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‘There were opium-dens, where one could buy oblivion,
dens of horror where the memory of old sins could be
destroyed by the madness of sins that were new.’1
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Oscar Wilde, The collected works of Oscar Wilde, (Ware, 2007), 128.
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1. Inleiding
‘What a revulsion! What an upheaving, from its lowest depths, of inner spirit! What an
apocalypse of the world within me! That my pains had vanished was now a trifle in my eyes:
this negative effect was swallowed up in the immensity of those positive effects which had
opened before me in the abyss of divine enjoyment thus suddenly revealed.’ 2

De Engelse essayist Thomas DeQuincey (1785 - 1859) laat zich hier in zijn boek Confessions of an
English opium eater (1821) uit over zijn eerste ervaring met laudanum, een tinctuur van opium.
Begonnen om een eind te maken aan ‘reumatische pijnen aan het hoofd en gezicht’ raakte DeQuincey
al snel verslaafd aan de drug. Confessions of an English opium eater laat echter niet alleen zien welke
effecten zijn toenemende opiumgebruik heeft gehad
op zijn eigen leven; het werk schetst tevens een beeld
van de negentiende-eeuwse Britse houding ten
aanzien van verdovende middelen. Kenmerkend was
de

afwezigheid van

een

degelijke

drugs- en

alcoholregulatie, hetgeen ervoor zorgde dat opiaten en
cocaïne lange tijd een essentieel bestanddeel waren
van medicijnen tegen onder meer hoest, hoofdpijn en
diarree. 3 Zo werd Mrs. Winslow’s Soothing Syrup Figuur 1. Poster voor Mrs. Winslow’s Soothing Syrup,
gebruikt als kalmeringsmiddel bij kinderen wier jaren 1890.
tanden net doorgekomen waren en werd Kendalls
Black Drop onder meer toegepast om de symptomen van hoofdpijn en depressie te verminderen.4
Het voordeel van dergelijke huismiddelen was dat ze relatief goedkoop en zonder recept
verkrijgbaar waren, waardoor alle lagen van de bevolking er eenvoudig aan konden komen. 5 Dit
zorgde echter tevens voor een groeiend aantal verslaafden, hetgeen mede in stand gehouden werd door
het lakse beleid dat artsen en apothekers tot het laatste kwart van de negentiende eeuw voerden. 6
Hoewel zij steeds beter op de hoogte waren van de gezondheidsrisico’s, verhoogden zij veelal de dosis
van de medicijnen wanneer de patiënt daarom vroeg. Hierdoor nam het aantal doden door

2

Thomas DeQuincey, Confessions of an English opium eater (Londen, 1821; herziene versie 1856), 30.
Andrzej Diniejko, D. Litt., ‘Victorian drug use’, The Victorian Web
<http://www.victorianweb.org/victorian/science/addiction/addiction2.html> [geraadpleegd 12-06-2016].
4
‘The Quackers black drop’, Cumberland Pacquet, and Ware’s Whitehaven Advertiser (28 april 1818), 1; ‘Mrs.
Winslow’s soothing syrup for children’, Bedfordshire Times and Independent (29 augustus 1863), 4.
5
Elizabeth Lomax, ‘The uses and abuses of opiates in nineteenth-century England’, Bulletin of the History of
Medicine 47:2 (1973), 167 – 176, alhier 167 - 68.
6
Virginia Berridge, Griffith Edwards, Opium and the people. Opium use in 19th-century England (Londen, 1982),
45.
3
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opiumvergiftiging toe, waarbij vooral ook jonge kinderen het slachtoffer werden van de drug.7 Dit
zorgde vanaf het midden van de negentiende eeuw voor een toenemende kritiek op het gebruik van
opium en opiaten in geneesmiddelen. Deze kritiek was ook deels gestoeld op verhalen die de ronde
deden over de arbeidersklasse.8 In fabriekssteden werden de stakingen, het geweld, criminaliteit en
politieke onrust van de arbeiders namelijk gekoppeld aan een recreatief drugsgebruik. Hoewel betwist
kan worden of deze uitspraken de werkelijke situatie goed weergaven, namen de midden en hogere
klassen ze veelal voor waar aan. Het resultaat was een angst voor de ‘besmetting’ van de opium etende
arbeidersklasse en daarmee een angst voor het verval van de Victoriaanse moraal.
De Victoriaanse moraal kenmerkte zich door een ethos van seksuele correctheid, hard werken,
eerlijkheid, spaarzaamheid en een gevoel van verantwoordelijkheid voor de minder bedeelden. 9
Recreatief drugsgebruik dreigde dit alles te ondermijnen. Een bezorgde vrouw, Vivian Webber, uitte
in 1857 dan ook haar angst over het dreigende verval als volgt:

'The moral obtuseness produced by this Devil's drug [opium] are painful to witness. Under the
thraldom of opium all the generous qualities shrink within themselves and fade, the relish for
society and its enjoyments is extinguished, and the abject sufferer without hope of deliverance,
without even the resolution to make an effort to save himself (or herself!) drifts onward
towards a lurid and desolate shore, to be thenceforward cut off from the living world by a Styx
nine times intervening.'10

De kritiek bleef niet beperkt tot dergelijke berichten: in 1868 werd de Pharmacy Act aangenomen,
waarmee de eerste grote poging tot drugsregulatie in Groot-Brittannië een feit was. De wet hield een
verbod op zelfmedicatie in en was daarmee vooral een overwinning voor apothekers en artsen.11 Zij
stelden eerder al dat niet drugs, maar het gebrek aan controle het probleem vormde voor het
toenemende aantal doden en verslaafden. Artsen wilden de wet nog verder doorvoeren door ook
apothekers het recht dergelijke middelen voor te schrijven te ontnemen, maar zover kwam het nog
niet. Wel werden alle drugs opgenomen in een register dat onderverdeeld was in twee schema’s, A en
B. Strychnine, cyanide en ergot maakten deel uit van schema A. Hierop was een sterke controle;
slechts wanneer de koper bekend was bij de verkoper of bij een bekende van beiden, mocht deze de
medicijnen kopen. Daarbij werd altijd een naam en adres genoteerd. Opium en opiaten zouden hier
eerst ook toe gaan behoren, maar werden uiteindelijk opgenomen in schema B. Dat betekende dat er
7

Elizabeth Lomax, ‘The uses and abuses of opiates’, alhier 170.
Virginia Berridge, ‘Victorian opium eating. Responses to opiate use in nineteenth-century England’, Victorian
Studies 20:4 (1978), 437 – 461, alhier 446 - 48.
9
‘Victorian Era’, New World Encyclopedia <http://www.newworldencyclopedia.org/entry/Victorian_era>
[geraadpleegd 12-06-2016].
10
Vivian A. Webber, ‘Opium’, Isle of Wight Observer (10 juni 1875), 8.
11
Zie Virginia Berridge, ‘Victorian opium eating’, 451 – 52; Edward H. Ryan-Tenison, ‘The sale of opium’, The
British Medical Journal 1:1168 (17-05-1890), 1168.
8
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slechts labelrestricties op de flessen werden gezet. Dokters en wetenschappers dienden het volk te
waarschuwen voor de gevaren van een drugsverslaving, maar dat werd tot het einde van de
negentiende eeuw slechts door enkelen gedaan.12 Bovendien waren veel opiaten waarop patent was
aangevraagd, uitgesloten van de wet. Hoewel het een belangrijke stap was in de richting van een
strengere wetgeving van drugs, hielp de Pharmacy Act zelf weinig in het reguleren van het
negentiende-eeuwse opiumgebruik.13 Het zou nog tot de twintigste eeuw duren voordat de houding
van de politiek ten opzichte van drugs daadwerkelijk veranderde. Toen werden onder meer de Defence
of the Realm Act 1914 (regulatie 40B in 1916) en de Dangerous Drugs Act van 1920 ingevoerd, van
waaruit uiteindelijk de huidige drugsregulaties in Groot-Brittannië zijn voortgekomen.14
Dit instabiele binnenlandse drugsbeleid, grofweg daterend van 1870 tot 1914, wordt door
sociaal-historici ‘The Great Binge’ genoemd en vond tevens zijn doorwerking in de literatuur van deze
periode. 15 Onder meer Charles Dickens, Sir Arthur Conan Doyle, Robert Louis Stevenson en Wilkie
Collin weidden hier in hun boeken over uit.16 Zo ook de Ierse schrijver Oscar Wilde (1854-1900). In
juli 1890 publiceerde hij zijn roman The picture of Dorian Gray voor het eerst in The Lippincott’s
Monthly Magazine.17 Het jaar daarop volgde de boekversie, waarin het verhaal werd uitgebreid van
dertien naar twintig hoofdstukken. 18 Het aantal drugsverwijzingen was in deze nieuwe editie fors
toegenomen, hetgeen voornamelijk terug te zien was in een nieuw hoofdstuk waarin Dorians
ervaringen in een opiumkit werden beschreven. Tegenwoordig wordt Wilde nog geroemd om zijn
vernuftige schrijfwijze, maar wordt er door de gemiddelde lezer niet lang stilgestaan bij zijn weergave
van drugs en het verval van de Victoriaanse moraal. Dit laatste heeft wel een hevige discussie
losgemaakt bij negentiende-eeuwse lezers en recensenten van Wildes werk. 19 Over drugs repten zij
echter niet. In dit werkstuk zal deze op het eerste gezicht merkwaardige constatering centraal staan.
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Andrzej Diniejko, D. Litt., ‘Victorian drug use’, The Victorian Web
<http://www.victorianweb.org/victorian/science/addiction/addiction2.html> [geraadpleegd 12-06-2016].
13
Virginia Berridge, ‘Victorian opium eating’, 452.
14
Richard Marshall, ‘Drugs and DORA’, World War I Centenary <http://ww1centenary.oucs.ox.ac.uk/bodyand-mind/drugs-and-dora-2/#_ftn12> [geraadpleegd 12-06-2016].
15
Stephen Fry, More fool me. A memoir (Londen, 2014), 331.
16
Zie Charles Dickens, The mystery of Edwin Drood (Londen, 1870); Sir Arthur Conan Doyle, A study in
scarlett (Londen, 1888) en The sign of four (Londen, 1890); Robert Louis Stevenson, The strange case of dr.
Jekyll and mr. Hyde (Londen, 1886); Wilkie Collin, The woman in white (Londen, 1860).
17
‘The picture of Dorian Gray as first published in Lippincott’s Magazine’, British Library
<https://www.bl.uk/collection-items/the-picture-of-dorian-gray-as-first-published-in-lippincotts-magazine>
[geraadpleegd 13-06-2016].
18
‘Differences between the 1890 and 1891 editions of ‘Dorian Gray’
<http://mdoege.github.io/Dorian_Gray_diff/> [geraadpleegd 13-06-2016].
19
Patrick Duggan, ‘The conflict between aestheticism and morality in Oscar Wilde’s ‘The picture of Dorian
Gray’’, Arts and Sciences Writing Program, 60 – 68, alhier 61.

6

2. Status Quaestionis
Over de ‘drug scene’ in het negentiende-eeuwse Groot-Brittannië bestonden tot 1975 nauwelijks
zelfstandige studies.20 Een eerste aanzet vormde de literatuur over de Opiumoorlogen (1839 – 1842),
in de jaren zestig en zeventig. 21 In deze periode leverden vooral de werken van respectievelijk
historicus Edward Holt, sinoloog Peter Ward Fay, non-fictie schrijver Jack Beeching en historicus
Brian Inglis een bijdrage aan de historiografie. 22 Waar Inglis keek naar de historische context,
behandelden Fay en Holt voornamelijk de daadwerkelijke oorlogen zelf, terwijl Beeching de nadruk
legde op de gevolgen ervan vanaf 1842.23 Dergelijke studies kenden echter een sterke politieke inslag,
waar vanaf de jaren zeventig steeds meer kritiek op is gekomen. 24 Geïnspireerd door onder andere de
antropologie stelden critici dat, om een breder beeld te kunnen schetsen van verschillende perioden uit
de geschiedenis, er een perspectief moest komen dat zich meer zou gaan richten op vrouwen en de
‘gewone man’. Zo stelde sociaal historicus Virginia Berridge dat het louter bestuderen van de
Opiumoorlogen zorgde voor een verwaarlozing van onderzoek naar opium zelf en de gevolgen ervan
op de burgerbevolking in Groot-Brittannië.25
De cultural turn, zoals deze omslag ook wel wordt genoemd, zorgde ervoor dat een groeiend
aantal onderzoekers zich ging bezighouden met de cultureel-sociale aspecten van drugsgebruik in de
negentiende eeuw. Historicus Elizabeth Lomax publiceerde in 1973 haar artikel ‘The uses and abuses
of opiates in nineteenth-century England’, waarin ze betoogde dat het opstellen van de Pharmacy Act
in 1868 alles te maken had met het toenemend aantal jonge slachtoffers van opiumvergiftiging in die
periode.26 Vooral kinderen in de leeftijd van nul tot vijf bleken gevoelig te zijn voor deze effecten van
de drug, die een belangrijk bestanddeel vormde van kalmeringsmiddelen.27 Berridge beaamde dit in
een tweetal werken waarin ze tevens een gedetailleerd overzicht bood van het drugsgebruik en de
genomen maatregelen ertegen.28 Ze was een van de eersten die uitgebreid schreef over de politieke
omslag van gedoogpolitiek naar een actieve strijd tegen opiaten. Een meer recent werk dat belangrijk

20

Virginia Berridge, ‘Opium and the historical perspective’, The Lancet 310:8028 (1977), 78 – 80, alhier 78.
Zie Israel Epstein, From opium to liberation (Peking, 1964); P.C. Kuo, A critical study of the first AngloChinese War, with documents (Westport, 1973); Edgar Holt, The opium wars in China (Chester Springs, 1964);
Arthur Waley, The Opium War through Chinese eyes (Londen, 1958).
22
Zie Edgar Holt, The Opium Wars in China (Chester Springs, 1964); Peter Ward Fay, The Opium War 1840 –
1842 (Chapel Hill, 1975); Brian Inglis, The Opium War (Londen, 1976).
23
John K. Fairbank, ‘Reviewed work: the Opium War by Brian Inglis’, Pacific Affairs 50:3 (herfst 1977), 493 –
494, alhier 494.
24
Peter Burke, Wat is cultuurgeschiedenis (Utrecht, 2009), 51 – 77.
25
Virginia Berridge, ‘Opium and the historical perspective’, 78.
26
Elizabeth Lomax, ‘The uses and abuses of opiates in nineteenth-century England’, Bulletin of the History of
Medicine 47:2 (1973), 167 - 176.
27
Ibidem., 168.
28
Zie Virginia Berridge, ‘Victorian opium eating. Responses to opiate use in nineteenth-century England’,
Victorian Studies 21:4 (1978), 437 – 461; Victoria Berridge, Griffith Edwards, Opium and the people. Opium
use in 19th-century England (Londen, 1982).
21
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is geweest in het onderzoek naar drugsgebruik, is Howard Padwas Social Poison.29 Padwa vroeg zich
in deze vergelijkende studie af waarom het gebruik van opiaten aan het begin van de twintigste eeuw
zo sterk gecontroleerd werd door de overheid en of de redenen daarvoor overal hetzelfde waren.30
Zowel Groot-Brittannië als Frankrijk kenden volgens hem een specifiek eigen ‘anti-narcotic
nationalism’; men was er bang voor drugsgebruik – en in het bijzonder opiaten – omdat het burgers, en
daarmee de natie, grote schade toebracht.
Naast algemene studies over ‘The Great Binge’ ontstond er tevens interesse in literaire
verbeeldingen van drugs. Verschillende wetenschappers hebben de fascinatie van negentiende-eeuwse
auteurs voor drugs verbonden met de opkomst van het realisme als kunststroming en literaire kritiek in
de negentiende eeuw. 31 Belangrijk bij het realisme is dat personen en gebeurtenissen zo objectief
mogelijk worden neergezet. 32 Schrijvers die deze stroming aanhingen, schreven niet meer over
idealistische vertoningen van de werkelijkheid, maar zochten juist de grens met het onzuivere op door
over onaantrekkelijke, doch realistische onderwerpen als drugs en armoede te schrijven. De vorig jaar
overleden Amerikaanse literatuurwetenschapper Meyer Howard Abrams publiceerde over dit
onderwerp in 1971 zijn The milk of paradise, waarin hij onderzocht welke rol opium heeft gespeeld in
de werken van respectievelijk Thomas DeQuincey, George Crabbe, Francis Thompson en Samuel
Taylor Coleridge.33 Daarop aansluitend analyseerde de filosofe Emma Kareno recentelijk hoe drugs
werden gerepresenteerd in The moonstone van Wilkie Collin, The mystery of Edwin Drood van
Charles Dickens, The strange case of dr. Jekyll and mr. Hyde van Robert Louis Stevenson, A study in
scarlet en The sign of four van Sir Arthur Conan Doyle en The picture of Dorian Gray van Oscar
Wilde.34 Kareno beargumenteerde dat, met de opkomst van de detectiveroman vanaf het midden van
de negentiende eeuw, er een toegenomen interesse kwam in de literaire verbeelding van drugs.
Anderen, zoals historicus Koen van Cauwenberge en Sharon Ruston, hoogleraar Engels aan de
Lancaster University, hebben soortgelijke studies gepubliceerd.35
Hoewel binnen deze werken de Britse literatuur centraal staat, zijn er tevens studies
verschenen over andere landen. De Amerikaanse historicus Allan Borst schreef zijn dissertatie
29

Howard Padwa, Social poison. The culture and politics of opiate control in Britain and France, 1821 – 1914.
Ron Roizen, ‘The Points interview – Howard Padwa’, Points: The Blog of the Alcohol and Drugs History
Society <https://pointsadhsblog.wordpress.com/2012/09/10/the-points-interview-howard-padwa/> [geraadpleegd
13-05-2016].
31
Zie Toos Streng, ‘Realisme’ in de kunst- en literatuurbeschouwing in Nederland tot 1875 (Amsterdam, 1995),
73; Ian Watt, The rise of the novel. Studies in Defoe, Richardson and Fielding (Harmondsworth, 1963), 32.
Overigens plaatst Watt de opkomst van het realisme een eeuw eerder.
32
‘Realism’, Oxford Dictionaries <http://www.oxforddictionaries.com/definition/english/realism>
[geraadpleegd 24-05-2016].
33
M.H. Abrams, The milk of paradise. The effect of opium visions on the works of De Quincey, Crabbe, Francis
Thompson and Coleridge (New York, 1971).
34
Emma Kareno, ‘Sherlock’s pharmacy. Drugs in detective stories, 1860s to 1890s’ (onuitgegeven dissertatie,
University of Stirling, 1996).
35
Zie Koen van Cauwenberge, ‘The ambivalence in Oscar Wilde’s The picture of Dorian Gray and its relation to
Postmodernism’ (onuitgegeven dissertatie, Universiteit Gent, 1996); Sharon Ruston, ‘Representations of drugs in
19th-century literature’, British Library <http://www.bl.uk/romantics-and-victorians/articles/representations-ofdrugs-in-19th-century-literature> [geraadpleegd 10-02-2016].
30
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bijvoorbeeld over de representatie van drugsgebruik in Amerikaanse literatuur en historicus en
romanist Emmanuel Mickel publiceerde over de rol van drugs in de werken van de Franse dichter
Charles Baudelaire (1821 – 1867). 36 Ook studies naar drugsgebruik in Duitstalige literatuur zijn
inmiddels verschenen, hoewel de aandacht daar vooral uitgaat naar werken uit de late negentiende
eeuw. Anders dan in Engeland, Amerika en Frankrijk werd er daarvoor namelijk weinig geschreven
over drugs, zo betoogt hoogleraar Duitse literatuur Uwe Schütte in zijn boek Die Poetik des
Extremen.37 Een van de weinige uitzonderingen hierop vormde wellicht Novalis – het pseudoniem van
baron Georg Philipp Friedrich von Hardenberg (1772 – 1801) – die hier in zijn werken wel bij
stilstond. Grootschalige aandacht voor het onderwerp kwam er echter pas met de filosoof Friedrich
Nietzsche (1844 – 1900), die met zijn ‘Sucht nach Transgression’ een onderscheid maakte tussen een
Dionysische (extatisch) en Apollinische (rustig, doordacht) levenshouding en er daarmee voor zorgde
dat drugs een populair thema werd in de Duitse literatuur.38

2.1.

Verantwoording en methode

Gedurende de laatste vijftig jaar is er dus een groot aantal studies verschenen over verschillende
aspecten van ‘The Great Binge’. Met de cultural turn is er onder andere meer aandacht gekomen voor
de literaire verbeelding van drugs. Wat daarbij echter nog nauwelijks is onderzocht, is hoe de
representatie van drugs in literatuur is ontvangen door het publiek.39 Dergelijk onderzoek is belangrijk,
omdat het benadrukt dat boeken over dit onderwerp niet louter gezien moeten worden als
‘wegleesromans’, maar juist ook als werken die een politieke- of andere levensvisie uitdroegen waarop
actief werd gereageerd door de lezers. Bovendien blijkt uit een dergelijke analyse of de literaire
presentaties van drugs invloed hadden op de wijze waarop de lezers dachten over dit thema. Tot slot
creëert het een indruk van de late negentiende eeuw zoals die gepercipieerd werd door een deel van de
bevolking.
Voor mijn onderzoek zal ik mij richten op The picture of Dorian Gray (1891), de bekende
roman van de Ierse schrijver Oscar Wilde. Een belangrijke reden voor mijn keuze is het werk
Zuiverheid en decadentie van Arnold Labrie, hoogleraar maatschappij- en cultuurgeschiedenis aan de
Universiteit van Maastricht. 40 Labrie analyseert in zijn studie middels het begrip ‘zuiverheid’ de
Europese samenleving van grofweg 1870 tot 1914 aan de hand van een aantal casestudies,

36

Emmanuel Mickel, The artificial paradises in French literature. The influence of opium and hashish on the
literature of French Romanticism and Les fleurs du mal (Chapel Hill, 1969).
37
Uwe Schüte, Die Poetik des Extremen. Ausschreitungen einer Sprache des Radikalen (Göttingen, 2006), 237.
38
Ibidem, 239.
39
De belangrijkste uitzondering hierop vormt wellicht Julian Norths De Quincey reviewed. Thomas De
Quincey’s Critical Reception, 1821 – 1994 (Columbia, 1997).
40
Arnold Labrie, Zuiverheid en decadentie. Over de grenzen van de burgerlijke cultuur in West-Europa, 1870 –
1914 (Amsterdam, 2001).
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uiteenlopend van de werken van Nietzsche tot die van de Franse schrijver en politicus AugusteMaurice Barrès (1862 – 1923). In zijn analyse van Bram Stokers Dracula (1897) betoogt hij dat
‘(...) afgezien wellicht van Robert Louis Stevensons Strange case of dr. Jekyll and mr. Hyde
(1886) en Oscar Wildes The picture of Dorian Gray (1891) geen ander werk uit deze tijd zo’n
diep inzicht in de mentaliteit en psychische gesteldheid van de Engelse middenklasse aan het
eind van de negentiende eeuw biedt.’41
Net als in het geval van Stokers roman, kan de lezer – door tussen de regels door te lezen – in The
picture of Dorian Gray een tweede verhaal herkennen dat inzicht geeft in de negentiende-eeuwse
samenleving, zo stelt Labrie. Zijn studie heeft mij geïnspireerd onderzoek te verrichten naar de
(receptie van de) literaire verbeelding van drugs in Oscar Wildes roman, met als doel meer inzicht te
verwerven in de complexe situatie van de late negentiende-eeuwse Britse samenleving.
Om deze gelaagdheid en complexiteit op adequate wijze te duiden, is dit werkstuk opgedeeld
in vier hoofdstukken. Ter introductie van de casestudy volgt in het volgende hoofdstuk eerst een
samenvatting van de roman uit 1891. Hoewel het verhaal een jaar eerder al werd gepubliceerd in
Lippincot’s Monthly Magazine, speelden drugs pas in deze aangepaste versie een belangrijke rol.
Vervolgens wordt middels het boek Zuiverheid en decadentie onderzocht hoe de relatie tussen drugs
en het verval van de Victoriaanse moraal hierin wordt gepresenteerd. Hierbij zal ik gebruikmaken van
Labries concepten van ‘zuiverheid’ en ‘onzuiverheid’. Maar wat is zuiverheid? Labrie maakt hier een
onderscheid tussen het filosofische, antropologische en historische perspectief.42 De kern bestaat er in
eerste instantie uit dat zuiverheid bij hem een binaire taalconstructie is; dit impliceert dat er ook zoiets
bestaat als ‘onzuiverheid’, door Labrie gedefinieerd als ‘alle uit te bannen ondeugden’.43 Dit idee uit
zich onder meer in het principe van de zondebok.44 Zuiverheid staat daarnaast voor orde, het ìs orde,
en wordt tegenover de chaos geplaatst. Maar, zo stelt Labrie, zuiverheid en onzuiverheid zijn altijd
relatieve noties; iets is zuiver als het binnen de grenzen blijft waar het van nature aan gebonden is.45
Of, om het in de woorden van antropologe Mary Douglas te zeggen: ‘Dirt, then, is never a unique
isolated event. Where there is dirt there is system. Dirt is the byproduct of a systematic ordering and
classification of matter, in so far as ordering involves rejecting inappropriate elements.’46 Tot slot, en
dat is zeker in de negentiende eeuw merkbaar, zorgt de snelle vooruitgang in de samenleving ervoor
dat twijfel en onzekerheid toenemen.47 ‘De waarheid’ was in toenemende mate niet meer vanuit een
religieus schema te begrijpen, omdat ook het (christelijke) geloof werd meegenomen in de golf van
41

Arnold Labrie, Zuiverheid en decadentie, 227.
Ibidem., 43 – 128.
43
Ibidem., 229.
44
Ibidem., 43 – 44; 64 – 68.
45
Ibidem., 53.
46
Mary Douglas, Purity and danger. An analysis of the concepts of pollution and taboo (Londen, 1989), 35.
47
Arnold Labrie, Zuiverheid en decadentie, 101.
42
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moderniteit en zodoende onderhevig was aan kritiek. Individualisme, dat al in de achttiende eeuw was
opgekomen, zorgde ervoor dat men vooral niet zichzelf wilde verliezen in de verandering.48 Om dat te
voorkomen, werd het gebruik van de woorden ‘zuiver’ en ‘onzuiver’ nog belangrijker, hetgeen onder
meer in de Romantiek en het Realisme tot uiting is gekomen.
Hoewel dit hoofdstuk noodzakelijk is in mijn receptieonderzoek en Labries boek een uiterst
geschikt voorbeeld is om dat aan te tonen, is het niet voldoende louter de representatie van drugs te
onderzoeken; de historiografie biedt al een groot scala aan boeken en artikelen die hiervoor
geraadpleegd kunnen worden. De volgende stap is dan ook om stil te staan bij de algemene receptie
van The picture of Dorian Gray. Daarvoor heb ik eerst de al bestaande literatuur van onder meer Koen
van Cauwenberge en Stefano Evangelista bestudeerd. 49 Vervolgens heb ik gebruikgemaakt van de
werken Oscar Wilde. An annotated bibliography of criticism en Oscar Wilde, art and morality. A
defense of ‘The picture of Dorian Gray’.50 Beide boeken zijn om twee redenen van belang geweest
voor dit werkstuk: ten eerste bieden ze een overzicht van de uitvoerigste recensies die in de
negentiende eeuw over Dorian Gray zijn verschenen. Daarmee zorgden ze voor een degelijke basis
voor mijn onderzoek. Daarnaast hebben ze mij inzicht gegeven in de methodologie die ik zou moeten
gebruiken om mijn analyse uit te kunnen voeren. Zo zag ik in de recensies dat ik rekening diende te
houden met de spelling – zowel ‘Gray’ als ‘Grey’ komt voor in artikelen -, de terminologie en namen
van personen die met Wilde in verband worden gebracht. Deze kennis heb ik in praktijk gebracht in
het online archief van The British Library, waar een groot scala aan krantenberichten is gedigitaliseerd.
Zo heb ik niet alleen gezocht op ‘moral decline’ en ‘immoral’, maar tevens op termen als ‘poisonous’
en ‘filthy’ en op namen van zowel voor- als tegenstanders van Wilde. De artikelen die vervolgens zijn
overgebleven, heb ik allemaal bestudeerd, hoewel de nadruk lag op de artikelen die zijn verschenen in
de jaren 1890, 1891 en 1895. 1890 en 1891, omdat toen respectievelijk de eerste publicatie en de
romanversie verschenen; 1895, omdat de auteur in dat jaar is veroordeeld voor zijn vermeende
homoseksualiteit, waarbij de aanklagers een beroep hebben gedaan op de ‘perverse’ inhoud van The
picture of Dorian Gray. De periode 1892 – 1894 is wel onderzocht, maar uit de publieke opinie is niet
gebleken dat er in deze jaren uitvoerig op Wildes roman is gereageerd. Recensies uit deze tijd zullen
derhalve alleen genoemd worden wanneer ze een bijdrage leveren aan mijn onderzoek. In mijn analyse
van de algemene receptie van Dorian Gray heb ik verder gemerkt dat critici grofweg op drie aspecten
hebben gereageerd die als leidraad zullen dienen voor dit hoofdstuk: de schrijfstijl, immoraliteit en
homo-erotische lading in het boek.
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Aangezien de roman in een tijd werd gepubliceerd waarin de discussie omtrent drugsgebruik
steeds feller werd, had ik verwacht dat het hevige reacties zou hebben losgemaakt bij lezers. De
resultaten waren echter teleurstellend: nergens werd expliciet ingegaan op de literaire verbeelding van
drugs in The picture of Dorian Gray. Dit is op zichzelf een interessante bevinding die mij de volgende
hoofdvraag heeft opgeleverd: waarom werd in de late negentiende eeuw, waarin een publiek debat was
ontstaan over de gevaren van drugsgebruik, in Britse kranten niet expliciet gereageerd op de
verbeelding ervan in The picture of Dorian Gray? Deze vraag zal beantwoord worden in de laatste
paragraaf, waar eveneens de impliciete reacties op de literaire verbeelding van drugs in de roman aan
bod zullen komen.
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3. The picture of Dorian Gray – Een samenvatting van de roman uit 1891
De roman opent met een gesprek tussen Basil Hallward, een zeer gepassioneerd en moralistisch
schilder, en Lord Henry ‘Harry’ Wotton, een aristocraat met een uiterst hedonistische levenswijze.
Hallward is op het moment bezig met het afmaken van een portret van een knappe jongeman, Dorian
Gray, die niet lang daarna binnenkomt om zijn sessie af te maken. Gezien het karakter van de edelman
heeft Hallward altijd willen voorkomen dat Dorian, die hij beschouwt als zijn eigen, niet door zonden
aangeraakte muze, en Wotton elkaar ooit ontmoeten. Het tegenovergestelde lijkt echter onvermijdelijk
wanneer Dorian aan Hallward vraagt of Wotton kan blijven. Terwijl Dorian poseert en Hallward zijn
kunstwerk afmaakt, raken de twee al snel geïntrigreerd door elkaar. Wotton vertelt Dorian dat hij van
zijn leven moet genieten zolang zijn uiterlijk het toestaat. In een paar jaar zal de wereld immers niet
meer aan zijn voeten liggen. Hoewel Dorian hier eerst weinig op ingaat, verandert dat wanneer hij het
resultaat van Hallwards werk ziet: een perfecte weerspiegeling van zichzelf, jong en jeugdig, met een
charmante glimlach op het gezicht. Jaloezie neemt echter al snel de overhand: waarom blijft het
schilderij altijd in perfecte staat, terwijl zijn eigen gedaante zal veranderen in een paar jaar tijd?
Waarom kan het niet andersom zijn? Een wens waar Dorian jaren later op terug zal komen.
Wotton en Dorian trekken steeds meer met elkaar op, tot grote spijt van Hallward. Op een
avond gaat Dorian naar een voorstelling van William Shakespeares Romeo & Juliet. Het toneelspel op
zich is niet goed, op één uitzondering na: de jonge actrice, Sibyl Vane, die de rol van Julia vertolkt. De
twee worden verliefd en besluiten na enige tijd te trouwen. Voordat dat moment echter kan aanbreken,
wil Dorian dat zijn twee vrienden, Wotton en Hallward, haar zien optreden. Beiden besluiten te gaan,
maar staan versteld van het slechte schouwspel dat ze te zien krijgen. Dorian, woedend en
teleurgesteld tegelijkertijd, vraagt hen te vertrekken en kijkt alleen verder. Na afloop gaat hij naar
Sibyl en vraagt haar waarom ze hem voor schut heeft gezet door niet haar gewoonlijke routine op te
voeren. Zij antwoordt hem dat ze niet meer een fictionele liefde kan spelen, wanneer ze weet wat echte
liefde is, daarmee doelend op haar liefde voor Dorian. In plaats van ontroerd wordt deze echter boos
en zegt haar nooit meer te willen zien. Hij was immers verliefd geworden op haar speciale talent, dat
ze nu heeft verspild. De dag erna wil Dorian zijn verontschuldigingen aanbieden voor zijn gedrag,
maar komt er via Wotton achter dat zijn geliefde zelfmoord heeft gepleegd. Zijn pijn is ongekend,
maar wordt door Wottons invloed al snel omgezet in nonchalance. Wanneer hij later naar zijn portret
gaat kijken, ziet hij dat de glimlach op het gezicht is omgezet naar een wrede grijns.
Een tijd na dit voorval wil Hallward naar Parijs om te gaan schilderen. Voordat hij op de trein
stapt, wil hij echter eerst nog met Dorian praten over de vreselijke roddels die inmiddels achter zijn
rug om zijn verspreid in Londen. Dorian stemt toe en ontkent ze geen van alle. In plaats daarvan neemt
hij Hallward mee naar de zolder, waar hij zijn portret heeft verstopt uit angst dat bezoekers de
veranderingen er in zien. Hallward schrikt van de oude, verwrongen gedaante die hij op het schilderij
ziet, maar meer nog van de uitleg die hij daarna van Dorian krijgt: het portret is een weerspiegeling
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van zijn ziel en zal al zijn zonden opnemen, terwijl hij voor altijd jong blijft. Dorian geeft Hallward als
maker van het schilderij de schuld van zijn lot en vermoordt hem in een opwelling met een mes. De
dag erna chanteert hij zijn oude vriend en geleerde Alan Campbell, die ervoor zorgt dat het lichaam
van Hallward met zuren wordt vernietigd.
De schuldgevoelens voor zijn daden nemen echter alleen maar toe, waardoor Dorian zijn
toevlucht zoekt in een opiumkit. James Vane, de broer van Sibyl, is daar op dat moment ook en
hoewel hij Dorian niet van gezicht kent, weet hij wel dat zijn zus hem altijd ‘Prince Charming’
noemde. Een aantal prostituees noemt Dorian zo wanneer hij het gebouw verlaat, waarna James hem
achtervolgt en confronteert. Door een list weet Dorian zijn noodlot te ontsnappen: Sibyls zelfmoord is
inmiddels alweer achttien jaar geleden voorgevallen, maar wanneer James naar Dorian kijkt, ziet hij
het gezicht van een jongeman van ongeveer twintig jaar oud. Hij komt tot bezinnen en laat Dorian
gaan, maar een vrouw verschijnt achter hem en zegt hem dat het wel degelijk ‘Prince Charming’ is die
hij heeft laten gaan.
Dorian weet vanaf dat moment dat hij zijn leven niet meer zeker is. Het lot lijkt hem echter
goedgezind te zijn wanneer hij op een dag met Wotton naar een schuttersbaan gaat. Een van de
schutters raakt daarbij niet alleen een haas, maar ook per ongeluk James Vane, die daar met een pistool
op Dorian lag te wachten. Vane is op slag dood. Voor Dorian is het een teken dat hij zijn leven moet
beteren, hetgeen hij Wotton ook vertelt. Daar wil hij mee beginnen door het hart van zijn nieuwe
liefde, de naïeve maar mooie Hetty Merton, niet te breken. Zo hoopt hij dat zijn portret weer een
jonge, mooie weerspiegeling van hem laat zien. Zijn goede daad wordt echter niet beloond; het
schilderij is alleen maar lelijker geworden. Dorian besluit dat de enige manier om ervoor te zorgen dat
zijn confessie lukt, betekent dat hij zijn portret moet vernietigen. Woedend pakt hij het mes waarmee
hij eerder Hallward heeft gedood en steekt zijn beeltenis in het hart. Een schreeuw weerklinkt en
wanneer het Dorians bedienden eindelijk lukt de kamer open te maken, zien ze een oude, lelijke man
met een mes in het hart op de grond liggen. Het is Dorian Gray, die met zijn dood de vloek heeft
opgeheven. Het portret is weer teruggebracht naar haar originele staat en laat een jonge, knappe
Dorian zien.
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4. Het verval van de Victoriaanse moraal: opium
Voordat de receptie van opium in The picture of Dorian Gray kan worden onderzocht, is het
noodzakelijk eerst te kijken naar de manier waarop deze drug gerepresenteerd wordt in de roman.
Zoals al eerder gesteld werd, trad de strijd om de Victoriaanse moraal richting het einde van de
negentiende eeuw steeds verder op de voorgrond. In dit hoofdstuk zal derhalve middels Labries noties
van ‘zuiverheid’ en haar antoniem ‘onzuiverheid’ onderzocht worden hoe Oscar Wilde hierop
inspeelde in The picture of Dorian Gray. Labries eigen analyse van Bram Stokers Dracula zal daarbij
als voorbeeld dienen.
‘Onzuiverheid’ is wellicht het makkelijkste te definiëren als ‘alle uit te bannen ondeugden’, zo
stelt Labrie.51 De invulling van deze ‘ondeugden’ is daarbij sterk afhankelijk van de moraal van een
bepaalde periode; zij wordt hier lijnrecht tegenover geplaatst. Wat in de negentiende eeuw een
bedreiging kon vormen voor de Victoriaanse moraal, werd direct bestempeld als de tot verval van de
natie leidende onzedelijkheid.52 Bedoeld als een waarschuwing voor goede burgers, had dit echter ook
een ongewenst neveneffect: een fascinatie voor de geheime aantrekkingskracht van het onzuivere.53
Deze fascinatie heeft ongetwijfeld weerklank gevonden bij Oscar Wilde, die gedurende zijn
studiejaren in Oxford van 1874 – 1878 in aanraking was gekomen met het estheticisme. 54 Het
estheticisme is een geestelijke stroming waar schoonheid als hoogste ideaal bewonderd wordt omwille
van de schoonheid zelf. Alle vormen van (hoge) kunst dienen in lijn hiermee niet onderworpen te
worden aan politieke, sociale of andere pragmatische overwegingen. 55 In plaats daarvan moet de
kunstenaar vrij worden gelaten, opdat hij de schoonheid recht kan doen. Wilde zelf schreef hierover
het volgende: ‘We can forgive a man for making a useful thing as long as he does not admire it. The
only excuse for making a useless thing is that one admires it intensely.’56
Het verval van de Victoriaanse moraal is een centraal thema in Dorian Gray. Het begint al
met de introductie van Lord Henry Wotton, die met zijn hedonistische levenshouding wordt neergezet
als een perfect voorbeeld van wat Labrie ‘sociaal vampirisme’ noemt: een crimineel die, in een gebrek
aan zelfbeheersing en morele overwegingen, anderen alleen als middel gebruikt om in zijn eigen
egoïstische verlangens te kunnen blijven voorzien.57 Basil beschuldigt hem er dan ook van geen idee te
hebben wat ware vriendschap inhoudt, waarop Lord Henry antwoordt: ‘I choose my friends for their
good looks, my acquaintances for their good characters, and my enemies for their good intellects.’ 58
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Of, in termen van een sociaal vampier gezegd: hij kiest zijn vrienden vanwege hun uiterlijk om er zelf
beter uit te zien, zijn kennissen om hem te inspireren een beter persoon te worden en zijn vijanden om
altijd scherp en oplettend te blijven.
Dat Lord Henry in het eerste hoofdstuk al direct wordt verbeeld met een ‘heavy opium-tainted
cigarette’, is zeker geen detail dat een negentiende-eeuwse lezer
over het hoofd zal hebben gezien.59 In het licht van de publieke
discussie omtrent drugs wordt het in de roman gepresenteerd als
een van de vele kenmerken van Lord Henrys corrupte levenswijze.
Hoewel slechts één keer concreet wordt gesproken van de
aanwezigheid van opium in zijn sigaretten, zal de gemiddelde
lezer ervan uitgegaan zijn dat opium een vast onderdeel uitmaakte
van zijn routine. Lord Henry noemt het ‘the perfect type of a
perfect pleasure’ en zegt op het moment dat hij een sigaret
opsteekt tegen Dorian: ‘I represent to you all the sins you have
Figuur 2. Lord Henry ‘Harry’ Wotton

never had the courage to commit.’60 Dit maakt dat Lord Henry in afgebeeld met een opiumsigaret.

de roman gezien wordt als een gevaarlijke man die alles waar de Victoriaanse moraal en daarmee de
natie voor staat, dreigt te ondermijnen. ‘Hij symboliseert de vrees voor het leven in de grote stad, voor
de anonimiteit die het gevoel van de eigen identiteit ondermijnt en voor een omgeving waar allen
elkaar vreemd zijn en zelfs ogenschijnlijk fatsoenlijke burgers zich als vampiers zouden kunnen
ontpoppen.’61 Labrie heeft het hier over graaf Dracula, maar had het tevens over Lord Henry kunnen
hebben. Uit de invloed die Lord Henry al bij de eerste ontmoeting op Dorian heeft, blijkt inderdaad dat
zelfs ‘ogenschijnlijk fatsoenlijke burgers zich als vampiers kunnen ontpoppen’: in de roman wordt
Dorian voorgesteld als een uitzonderlijk knappe en charmante jongeman van goede komaf die in het
begin nog weinig van het stadsleven weet. Een voorbeeldig burger, op zijn narcistische trekken na. Dat
is een zonde waar Lord Henry op inspeelt door hem te vertellen te genieten van het leven zolang hij
nog knap is. Door steeds meer met hem op te trekken, verandert Dorian in verloop van tijd in het
evenbeeld van Lord Henry.
Anders dan Lord Henry wordt Dorian echter niet ouder. Zijn schilderij fungeert hier als
zondebok waar al zijn zonden in worden opgenomen totdat hij het uiteindelijk in het hart steekt. 62 Op
dat moment worden ze uitgedreven. Door het schilderij heeft Wilde onder meer een
dubbelgangersmotief kunnen toepassen in het verhaal; Dorians uiterlijk doet hem nog steeds
voorkomen als een charmante jongeman, terwijl hij in werkelijkheid verrot is. 63 Dat heeft zo zijn
voordelen. James Vane laat Dorian bij hun eerste confrontatie gaan omdat deze er te jong uitziet voor
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de man die achttien jaar eerder zijn zus tot zelfmoord heeft gedreven. Zijn eeuwige schoonheid zorgt
er echter ook snel voor dat hij zijn menselijkheid verliest. Dat wordt voor het eerst duidelijk wanneer
Sibyl Vane zelfmoord heeft gepleegd. Dorians hart is gebroken, maar hij vindt steun bij Lord Henry.
Wanneer Basil de dag erna zegt dat hij zich vast verschrikkelijk voelt over de gebeurtenis, antwoordt
Dorian nonchalant: ‘What is done is done. What is past is past.’ 64 Ook nadat Dorian later Basil
vermoordt, blijft hij zijn emoties onder controle houden. Daarmee sterft een van de weinige personen
die in The picture of Dorian Gray streeft naar het in stand houden van de Victoriaanse moraal.
Ondanks zijn esthetische opvattingen over kunst – waar de Victoriaanse burger juist niets mee had –
wordt Basil door Wilde altijd verbeeld als de moraalridder. Hij is onder meer degene die Dorian
waarschuwt voor Lord Henry en hoopt dat hij weer terug zal keren naar zijn oude, onschuldige zelf.
Dorians achteloosheid uit zich verder in verveling en een ontembare zucht naar nieuwe
ervaringen, hetgeen versterkt wordt door een boek dat Dorian van Lord Henry krijgt. In de roman
wordt het niet bij naam genoemd, maar later heeft Wilde verteld dat het hier om Joris-Karl Huysmans
À rebours (1884) gaat; een boek, geschreven in de stijl van het Franse decadentisme, waar esthetica en
onorthodoxe praktijken voorop staan.65 Onder invloed van À rebours raakt Dorian alleen maar verder
van het toonbeeld van de Victoriaanse burger verwijderd. Als gevolg daarvan wordt hem bijna het
lidmaatschap van een club in het welvarende centrum van Londen, West End, geweigerd, maar zijn
geboorterecht en sociale positie redden hem van deze schaamte. In een andere situatie verlaten de
hertog van Berwick en diens vriend de club Churchill nadat zij Dorian de ruimte zien binnentreden.
Dorian wordt dus al deels wegens zijn gedrag door de hogere lagen verstoten. Verhalen worden achter
zijn rug om verteld:
‘It was rumoured that he had been seen brawling with foreign sailors in a low [opium] den in
the distant parts of Whitechapel, and that he consorted with thieves and coiners and knew the
mysteries of their trade. His extraordinary absences became notorious, and, when he used to
reappear again in society, men would whisper to each other in concerns, or pass him with a
sneer, or look at him with cold searching eyes, as though they were determined to discover his
secret.’ 66

Whitechapel was gelegen in East End, een achterbuurt die met de toenemende migratie in de
negentiende eeuw overbevolkt raakte en veranderde in een sloppenwijk.67 In East End woonden het
gepeupel, de vagebonden, arme joden en Chinezen. Ook havenarbeiders en zeemannen waren er te
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vinden. 68 Doordat zij vooral losse arbeid verrichtten, werden ze door de middenklasse gezien als
‘halve vagebonden’. Het gebrek aan een vaste maatschappelijke positie van al deze groepen werd door
de midden en hoge klasse geassocieerd met het ontbreken van moraal.69 Hierdoor kwam een alsmaar
groeiende angst op voor een invasie van de daar aanwezige verschillende nationaliteiten. Een angst die
versterkt werd door de fysieke ruimte tussen East End en West End. Bewoners van de ene buurt zagen
die van de andere nauwelijks. De hogere klassen hoorden vooral verhalen waarin verteld werd over
‘Londens duistere buurten’. Zo droegen ook de moorden van de beruchte seriemoordenaar Jack the
Ripper (1888) toe aan dit beeld, wiens slachtoffers zich allemaal in Whitechapel bevonden.
Voordat Dorian de opiumkit daadwerkelijk binnentreedt, herhaalt hij de woorden die Lord
Henry hem heeft verteld op de dag dat ze elkaar ontmoetten: ‘To cure the soul by means of the senses,
and the senses by means of the soul.’70 Drugs, die eerst alleen met Lord Henry geassocieerd werden,
worden middels deze zin ook met Dorian verbonden. Wilde zegt erover dat ‘He [Dorian] had often
tried it, and would try it again now’ en dat ‘He knew in what strange heavens they were suffering, and
what dull hells were teaching them the secret of some new joy.’71 Dit blijkt ook uit Dorians kennis van
het bestaan van meerdere opiumkitten in East Den; na zijn bezoek aan de eerste wil hij in eerste
instantie door naar een andere opiumkit op de kade. Het is een bewijs van wat de lezer al had zien
aankomen, namelijk dat de transitiefase is voltooid: Dorian is het evenbeeld geworden van de
verderfelijke aristocraat. Of, in Labries woorden, de ogenschijnlijke fatsoenlijke burger Dorian Gray
heeft zich tot sociaal vampier ontpopt.
Dit blijkt verder uit het beeld dat Wilde schetst van Adrian Singleton, die door Dorian wordt
aangetroffen in de opiumkit. Singleton is een van Dorians vrienden die door zijn toedoen in financiële
problemen is geraakt. Hoewel zijn schuld is betaald, is zijn slechte naam niet meer te redden.
Singleton wordt alleen in dit hoofdstuk genoemd, maar is desondanks om twee redenen een belangrijk
karakter: ten eerste toont hij de lezer waar Dorian waarschijnlijk geëindigd zou zijn als hij zijn portret
niet zou hebben gehad en hij desondanks veel was opgetrokken met Lord Henry. De jongeman zou
hier dus gezien kunnen worden als de oude – in Basils woorden ‘niet door zonden aangetaste’ - Dorian
Gray en Dorian als Lord Henry, de aanstichter van al het kwaad en – inderdaad – de nieuwe vampier.
Ten tweede vertegenwoordigt Singleton hiermee de groep jonge jongens die door Dorian ofwel in
ongenade is gevallen, dan wel dood is. Wederom laat het zien dat iedereen, ongeacht de sociale status,
kan vervallen in zonden. Uiteindelijk is Singleton als verslaafde geëindigd in deze opiumkit, waar hij
het gemis van vrienden en familie opvult met drugs: ‘As long as one has this stuff, one doesn’t want
friends. I think I have had too many friends.’72 Voor de lezer is het duidelijk: Dorian Gray geeft niets
om ware vriendschap. Hij gebruikt zijn vrienden alleen voor zijn eigen plezier en dumpt ze wanneer
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hij niet meer door ze gefascineerd is, ongeacht de gevolgen die dit met zich meebrengt. Zijn
drugsgebruik zorgt niet alleen voor zijn eigen verval, maar tevens voor dat van zijn vrienden. Alles
waar de Victoriaanse moraal voor staat, wordt daarmee tenietgedaan.
De omschrijving van de opiumkit waar Dorian zijn ‘hideous hunger for opium’ wil stillen,
haakt hierop in. 73 Het is de meest gedetailleerde representatie van drugs in het boek en bevestigt de
verhalen die de hogere klassen hierover hoorden: vieze gebouwen gevuld met gevallen vrouwen,
immigranten en verslaafden. De onzuiverheid van de opiumkit – en daarmee ook drugs – wordt hier
op de meest letterlijke manier verbeeld:
‘He dragged it aside, and entered a long, low room which looked as if it had once been a
third-rate dancing saloon. Shrill flaring gas-jets, dulled and distorted in the fly-blown mirrors
that faced them, were ranged round the walls. Greasy reflectors of ribbed tin backed them,
making quivering discs of light. The floor was covered with ochre-coloured sawdust, trampled
here and there into mud, and stained with dark rings of spilt liquor.’74

De symbolische betekenis van het gebouw dient hier tevens in het achterhoofd gehouden te worden.
Wilde stuurt Dorian naar de opiumkit als metafoor voor diens gekwelde, doch schunnige geweten.75
Zijn bezoek vindt plaats nadat hij Basil heeft vermoord en moet hem afleiden van zijn miserabele
bestaan. Hoewel hij zich ook in zijn eigen huis had kunnen overgeven aan zijn zintuiglijke genot, kiest
hij er bewust voor naar de vervallen ruimte te gaan om aan zichzelf te kunnen ontsnappen. Al de
bovengenoemde verwijzingen naar drugs hebben ertoe bijgedragen dat de negentiende-eeuwse lezer
begreep dat Dorian niet meer te redden was. Zijn dramatische einde was onontkoombaar.
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5. Receptie in Groot-Brittannië
Aan de hand van de concepten ‘zuiverheid’ en ‘onzuiverheid’ is in het vorige hoofdstuk de relatie
tussen een angst voor het verval van de Victoriaanse moraal en drugsgebruik in The picture of Dorian
Gray getoond. De volgende stap in dit werkstuk is te kijken naar de algemene receptie: wat schreven
Britse journalisten over Oscar Wildes enige roman? Hoewel er zeker ook individuen zijn geweest die
zich positief hebben uitgelaten over het boek, zal in het vervolg voornamelijk aandacht zijn voor de
negatieve receptie.76 Juist deze reacties zijn noodzakelijk om in het volgende hoofdstuk stil te kunnen
staan bij de receptie van de literaire verbeelding van opium. Aan de hand van drie categorieën zal de
algemene receptie worden bestudeerd: de schrijfstijl, immoraliteit en homo-erotische lading in het
boek.
Wildes schrijfstijl werd onder andere in The Speaker bekritiseerd.77 De krant vergeleek The
picture of Dorian Gray met Louis Stevensons Strange case of dr. Jekyll and mr. Hyde (1886), een
boek waarin drugs eveneens een thema vormt en dat door critici veelal geprezen werd als hoogstaande
literatuur. 78 De krant adviseerde Wilde ‘(…) to take up that story, and consider the bold, sharply
defined strokes with which its atmosphere and ‘milieu’ are put in. Such brevity as Mr. Stevenson’s
comes from sureness of knowledge, not want of care, and is the first sign of mastery.’79 Er waren
echter ook recensenten die zich positief uitlieten over Wildes schrijfwijze. De Whitstable Times and
Herne Bay Herald noemde het boek bijvoorbeeld ‘meritorious’ en prees Wildes ‘clever writing’ en de
Western Times onderschreef de ‘undoubted skill and facility of writing’.80 Ook de St. James’s Gazette
bewonderde Dorian Gray voor de geleerdheid en goede grammatica en The Scots Observer’s
betoogde dat het boek ‘ingenious, interesting, full of cleverness, and plainly the work of a man of
letters’ was.81
In de meeste recensies sloeg de toon echter al snel om wanneer de moraal van het boek aan
bod kwam. De Western Times noemde het motief ‘bizarre and only short of horrible’ en besloot dat de
roman ‘cannot (...) do the slightest good; the reading of it leaves a feeling that, whatever else it may be,
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is certainly not pleasure.’82 The Scots Observer’s bestempelde Dorian Gray als ‘false art’, ‘false to
human nature’ en ‘false to morality’, terwijl de St. James’s Gazette Wilde van plagiaat beschuldigde.83
Wilde zelf heeft overigens altijd volgehouden dat zijn werk geen moraal bevatte; hij stelde dat kunst
niet de sociale en morele identiteiten van een maatschappij vormgeeft en dat ook nooit zou moeten
doen: ‘Art should be beautiful and pleasure its observer, but to imply further-reaching influence would
be a mistake.’ 84 Deze opvatting werd duidelijk niet gedeeld door het gros van de Britse
opinieschrijvers. In een brief aan de redactie van de St. James’s Gazette vervolgde Wilde desondanks
dat
‘Were I a French author, and my book brought out in Paris, there is not a single literary critic
in France on any paper of high standing who would think for a moment of criticizing it from
an ethical standpoint. If he did so he would stultify himself, not merely in the eyes of all men
of letters, but in the eyes of the majority of the public.’85

Wilde doelde hier op het decadentisme, een negentiende-eeuwse geestelijke stroming die haar wortels
vond in Frankrijk. Labrie gebruikt de term in zijn boek als antoniem voor zuiverheid, maar in de kunst
en literatuur staat de stroming voor meer dan dat alleen: zij omvat ook een bewondering van het
artificiële boven de natuur, een interesse in perversiteit en paradox, transgressieve modi van
seksualiteit en een houding van verveling of ennui in plaats van een opgedwongen morele eerlijkheid
en waardering voor hard werken. 86 Hoewel de term is toegeëigend door schrijvers die zich met
dergelijke thema’s vereenzelvigden, werd zij in eerste instantie gebruikt door tegenhangers die er een
negatieve connotatie aan verbonden. Zo stelde de St. James’s Gazette dat Wilde zich in The picture of
Dorian Gray te veel had laten meevaren op de ‘garbage’ van de Franse decadenten en The Daily
Chronicle omschreef de literaire stroming als ‘leprous literature’.87 Wilde, sympathiserend met zijn
Franse collega’s, reageerde hier onverschillig op: in reactie op de kritiek op zijn toneelstuk Salomé –
oorspronkelijk in 1891 in het Frans verschenen - schreef de auteur dat ‘The opinions of English critics
on a French work of mine have, of course, little, if any interest for me.’88
Via de kritiek op het decadentisme kwam er tevens kritiek op de homo-erotische lading die
Dorian Gray volgens recensenten droeg. The Daily Chronicle noemde het werk een
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‘(…) poisonous book, the atmosphere of which is heavy with the mephitic odours of moral
and spiritual putrefaction – a gloating study of the mental and physical corruption of a fresh,
fair and golden youth, which might be horrible and fascinating but for its effeminate frivolity,
its studied inscincerity, its theatrical cynism, its tawdry mysticism, its flippant philosophisings
and the contaminating trail of garish vulgarity which is over all Mr. Wilde’s elaborate
Wardour-street aestheticism and obtrusively cheap scholarship.’89
‘Poisonous’ en ‘effeminate frivolity’, evenals het door de krant Athenaeum gebruikte ‘unmanly’, zijn
termen die in de negentiende eeuw vaker werden gebruikt om sodomie aan te duiden. 90 Journalisten
wezen in dit geval op de ‘onnatuurlijke liefde’ die vooral Basil voor Dorian leek te hebben.
Homoseksualiteit werd in de negentiende eeuw nog gezien als een zonde die met The Offences Against
the Person Act van 1885 bestraft werd met een celstraf van twee jaar met zware arbeid.91 Naast The
Daily Chronicle merkte ook The Scots Oberver’s de ‘tegennatuurlijke’ seksuele sfeer in The picture of
Dorian Gray op. De recensent eindigde met het advies aan Wilde dat, als hij zijn eigen reputatie en de
publieke moraal wilde redden, beter kon stoppen met schrijven. Zijn doelgroep bestond volgens de
auteur slechts uit ‘outlawed noblemen and perverted telegraph-boys’.92 Dit was een directe verwijzing
naar de Cleveland Street Affair van 1889, waarin de ontdekking van een mannenbordeel leidde tot een
schandaal waarbij meerdere aristocraten betrokken waren.93
De literaire kritiek had verstrekkende gevolgen: in 1895 volgden twee rechtzaken. In de eerste
was Wilde de aanklager en beschuldigde hij John Douglas (1844 – 1900), de negende markies van
Queensberry, van laster. Deze had hem eerder dat jaar publiekelijk beschuldigd van sodomie en
verweet hem een homoseksuele relatie te hebben met zijn zoon, Alfred Douglas (1870 – 1945). De
getuigenverklaringen stelden de markies echter in het gelijk, waarnaar zich een rechtszaak tegen Wilde
voltrok. 94 The picture of Dorian Gray werd daarin ook als bewijsstuk aangevoerd. John Douglas’
advocaat, Edward Carson, wees in het bijzonder op de volgende passage uit de roman:
‘It is quite true that I [Basil Hallward] have worshipped you [Dorian Gray] with far more
romance of feeling than a man usually gives to a friend. Somehow, I have never loved a
woman. I suppose I never had time. (…) Well, from the moment I met you, your personality
had the most extraordinary influence over me. I quite admit that I adored you madly,
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extravagantly, absurdly. I was jealous of every one to whom you spoke. I wanted to have you
all to myself. I was only happy when I was with you. When I was away from you, you were
still present in my art. It was all wrong and foolish. It is all wrong and foolish still. Of course I
never let you know anything about this. It would have been impossible. You would not have
understood it; I did not understand it myself (…).’95
Volgens Carson was dit een onbetwistbaar bewijs voor Wildes eigen seksuele voorkeur. 96 Wilde
bracht daar tegenin dat Basil Dorian niet als persoon adoreerde, maar als kunstwerk, daarmee
terugvallend op het estheticisme. Toch zag hij zelf blijkbaar ook de ambiguïteit van de passage in,
aangezien hij het op aanraden van zijn vriend en cultuurcriticus Walter Pater wegliet uit de versie van
1891.97 De jury was het uiteindelijk niet eens over of Wilde schuldig bevonden moest worden op basis
van The picture of Dorian Gray.98 In het vervolg van de rechtszaak werd het boek derhalve niet meer
genoemd. Op basis van getuigenverklaringen en brieven tussen hem en Alfred Douglas is hij een paar
dagen later toch schuldig bevonden voor ‘gross indecency’, een koepelterm die werd gebruikt om alle
vormen van homoseksuele praktijken aan te duiden.99 In overeenstemming met de wet kreeg hij een
celstraf van twee jaar met zware arbeid. Zijn gezondheid ging daardoor sterk achteruit en hij stierf drie
jaar na zijn vrijlating, in 1900, in Frankrijk aan een hersenvliesontsteking.
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6. Een complexe relatie: algemene receptie van The picture of Dorian
Gray en drugs
Journalisten prezen dus over het algemeen Wildes schrijfstijl, maar veroordeelden tegelijkertijd de
immoraliteit en homoseksualiteit die volgens hen in zijn roman werden gerepresenteerd. Vanuit een
negentiende-eeuws tijdbeeld is deze kritiek begrijpelijk, aangezien de genoemde punten allemaal
lijnrecht tegenover de Victoriaanse moraal staan. Het zou dan ook eerder vreemd zijn geweest als
dergelijke reacties waren uitgebleven. Dit laatste is wel het geval gebleken wanneer het gaat om de
literaire verbeelding van drugs in de roman: in de geanalyseerde lezersreacties en recensies wordt dit
aspect nergens geëxpliciteerd. Dat is op zijn minst merkwaardig, aangezien het publieke debat omtrent
drugsgebruik aan het eind van de negentiende eeuw juist steeds focuste op de negatieve aspecten van
drugs. In dit hoofdstuk zal ik onderzoeken waarom er in kranten niet expliciet werd gereageerd op de
literaire verbeelding van drugs in The picture of Dorian Gray. Ik heb hier bewust gekozen voor de
term ‘expliciet’, omdat ik meen dat er wel impliciet op is gereageerd. Om deze theorie te onderbouwen,
zal ik een beroep doen op de ‘mythe van de opiumkit’ en de relatie tussen homoseksualiteit en de
literaire verbeelding van drugs. Bovendien bespreek ik hoe verschillende toepassingen van drugs in
romans een verschillende algemene receptie in de hand gewerkt kunnen hebben.
Een eerste mogelijke reden voor de afwezigheid van reacties betreft de verschillende
publicaties van Dorian Gray. De originele versie van 1890 heeft voor veel ophef bij de Britse kranten
gezorgd. De meeste citaten uit het vorige hoofdstuk komen dan ook uit deze periode. Toen een jaar
later het boek werd gepubliceerd, waren de gemoederen echter veelal gesust: er waren nog steeds
recensenten die spraken van een ‘silly and tedious story’, maar de woede en emotie die eerder zo op de
voorgrond traden, waren inmiddels weggezakt.100 Berichtgevingen bevestigden voornamelijk de komst
van de vernieuwde versie en gaven samenvattingen van het plot. 101 Wellicht dat recensenten zich
realiseerden dat ingaan op de literaire verbeelding van opium extra aandacht betekende voor drugs en
kozen ze er zodoende bewust voor het niet in hun artikelen te vermelden. Waarschijnlijk kwamen er
echter vooral interessantere boeken uit dan een herdruk waar bovendien het nodige al over gezegd was.
Het is aannemelijk dat journalisten het derhalve als onnodig ervoeren zich er over uit te laten: waarom
zouden ze elke keer als er een nieuwe variant van Dorian Gray zou komen, terugvallen op oude kritiek?
Dat in 1891 het verhaal werd aangevuld met een hoofdstuk over de opiumkit, leverde de journalisten
blijkbaar geen nieuwe, noemenswaardige inzichten op. Het was eerder een bevestiging van de
conclusie die ze een jaar eerder al hadden getrokken, namelijk dat het een immoreel boek was. De
Glasgow Herald schreef in de aankondiging van de roman in 1891 dan ook alleen dat ‘Criticism has
long ago said its best and its worst, in each case with ample emphasis, of the well-known novel
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(...)’.102 De krant laat zich verder niet meer uit over de inhoud van het boek en gaat er zo vanuit dat de
lezer genoeg van het debat heeft meegekregen om er een eigen oordeel over te kunnen vellen.
Deze redenering wordt verder ondersteund wanneer gekeken wordt naar de functie van drugs
in The picture of Dorian Gray. Vanaf het midden van de negentiende eeuw kwam er steeds meer
kritiek op het recreatieve drugsgebruik. Gezien de aandacht die er in kranten aan besteed werd, kan
aangenomen worden dat Wildes lezerspubliek op de hoogte was van de potentiële gevaren van
drugsgebruik op het moment dat de roman verscheen. De manier waarop drugs hierin werd
gepresenteerd, vormde zo een weerspiegeling van de angst die op dat moment in het publieke debat
heerste. Dorian Gray, als goede, rijke Victoriaanse burger die was afgezakt tot het niveau van de
zeemannen en immigranten, was hiervan het ultieme voorbeeld. Journalisten zagen echter
waarschijnlijk in dat Wilde het thema slechts gebruikte om te benadrukken, niet om aan te tonen, dat
zijn karakters van het goede pad af waren geraakt. Anders zou de auteur hier in de eerdere versie wel
meer bij hebben stilgestaan. Voor de weinige kranten die vanaf 1891 het boek hebben bekritiseerd, zal
het dus voldoende zijn geweest louter het moreel verval te bekritiseren. Hier zou dus sprake zijn van
impliciete reacties op de literaire verbeelding van drugs.
Door tussen de regels door te lezen kan hetzelfde gezegd worden van de homoseksuele lading
in Dorian Gray. De literaire verbeelding van drugs kan hier gezien worden als symbool voor Dorians
homoseksualiteit, zo stellen literatuurtheoretici Curtis Marez en Eve Kosofsky Sedgwick.103 Kosofsky
Sedgwick ziet een causaal verband tussen de literaire verbeelding van drugs en homoseksualiteit en
betoogt dat ‘In The picture of Dorian Gray (…) drug addiction is both a camouflage and an expression
for the dynamics of same-sex desire and its prohibition’, daarmee doelend op de al in het begin van het
boek aanwezige homo-erotische sfeer tussen Basil en Dorian die bij Dorian overslaat in een fervent
drugsgebruik. 104 In de negentiende eeuw was er een scherp contrast tussen enerzijds natuurlijke
verlangens, ook wel ‘behoeften’ genoemd, en anderzijds artificiële verlangens, ‘verslavingen’. Zo nam
in de literaire verbeelding van homoseksualiteit drugs een belangrijke plaats in, omdat beiden gezien
werden als onnatuurlijke verlangens. Hoewel ik zowel in de krantenberichten als in de getuigschriften
en het oordeel in Wildes rechtszaak hier geen directe verwijzingen naar heb kunnen vinden, bestaat de
mogelijkheid dat Dorians opiumgebruik wel als bevestiging heeft gediend voor de aanklagers van
Wilde. Dat dit niet expliciet wordt genoemd, betekent in dit geval dus niet per se dat Wildes
tegenstanders het thema niet hebben opgemerkt. Het is alleen, net als in het geval van de moraal, een
ondergeschikt thema, of zelfs enkel een motief dat het thema van de homoseksualiteit ondersteunt. Er
zijn bovendien meer concrete verwijzingen naar homoseksualiteit te vinden in het boek, waar in de
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rechtzaak wellicht beter op teruggegrepen kon worden aangezien de jury en de rechter overtuigd
moesten worden.
Het bovenstaande zou ook verklaren waarom recensenten wel uitdrukkelijk hebben gereageerd
op de rol van verdovende middelen in Confessions of an English opium eater en niet op de
verbeelding ervan in romans in het algemeen: Thomas DeQuinceys boek was een autobiografie waar
drugs het centrale thema vormde, terwijl in bijvoorbeeld Robert Louis Stevensons Strange case of dr.
Jekyll and mr. Hyde, Arthur Conan Doyles The man with the twisted lip, A study in scarlet en The sign
of four en Oscar Wildes The picture of Dorian Gray het een ondergeschikt thema of een motief was.
In de receptie van al deze werken is nergens expliciet gereageerd op de representatie van drugs, wat
aantoont dat Dorian Gray geenszins een uitzondering vormt: het laat juist zien dat er door de
fascinatie met het onreine een literaire trent omtrent drugs was ontstaan. 105 Blijkbaar maakte het
recensenten niet uit of schrijvers het thema in hun boeken opnamen. Belangrijk was dat drugs zo
werden gepresenteerd dat het de bevolking niet aanmoedigde het te gebruiken.
Dr. Jekyll and mr. Hyde en Sherlock Holmes dienen hier als voorbeeld. In beide boeken
komen verdovende middelen voor. In Dr. Jekyll and mr. Hyde wordt weliswaar nergens vermeldt
welke substantie de dokter inneemt alvorens hij het monster Hyde wordt – recensent Julian Hawthorne
noemde het ‘magic powder’ – maar het is duidelijk dat hij verslaafd is aan een bepaalde substantie.106
Sherlock Holmes is op zijn beurt verslaafd aan cocaïne en morfine. Dat de lezers en recensenten zich
hier niet aan hebben gestoord, komt mijns inziens omdat beide karakters geen gevaar vormden voor de
moraal: dr. Jekyll doet zichtbaar moeite om niet in mr. Hyde te transformeren en beleeft er zeker geen
plezier aan wanneer hij wel in het monster verandert; Sherlock Holmes gebruikt drugs om zijn geest
bezig te houden wanneer er geen interessante cases zijn. Het zorgt ervoor dat hij zijn werk als beste
detective van Londen kan voortzetten. Bovendien uit Conan Doyle – zelf overigens ook een fervent
drugsgebruiker – middels Watson kritiek op Holmes’ verslaving en verafschuwt Holmes de opiumkit
die hij in The man with the twisted lip (1891) bezoekt.107 In de recensies werden deze werken, ondanks
de verbeelding van drugs, dan ook zeer goed ontvangen. Toen bewonderaars van Sherlock Holmes in
1893 bijvoorbeeld te horen kregen dat Conan Doyle het personage had vermoord om meer historische
werken te kunnen schrijven, waren velen van hen teleurgesteld.108 Na acht jaar bestookt te zijn met
boze brieven, schreef de auteur uiteindelijk in 1901 The hound of the Baskervilles, waarmee hij het
karakter nieuw leven in blies.109
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Als vervolgens de literaire verbeelding van drugs in Dorian Gray wordt bekeken, wordt
duidelijk waarom dat boek niet door iedereen met open armen is ontvangen. Geen van de
drugsgebruikers in de roman is een held van hetzelfde kaliber als Holmes en dr. Jekyll. De lezers
worden door de beschrijving van de opiumkit wel gewaarschuwd voor de gruwelijkheden die zich daar
zouden afspelen, maar Wilde zelf geeft nergens kritiek op het drugsgebruik van Lord Henry, Dorian en
Adrian. Integendeel: middels Lord Henry zegt Wilde juist dat het overgeven aan dit zintuiglijke genot
voor een extatisch gevoel zorgt, hetgeen opgevat zou kunnen worden als een vorm van reclame voor
drugs.110
Ondanks deze algemene afwezigheid van reacties op het drugsgebruik in The picture of
Dorian Gray is er in ieder geval één aspect dat hier een uitzondering op lijkt te vormen: de literaire
verbeelding van de opiumkit. Hierbij
moet meteen vermeld worden dat de
opiumkit als zodanig niet bestond, in
ieder geval niet de versie die in de
literatuur – inclusief Dorian Gray –
werd beschreven. 111 In werkelijkheid
waren ‘opiumkitten’ pensions waar
vooral (Chinese) zeemannen een kamer
huurden. In hun vrije tijd rookten ze Figuur 3. De fictieve, doch invloedrijke literaire verbeelding van de
daar inderdaad opium, maar dit was opiumkit in The Mystery of Edwin Drood.
slechts een van de vele praktijken waar zij zich mee bezighielden. Het waren dus geenszins gebouwen
waar alleen opiumgebruikers samenkwamen. Bovendien waren deze ruimtes niet per definitie vies,
zaten ze niet vol met ongedierte en heerste er geen chaos.112 Dit lijkt eerder per kit te hebben verschild:
Tiger Bay werd door bezoekers wel als zodanig beschreven, terwijl de journalist van de Pall Mall
Gazette zich juist positief uitliet over het gebouw dat hij in 1893 bezocht. 113 Desondanks baseerden
kranten, maar ook medische tijdschriften en andere vakbladen, hun beschrijvingen van de ‘dens of
horror’ vanaf de jaren 1870 steeds vaker op wat over de kits werd geschreven in romans. Daarmee
schiep de literaire verbeelding een nieuwe werkelijkheid. In de historiografie wordt derhalve ook wel
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van de ‘myth of the opium den’ gesproken.114 The mystery of Edwin Drood wordt daarbij gezien als
het boek dat voor de opkomst van deze mythe heeft gezorgd. Dat kranten zich werkelijk baseerden op
deze fictieve beschrijvingen, blijkt onder meer uit een artikel van de Derby Mercury, waarin de
journalist het volgende schreef:
‘In the London Sheriff’s Court on Tuesday, the case of Summerfield v. The East London Railway
Company disclosed some peculiar features as to opium smoking, and confirmed the description
given by Dickens in his ‘Edwin Drood’ (…) Two of the houses were let to persons whose places
were visited by opium smokers, and in the house opposite was the room engraved in ‘Edwin
Drood’.’115

In latere krantenartikelen wordt in beschrijvingen van de opiumkitten verder niet meer expliciet
verwezen naar literaire werken. Door een gebrek aan feitelijke weergaven van de opiumkitten bleef het
beeld van onhygiënische, met veelal Chinezen gevulde ‘dens of horror’ echter wel bestaan. Wilde
heeft met zijn uiterst gedetailleerde beschrijving ongetwijfeld bijgedragen aan het instandhouden van
dit beeld. Hij besteedde zorgvuldig aandacht aan de – in de ogen van de negentiende-eeuwse lezer –
‘feiten’ die men tot dat moment tot zijn beschikking had van de opiumkit. Zo beschreef hij de donkere
gangen waar Dorian doorheen moest alvorens het gebouw te bereiken en benadrukte hij, toen deze
daar eenmaal was aangekomen, het gebrek aan hygiëne, de ‘typische’ gebruikers en de algehele staat
van verval.116 Er zijn maar weinig auteurs die een descriptie van dit formaat en met een dergelijke
verfijndheid hebben gegeven als Wilde in Dorian Gray. Daarmee heeft het ook weerklank gevonden
bij andere schrijvers, zo betoogt hoogleraar Engelse letterkunde Barry Milligan.117 Hij stelt dat het
beeld dat Conan Doyle in The man with the twisted lip schetst van de opiumkit, waar ‘[there are]
bodies lying in strange fantastic poses (...) with here and there a dark, lack-lustre eye’ duidelijk
beïnvloed is door Dorian Gray.118 Hoewel er dus geen expliciete reacties zijn gekomen op Wildes
beeltenis van de opiumkit in de vorm van recensies, heeft zij wel bijval gevonden in zowel de media
als bij andere auteurs.
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7. Conclusie
In dit onderzoek heb ik gepoogd meer inzicht te verwerven in de complexiteit van de late negentiendeeeuwse Britse samenleving door de relatie tussen de Britse houding ten opzichte van drugs en de
literaire verbeelding daarvan in The picture of Dorian Gray te bestuderen. De roman verscheen
temidden van de ‘The Great Binge’, de periode waarin de consumptie van verdovende middelen nog
niet gereguleerd werd. Door het grote aantal slachtoffers van onder meer opium, opiaten en cocaïne,
ontstond er in de samenleving een publiek debat waarin steeds feller werd gereageerd op het gebruik
van drugs als medicijn. Tegenstanders stelden dat een groeiend recreatief drugsgebruik bovendien
leidde tot een verval van de Victoriaanse moraal en daarmee tot het verval van de natie. In de
historiografie is wel gewezen op de representatie van drugs in Dorian Gray, maar is een
receptieonderzoek naar drugs vooralsnog afwezig gebleven. Niet zonder reden, zo heb ik gemerkt:
nergens in de gebruikte bronnen heb ik expliciete verwijzingen of aanwijzingen gevonden waaruit kan
worden opgemaakt hoe de literaire verbeelding van drugs in de roman werd ontvangen. Maar hoe is
deze afwezigheid te verklaren en wat zegt dit over de Britse samenleving van de late negentiende
eeuw? In mijn onderzoek stond deze vraagstelling centraal.
Middels Labries Zuiverheid en decadentie heb ik eerst de relatie tussen drugs en het verval van
de Victoriaanse moraal in The picture of Dorian Gray uiteengezet. Daaruit is gebleken dat deze sterk
met elkaar verbonden zijn: het drugsgebruik van Lord Henry, Dorian en Adrian heeft tot doel de lezer
duidelijk te maken dat zij allen zijn afgezakt in de samenleving. Dat wordt nogmaals bevestigd door
Wildes beschrijving van de opiumkit die Dorian bezoekt, waar het onreine en daarmee immorele
letterlijk en symbolisch wordt verbeeld. Vervolgens werd aan de hand van drie categorieën –
respectievelijk de schrijfstijl, immoraliteit en homoseksualiteit van het boek – aandacht besteed aan de
algemene receptie van de roman. De eerste werd door menig journalist nog gewaardeerd, maar zodra
de verkondigde moraal en homoseksualiteit aan bod kwamen, sloeg de stemming veelal om:
recensenten vonden het een walgelijk boek dat het beste ongeschreven had kunnen blijven.
Opvallend is de afwezigheid van reacties op de literaire verbeelding van drugs in Dorian Gray. In
het laatste hoofdstuk bied ik hiervoor een verklaring. De theorie die eruit is voortgekomen, is
meerledig. Ten eerste werd de meeste kritiek op het boek al meteen na de publicatie van de eerste
korte versie in 1890 geuit, waar bijna geen verwijzingen naar drugs inzaten. Daarin speelden drugs
amper een rol van betekenis. Toen een jaar later het volledige boek werd gepubliceerd, zagen
journalisten er waarschijnlijk niet het nut van in expliciet op de gedetailleerde presentatie van drugs te
reageren. Nieuwe boeken waren inmiddels uitgekomen die hun aandacht vroegen. Bovendien leverde
Dorian Gray hen geen nieuwe inzichten op; het plot was niet dermate veranderd dat het niet meer
gezien kon worden als een immoreel boek. Sterker nog, het was eerder een bevestiging van hun beeld
van de roman. Vermoedelijk hebben journalisten in hun kritiek op de moraal wel rekening gehouden
met de manier waarop drugs in de roman worden gepresenteerd. Hetzelfde geldt voor de literaire
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verbeelding van homoseksualiteit, waarin drugs gezien kunnen worden als literaire symboliek. Verder
heb ik betoogd dat de manier waarop drugs worden neergezet in een boek, essentieel is voor de
algemene receptie ervan. Naast Wilde schreven onder meer Conan Doyle en Louis Stevenson over het
thema. Hun werken werden veel positiever ontvangen dan Dorian Gray, hetgeen informatie biedt over
de negentiende-eeuwse lezer: blijkbaar maakte het deze niet uit of er over drugs geschreven werd,
zolang het immoraliteit niet in de hand zou werken. Helden die drugs gebruiken werden duidelijk beter
ontvangen dan anti-helden die dat ook deden. Door middel van de ‘myth of the opium den’ heb ik tot
slot laten zien dat er wel op de literaire verbeelding van de opiumkit in Dorian Gray is gereageerd. Er
zijn weliswaar geen letterlijke verwijzingen naar het boek in krantenberichten die dit aantonen, maar
de gedetailleerde beschrijving die Wilde van het gebouw geeft, heeft ongetwijfeld het beeld van de
‘opium den’ in stand gehouden.
Gezien ik in dit onderzoek slechts één casestudy heb kunnen behandelen, is het onmogelijk om op
basis van mijn resultaten een algemene theorie te vormen over de receptie van drugs in de late
negentiende-eeuwse Britse literatuur. Meer onderzoek zal daarvoor nodig zijn. Een diachroon
tijdsbeeld van de receptie van drugs in literatuur zou bijvoorbeeld interessant zijn en ongetwijfeld
nieuwe inzichten opleveren. Desalniettemin heb ik enige nuance aangebracht in het geschiedverhaal en
hoop ik dat deze studie een opstapje kan vormen tot nieuw cultuurhistorisch onderzoek naar ‘The
Great Binge’.
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