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‘Conflict levert drama op. Maar in Tolkiens 
geloofsleven was er geen conflict’

interview

John Ronald Reuel Tolkien had een bewogen leven. Hij 

werd geboren op 3 januari 1892 in Bloemfontein, Zuid-

Afrika. Zijn vader was bankdirecteur, maar overleed 

plotseling in 1896. Daarop verhuisde het gezin - John, 

zijn broertje Hilary en moeder Mabel - naar Engeland, 

waar Mabel de kinderen thuis zou onderwijzen.

Toen Mabel zich in 1900 bekeerde tot het katholicisme, 

zette haar doopsgezinde familie de financiële hulp stop. 

Het gezin verhuisde naar Birmingham waar in 1904 ook 

Mabel stierf – ze was pas 34. De voogdij van haar zoons 

had ze toegewezen aan father Francis Xavier Morgan, 

priester van het oratorium in Birmingham. Hij bracht 

de broertjes Tolkien naar een kosthuis voor wezen. 

Ondanks zijn nederige afkomst werd Tolkien naar de 

prestigieuze King Edward’s School gestuurd.

DE SLAG AAN DE SOMME
Deze periode krijgt veel aandacht in Tolkien. Niet alleen 

ontmoette hij hier op zestienjarige leeftijd de liefde 

van zijn leven, Edith Bratt. Ook sloot hij vriendschap 

met drie klasgenoten waarmee hij de T.C.B.S. op zou 

richten, een semi-geheim vriendenclubje van jongens 

die samen thee dronken, over kunst spraken en katten-

kwaad uithaalden. Na King Edward’s vertrok Tolkien 

naar Exeter College in Oxford. Hij studeerde eerst 

klassieke taal en cultuur, maar stapte over nar Engelse 

literatuur. 

Na zijn afstuderen in 1915 meldde hij zich bij het Britse 

leger, en vocht in 1916 mee in de Slag aan de Somme. 

In deze veldslag, één van de bruutste en gewelddadig-

ste van de Eerste Wereldoorlog, vielen in totaal meer 

dan een miljoen slachtoffers. Ook deze dramatische 

periode van Tolkiens leven wordt breed uitgemeten in 

de film. Hij ontmoette in de oorlog de man die later de 

inspiratie zou zijn voor Sam Gewissies uit In de ban van 

de Ring.

Ook schreef hij in deze periode, toen hij in het zieken-

huis lag om te genezen van loopgravenkoorts, de eerste 

woorden van De val van Gondolin. Een werk dat pas 

vorig jaar (meer dan honderd jaar later!) voor het eerst 

is gepubliceerd. De val van Gondolin was daarmee het 

eerste verhaal van Tolkiens ‘legendarium’ waar de ficti-

onele wereld van Midden-Aarde (uit zijn meesterwerk 

In de ban van de Ring) deel van uitmaakt.

NIET KATHOLIEK GENOEG?
Nog voordat Tolkien in de bioscoop verscheen, was 

de katholieke receptie ervan al negatief. ‘Tolkien-film 

bevat waarschijnlijk meer ‘slangtong’ dan waarheid’, 

kopte Martin M. Barillas op LifeSiteNews nog voordat 

hij de film überhaupt gezien had. Hij verwees naar het 

leugenachtige personage Gríma Slangtong uit In de 

ban van de Ring. Priester Michael Ward schreef voor de 

Britse Catholic Herald dat Tolkien “jammerlijk faalt te 

overtuigen” en dat de film kijkers “niet weet te raken”.

Beide artikelen bevatten uiteindelijk dezelfde klacht: 

Tolkien is niet katholiek genoeg. “De film negeert Tol-

kiens toegewijde christelijke geloof”, klaagt Ward, “er 

is geen enkele indicatie dat hij als jongeman ooit de hei-

lige Mis heeft gediend.”

TESTPUBLIEK
Het mag duidelijk zijn dat Tolkien sommige katholieken 

teleurstelde. Maar is dat wel terecht? “Ik had deze reac-

tie eigenlijk wel verwacht”, legt Dome Karukoski gedul-

dig uit in het Conservatorium Hotel in Amsterdam. De 

Finse regisseur kwam daar afgelopen week zijn film 

promoten. “Het feit is dat je nooit iedereen tevreden 

kan stellen, maar wij moesten ook rekening houden 

met een niet-katholiek publiek.

We hadden een scène waarin Tolkien father Morgan 

helpt met het toedienen van de laatste sacramenten. 

Tolkien staat met zijn broertje naast het bed van de 

stervende en we zien dat hij de gebeden uit zijn hoofd 

kan opzeggen. Ons testpubliek gaf echter aan dat ze de 

scène te lang vonden en die niet begrepen, daarom is hij 

er in de eindmontage uitgehaald. Dat is jammer, maar 

het zal wel een leuke extra worden op de DVD.”

GEEN CONFLICT
Karukoski lijkt zich niet heel erg druk te maken over de 

katholieke kritiek op Tolkien. “Conflict is drama”, gaat 

hij rustig verder. “Als Tolkien de kerk in was gerend en 

tomaten naar het crucifix had gegooid, zou dat drama 

zijn, maar in Tolkiens geloofsleven was er geen conflict.”

Die scherpe observatie roept Shadowlands in herin-

nering, de biografische film over Tolkiens vriend C.S. 

Lewis uit 1993. De film bevat een volslagen fictieve 

geloofscrisis om alsnog conflict in Lewis’ geloofsleven 

te introduceren. Zulke bedenksels blijven kijkers van 

Tolkien gelukkig bespaard.

“Er waren wel een paar mensen die vonden dat er een 

scene moest komen waarin father Morgan de jongens 

zou slaan, met het argument dat het vroeger zo ging. 

Maar Tolkien schreef altijd met veel affectie over de 

pater, dus dat wilde ik niet.”

EPITAAF VOOR DE OUDE WERELD
Waar Tolkien, ondanks deze kritiek, werkelijk in uit-

blinkt, is de trouwe benadering van Tolkiens authen-

tieke wereldbeschouwing. Veel historici zien de Eerste 

Wereldoorlog als het einde van het oude Europa. Na 

The Great War (zoals de Britten nog steeds zeggen) ver-

loren de oude vorstenhuizen hun macht. In hun plaats 

kwam de burgerij, die feitelijk al decennia achter de 

schermen aan de touwtjes trok. Intussen regeerden op 

straat communistische en fascistische knokploegen.

DOOR  ERIK HENDRIX

J.R.R. Tolkien is grondlegger van het fantasy-genre en één van de grootste 
katholieke schrijvers van de twintigste eeuw. Sinds donderdag draait de 
biografische film Tolkien in de bioscoop. Uit katholieke hoek kwam kritiek 
dat het geloof van de schrijver niet in beeld komt. Terecht? We spraken 
erover met de Finse regisseur Dome Karukoski.

Film: Tolkien (2019), Verenigde Staten, 111 min.

Regie: Dome Karukoski, met o.a. Nicholas Hoult, 

Lily Collins, Colm Meany en Derek Jacobi
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Ik heb Jean Vanier, de onlangs overleden oprichter 

van de Ark-gemeenschappen, nooit persoonlKk ont-

moet. Wel heb ik een paar jaar in de Amerikaanse 

Ark-gemeenschap Daybreak gewoond. Ik probeer 

nog steeds uit te vogelen wat ik van mKn ervaring 

daar moet maken. 

Praktisch gezien was het leven als assistent in de 

gemeenschap uiterst druk en gevuld met heel veel 

kleine dingen die gedaan moesten worden. Er waren 

vaak niet genoeg assistenten, of niet iedereen deed 

zKn werk. De realiteit is ook dat sommige van de 

gehandicapte kernleden erg veeleisend waren. Dit 

maakt dat een van mKn duidelKkste herinneringen, 

het overweldigende gevoel van vermoeidheid is.

Er werd in de gemeenschap veel over Vanier en het 

werk van Henri Nouwen gesproken. Het idee was 

dat iedere mens als een geliefd kind van God een 

persoon met waardigheid en schoonheid is, die je 

ontdekt door met hem ‘te zKn’. Zo kun je door andere 

mensen liefde en tederheid te tonen, hun unieke 

waarde naar boven brengen.

FilosoXsch gezien heb ik daar moeite mee. Als je 

kKkt naar de menselKke geschiedenis (en een beetje 

rondkKkt in de wereld van nu) en ziet tot wat voor 

wreedheden en misdragingen we in staat zKn, is het 

idee dat we allemaal mooi en uniek zKn niet zo over-

tuigend. Het tegenargument van De Ark is dat veel 

van het kwaad dat mensen doen, juist een uiting is 

van hun gebrokenheid. Het wild om zich heen slaan 

in zonde is een schreeuw om liefde. Als mensen 

zouden kunnen accepteren dat ze ten diepste geliefd 

zKn door God, zou al dat streven naar macht, geld en 

seks verdwKnen. Ik denk niet dat dit volledige onzin 

is, maar waar ik mee worstel, is dat ik denk dat het 

in zekere zin het kwaad ‘wegpsychologiseert’. Als 

mensen slechte dingen doen, komt dat doordat ze 

onzeker, niet geliefd of gekwetst zKn, en niet door-

dat we als mensen geneigd zKn tot het kwaad en 

vergeving en genade nodig hebben om te groeien in 

heiligheid. 

Ik denk dat veel mensen tegenwoordig naar het 

argument van De Ark neigen. Aan hen zou ik het 

volgende scenario willen voorleggen: slaapt Donald 

Trump met pornosterren omdat hK een narcistische, 

wellustige vlegel is, of omdat hK een lieve, onzekere 

man is die een dominante vader had?

Wat ik waardeer aan De Ark is dat het een goede 

school is voor het ouderschap. Dat gaat niet om jou, 

maar om je kinderen. Het ouderschap is vermoeiend 

en gevuld met veel kleine dingen, maar je kunt in je 

eigen kinderen vaak iets van de schoonheid en bK-

zondere waarde van iedere mens zien. 

Waar ik ook meer en meer de waarde van inzie, is het 

profetische karakter van de boodschap van De Ark. 

UiteindelKk worden we allemaal zwak en kwetsbaar. 

We worden oud, ziek, of zien onze economische 

zekerheid verdwKnen. Zonder iemand die bK je wil 

zKn, je waardeert en het niet ziet als pure tKdverspil-

ling, is dat pKnlKk eenzaam.

DE ARK

KEES HEESTERS

Politiek filosoof; werkt 

in het Amerikaanse 

Baltimore.

column

Tussen de twee Wereldoorlogen ontstond voor het 

eerst in de geschiedenis een haat voor het natuurlijke 

en een liefde voor het kunstmatige. Dat naoorlogse 

Europa hield bijvoorbeeld niet meer van traditionele 

kunst; men wilde harde lijnen, abstracte beelden en 

geometrische vormen.

TOLKIENS ROUW
De film brengt op ongeëvenaarde wijze de rouw tot 

uitdrukking die Tolkien voelde om het verlies van 

die oude wereld. Er wordt geen geheim van gemaakt 

dat de geboorte van de moderne wereld voor hem 

een intrinsiek duivelse gebeurtenis was. “Hij had een 

hekel aan machines”, legt Karukoski uit. “Dat kwam 

voort uit de tijd dat hij opgroeide op het Engelse plat-

teland en de oprukkende industrie van Birmingham 

meemaakte. De Eerste Wereldoorlog was de oorlog 

van machines, van tanks, machinegeweren, en machi-

nes” - Karukoski knipt met zijn vingers – “vernietigen 

mensen als dit.”

Je proeft de heimwee naar die verdwenen wereld in 

alles in Tolkien. Het is hetzelfde gevoel dat zo karak-

teristiek is voor de pre-industriële wereld van In de 

ban van de Ring. Een nostalgisch verlangen naar een 

wereld die de mensen duizenden jaren kenden, maar 

die nooit meer terug zal keren.

ZELF OORDELEN
Het is erg jammer dat Tolkien zo negatief is ont-

vangen door de katholieke pers. Hoewel de kritiek 

over de afwezigheid van zijn geloof wel terecht is, 

zijn de hoofdthema’s liefde, vriendschap en verlies 

doorspekt van christelijke sensibiliteit.

“Tolkien zei zelf in één van zijn brieven dat hij 

in die periode weinig tot geen godsdienst prakti-

seerde”, zegt Karukoski bijna verontschuldigend. 

“Maar het geloof was er natuurlijk nog steeds. 

Wanneer Tolkien in de film denkt dat hij Edith is 

kwijtgeraakt en dronken op het gazon naar de ster-

ren ligt te kijken, is dat een verwijzing naar Eären-

dil, één van zijn personages uit de Silmarillion: een 

schipper die een ster werd om de weg te wijzen. Ik 

bedoel: christelijker kan het bijna niet worden.”

Het is jammer dat veel katholieke filmcritici zo 

vastzitten in de loopgraven van de cultuuroor-

log, dat dit soort subtiele verwijzingen niet meer 

wordt gezien. Tegelijk moet gezegd worden dat 

wie gehoopt had Tolkien gebeden prevelend met 

zijn rozenkrans op het witte doek te zien, mis-

schien geen heel realistische verwachtingen van 

een Hollywoodfilm heeft. Wie in Tolkien geen 

katholieke propagandafilm zoekt, kan zich ver-

heugen op prachtige sets, mooie kostuums, een 

meeslepend verhaal en geweldig acteerwerk van 

Nicholas Hoult (Tolkien) en Lily Collins (Edith 

Bratt). Het beste advies is om de film zelf te 

beoordelen, want Tolkien is absoluut een bezoek 

aan de bioscoop waard. q

Tolkien rouwde om 
het verlies van de oude 
wereld. De film brengt 

dat ongeëvenaard 
tot uitdrukking
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