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A History of England (Anglia) in  3 ½  Chapters1 
 

Hilde Schoefs 
 
Na eerdere eigenzinnige en ophefmakende romans als Flaubert’s Parrot,  A History of 
the World in 10 ½ Chapters en de verhalenbundel Cross Channels is er voor het eerst in 
zes jaar tijd eind 1998 – in 1999 door Marijke Versluys naar het Nederlands vertaald 
voor uitgeverij Atlas – een boek van de Engelse schrijver Julian Barnes2 op de markt 
gekomen: England, England.3 De notie dat kunst imitatie is en de daaruit volgende 
tegenstelling tussen het origineel en het replica staan centraal in deze roman, waarbij 
Engeland het origineel is en Engeland, Engeland het replica dat – dankzij een 
uitgekiende marketingstrategie – meer gegeerd blijkt te zijn bij de “consument”. Het 
handjevol resterende inwoners van het oude eiland besluit uiteindelijk met haar nieuwe 
status haar naam te veranderen in Anglia. Vandaar bovenstaande titel: 3 ½ van de 5 
hoofdstukken gaan over of spelen zich in het origineel af. 
 
In de eerste pagina’s van deze toekomstroman maakt de lezer kennis met de cynische 
Martha Cochrane. Een aantal recensenten meent dat haar personage te weinig 
evolueert en eigenlijk enkel en alleen het verhaal dient dat de schrijver zich voornam te 

                                                
1 Deze recensie kwam tot stand op basis van de paperbackeditie van Picador i.s.m. Jonathan Cape Ltd. 
(London, 1999). Alle literatuurverwijzingen gaan terug op deze uitgave. De Nederlandse vertalingen van 
citaten werden overgenomen uit de 1999-uitgave van uitgeverij Atlas (Amsterdam/Antwerpen). 
2 Er bestaat een website gewijd aan leven en werk van Julian Barnes met interessante links naar recensies, 
maar ook met literatuuropgaven voor studenten op http://www.library.uiuc.edu/egx/barnes/home.html/.  
3 De roman werd genomineerd voor de Booker Prize 1998, maar moest (onterecht) de duimen leggen voor 
het mindere Amsterdam van Ian McEwan. Critici hekelen England, England als een nieuwe lapjesdeken 
van verhalen wat ook al in A History de prevalerende commentaar was, zij het ditmaal met een minder 
positieve ondertoon. Ook zijn voorliefde voor Franse invloeden en thema’s treedt, te begrijpen vanuit 
Angelsaksische hoek, niet altijd onbesproken voor het voetlicht. Slechts af  en toe haalt de negatieve kritiek 
echter de bovenhand zoals in de recensie van Jason Cowley in de New Statesman: “England, England is 
Barnes’s eighth and certainly his worst novel. But it is an interesting failure.” 
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vertellen.4 Barnes grijpt echter de welwillende lezer van meet af aan bij de keel om hem 
niet meer los te laten. Hij hekelt het waarheidsgehalte van herinneringen en stelt dat 
deze slechts vervormde schimmen zijn van wat feitelijk gebeurde: 

“If a memory wasn’t a thing but a memory of a memory of a memory, mirrors set 
in parallel, then what the brain told you now about what it claimed had happened 
then would be coloured by what had happened in between. It was like a country 
remembering its history: the past was never just the past, it was what made the 
present able to live with itself” (p. 6).  
 
“Als een herinnering geen ding was maar een herinnering aan een herinnering 
aan een herinnering, evenwijdig opgestelde spiegels, dan was wat het brein je nu 
vertelde over wat er toen naar het beweerde was gebeurd, waarschijnlijk 
vertekend door wat tussentijds was gebeurd. Het was als een land dat zich zijn 
geschiedenis herinnert: het verleden was nooit uitsluitend het verleden, het was 
datgene wat het heden in staat stelde met zichzelf te leven. “(p. 13) 

 
Ieder land, hoe klein ook, koestert in meerdere of mindere mate fantasieën over zijn 
eigen verleden, is geneigd daarop te teren en deze, vooral in tijden van schraalte, te 
herkauwen tot een hapklare en verteerbare brok, substantieel hetzelfde, maar 
structureel anders. 
 
Wat volgt is een vlijmende kritiek op de essentiële dichotomie tussen een heel arsenaal 
“zijn-” en “schijn-”leidmotieven.5 Barnes schuwt daarbij de tegenstelling in de 
tegenstelling niet en speelt onbarmhartig noties tegen elkaar uit. Op de 
landbouwtentoonstelling die ze samen met haar ouders bezoekt, reciteert Martha haast 
lyrisch uit haar brochure6, terwijl kort daarvoor de vertelinstantie koel en onthecht de 
aldaar uitgestalde waren opsomt. Barnes weet tegelijkertijd op meesterlijke wijze 
associaties op te roepen met de evolutietheorie van Darwin en het principe van het 
creëren, klonen en perfectioneren: biologisch, digitaal, virtueel. Brave New World 
Revisited, yes sir. De ander wordt voortdurend in al zijn facetten van dubbelzinnigheid 
geportretteerd: “Jessica James, friend and christian, (…) hypocrite and betrayer” (p. 12), 
“to counterfeit an ardent faith” (p. 13), “Kate Bellamy, innocent of voice, duplicitous of 

                                                
4 Daaruit volgt dat het eerste hoofdstuk, waarin Martha’s jonge leven - met de onthechte (Franse) finesse 
die Barnes’ stijl zo typeert - aan de lezer wordt opgevoerd, een verwachting lanceert die hij niet helemaal 
inlost. En ja, Barnes schittert hier en dat is er ten dele de oorzaak van dat sommigen een steek van 
teleurstelling zullen voelen in delen twee en drie over wat had kunnen zijn. Maar laat dat nu net de 
bedoeling zijn. Barnes is overigens de enige schrijver die in Frankrijk zowel de “Prix Médicis” (Flaubert’s 
Parrot) als de “Prix Fémina” (Talking It Over) op zijn naam heeft staan. 
5 De noties van origineel en replica uit de kunsten, van feit en fictie, “natuurlijk verwekte” mens versus 
gekloond wezen, van “zijn” en “constructies van zijn”, van het zelf en de ander duiken voortdurend op, al 
of niet in bedekte termen, en vormen een rode draad doorheen het werk. 
6 “… she read from her booklet with a creator’s authority. She felt as if the items laid out before them could 
not truly exist until she had named and categorised them” (p. 9); “… ze las met het gezag van een schepper 
uit haar boekje voor. Ze had het idee dat de voor hen uitgestalde voorwerpen niet echt konden bestaan als 
zij ze niet had benoemd en in een categorie had ondergebracht” (p. 16). 
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heart” (p. 16).7 Als we zelfs niet kunnen vertrouwen op onze eigen herinneringen, hoe 
groot is dan de kans dat we dat wel kunnen met onze medemens?  
 
Maar laat ik terugkeren naar het verhaal. In deel twee treedt sir Jack Pitman, eigenaar-
stichter van het gelijknamige imperium, ten tonele. Als oprichter en dictatoriaal 
alleenheerser van Pitman House schittert hij als een megalomaan en niet vast te pinnen 
protagonist, omgeven door hiellikkende personeelsleden – dat is, tot Martha Cochrane 
haar intrede doet en blijkt zich niet te laten intimideren door de pogingen daartoe van 
haar toekomstige baas. De uiteenlopende karaktertrekken en emoties die de 
zakenpartners en werknemers van sir Jack Pitman elk uit zijn houding menen te mogen 
afleiden, maken dat de lezer zich doorlopend bewust is van het feit dat samen met zijn 
naam, patriottisme en scala gevoelens sir Jack naar alle waarschijnlijkheid zelf een 
wandelende “constructie” is. Of zoals Barnes Martha die ambiguïteit onder woorden laat 
brengen nadat ze, zonder het te beseffen, een flinke duit in dezelfde zak heeft gedaan: 
“the lilting, lifting, soaring, floating, sweet fucking power of deception” (p. 52).8 
 
Hoewel Pitman al meer bereikt heeft dan vele andere grote zakenlui, ja zelfs “…walks 
with the deity…” (p. 32), voelt hij de onherroepelijke aandrang nog één meesterwerk tot 
stand te brengen - ongetwijfeld ‘ad maiorem Dei gloriam’. Hij wordt daarin bijgestaan 
door Jerry Batson van Cabot, Albertazzi & Batson, een gehaaide marketing manager die 
tegen (forse) betaling met een geniaal plan op de proppen komt: waarom de 
voornaamste monumenten die Engeland rijk is en die zelfs met de moderne 
infrastructuur maar moeilijk allemaal te bezichtigen zijn in het bestek van één vakantie, 
niet op één plaats samenbrengen? Zo ontstaat het concept van “Quality Leisure”, 
waarbij replica’s van de originele historische mensen, gebouwen, feiten “authentiek” aan 
de toerist gebracht zullen worden, want: “We prefer the reproduction of a work of art to 
the work of art itself, the perfect sound and solitude of the compact disc to the symphony 
concert in the company of a thousand victims of throat complaints, the book on tape to 
the book on the lap” (p. 53).9 Het antwoord op de vraag naar het waarom en hoe van wat 
medewerkers van grote musea al langer wisten, klinkt koel en ontnuchterend: “We must 
understand and confront our insecurity, our existential indecision, the profound atavistic 
fear when we are face to face with the original. We have nowhere to hide when we are 
presented with an alternative reality to our own, a reality which appears more powerful 
and therefore threatens us” (p. 54).10 
 
                                                
7 “Jessica James, vriendin en christen (…) hypocriet en verraadster” (p. 19); “een vurig geloof te huichelen” 
(p. 20); “Kate Bellamy, onschuldig van stem maar dubbelhartig” (p. 24). 
8 “… de lichtvoetige, opwekkende, verheffende, zwevende, zoete verneukeratieve macht van de 
misleiding” (p. 64). 
9 “Wij geven de voorkeur aan de reproductie van het kunstwerk boven het kunstwerk zelf, aan het 
volmaakte geluid en de eenzaamheid van de compact disc boven het symfonieconcert in het gezelschap van 
honderden lijders aan keelklachten, aan het op de band ingesproken boek boven het boek op schoot” (p. 
65). 
10 “Om dat te kunnen begrijpen moeten wij onze onzekerheid begrijpen en onder ogen zien, onze 
existentiële besluiteloosheid, de diepe atavistische angst die we ervaren wanneer we oog in oog staan met 
het origineel. We kunnen ons nergens verstoppen wanneer we worden geconfronteerd met een andere 
realiteit dan de onze, een realiteit die machtiger schijnt en ons derhalve bedreigt” (p. 66). 
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De vraag blijft: waar? Het eiland van Wight blijkt aan alle voorwaarden ter zake te 
voldoen: het is een eiland, zou geen grote historische feiten beleefd hebben, geen 
onnavolgbare monumenten, zeldzame of bedreigde fauna en flora tellen, maar wel heel 
wat ... toekomstige werknemers. Barnes focust vanaf dit punt zijn humor en cynisme in 
alle ernst op heel de ideologie van de heritage business die vanuit Anglo-Amerikaanse 
streken de cultuursector in de eerste twee werelden stilaan heeft veroverd en anno 2000 
internationaal commercieel hoge ogen gooit.11 Sir Jack besluit een projectteam in het 
leven te roepen – waarin welgeteld één historicus, ontegensprekelijk van het 
vasthoudende type, zetelt - dat onder andere moet uitvissen welke associaties “de 
wereld” legt met Engeland en hoeveel “het Engelse volk” weet van zijn eigen 
geschiedenis. Een lijst van vijftig zogenaamd als typisch Engels ervaren kenmerken is 
het resultaat, met als belangrijke personalia de koninklijke familie (n°1), Robin Hood 
(n°7) en Shakespeare (n°17), … Ook “typische” karaktertrekken als snobisme (n°12) en 
hypocrisie (n°31), eigenaardigheden als lauw bier (n°45) en rode dubbeldekkers (n°30) 
konden onmogelijk op dit lijstje ontbreken. Na heel wat politieke en andere 
machtsspelletjes slaagt sir Jack erin het eiland Wight op te kopen en op basis van al 
deze indicatoren te herinrichten met de Big Ben, the Houses of Parliament en vele 
andere gebouwen op al dan niet ware grootte. Na strenge sollicitatieprocedures treden 
Boadicea’s, Nell Gwyns en Lady Chatterleys in dienst. Minder moeite kost het een 
koning en koningin te vinden; de “echten” blijken er verrassend weinig problemen mee te 
hebben - uit commerciële en financiële overwegingen - van het “oude” Engeland naar 
Engeland, Engeland te verhuizen. Zij zijn de enige “echte” draden in dit dichte web van 
realiteit en fantasie. De geboorte van Engeland, Engeland is een feit. 
 
Een van de weinige mindere schakels in het boek zijn de hoegenaamd kinderlijke 
neigingen van sir Jack, die Martha en Paul in staat stellen de gigant te overmeesteren 
en – zij het tijdelijk – zijn rijk over te nemen. Alles lijkt in orde – het eiland wordt 
overspoeld met voornamelijk Amerikaanse bezoekers die maar al te bereid zijn “top 
dollar, long yen” te spenderen aan dergelijke unieke, authentieke vertoningen - maar na 
verloop van tijd wordt Engeland, Engeland onverwacht geconfronteerd met de eerste 
spontane barsten in zijn eigen filosofie. Uit interne rapporten blijkt dat de spelers van dit 
permanent schouwspel zich de zorgvuldig bestudeerde trekken van hun geconstrueerde 
identiteit ook buiten hun werkuren beginnen toe te meten. De smokkelaars worden 
betrapt op … smokkelen, Robin Hood en zijn “merry men” gaan in andere delen van het 
eiland stropen om in hun onderhoud te voorzien, schaapherders en kreeftenvissers 
weigeren gebruik te maken van de huisvestingsvoorzieningen, maar blijven door weer 
en wind in hun schamele hutten overnachten. ‘Johnie’ Johnson en zijn eskadron zijn 
evenmin van plan hun stek te verlaten voor het geval er een “onverwachte” luchtaanval 
plaats heeft en dr. Samuel Johnson lijdt aan melancholische stemmingswisselingen en is 
brutaal tegen de Amerikaanse toeristen, net zoals … de “echte” dr. Johnson. Stelt Eric 
Hobsbawn in het inleidende artikel van The Invention of Tradition nog dat: “Such 
[traditionalist] movements, common among intellectuals since the Romantics, can never 
develop or even preserve a living past (except conceivably by setting up human natural 

                                                
11 Voer in Altavista maar eens de zoekterm “heritage” in en zoek in het Engels het wereldwijde 
web af. Op 2 februari 2000 leverde die opdracht 1 374 455 hits op!  
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sanctuaries for isolated corners of archaic life), but must become invented tradition”12, 
dan moge het duidelijk zijn dat Barnes ook van die schuchtere toevoeging (mijn 
cursivering) brandhout maakt.  
Na een coupe de force van sir Jack – nota bene als rechtstreeks gevolg van de breuk 
die ontstaat tussen Paul en Martha wanneer zij een tipje van de sluier oplicht en zich 
toont zoals ze – daar en dan – “echt” is - wordt Martha letterlijk en figuurlijk als 
bannelinge op het eerstvolgende schip richting Dieppe gezet. Zo keert ze uiteindelijk in 
haar geboorteland weer waarmee zowel de verhaal- als haar persoonlijke levenscyclus - 
in de symbolische vorm van het eikenblaadje waarvan ze zich de functie niet herinnert 
… - terug bij het begin aanlanden. Engeland als dusdanig bestaat niet meer, getuige bij 
uitstek de naamsverandering die het ondergaan heeft: het heet nu Anglia. Martha wordt 
door de weinige bewoners - die een terug-naar-de-natuurbeleid voeren - beschouwd als 
een van de “ouden”, maar nog even cynisch als ze is, wijst ze die rol resoluut van de 
hand en neemt genoegen met het slijten van haar dagen in de schaduw van de 
plaatselijke kapel. In dit laatste hoofdstuk schildert Barnes met een zwartgallig genoegen 
de wonderbaarlijke wegen van folklore (fakelore) en volkscultuur en hoe deze – nog 
steeds – worden gebruikt en vooral misbruikt voor ideologische doeleinden.  

“It had been a day to remember. The Fête was established;  

already it seemed to have its history” (p. 265-266).13 
Ik kan alleen maar beamen wat John Carey in zijn doortastende bespreking in The 
Sunday Times van 23 augustus 1998 stelt: “What he [Barnes] has, much more 
importantly, is mastery of his craft. He could, you feel, write anything from Holy Scripture 
to dog-food ads, and it would be perfect of its kind.”14 England, England is geen 
doorsnee roman en wie het als dusdanig leest, komt bedrogen uit. Voor wie er zijn 
tanden durft in te zetten, wacht levensbeschouwelijke literatuur van de bovenste plank. 
 
Julian Barnes, England, England, London, Jonathan Cape, 1998, 302 p., ISBN 90-
450-0345-7 
 

                                                
12 E. Hobsbawn, Inventing Traditions, in: E. Hobsbawn en T. Ranger (eds.), The Invention of 
Tradition, Cambridge, Cambridge University Press, p. 8. 
13 “Het was een gedenkwaardige dag geweest. Het feest was ingeburgerd; nu al scheen het een eigen 
historie te hebben” (p. 302). 
14 Dit artikel is on line beschikbaar op URL  
http://www.sunday-times.co.uk/news/pages/sti/98/08/23/stibooboo01012.html?1961225/.    


	A History of England (Anglia) in  3 ½  Chapters

