwd tot de performatieve espace Morrison. De geplaatste drang-

hekken sturen en beperken nu zowel het publiek in hun gedrag en be-

wegingswijheid als de performativiteit van het gtaf inhet algemeen.

De mogelijklreden tot onderlinge communicatie, contemplatie en ri
tualiteit, de benadering van het monument, het geven van eerbetoon

of het neerleggen van objecten, het maken van foto's etc' zijn daar-

door veranderd. De maatregelen hebben als doel de locatie te bescher-

men en te wijwaren van gedrag dat niet in overeenstemming met de

begraafplaats wordt geacht. Het bezoek van mensen is daardoor in de
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regel vluchtiger en de toe-eigening en afìrakening van de ruimte door
de zittende, hangende of liggende incrowdfans-groepen wordt er ef-
fectief mee tegengegaan. Aangezien tevoren de Morrison-fans door
hun gedrag in de praktijk een eigen barrière legden om de espace
Morrison, is als gevolg hiervan het graf toegankelijker geworden voor
bezoekers die niet tot incrowd fancultuur behoren.

Op basis van mijn veldwerk kon ik verschillende circuits van be-
zoekers vaststellen.'r In de eerste plaats is er het bezoek van personen
die de plaats als een toeristische site bezoeken of als een element van
cultureel erfgoed. Daaronder bevonden zich (a) groepsrondleidingen
als onderdeel van algemene Parijs-tours; (b) rondleidingen georgani-
seerd vanuit de organisatie Père Lachaise voor geïnteresseerden in
de begraafplaats en zijn (beroemde) doden; (c) individuele personen
en gezinnen die zelfstandig Père Lachaise bezoeken als cultuurhisto-
risch monument, al dan niet in samenhang met de door de begraaf-
plaats uitgezette celebrity's-route. Het bezoek van de onder a en b ge-

noemde groepen is in de regel massaal en kortdurend. Het zijnin de
regel vluchtige kijkers.

In de tweede plaats zijn er de liefhebbers of fans van Morrison en
The Doors.'+ Binnen deze algemene categorie is een (d) groep te on-
derscheiden die zich voornameliik interesseert voor hun muziek. Een
kleinere (e) groep richt zich op de muziek en levensstijl in nauwe sa-

menhang met de iconische dimensies van |im Morrison. Voor een
derde (f) groep is eveneens de muziek belangrijk, maar deze bezoekt
de plaats juist ook vanwege de intrinsieke kwaliteiten die op basis van
de spiritueel-religieuze betekenis van Morrisons persoon, levensvisie
en geschriften eÍaan worden gehecht. De aantallen van de groepen e

en f liggen aanzienlijk lager dan de eerstgenoemde groepen. Zljbllj-
ven daarentegen vaak enige uren aan het graf en komen regelmatig
op een dag of gedurende meerdere dagen verschillende keren terug,
bij voorkeur op zljn geboorte- en sterftlag.

De bezoekers van alle categorieën zljnvaneen heterogeen interna-
tionale herkomst en voor het overgrote deel blank Europees en Noord-
en Zuid-Amerikaans.'5 De grof van elkaar onderscheiden, en elkaar
ook zeker niet uitsluitende, groep en zljn over het algemeen redelijk
herkenbaar aan de wijze waarop ze naar het graf komen en het gedrag
dat ze daar tentoonspreiden. De begeleide toeristische groepen zijn
onmiskenba ar, maar ook de fans zijn over het geheel genomen uitge-
sproken herkenbaar. In de eerste plaats aan hun lichaam en kleding.
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Vrijwel alle fans dragen expliciete verwijzingen naaf Morrison. Dat

kan zijn in de vorm van tattoos op het lichaam of van teksten, afbeel-

dingen of obiecten geprint op of bevestigd aan hun Heding. Relatief

u""if"rß proberen in hun uiterlijk Morrison te imiteren met behulp

van biivoorbeeld laarzen, (leren) ldeding, zonnebril, haardracht. De

fans van groep e zijn bovendien door hun sociale uitbundigheid en

luidruchtigheid manifest aanwezig. Zii kenmerken zich door een

sterk groepsgevoel met een gedeelde collectieve identiteit gebaseerd

op de adoratie voor hun idool. Vanwege de onderling hechte band

worden ze ook wel als tribe of fømilie aangeduid. De fans uit catego-

rie f onderscheiden zich daarentegen in hun gedrag door een indivi
duele en omzichtiger benadering van de site en verHezen veelal in
stille reflectie bij het graf te vertoeven.'6 Al in r98z schreef een kenner

van père Lachaise dat de meer spiritueel ingestelde fans daar gaan

zitten en 'demeurent pensifs, le plus souvent la tête dans les mains,

un long, très long moment'.'T Wanneer de site zich vult met groepen

toeristen trekken deze fans zich naar de achtergrond terug. Ze blijven

vaak langere tijd aan het graf staan en bekijken het vanuit verschil-

lende gezichtspunten. Meer dan gemiddeld zlin zíi het die iets van

huis meenemen om bij het graf neer te leggen en ziin ze kritischer en

zorgvuldiger in het vastleggen van de site op foto. Nogal eens ziin ze

alleen of met tweeën; van hen is een (Heine) meerderheid wouw, va'

ker alleenstaand en het merendeel is geboren írssen 196o en r99o'

DE R-FACTOR

In dezeparagraafwil ikprol¡eren aante duidenof Morrison, binnen de

fanscene, wordt gezien als een pefsoon met zekere goddelijke of hei-

lige kwaliteiten, althans als een persoon die bij hen religieuze of spiri-

tuele gevoelens kan opwekken. Of, met andere woorden: geldt er voor

de bezoekende fans ook een þepaald religieus perspectief, waarmee zij

het graf of de persoon Morrison tegemoet tredenl Een dergelijk religi-

eus perspectief en daarin volg ik de omschrijving van Clifford Geertz,
.*ou", beyond the realities of everyday life to wider ones which cor-

rect and complete them, and its defining concern is to accept and have

faith in those wider realities'.'8 De aanwezigheid van zingevende of
religieuze betekenissen bij popsteren mag voor de fans namelijk niet

*ord"r uitgesloten, daar onderzoek in onder meer Nederland heeft
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uitgewezen dat onder personen die tussen de 18 en 3o jaar oudzijn
en geen kerklid, bijna de helft religiositeit en/of inspiratiebronnen
meent te kunnen vinden bij popmusici.'s Bovendien, als een indirecte
bevestiging daarvan, kr¡¡am tijdens dit onderzoek naar voren dat deze

categorie het zich spiegelen aan rolmodellen veel belangrijker vindt
dan het deel uitmaken van een groep van gelif kgestemden.

Daarnaast heb ik de gegevens uit mijn veldwerk gekoppeld aan het
nog altijd bruikbare, uit vijf categorieën of dimensies, opgebouwde
theoretische schema dat de Amerikaanse religiesocioloog Charles
Glock heeft opgesteld teneinde het eventueel aanwezige religieuze
perspectiefbinnen een verschijnsel op onderdelen te kunnen bepalen
en te lrenoemen.'o lkzalze hier nu successieveliik behandelen in sa-

menhang met de gevonden veldwerkdata.

r. De ideologische dimensie (de 'leer') betreft de religieuze overfui-
ging: wat of waarin geloven de betrokkenen. Rond de persoon fim
Morrison bestaat evenwel geen formeel discours over een algemene
ideologie laat staan theologie, niettemin formuleren de meeste bezoe-

kers uit de categorieën e en f desgewaagd de ideologische betekenis-
sen die Morrison hun verschaft. De r9-jarige Mandy uit Muskegon
(Mi), percussioniste en saxofoniste, 'feels the freedom'. Het bezoek
aan zijn graf is voor haar 'the reaffirmation being confronted with a

sort of big thing; something bigger than life'. Een andere Amerikaan-
se (29) vond dat hij een 'higher stature'heeft, 'he makes people think;
he is a free spirit'. Voor twee wiendinnen uit Duinkerken (25) verte-
genwoordigt hij een mystieke vorrn van 'l'espoir', want, zo zeggenze,
'wat je niet begrijpt, maah hij begrijpelijk'. Twee jongemannen uit
Darmstadt (23) vonden dat Morrison'etwas oder etwas anderes geben

kann, das die Kirche nicht geben kann'. Volgens hen had Morrison
een idee, namelijk de 'Erkenntnis, dass der Sinnlosigkeit - als Fakt -
des Lebens andere Wegen eröffnen kann'. Daarmee verschaft hij hun
een alternatieve basis bij het zoeken naar een andere betekenis van

of zin in het leven. Voor twee studentes uit Bologna, Martina (zr) en

Marigina (zo), zette fim hen aan tot'riflettare sulla vita e aldila' (na-

denken over het leven en het hiernamaals). Bovendien is hij in staat

om'risolvere problemi', problemen op te (helpen) lossen. Martina ge-

looft in zijn kracht binnen het 'supranaturale'. Vanwege Morrisons
affijzingvan de traditionele orde en de invloed op Morrison door de

indiaanse spiritualiteit, was hij volgens haar gevoel in staat visionaire
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poëzie te maken en een altematieve spiritualiteit te creëren.

De concrete invulling richt zich dus vooral op de betekenis van hem

als muzikant, songschrijver en dichter én op zlin persoonlijk leven

rnetzijn zoeken naar wijheid en spiritualiteit.

z. De ervaringsdimensie refereert aan het religieuze gevoel of de

emotie en wijst op (h)erkenning of bewustzijn van het goddelijke.

Voor een zo-jarigeman uit Napels, die speciaal naar Parijs is gereisd,

l¡iedt Morrisons graf een directe spirituele kracht die op deze plaats

kenbaar wordt of 'naar buiten komt' en wordt 'doorgegeven'. Twee

Canadezen willen er niet meer over kwijt dan dat ze aan het graf 'sup-

port' vinden. Anderen ervaren een aantrekkingskracht tot het mys'
terieuze, het mystieke, zoals een zo-jarige jongen uit het Brabantse

Deurne en ervaart'de impact' die fim op hem heeft, maar 'rituelen

of zo' zljneï voor hem niet bij.Voor een andere muzikant uit Napels

(24) is het bezoek een 'evento' met een 'motivo spirituale', een reden

die hij overigens niet verder wilde toelichten. De Amerikaanse mu-
zikante Mandy heeft a 'spiritual feeling', en ontving een innerlijke
kracht 'I had to come to the grave'. Maria (zzl uit Hannover typeert

hem als een genie: 'mijn gedachten worden door hem bepaald' Nu
ben ik waar hij is en wil ik "etwas erfahren mit ihm".' |im toont haar

de andere zijde van het leven, een zijde die hij zelf alheeft ervaren en

die zich nu voor haar als een 'neue Seite eröffnet'. Carissa (zr) en So-

phia (zzl uit de Verenigde Staten geeft hij 'guidance, consolation and

relief . 'Maar dat is het grijze gebied van de spiritualiteit', zoals ze zelf
stellen. Silas uit Zwitserland, die de reis naar het graf als cadeau voor

zijn r8e verjaardag vanziinmoeder heeft gekregen, is in zoo4 aan het

graf gekomen om via een soort'spirituelle Kommunikation' meer in
contact met Morrison te komen. Gedurende enkele dagen achter el-

kaar komt hij daartoe telkens naar het graf terug. De eerdergenoemde

Dorothea uit Hamburg die zich vanaf haar r6e verbond aan ziin per
soon en muziek, heeft de ervaring met hem 'alsof de geest van een

mens in de geest van een ander komt en zo is een deel van ziin auta

in de hare gekomen'. Ze heeft fims aura altijd gevoeld en'dann und
wann erscheint mir an dieser Stelle sein Geist wieder und kann ich
mit ihm kommunizieren'.

Een zekere Ted legde op z juli zoo5 het volgende briefie bij het graf
neer:

\i
:

l

it

:

li
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Dear fim,

Thank you for everything.
Years ago I had a vision
and in it you told me to
keep the flame alive. I
now promise you I rn'ill.

You have my word. Please

give me anyhelp you
can, andwatch over me.
I will make you proud.
Thankyou.

In deze weinige zinnen verldaart de schrijver een visioen van Morrison
te hebben gehad, waarin hem een opdracht werd gegeven en die hij
blijkbaarnu pas, op zijn graf is komenbevestigen.Tegelijkroepthij de

steun en bescherming van Morrison in. Onmiskenbaar wordt Morri-
son hier in een bovennatuurlijke en transcendente positie geplaatst.

3. De rituele dimensie wijst op een mogelijke religieuze praktijk. De
gedragingen en rituelen die op en rond Morrisons graf door de fans
gestalte krijgen en kregen, hebben een zekere gemeenschappelijk-
heid of overeenkomst met meer universele gebruiken rond overle-
denen, idolen of heiligen. Ze kennen een brede variëteit in vorm en
uitvoering, vaak toegesneden op Morrison en op het leven zoals hij
dat leidde: een leven van zingen, muziek maken en dichten, maar
ook het gebruik van drugs. Activiteiten die de fans zelf ter plaatse in
imítøtio gestalte gaven. Hetzelfde geldt voor de drankgelagen die tot
voor enige tijd aan het graf plaatsvonden. De chaos, graffiti en troep
die een en ander vaak met zich meebracht, maken een kenmerkend
onderdeel uit van de espace Morrison, een chaos die karakteristiek
voor Morrison heette te zljn.Verschillende onderwaagden vertelden
dan ook dat dit hen niet in het minst had gestoord, 'het past juist bij

|im Morrison'. De graffiti, zo stelde Camilita ("ry7ù uit Noorwegen
'are letters of love, respect and sadness'.

De geplaatste hekken maken het momenteel wijwel onmogelijk
om lijfelijk in contact met zijn graf te geraken. De gehele fanscene
lreHaagt zich hierover, maar juist de spiritueel geïnspireerden tonen
zich zeer teleurgesteld. Martina en Marigina uit Bologna ervoeren het
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als 'brutto non toccaïe la tomba' (slecht dat je het graf niet kan aan-

raken). Bovendien konden ze daardoor de meegebrachte 'gidsveer'

(.Piuma guida') als reminiscentie aan ziin verbintenis met de indiaan-

sjamaan, niet goed kwiit'
voordat Morrisons buste van de grafsteen werd gestolen, legden

haast alle fans bij een bezoek ritueel hun hand op het hoofd. Vervol-

gens was het de grafsteen die minimaal een keer moest worden aan-

leraakt. De dwingende wens tot fysiek contact uitte zich soms ook op

heel andere wijzen zoals bijvoorbeeld het meisje dat wijdbeens l¡oven

het graf van Morrison stond, en vervolgens haar borsten ontblootte

teneinde zichzell aanMorrison op te dragen en zich met hem als het

ware alsnog te verenigen. En ook was ef een fan die zich in het graf

neerlegde en er een reïncarnatie ervoer.

Het meest voorkomende ritueel, iets \üat door de afgtenzingtegen-

woordig sterk is teruggelopen, bestaat uit het geven of plaatsen van

obiectei of briefies. Men trof er sigaretten, drugs (joints, zakjes ha'

sjiesi)", drank; portretten en bustes van Morrison, vlaggen al dan niet

áet iekeningen, doeken; r-shirts, shawls, petj es, steentjes, planten en

bloemen aan. Ook kaarsen en wierook worden þrandend neefgezet'

Inhoudelijk belangrijk zlln de achtergelaten brieven en gedichten,

foto's en tekeningen. Een musicus uit Napels wierp een uitgeschre-

ven songtekst van hemzelf bij het graf, ais eerbetoon aan zijn grote

voorþeeld, maar desgewaagd ook met als doei daarmee succes over

zichzelf af te roepen. Het liefst had hij het papier ter plaatse willen

verbranden teneinde een grotere impact te realiseren, maar durfde dit

uiteindeliik niet vanwege de aanwezige bewaking'

Niet alleen werden er objecten geplaatst, maar ook namen fans veel-

vuldig steentjes of zand uit het graf mee. Het zandige, open grafmoest

hierdãor regelmatig worden bijgevuld. Sinds de plaatsing van de hek-

ken kan dit niet meer. Dit neemt niet weg dat fans nog steeds zand

meenemen, maar dan van de grond zo dicht mogeliik bij het graf.

Gedurende zo'n twee decennia was het aanbrengen van graffiti in

de omgeving van het graf een van de meeste kenmerkende vormen

van ritiraliteit rond Morrison. Voor een groot deel ging het weliswaar

om naamsvermeldingen van de graffiti-auteur zen of van Morrison

('lim'), maar daarnaait ook veel citaten uit Morrisons tekst- en dicht-

táp"ioit". Verder waren er teksten te vinden die meer expliciet dui-

den op de verwachtingen die de bezoeker zich had gesteld. Een en-

kele onderzoeker zag hierin een parailel met de intentieboeken uit
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de katholieke kerk, de in heiligdommen neergelegde schriften waarin
bezoekers hun overwegingen, gebeden, dankbetuigingen en uitingen
van liefcle en smart kwijt kunnen. Hier lijken de muren, tot de schoon-
maakactie varr zoo4, een vergelijkbare functie te hebben vervuld.,,

Deze uiteenlopende publieke rituelen duiden, ondanks de schijn-
bare parallellen met rituelen uit de christelijke cultuur, niet per se of
alleen op religieuze dimensies. voor een groot deel maakten ze deel
uit van de fanscene rond het graf. Het lijkt alsof de bezoekers mer een
religieus of spiritueel geinspireerde motivatie (groep f) zichjuist van
die scene wensten te distantiëren en vooral rust en stilte bij het graf
wensten; of zoals een jongen het formuleerde: ,Ruhe zum nachden-
ken.' Niettemin willen ook zij het graf aanraken en iets tastbaars van
hun idool meenemeri.

4. De intellectuele dimensie vormt volgens Glock een weerslag van
de inhoud en de l¡etekenis van (heilige) teksten. Deze dimensie
krijgt hier in de eerste plaats gestalte op basis van de verzamelde ge-
schriften en songteksten van Morrisons hand. Naarmate Morrison
ouder werd, werden zijn gedichten voor hem belangrijker. In een
interview over dichtkunst in het algemeen, stelde hij dat 'it's so eter-
nal [...] Nothing else can suwive a holocaust, but poetry and songs'.,r
In menig opzicht fungeren deze teksten als inspiratiebronnen en
leidraad voor de betekenis van het leven en de bovennatuurlijke as-
pecten daarvan. voor sommigen is het visionaire dat zijn gedichten
kenmerkf een essentieel element bij de kwalificatie van zijn veïoïr-
derstelde bovennatuurlijke kwaliteiten. Hoe dan ook komt er een
duidelijke tweedeling naar voren: de lezers en de niet-lezersvanzijn
gedichten. Vrijwel alle echte fans bezitten wel uitgaven van zijn ge-
dichten. De meesten uit de e-groep lezen ze echter niet. Ze kunnen
er weinig grip op krijgen, of, zoals Heerko ("tg7ll uit Nederland het
formuleerde: 'Nee, [ik] kan fim op dat vlak niet volgen, niemand kan
dat.' Daarentegen zijn degenen uit de f-groep onwankelijker vooï
zijn poëtisch werk en grijpen er naaï in moeilijke momenten. Dan
kunnen ze er steun aan ontlenen: Roby (nlg8+) uit Bergamo zegt
'Mi danno molto sostegno a volte' ('Hij geeft me soms veel steun')
of een Nederlander: 'fa steun, maar dit kan ik niet echt onder woor-
den brengen' en Marieke (*1969) stelt 'in moeilijke tijden vind ik
steun bij teksten van fim.'

388

JIM MORRISON

5. Tot slot reflecteert de verwachtingsdimensie de religieuze effecten

of consequenties van de betreffende vorrn van religiositeit. Tot de

grote schoonmaak van de site in 2oo4t, stond er nog een grote graÊ

fititekst op een belendend grafhuisje: 'Thanks for helping me fim,
t4lrtl9z.' Deze tekst verwijst in actieve vorm naar het gegeven dat

Morrison na zljn overlijden de auteur op een of andere manier in
zijn leven heeft geholpen. De briefschriiverTed, hiervoor aangehaald

onder z, is een krachtig voorbeeld van iemand die Morrison voor hulp
en bescherming inroept. Uit deze en andere vergelijkbare teksten kan

men afleiden dat sommigen de overleden Morrison een bijzondere

en effectieve kracht toekennen. Iets dergelijks geldt ook voor de uit

Quito afkomstige muzikant (33) die Morrison om kracht, inspiratie
en hulp waagt bij de realisatie van een eigen muziekcarrière. Daartoe

bleef hij lang aan het graf staan en maakte alle denkbare foto's. Voor

sommigen is Morrison in bepaalde opzichten ook een antirolmodel.

Zij hopen bijvoorbeeld, zoals een r8-iarige jongen uit Zwitserland,

aan het graf en met ztjnhulp de kracht te vinden om niet zelf aan de

drugs te geraken of om er juist vanaf te geraken.

De koppeling van de vijf dimensies die Glock heeft opgesteld aan

de resultaten van het eerste veldwerkonderzoek, maakt inzichtelijk
dat voor alle punten naar voren komt dat Morrison op Père Lachaise

voor een specifiek deel van de fanscene een religieuze betekenis en

functie heeft.

CONCLUSIE

Onder de bezoekers van het graf van Morrison is binnen dit onder-

zoek gekeken naaï de verschillende fanculturen die op en rond Père

Lachaise gestalte lrijgen. Daaruit is naar voren gekomen dat de uit-

eenlopende nørrøtives die in de afgelopen decennia rond de persoon

|im Morrison en zijn graf zlin geconstrueerd weliswaar in de regel

worden gedeeld, maar dat de betekenisgeving daaraan onderling
sterk verschilt.

Het is onmiskenbaar dat de fanculturen het graf tot een bijzonde-

re, sacrale en performatief sterke plaats hebben geconstrueerd. Mor-

rison werd en wordt er door zlin aarútangers als idool en als rolmo-

del 'verbeeld'. De krachtige fanscene die er zich manifesteert wordt
vaak met 'cult' of 'cultus' aangeduid, zonder dat duidelijk wordt wat
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men daaronder verstaat. Gaat het om obscure cultgroepen, zoals in
de Amerikaanse betekenis van het woord of wordt er juist verwezen
naar het katholieke begrip cultus, met daarin een verwijzing naar
(heiligen)vereringl

Ik heb gezocht naar het religieuze perspectiefbinnen de fanscene.
Ik wilde vaststellen in hoeverre de vele verwijzingen naar bedevaart,
heiligdom en cultus bestaansrecht hadden op basis van een religieuze
of spirituele inspiratie bij bepaalde bezoekers of dat het louter meta-
forische toeschrijvin gen van peigrimage betrof.

Op basis van Glocks model heb ik de veldwerkdata geclassificeerd.
De uitkomsten hiewan geven aan dat voor de bezoekers uit groep f,,

de meer individueel en reflectief ingestelde fans, een religieuze inspi-
ratie of dimensie bij hun bezoek en in hun leven een belangrijke rol
speelt. Morrison blijkt voor deze fans een inspiratiebron en een gees-
telijk rolmodel voor hun persoonlijk leven en fungeert regelmatig als
intermediair tussen verschillende sferen of domeinen, namelijk tus-
sen die van het dagelijkse leven en bijvoorbeeld het bovennatuurlijke.
In dat opzicht zoeken en ondervinden dergelijke bezoekers heil door
deze plaats te bezoeken.

Dus, niettegenstaande de culturele interferenties die door mediali-
sering, christelijke en andere religieus-kerkelijke connotaties en syrn-
boliek het beeld verlroebelen, komt naar voren dat Morrison voor een
specifieke groep fans als zelfstandig cultus- of vereringsobject fun-
geert en dat zijn graf door hen als heilige plaats wordt beschouwd.
Mede vanwege het toegeschreven heilzame karakter van deze locatie
kan men dus zeggen dat zij pelgrimages naar deze locatie ondeme-
men. Dit bleek voor de andere fans, zoals de hechte Morrison-,fami-
lie', wijwel niet of nauwelijks van toepassing te zijn. Met Morrison
als dichter, denker en met zijn eventuele metafysische kwaliteiten of
een religieuze immanentie hebben zij in de regel weinig affiniteit.
Voor hen is Morrison vooral rockidool, performer en, qua levensstijl,
rolmodel.

NOTEN

Alle citaten van bezoekers zijn afkomstig van door mijzelf uitgevoerd veld-
werk in en rond zijn graf op zo-zj rnei, z-4 juli en 8 december zoo4 en
z3 julizoo5.
Het (metaforisch) gebruik van het woord pelgrimage, in diverse seculiere,
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niet-religieuze contexten, heeft in de afgelopen decennia een hoge vlucht

genomen, zonder dat duidelijk werd of daarbij ook een religieuze dimensie

in het spel was.

3. Zie over zijn leven en dood bijvoorbeeld |erry Hopkins en Danny Suger-

man, No onehere gets out ølive (NewYork, r98o) en f ames Riordan en Jerry
Prochniclcy, Breøk onthrough.Thelife ønd deøth of Jim Morrison (NewYork,

rggr).
4. limMorrison, The Lords ønd.thenew crea'tures- Poarns (NewYotk,ry7o)7r.

5. Zre over dit aspecl Patricia Fournier en Luis Arhrro liménez,'Representa-
ciones y interpretaciones del chamanismo en el rock clásico: el caso de fim
Morrison y the Doors', in: Pafficia Fournier en Walburga Wiesheu (red),

Arqueologíøy øntropologiø deløs relígiones (Mexico City, zoo5) 293-314'

6. In i99r, twintig jaar na zijn dood, plaatsten de ouders van Morrison een

nieuwe en formelere grafsteen met bronzen teksþlaquette. Hierop staat:

'James Douglas Morrison rg43 - r97r Kala ton daimona eaytoy'. Deze

Griekse tekst staat voor 'volgens zijn eigen bestemming', hetgeen als een

verwijzing is op te vatten naar de eigenzinnigheid waarmee hii zijn leven

invulling heeft gegeven. Overigens circuleren diverse andere vertalingen,

maar die zijn in de regel te wij of met te veel interpretatie.

7. In verschillende publicaties wordt (visueel) aandacht aan het grafgeschon-

ken: Dylan jones, Jim Morríson dørk sfør (NewYork, r99o) r84-r9r; Michelle

Campbell, 'fim Morrison's resting place in Paris', Norrh Atløntic review 6

(tgg+); Michelle Campbell, 'Jim Morrison revisited', North Atlønticreview 13

(zoor), 146;1.D. Reed en Maddy Mtllet, Støirwøy toheøven.Thef'nølrestíng

pløces of rock'slegend.s (NewYork, zoo5l 74-37.
8. in zoor meer dan een miljoen bezoekers (gepubliceerd gemeentelilk claim-

cijfer: anderhalf miljoen); formele tellingen ziin echter niet verricht'

g. Rainer Moddemann, Jim Morrison. Pøris - Filhrer (www: Kreutzfeld.t Electro-

nic Pubtishing, zoojl; een verkorte Engelse versie hiervan is op internet te

raadplegen: The complete Pøis Guíde for Jim Morrison føns: www.geocities.

com/ SunsetStrip/ Palladium I 4o 9 | iimparis'htm; vgl. ook Rainer M odde-

mann, Jim Morríson's quíet døys in Pørís (ISSS).

to. Zie het onderzoek van Erika Doss, Eluis culture : føns, føíth q ímøge (Lavt-

rence, 1999).
rr. Willem Frijhoff, Heíligen, idolen, íconen (Amsterdam, 1998).

rz. Frijhoff, Heíligen, ídolen, iconen, t9-zo; zíe over de begrippen idool en icoon:

39-5r en 5z-78.
t3. Oi" stratificatie wordt niet altijd goed onderkend' Een goed ingewijd per-

soolt als Gilles Yepremian reduceerde in een interview uit 1993 de bezoe-

kers tot louter toeristen: 'Now the grave is like a tourist monument, not

because of fim but for curiosity.' Daarentegen nuanceert ook het onderzoek

van Patricia Foumier en Luis Arturo fiménez het eenzijdige beeldj.'Lafømi-

tíø de lim Morrison. El culto al Rey Lagarto entre seguidores, admiradores

y fanáticos', in: Elizabeth Díaz Brenis & Elio Masferrer (red.), x Congresso

latinoamericano sobre religión y etnicidad. Pluralismo religioso y trans-

formaciones sociales, ¡,r¡ n, México zoo4, electronic proceedings.
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14- Het moderne Engelse begrip fan, afgeleid van fanatic, is niet duidelijk om
schreven en uitgesproken ambigu; zie verder hierover Matt Hills, Fan cul
tures (Londen, 2002). 

15. Onder hen bevinden zich verhoudingsgewijs vee! Amerikanen, Canadezen, 
Duitsers, Italianen, Engelsen, Fransen, Nederlanders en Zwitsers. 

16. Naast gesprekken onder de bezoekers, heb ik met name ook gekeken op ba
sis van de herkenbaarheid van dit type bezoekers, interviews gehouden met 
fans en die fans waarvan ik vermoedde dat de intensiteit van hun bezoek 
anders gewaardeerd zou moeten worden. 

17. Vincent de Langlade, Esoterisme, medium et spirites du Fere Lachaise (Parijs, 
1982, 2002) 72. 

18. Clifford Geertz, The interpretation of cultures (Londen, 1973) II2. 
19. Joris Kregting en Jose Sanders, 'Waar moeten ze het zoeken?' Vindplaatsen 

van religie en zingeving bijjongvolwassenen (Nijmegen, 2003) 14, het ging om 
45 procent, terwijl dat onder kerkleden 38 procent was. 

20. Charles Y. Glock, 'over het onderzoek van de religiositeit', in: K. Dobbelaere 
en L. Layendecker (red.), Godsdienst, kerk en samenleving. Godsdienstsociologi
sche opstellen (Rotterdam, 1974) 160-185. 

21. Rainer Moddemann (april 1993): Gilles Yepremian over de eerste jaren 
na 1971 'In the beginning you could always find joints and drugs on the 
grave'. 

22. De Langlade, Esoterisme, mediums et spirites du Pere Lachaise, 72, hij schrijft 
dat hun emotie groot is en dat het ze beklemt en dat ze daarom - via graffiti
moeten uiten wat ze voelen. 

230 Jerry Hopkins, 'Jim Morrison', in: Rolling Stone talking with the legends of 
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392 


