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Een excentriek kunstenaar
met een zakeninstinct

Malcolm McLaren

In Memoriam
Natuurlijk zal Malcolm
McLaren, die afgelopen don-
derdag op 64-jarige leeftijd
aan kanker overleed, vooral
herinnerd worden als mana-
ger van The Sex Pistols.

M alcolm McLaren
was het brein ach-
ter stunts als het
concert dat de Sex
Pistols voorjaar

1977 op een boot in de Theems bij
het Britse parlement zouden ge-
ven. Koningin Elizabeth vierde
haar zilveren jubileum en de BBC
boycotte de Pistols-hit God save the
Queen. Op de valreep verhinderde
de politie de actie, maar wel in het
bijzijn van talloze camera’s. The
Sex Pistols waren weer eens wereld-
nieuws.

Supermarketing zou je vandaag
de dag zeggen. Maar in feite was
McLaren altijd meer kunstenaar

dan zakenman, al kwam die erken-
ning pas heel laat. De in 1946 gebo-
ren Malcolm McLaren bracht het
grootste deel van de jaren zestig
door op een half dozijn Britse
kunstacademies, zonder ergens for-
meel af te studeren. Begin jaren ze-
ventig start hij samen met zijn
vriendin Vivienne Westwood in

Londen een winkeltje in zelfont-
worpen kleding. Later ontfermt hij
zich over een onbekende band,
overreedt de leden om zich aan-
stootgevend te kleden en geeft hen
de naam Sex Pistols. Vervolgens
schrijven die geschiedenis en daar-
mee McLaren evenzeer. Het Sex Pis-
tols-verhaal duurt slechts tot janua-
ri 1978. Ondertussen heeft de mana-
ger nog wat kleinere successen met
artiesten als Adam Ant en Bow
Wow Wow.

Sindsdien gaat hij door het leven
als ‘celebrity’. Toch kun je niet zeg-
gen dat McLaren alleen maar een
‘slimme zakenman’ was. Er is méér
aan de hand. Als kunststudent ont-
wikkelde hij een serieuze belang-
stelling voor de Franse filosofiestro-
ming de situationisten. Die streef-
den naar een permanente revolutie
door met stunts en happenings via
de massamedia de samenleving op
te schudden. En dat was precies
wat McLaren met de Sex Pistols
deed, al werd dat destijds door wei-
nigen zo gezien.
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