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INLEIDING

'Haal die zwarte coltrui en donkere zonnebril maar weer uit de käst, want hot exis-
tentialisme is terug van weggeweest'. aldus Rob Hartgcrs in F«»/i'«i (m.urt 2002) in
zijn recensie van Amelie Nothombs roman C(i.«mrfiV.j IUH <Vr ri/,iM</ Omdat
Nothomb het thcma \-an de cxistenticle eenzaamheid minder z\v.»ar op de lund
prwenteert dan Sartre noemt Hartgen de roman zelrs een vrolijke variant van !u*t
existentialisme.
Er is al emge tijd sprakc van ecn hernieuwde belangstelling voor het existentialisme.
In 1996 verscheen Br.«7irrirM true«, een studio van Hans van Stralen over het lite-
rairc existentialisme. waarin onder andere het werk van Anna Blaman besproken
wordt. Het jaar daarop werd in het kader van een Studium Cener.ile aan de univer-
siteit van Utrecht een congres gehuuden over het existentialisme. In dat j.i.ir kwam
er ook ccn Nederlandse vertaling uit van FrixwirNo/i^ir IUM A* iiM.»nic»«i»y
(oorspronkelijk versehenen als /WfiomfHu/iU'ir </r /<« /vrrr/Xic»«, Parijs 1945) van de
cxistentieel fenomenoloog Mcrleau-Ponty. In 2<K)2 vorsiheon er een vertaling van
Efif<7i-E//rr (Of/O/) van Sören Kierkegaanl, een van de gn>ndloggor\ van het exis-
tentialisme. Dit boek bevat een van de basisidecen van het existentialisme: leven is
kiezen

Niet alleen in Ncderland, maar ook in Amerika bostaat opmeuw Interesse voor het
existentialisme. Op literair gebied is er met name belangstelling voor Albert Cumus.
Ook op wetenschappelijk gebied is men gei'nteresseerd. Zo verscheen enkele jaren
gelcden 77ir Drfcdfr /iffwrpii .Surtrr d/i<i Affr/f<ji«-P(>«fy (Evanston 1998), een bundel
artikelen vvaarin de visies van de in de titel genoemde auteurs uitvoerig met elkaar
vergeleken worden. Kort daarna werd een DiVfio»wry o/" Exi'.Tffn/id/i'iw gepubliceerd
(Westport 1999), waarin op alfabetische volgorde artikelen staan over denkers,
schrijvers, termen en ideeen die in het existentialisme en de existentiele fenomeno-
logie een rol spelen.

Existentiele onderwerpen als vrijhcid, persoonlijke verantwoordelijkhcid, poli-
tiek-maatschappelijk engagement, beleving van het lichaam, de verhouding tussen
lichaam en geest, het omgaan met angst en vervreemding: het zijn onderwerpen die
in onze tijd nog steeds (of weer?) actueel zijn.
Het zijn thema's die ook terug te vinden zijn in het werk van Ellen Warmond
(Rotterdam 23 September 1930). In 1953 debuteerde Warmond met /Voe/h/i/i. Voor
deze gedichtenbundel kreeg zij de Reina Prinsen Geerligsprijs, die zij overigens
moest delen met Remco Campert. Daarna volgden nog velc bundcls. In 1961 werd
haar de Jan Campertprijs toegekend voor de bundel W4»r«iff, rp»; IMWI/>/<UJ/J. In 1987
ontvir.g zij voor haar gehele ocuvre de Anna Bijns Prijs voor Poczie.
Diverse recensenten hebben erop gewezen dat de poezie van Warmond een zckerc
affiniteit vertoont met het existentialisme. In haar Studie /fxii/fMfiW 77i<>H?/if am/
Firtiofia/ 7ff/ifi/̂ «c (Londen 1970) bevestigt Edith Kern Sartres Stelling, dat er een
bepaald verband is tussen de levensvisie van een auteur en de literairc technieken
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die hij of zij gebruikt. Recensenten van Warmonds werk beperken zieh echter
meestal tot het aanstippen van enkele inhoudelijke overeenkomsten, zonder in te
gaan op de daarmee verband houdende literaire vormgeving.
De doelstelling van mijn onderzoek is meerledig. Allereerst wil ik onderzoeken op
welke wijze Warmonds affimteit met existentialistische ideeen zowel inhoudelijk
als formeel tot uiting komt in haar werk. Vervolgens wil ik nagaan wat Warmonds
bijdrage aan het literaire existentialisme is. Ten slotte wil ik onderzoeken of enkele
mystiek aandoende gedichten al dan niet een breuk impliceren in het oeuvre van
Warmond.

Hoofdstuk I bevat een overzicht van verspreiding en populariteit van het existentia-
lisme in Nederland. Ook komt de vraag aan de orde op welke manieren het literaire
existentialisme tot nu toe werd gedefinieerd en afgebakend, zowel in de tijd als ten
opzichte van een aantal stromingen. Hoe bestudeer je de relatie tussen literatuur en
filosofie? Dc laatste paragraaf van dit hoofdstuk gaat hierop in.
In hoofdstuk II wordt Bcsr/irrim fcruz» (Leuven/Apeldoorn 1996), een Studie van
Hans van Stralen over het literaire existentialisme, kritisch besproken. Verder bevat
het hoofdstuk een vergelyking tussen enkele ideeen van Sartre en Merleau-Ponty.
Dc existentiele fenomenologie van zowel Sartre als Merleau-Ponty zal als lnterprc-
tatiekader dienen voor het werk van Warmond.

In hoofdstuk II1-V st.i.it Warmonds eerste en enige roman P<i5pcor/ rowHicwKJH^/ddrf
(1961) centraal. Dit boek knjgt relatiefveel aandacht, omdat het zowel inhoudelijk
als formeel Warmonds affinitek met het literaire existentialisme laat zien. Boven-
dien bevat P<w/x>i»rf iwr ;iiVm<j;i(/.</rt«rf ideeen en uitspraken die Warmonds poezie in
een helderder licht kunnen plaatsen.
In het tweede deel van mijn boek (hoofdstuk VI-XI) komt Warmonds poezie
uitgebreid aan bod. Ik heb er vanwege de leesbaarheid voor gekozen om per hoofd-
stuk telkens een karaktcristiek gedieht uitvoerig te analyseren. Over het algemeen
bespreekt men in het kader van het literaire existentialisme alleen romans en
toneelstukken. Hoofdstuk VI laat zien dat poezie ten onrechte vaak buiten
beschouwing wordt gelaten.
Een van de kenmerken van Warmonds poezie is de sekse-neutraliteit, dat wil
zeggen dat je als lezer niet uit het gedieht kunt opmaken of het over een man of een
vrouw gaat. Hoofdstuk VII gaat in op de vraag waarom Warmond hiervoor kiest en
welk effect deze keuze heeft op de lezer.
Sluiten poezie en politiek-maatschappelijk engagement elkaar uit, zoals Sartre
suggereert? Welke rol speelt politiek engagement in de na-oorlogse Nederlandse
poezie en welke plaats neemt Warmond daarbij in? Deze vragen komen aan de orde
in hoofdstuk VIII.
De laatste hoofdstukken gaan in op mystieke aspecten van enkele gedichten van
Warmond. Vanwaar deze overgang van existentialisme naar mystiek? Sluiten
mystiek en het aards gerichte existentialisme elkaar niet uit? Wat is mystiek en
welke vorm van mystiek is in het werk van Warmond terug te vinden? Deze vragen
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suan centraal in hoofdstuk IX-XI1. Het verlangen naar eenheid. het loskomen van
tijd en ruimte en beeiden voor het pre-verbalo speien in Warmonds poczic een
belangrijke rol. Een controlerend, reflexiet" bewustzyn kan een spontane,
pre-rrflexieve lichaamsbelevmg belemmeren, inaar wanneer het lyrisch subject
daaraan kan ontsnappen maakt dualisine plaacs voor een untricerende werkclnk-
heidservaring. Voor al deze elementen heb ik in de voorafgaande hoofdstukkcn de
existcntiele fenomenologie van inet name Morlcau-l'onty als interpreutiekadcr
ingezet. Er zijn echter ook intngerende ovcrecnkomsten met mystieke conceptcn
en mystiek vocabulaire. Vandaar dat de gedichten 'Voor wie mt is op inkeer' en
'Everest/Himalaya' vanuit een mystiek interpretatiekader geinterprvteerd worden.
Dcze benadering werpt een ander licht op Warmonds werk, met name op haar
poezie.

Het boek sluit af met eindconclusies en aanbcvclingvn voor verder onderzoek.
Graag wil ik nnjn promotor Wicl Küster, en tweede promotor Maaike Mei|er
hartelijk danken voor de inspirerendc en leerzame gesprekken, atwisjelend in de
Kapoenstraat en de Bouillonstraat te Maastricht.
Verder dank ik meelezer Jittine Oortman (ierlings-de Jong voor haar ciithoususme
en accuratesse. Adri Holdcrbusch-Klaver was zo vnendelijk enkele vertaaladviezen
te geven. Dave Mahoney ben ik dankbaar voor de deskundige vertaling van de
samenvatting. Bovenal dank ik Maaike van der Lende, du- altijd als cerste mijn
stukken las. Aan haar draag ik du boek op.

Trudy van Wijk
Bergen (NH)
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I. NEDERLAND EN HET LITERAIRE EXISTENTIALISME

In zijn arrikel 'Existentialisme in de Nederlandse literatuur: een absurd probleem?*'
vraagt Ton Anbeek zieh af in hoevcrre je de Nederlandse literatiuir van IU de
oorlog existentialistisch kunt noemen. De term 'existentialisme' is volgcns Anbeek
inmiddeb zo aan intlatie onderhevig. dat hij met operationeel is. Het is dan ouk
lästig om ondubbelzmnig herkenbare existentialistische thenu's in een literair werk
aan te tonen. Voorzover die al aanwijsbaar zijn (wanhoop. eeuzaamheut, morele
keuze. het absurde) gaat het om onderwerpen die evengoed zondcr Franse invloed
in de Nederlandse roman terechtgekomen kunnen zijn. Hovendien g.i.it het vaak
om existentiele keuzes die in elk kunstwerk met een humamtaire strekkmg voor-
komen.

Anbeek heeft geen bezwaar tegen de term existentialisme. als er inaar met meteen
gedacht wordt aan invloed van de Franse cxistentialisten. die volgens hem emd
jaren vijrtig nog maar nauwelijks bekend waren in Nederland. I let gaat om een
gelijkwaardige reactie op de oorlog op internahonaal niveau, zowel binnen als
buiten de literatuur, waarbij hij niet mtshut dat de Franse ideeen later we I tot een
verscherpte rbrmulering bij Nederlandse auteurs kunnen hebben geleul. /.ijn
studies No </e oor/ojf en CttWiinfeni* win (if /Ve</fr/<jn</if /i7fra/i«i«r /#Ä5—/9Ä5"'
bevatten in grote lijnen deze zelfde visie.
Anbeek doet overigens zelf geen poging tot een scherpere definitie te komen. In
plaats daarvan volgt hij de rweedeling die Delfgaauw'* volgens hem aanbrengt in het
werk van Sartre: enerzijds het existentialisme van eenzaamheid en wanhoop, andcr-
zijds het existentialisme van de morele keuze, dat een latere fase in het werk van
Sartre zou vertegenwoordigen.
Een voorbeeld van de laatste categorie is volgens Anbeek Vestdijks Df kc/Wr CM </<r
/oiwirffM (1949), waarin de duivel twaalfstervelingen voor het blok zet met de vraag:
zijn ze bereid God en het bestaan te vervloeken? Er kan echter geen sprake zijn van
Franse invloed, omdat het exiitotftd/Mme ran <fc fcfMze tocn nog niet was uitge-
vonden door Sartre en Camus, aldus Anbeek.
Hij kent maar een voorbeeld van een existentialistisch aandoende roman van de
eerste categorie: het in 1931 versehenen Ham/MM Court van Menno ter Hraak.
Anbeek ondersteunt zijn bewering slechts met twee citaten, waarin de nadruk ligt
op de leegte, de zinloosheid of de contingentie van het bestaan, de walging, het hier
op aarde 'geworpen' zijn en dingen die gehumaniseerd worden:

1 in: Li/<T.jruur. Utrecht 1984/1: 4-8
2 Ton Anbeek, jVa Jf oorfî . Dr NVJ/r/an ĵf romdn / 945-J 9(50. Anutcidam 1986
3 Ton Anbeek, GfaAifiy™« m» </̂  \W<rtin</jf /i(ffa<M«r /Ä85—/9Ä5. Amiterdam 199(J
4 B. Dclfguuw, H-ii/ is reülcn/id/unif.' Burn 1948



Een uur had hij er gezeten; de sandwiches bleven als dwaze lichaampjes voor
hem liggen, zo afzonderlijk als hij ze nog nooit had gezien. AI die tijd was er
maar een gedachte in hem, die redelijk tegen de leegte in hem streed: "Ik moet
weg, weg naar de plaats, waar ik deze leegte het minst zal voelen [...]""

Het feit dat Ter Braaks roman zeven jaar eerder verscheen dan La M<JI«& (1938)
toont volgens Anbeek aan dat er eerder sprake is van een gemeenschappelijk gees-
tesklimaat dan van Franse invloed.
Diverse aspcctcn uit Anbeeks artikel nodigen uit tot een reactie: de mate van
bekendheid van het existentialisme in Nederland in de jaren vijftig, invloed van het
existentialisme op de naoorlogse Nederlandse roman, het existentialisme als reactie
op de oorlog, de tweedcling van Delfgaauw, Hdmpfon Court als existentialistisch
aandoendc roman en tenslotte de operationalisering van de term existentialisme.

2. Hof brünW H W /»ef fxi5fc«ri<j/»5wie IM NcJfr/aMrf?

Anbeek bewcert dat de Franse existentialisten eind jaren vijftig nog maar nauwe-
lijks bekcnd waren in Nederland. Het aantal studies dat hij noemt ondergraaft
echter zijn Stelling: ExwffMficp/ii/oiop/iiV «i /ifCTufMHrtcsWiouicin̂  (1946) van S.
Dresden, H<j/ /'.* f.vM/fM/iW/.«»;f? (1948) van Delfgaauw, A.V/W/>//«<//>/<>/>;
/)/ii7(W<)/>/»'f (1948) van Van Peursen, Evufoifi'd/rsmr Kru (/oorfor/ir r/oor /i/
.tjrbi«/ (1949) van Hans Redeker en een artikel in CnfrriMm (1945-1946) van W.F.
Hermans met de titel 'Stelt Nederland belang in Sartre?''" In zijn Studie Nd rfr oor/oij
(1986) erkent Anbeek overigens dat Dresden het existentialisme grotere bekend-
heid gaf door zijn boek Ex-J5rrHri<-f>/ii7(>ji)f>/iir CM /irrrafHKr̂ WiOHiMM .̂
In feite was het existentialisme anderhalf jaar na de bevrijding al een mode in
Nederland, overigens vooral onder filosofen en theologen. De Universiteit van
Amsterdam had al in 1947 Bernard Delfgaauw aangesteld als privaatdocent in de
existentiefilosofie. Bovendien versehenen er in de eerste jaren na de oorlog vele
oraties, inleidmgen en filosofische proefschriften over het existentialisme/
Maar ook in literair opzicht Staat het existentialisme in Nederland na de oorlog
volop in de belangstelling." In September 1946 is er in het Kurhaus van Scheve-
ningen voor het eerst een symposium over het existentialisme en aan het eind van
dat jaar zijn Sartre en De Beauvoir uitgenodigd in Amsterdam, waar ze met diverse
auteurs hebben gesproken. Met name Dresdens boek wordt in zeker tien cultu-
reel-literaire tijdschriften besproken, o.a. in Cn'rrniim, Ekei'iera iwefefcW, De

5 Menno tcr Braak, Rimpron Court Amsterdam 1982: 17
6 W.F. Hcrnuns, Stclt Nederland belang in Sartre?" Crifrnum 1945-1946/13, 713-715
7 lie S. Sniivts. "Over de receptie van het existentialisme in Nederland.' In: Sfuifrum Onrrafr rrrfej,
Uun-aii Studium Generale, Universitcit Utrecht 1997: 113-133
8 ae: Frans Ruitcr en Wübert Smulders, Lilrmfwur ro modmiiio/ in NrdrrimJ JÄ4O-/99Ö. Amsterdam
1996: 272



I. NEOERLAN1) EN HET LITERAIRE EXISTENTIALISME [ f 7 ]

en Iry Nin/rrfa»»/. Ook Vanheste (1992)" vmncldt dat er in de jaren
1945-1946 in Nederland en Vlaanderen tientallen artikelen versehenen OUT de
geschritten van Sartre en Camus. Calls toont in zijn studte over schryvers en tyd-
schriften russen 1945 en 1948'" aan. dat diverse tijdschrittjes aandacht besteedden
aan het Franse existentialisme.
Anbeek laat ten unrechte de poezie buiten beschouwing. In zijn studie over de
poezie van Gerrit Kouwenaar wijst Küsters op existentialistische sporen in de
gedichtencyclus 'weg/verdwenen' uit 1961." Naast onderzoekers erkennen ook
diverse literaire auteurs, onder wie enkclc dichten, de invloed van het existentia-
lism«.*. In Hofland/Rooduijn 1997 geven Campert, Claus, Kouwenaar, Scluerbeek
en Kousbroek aan dat ze in de jaren vijftig bekend waren met het werk van Sartre
en Camus. Campcrt:

We lazen Sartre,Camus,maar de Franse poezie veel minder. | . . . | Ik kleedde me
als existentialist: zwarte truien, lange brocken met körte pijpen.Je ging als een
wat treunge schim door de stad. | . . . | Die modieuze aspecten van het existcnti-
ahsme zijn dus met aan mi) voorbijgegaan. Maar een groot tilosoot ben ik nooit
geworden.'"

C'laus heeft Sartre vaak gezien in Panjs en las L<\< /an/» '/iiii/cr/io in de jarcn rond
1950. Kousbroek noemt als bepalende factor in zijn vorming zijn discussies met
Franse Studenten:

We waren toen allemaal -ikzelf zeker ook- aanhangers van het existentialisme
en worstelden met schijnproblemen. Zelfs als je de vroege werken van
Hermans leest, is die invloed tc merken. In de eerste drukken, want hij heeft
daar later een heleboel van uitgehaald om de fictie vol te kunnen houden dat
hij altijd al een Wittgenstein-aanhanger was. Maar dat was aanvankelijk met zo,
in een boek als Conserve is dat duidelijk te zien. '•'

Vanaf 1947 voerde men regelmatig existcntialistische toncelstukken op, overigens
eerst in studentenkringen.''* Het jaar daarop speelde het professionele toncel twee
toneelstukken van Sartre: HMIJ <7O5 in Rotterdam en Morfs 5««.« jf/jn/fMrr in
Amsterdam. De verfilming van L« jewx ionfjäif; van Sartre (onder de Nederlandse
titel De u'ej» sonder ri>i<fr) had in 1948 in Nederland echter minder succes dan zijn

9 Bert Vanheste, 'Existcntialuwche literatuur. Een abnurd problecm of een met zo zinvollc oplouing?'
Liifra/Hur 1992, afl. 3, p. 144-150
10 Pict Calls, SpfWfui« ran </<• /u<]̂ n(/fj Sc/iryWrs rn /i/Jw/iri/irn /MJJCH /945 rn /94Ä. Amsterdam 1993
11 zie Wiel Küsten, De fciY/rr. Otrr poriir ?n poffü-d «in C>mf Kouurmur. Aimterdam 1986: 179 e.V.
12 H.J.A. Hofland en Tom Rooduijn, Di*an rfoor puinj(o/ nrm. Cnwu/b'^rn wn df ndooWof
Met documenuire over de Vyftigcrs op cd. z.p. 1997: 50
13 Hofknd/Rooduyn 1997:52
14 gespceld werden I^j mouc/ies en HMÜ doj. Dezc inforrrutie n ondeend aan S. SmeetJ 1997: 122



toneelwerk.''' Anna Blaman vertaalde diverse werken van Sartre, onder anden?
diens toneelstuk /.« mdiri; sa/«, dat in 1950 in premiere ging bij het Rotterdam*
toneel, en L« mour/ire, dat in 1953-1954 op het programma van de Rotterdamst»
Comedie stond, waar Blaman inmiddels als dramaturge aan was verbonden
stuk werd echter niet opgevoerd). Bovendien hield ze lezingen over het werk
Camus."'
Niet allcen Sartre, maar ook Camus werd gespeeld. In 1951 vond de Nederlandse-
premiere van C<j/i|»i</d plaats, dat drie jaar eerder hier al opgevoerd was door eei>
Frans toneclgezelschap. Ook andere stukken van Camus, zoals L« j'i«f« en Lt>
m<j/<7ifrri<fa, werden regelmatig opgevoerd.
I)e receptie van het werk van Simone de Beauvoir verliep enigszins anders. Haai-
studie Lr </ri«cifW jrxr uit 1949 werd uitgebreid besproken, onder andere dooi-
Annie Romein-Verschoor. Dezc recensent schreef een overwegend positieve
bcsprcking, allecn plaatste ze een kanttekening bij het absolute vrijheidsconcept
van I)c Beauvoir. De Franse filosofe slaat volgens haar op hoi

wanneer zij zonder enig redclijk bewijs overigens, betoogt, dat het ook een
'keuze' is, die de hctero-sexuele of homo-sexuele gestcldheid van de mens en
als ik het goed begrepen heb, speciaal van de vrouw bepaalt.'^

Het literaire werk van Simone de Beauvoir kreeg in ons land pas later meer
aandacht, nadat haar voor Lei m<»jrf<jn>M (1954) de Prix Goncourt was toegekend.
Kortom, het existentialisme was eind jaren '40, begin '50 in Nederlandse literaire
kringen wel degelijk bekend. De plaaLsing op de Index van het Vaticaan van alle
werken van Sartre en enige tijd later ook van De Beauvoir zal ongetwijfeld hun
succes vergroot hebben.

15 dc toneelgcgevens zijn ondcend aan S. Smccts 1997: 122-124
Id H. Smiykrr Boudicr. tyrurriv/i/ njjr ern on/vfcrmir ,-inrw B/dm<tt! m /ukir Enuium aivnfuur.
Amstrniini 1978^:84-86
17 in: Amnc Romein-Venchoor, Sprint mrt Jr «/</. Nijtnegen 1979:221 (oonpronkebjk verschonen in
Or NIVKMY S»rm 5,1950, p. 516-520).
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3. /nr/tW fan /iff

Anbeck rclativecrt de invloed van het existcntialismc op de naoorlogsc Nedcr-
landse roman. Verschiliende onderzoekers wijzen ook nog op andere invloeden.
Naast grote bclangstclling voor het werk van Sartre en Camus, die op him beurt
weer beinvloed werden door I'oyujjf JI< four rfr /o fiw'f (1932) van Louis-Ferdinand
Celine (1894-1961)'". was er ook interesse voor Amenkaanse'' en F.ngelsc litera-
ruur". Met name auteurs ah Faulkner. Kocstlcr, Hemingway en drah.im Cireene
werden veel gelezen. Rodenko echter stell dat Sartre, die weliswaar zelf goon
gedienten heeft geschreven, veel invloed heeft gehad op dc hedendaagsc poczic"
Hij ironiseert overigens enigszins de bekendheid van Sartres studio /.'r'frr rf /r nAinf
(1943), omdat vooral Franse zmgelingen hadden bijgedragen aan hot succcs van dit
bock. De eerstc dmk van Sartres boek woog namelijk prccies eon kilo:

Daar er toentertijd (1943) cen groot gebrek aan gewichtcn hoerste, vond het
boek een gerede aftrok bij moedcrs, die het gebrmkton om him zuigolmgon te
wegen; er waren er zelfs die in de boekhandel vijf of zes Etrc-ct-ncanrs tegclijk
vroegen.zodat men de verkoop weldra moest rantsoonoron | . . . | Toon hot book
zo vlot bleek te gaan, gingen dan ook blijkbaar mensen. die zieh anders mot aan

z.u (i uiKisX piigcwajgu iiduüen, net iezen ^niet wetende wat üe oorzaak van de
vlotte verkoop wel was) — en zo hielpen de Franse zuigelingen het existentia-
lisme op de troon | . . . ] ~ "

De absurditeitsgedachte kwam niet bij Faulkner maar bij de Russische litcratoren
voor het eerst scherp naar voren. Maar omdat de Russische literatuur altijd buiten
de westerse traditie heeft gestaan, heeft zij niet meer dan een zijdelingso invloed
uitgeoefend. Alleen dat wat in de 'Europese cultuurkraam' te pas kwam, werd over-
genomen, aldus Rodenko. Hij noemt ACf/rfcr-M t̂tioirrr' van Dostojevski
(1821-1881) vanwege het thema van de stroperigheid («srosif^ een door en door
existentialistische novelle, die evengoed door Sartre geschreven zou kunnen zijn.
Rodenko zou ook existentialistische tendensen aan kunnen tonen bij schrijvers als
Gogol en Tsjechov. Maar ook hun ideeen vonden toentertijd geen voedingsbodem
in West-Europa. Pas in het Franse existentialisme komt het thema van dc cu
weer naar voren."*

18 PietCalis.FPHuygcns.B.WE Vcurnun.Hrt jpc/iTi^fcniWm.Kernbock 2. Amsterdam 1975:246
19 Kees Schuyt, Ed Taverne, 7950 HWraarr in zuiirl-uif NVJrrfdm/jr rw/ruur m ßnroprjr owKcxr </«W /k
Den Haag 2000: 440-441
20 Piet Calis, S/w/mm m i/r n'dunl;'». &fcn;Vrrj m ri/Tfu/in/rrn fMSjf« /945 r«
/948 Amsterdam 1993: 20
21 Paul Rodenko, l>rz<imW<k «Myj m fcnfiffcm Decl 2 Amsterdam 1991, p. 375
22 Paul Rodenko, HrramrWc «j<jyj m Irnnefern Decl 3. Amsterdam 1992, p. 84
23 ook bekend onder de titeis /Ijnrrif̂ nm^rn u>( /ir( onJrrfroni/«' en Or mdn uil /iff
24 Paul Rodenko, l-irritmfUr oiayj rn /cndWrrn. üeel 1. Amsterdam 1991, p. 373
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4. Reart/f op rfe

Anbeek stelt, dat veel van wat men 'existendalistisch' noemt met meer recht
'naoorlogs' zou mögen heten:

In Frankrijk uitte de naoorlogse desillusie zieh op een bepaalde, sterk gepro-
nonceerde inanier. Maar ook Nederland blijkt na 1945, als de bevrijdingsroes is
uitgewoed, bepaald geen vrolyk land: economische malaise, het idee dat met
het verlies van Indie de rampspoed was geboren, en vooral de voortdurende
dreiging van een nieuwe wereldoorlog beperken het bestaan. Daarop doelt Van
het Reve als hij zegt dat De avonden 66k 'die rare onstabiele situatie met die
blaseheid' weergeeft. Mijn conclusie is kortgezegd, dat het niet zinnig is deze
autoc htone somberheid met de zozeer naar de Franse situatie verwijzende term
'existentialistisch' aan te dulden."''

Het is do vraag of Dp diwirff« inderdaad exemplarisch is voor de manier waarop
men in Nederland reageerde op de naweeen van de oorlog. Ten eerste gaat Anbeek
voorbij aan het maatschappelijk engagement van de Vijftigers, die zieh verzetten
tegen de restauratieve tendens en de ideologische en politieke blokvormmg van die
tijd. l)e Vijftigers vormden weliswaar geen politieke protestbeweging, maar in hun
vernieuwende poezie venvoordden ze ook gevoelens van onvrede met de niaat-
schappelijke ontwikkeling en van verlangen naar verandering daarin rond 1950.
Co/)w en zijn voorganger Reflex zijn eind jaren veertig de Organen van een interna-
tionale beweging van kunstenaars die een artistieke vernieuwing nastreefden in
samenhang met een niaatschappelijke verandering. In Re/kx 2 verscheen Luceberts
Afm»W>n'('/'<i<!M «vire ijfMrtrffMf />rwiW /ru/witti'd, waarin hij zieh scherp afzet tegen het
zogenaamd vredige Nederland."'' Die '<infr>c/ifo;if siwiber/iei'd' is dus niet zo algemeen
als Anbeek ons wil doen geloven.

Ten tweede werden niet boeken ab LVrrarigfr en La naiule als eerste vertaald, zoals
men zou verwachten. Vertalingen daarvan versehenen pas respectievelijk in 1949 en
in 1950. De eerste vertaalde existentialistische teksten waren teksten die allemaal
samenhingen met de oorlog. In 1946 verscheen een vertaling van Camus' Brieiv/i
<MO ee»i Dw'f.«f ITKW, een aanklacht tegen het nationaal-socialisme. Het jaar daarop
kwamen vertalingen uit van Camus' AIW/I />cn/, »nv/i .«/df/ifo/fcr, een verzameling arti-
kelen uit de verzetskrant CVm/wf, waarvan Camus hoofdredacteur was, en van
Sartres Porfrrf ran ff»i «tnfisrmirr. Oirrf/cnJL'/i/jjc/i oirr/if f jVWse ifuaijsfMfe. In 1948 kwam
van Camus Dc />c.<f uit, dat ook in Nederland gelezen werd als een metafoor van de
oorlog. In datzelfde jaar verscheen van Sartre Dodai ,?cWer£w£ waarin een verzets-

25 Ton Anbeefc TiHUiitialimiH in ill Nederlancke litentuur: een absurd probleem?' Lirrraruur, Utrecht
1984: 8
26 Harry Schölten, 'Lyriek is de inoedcr der politick Opvatnngen over poezie en maatschappetijk
engigemciit in de dichtersbeweging der Vijftigers.' Ljloufuur, Utrecht 1984. p. 13-18
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groep zieh afvraagt of men tijdens martelingen stand zal Icunnen houden.*"' Blijk-

baar was er in het naoorlogse Nederiand voldocnde belangstclling voor dcze

geengageerde teksten.

Anbeeks voorstel de term 'existentialisrisch' in te milen voor de term 'naoorlogs'

wordt nergens goed onderbouwd. De term 'naoorlogs' n>cpt nogal wat vr.igen op: is

die term van toepassing op alle literatuur uit de jaren '40 en '50 of alleen op ecu

bepaalde categone? Z o ja, hoe onderscheidt deze categoric zieh inhoiideli|k en

formed ten opzichte van andere categorieen? O o k over de periodisermg 7egt

Anbeek mots. Kortoin, de aanduiding 'naoorlogs' is minstens ?o v,ug als hot door

hem gebruikte begrip 'existentiahstisch'.

Bovendien is Anbeek met erg consistent. In zijn Studie uit 19K6 noemt hi| ccn

roman alleen existentialistisch als het probleem expliciet in existentie-filosofische

termen wordt verwoord. zoals in (irrMAWi/firr (194H) van Sierksma.~* Anbeek 1W0*

is echter minder stellig: er is niets op tegen om het ontluisterend naoorlogs pro/a

existentialistisch te noemen, zolang er geen directe relatie tutsen het werk van

Sartre en Camus enemjds en dat van Hermans, Blaman en Keve ander/ijds wonlt

gesuggereerd. Hec gaat om een gelijkwaardige internationale rcactie op de oorlog.

In de literaire bladen wordt vooral naar Sartre verwezen. Dat is voor Anbeek cen

reden om bij zijn speurtocht naar existentialisms in de Nederlandse literatuur uit tc

gaan van de tweedeling die Delfgaauw volgens hem in het werk van Sartre

aanbrengt: het existentialisme van eenzaamheid en wanhoop enemjds en het exis-

tentialisme van de morele keuze (het 'zieh kiezen') anderzijds. In Ŵ jf u e.visff«»<i-

/ismc?-'' verwoordt Delfgaauw het anders. Sartre stelt in al zijn werken de metis

centraal. In de eerste periode valt echter alle nadruk op de eenzaamheid van de

mens, terwijl in de tweede periodc de verbondenheid van de mensen onderling

meer naar voren komt. De eerste twee delen van de romancyclus Lf$ r/irwifii rfr /a

/i/>mr ' vormen volgens Delfgaauw de overgang. Het betreft dus eerder acccntver-

schillen en een geleidehjke overgang dan een scherpe scheiding.

7iccf eemmi /i'fer<j<Hi<r̂ «f/iic</e«i5 (Groningen 1986) van (J.J. van Bork en N. Laan

neemt Anbeeks visie zonder meer over. De tweede vorm, het existentialisme van dc

morele keuze, is volgens Anbeek van later datum. Vanhcste toont aan, dat dat

uitgangspunt met juist i s . " In September 1944 legt Sartre in het communistische

27 gcgevens ontlccnd aan S. Smeets 1997: 124-128
28 in: Nij a> oorfctf. EV jVrifrr&mdV romari /945-/5>60. Amsterdam 1986: 102
29 B. Delfgaauw, Wtf « «ijfrnfia/umr' Baarn 1966 (zexfc hciziene druk): 105
3() L ĵ c/wminj dV t> /iftrrtr b«uat uit dric delen: Z.'^ J' wi«w (1945). i r »wnii (1945) en Lo moff <ÄJ>M
/'J»w (1949). In Nederiand lewamen de delen uit in dc vcrtaling van MaunU Mok alt />><jrrn Jo o«</rr-
jffcoJj (1949). Hft opOTirfcoMtf" (1952) en Z> <*<»</ in fcrt /wrt (1952). Het vieirfe deel.dat La Jcmi^r c/w««
zou gaan heten. n nooit voltooid.
31 Ben Vanheste. 'ExiMennaluhtche literatuur. Een absurd probleem of een niet zo zinvollc oplouing?'
Lir<ni/uur 1992, all. 3, p. 144-150



weekblad /Irfion al dc nadruk op de vrijheid en de verantwoordelijkheid van de
mens. In het beeld van het Franse existentialisme dat uit Nederlandse en Vlaamse
publicaties naar voren komt, nemen vrijheid en verantwoordelijkheid, morele
keuzc, het ethische en zelfs het politieke engagement een belangrijke, zo niet
centrale plaats in.aldus Vanheste. Misschien is er hooguit sprake van een accentver-
schil. Vanaf Lf wiy//if <fc .S'liyp/ie (1942) vind je ook bij Camus de vrije keuze terug.
Hans van Stralen signaleert twee andere lijnen in het hterair existentialisme: de e/fti-
jc/ie Pdrütnt, gerepresenteerd door Sartre, en de «f/iffüc/if Pdri<in(, vertegenwoor-
digd door Camus.'" In hoofdstuk II daarover meer.

6. HdWI/Jft'M ClMrf CXISffWfl<l/l.Vfl5f/l?

Anbeck is niet de enige en zeker niet de eerste die in Ter Braaks roman Hdmpfon
Courf cxistentialistische trekken ontdekt. De in 1976 overleden Paul Rodenko
noemdc in zijn 'Brief aan een kritische vriend'het eerste deel van Hdmpfon CVurf
zuiver existentialistisch.^ Ook hij wijst op de treffende overeenkomsten met La
Manser l.)c door hem uitgekozen citaten overlappen voor een deel die van Anbeek,
die er overigens geen blijk van gceft het stuk van Rodenko te kennen. Volgens
Rodenko zouden we ze 'gemakkelijk voor passages uit een in het Nederlands
vertaald werk van Sartre kunnen houden.' Rodenko wijst naast de vervreemding
ook nog op een ander existentialistisch thema: de stroperigheid van het en-soi (het
zijnde) waarin de vrijheid van het handelend subject telkens opnieuw vastloopt.
Herhaaldelijk tcrugkerende termen als <'/t'£ij>, n'e/7n.s/(t>, iff, </iit en o/ifde/zfyj wijzen op
de viscositeit van het cfi-ioi. Ook de massa en de belemmering die daarvan uitgaat
worden geassocieerd met termen uit de sfeer van het vette, zoals slaolie en wollig-
heid.

Als onderdeel van de walging ontstaat er een personificatieproces van de dingen,
zoals bleek uit het voorbeeld van de sandwiches die opeens op lichaampjes leken.
Een tegenhanger daarvan is de dehumanisering van personen.een niotief dat zowel
door Rodenko als door Anbeek niet expliciet genoemd wordt. In L<i MOMOT verge-
lijkt Roquentin zijn bestaan met dat van een steen, een plant of een microbe en
zelfs een keer met een krab:

Ze dachten dat ik een mens was, iemand als zij, en ik heb ze bedrogen. Opeens
viel mijn menselijke gedaante van me af en ze zagen een krab die achteruitlo-
pend wegvluchtte [...]/"*

In Hdmpfon Cowrf worden voorbijgangers door middel van de aquariummetafoor
gedehumaniseerd als de hoofdpersoon voor de spiegelruit van een bodega zit:

32 Hans van Stralen, BrsWimvn fcru.ro. Ern iniru/ing in hrt /iMuitr rcurrnrid&mr. Leuvcn-Apcldoom
19%: 5S-57
33 Paul Rodenko, Hr̂ dmcWr raiiy; «• fcrin'rfcra. Deel 1. Amsterdam 1991: 445 c.v.
34 Jean-Paul Sartre. Ita/tf»«. Amsterdam 199(1 ": 172
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Hij had toen incens verzonnen: ik zit hier voor de mit van het aquarium; de
wonderli|kste diepzeevissen zwemmen aan mij voorbij |...|; or schioten ook
trage, schele schollen tussendoor, ordinaire harmgen. weke kwallcn, spuhtige
witvisjes en vooral vccl schildpad-ooms, tot barstens toe opgeblaten van
gewichtigheid en ouderdomservanng. kandidaten wor ecu stevige heiwrte.
Maar hoe prachug docn zij het allemaal in dat holdere luchtwator |... | (p. 13(>)

Anbeek proeft in Hiimpfufi Court wel Sartriaanse sensaties, inaar hij vindt hot goon
existentjalistische roman. Het is met duidelijk op basis waarvan hi) tot doze
conclusie komt. Vanheste wijst er mijns inziens terecht op, ti.it Anbook hot oxisten-
tiahsmo verengt tot datgene wat schatphchtig is aan Sartre. Vanheste detinicert het
existontialisme als eon 'kentaurische' worcldboschouwing. omd.it hierin twee
schijnbaar tegenstrijdige mzichton mot elkaar veremgd worden: do opvjttmg dat
het bestaan absurd is gaat samen met het beset'dat de mens vrij en vcrantwoordolijk
is. Pas als deze beide polen in ecn werk voorkomen kan een literair werk cxistentia-
listisch genoemd worden. Volgons Vanhosto valt do roman van Menno tor Hr.uk
onder zijn derinitie van existentialismo, hoowel Inj dat vorder met in zijn .irtikol
uitwerkt. In paragraaf K kom ik terug op zijn voorstel om het bogrip
'existontialisme' operationeel te maken voor do mtorpretatio van litoratmir.
Ontegenzeglijk heeft Hawi/Jfo« Courf mhoudelijk gozien opvallond vool existentia-
listisch aandoende trekken: de leegte-ervaring in de tuin van Hampton Oourt, het
gevoel in een wereld geworpen te zijn die als absurd wordt crvaren, walging,
vervreemding en depersonalisatie. Ook op hot formele vlak zijn er overeonkom-
sten: het boek hceft zowel kenmerkon van een roman als van eon allegone, or is
sprake van programmatische namen en er zijn bepaalde fictionele technieken die
het vervreemdingsmotief verstärken.

Ham/Jfofi Court heeft allegorische trekken, aangozion sommige personages bopaalde
keuzes of posities vertegenwoordigen. Voorboelden van dit classificatieprocedc zijn
Andreas Laans vnendin Maffie, die de 'losbandige' Sexualität representeert en Laan
zclf, die het prototype is van de intellectueel die denkconstructies vorkicst boven
deelname aan het werkelijke leven. De namen van deze twee personages zijn ook
op te vatten als programmatische namen. Maffie is afgeleid van 'maffen", haar naam
geeft aan dat ze met ledereen slaapt. De achternaam van Andreas -Laan- verwijst al
vooruit naar de uiteindelijke aanpassing van de hoofdfiguur. In plaats van avontuur-
lijke wegen te volgen Iciest hij voor de gebaande paden, om niet te zeggen do kcurig
aangelegde lanen, van de conventionaliteit.^ Vcrder valt het op, dat het verschil
tussen externe Verteiler en focalisator (Andreas) niet altijd even duidelijk is, omdat
er een grote afstand bestaat tussen Andreas en de door hem belecfdc werkelijkheid.

35 ook dc num van Van Hüften. Andreas' vnend, a op te vatten ab ecn programmatuche num. Zijn
naam zou samenhangen met het Duitse 'verhaften': hij hceft over all« en icdcreen een negaticf oordcel.
Zie: Dina van Berlaer-Hellemans, "Twee romans uit de Forum-ajd: Hampton Court en Het land van
herkomit. Deel 1: Hampton Court." In: .SpKjfd AT Lrtfrrrn, 1978, jaargang 20, nr 4, p 241-256



[24

Dezc fictionele techniek versterkt het vervreemdingsproces waarin de hoofdfiguur
zieh bevindt.*'
Hoewel er zowel inhoudelijk als formeel overeenkomsten zijn met het literaire
existentialisme, heb ik toch nog enkele aarzelingen. Walging en absurditeit speien
slechts een incidentele rol in het boek, en dan nog vooral in het eerste gedeelte.
Uieindelijk kiest de hoofdpersoon voor aanpassing als Strategie om te overleven in
een door hem als absurd ervaren wereld, hoewel hij beseft dat dit een teken van
inauthenticiteit is.^ Het is juist deze aanpassingsstrategie die conflicteert met het
streven naar authenticiteit, dat in het existentialisme zo'n belangrijke plaats
inneemt. In plaats van de vnjheid als opdracht te aanvaarden, kiest de hoofdpersoon
bewust voor de conventionaliteit. Dit alles overdenkende concludeer ik, dat
f/<mi/>r<»i C.'oKrt geen exponent van het literaire existentialisme is, maar wel een inte-
ressante voorloper daarvan.

7. Rf/<jriV /or fid/uro/üffnc, »lot/erwis«!? PM />roow<i/i5«if

Alvorens te komen tot een werkbare definitie lijkt het me belangrijk het existentia-
lisme ecrst af tc bakenen ten opzichte van stromingen waarmee het enige overeen-
komsten vertoont: het naturalisme. het modernisme en het personalisme.
In zijn Hrtfirf/x'f/e fof </e moifrnir Nfr/cr/<iHrf.«c /efffrkmirff noemt G. Knuvelder de
volgende kenmerken van het exfjfentia/üme. het leven is een duister avontuur,
raadselachtig en zinloos. De nierige mens doolt verlaten en verloren rond op deze
planeet, gefolterd door ondraaglijke angsten. Volgens Anbeek is de omschrijving
van Knuvelder zonder meer van toepassing op grote delen van het Nederlands
na/ura/ijme. ™ Deze constatering verbaast me, omdat de hoofdkenmerken van het
naturalisme —de erfelijkheidsthese, de woordkunst en de determinerende invloeden
van opvoeding en milieu- in deze vergelijking ontbreken. Knuvelders kwalificatie
is niet zozeer weinig operationeel omdat zijn omschrijving punten van overeenk-
omst bevat met het naturalisme, maar, zoals Anbeek terecht opmerkt, omdat de
Westeuropese literatuur sinds het midden van de negentiende eeuw overbevolkt is
inet verloren ronddolende helden en heldinnen.

Het literaire existentialisme begint rond 1935 als modernisten en avant-gardisten
een minder prominente rol gaan speien en Europa aan de vooravond van de
Tweede Wereldoorlog Staat. In temporele zin overlappen modmiüm« en literair

36 Vin Bcrlaer-Helletnans 1978 is de enige auteur die niet allecn inhoudclijke ispecten nuar ook
enkelc futionclc teihnieken in H.>mp(t>n Ci>Mrr bespreekt, ovengens zonder ze in een existennalistische
context te plaatscn.
37 omd.it de hoofdpersoon uiteindelijk kiest voor aanpassing als overlevingsstrategie plaatst Leon
Hinsseil, de biograaf van Ter Braak, Hjm;>fc>n CAuiri binnen de Nieuwe Zakelijkheid. Het boek
beschrytt de miinicry-mentahteit van de Nederlandse burger in het begin van de dortiger jaren als een
pogmg om de traumansche ervaringen van de Eerste Wereldoorlog en de daarop volgende cnsisjaren te
bovrn te komen. In die siruanc was aanpassing een vereiste, wilde je met uit de boot vallen. aldus
Haussen.
38 zie: Ton Anbeek. N« * <wfc»e Dr NVJfW«nfcr itmnii / 945-/960. Amsterdam 1986:96
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existentialisme elkaar enigszins: de hoogtijdagen van hot modernisme liggen in de
penode 1911)-1940, het hteraire existentialisme begmt rund 1935 en eindigt rund
I960 als de roma« MOMHMM een dununante positie in de Franse literatuur gaat
innemen.
In 'Postmoderne modernisten en modernistische postmodernen' (200IV*'* steh )aap
Goedegebuure. die Van Stralens studie over het literaire existentiahsnu- ovengens
niet noemt, dat existentialisme en modernisme verenigbaar zyn. In zijn romancy-
dus L« f/irmiMi </f /<» /ifcfrrr maakt Sartre gehnnk van modernistische vertelproc6d£s
als 5frrdm <>/d>»«n(>iwMf«, simultaneiteit en montage. Zowel modernisten als existen-
äalisten gaan uit van het individu als maat van alle dingen.
Toch is het mogelijk modernisme en literair existentialtsme ten opzichte van elkaar
af te grenzen.*' In een modernistische roiiian zi|n observatie, zelfonderroek en
reflexiviteit dragende elementeil. Vandaar de voorkeur voor dagboek. essay en
hennneringsroman, waarin met name de mono/o î«* ifi/Mmr een belangri|ke plaats
inneemt. Mede onder invloed van de Ferste Wereldoorlog brokkelt het vermwwen
in ideologieen af en dit leidt tot een zekere onthechting: het at'vvijzcn van allerlei
-illusoir gebleken- waarheidsclam«. Dc romanpersonages zijn niet of nauwelijks
geengageerd; als ze handelen is er eerder sprake van impulsiviteit dan van een wel
overwogen keuze.
In een literair-existentialistische roman is de keuzeproblematiek een belangrijk
thema: onder druk van de omstandigheden wordt het romanpersonage gedwongen
tot een geengageerde keuze, zoals in Ld P«/c van Camus en /-('.< mrti»;.< .<<»/(•< van
Sartre. Onthechting wordt beschouwd als een wereldvreemde houding, de perso-
nages moeten —of ze willen of niet— in ethische kwesties hun standpunt bepalen.
Vaak wordt een romanfiguur in een beperkt gebied of afgebakende ruimte
geplaatst, zoals een gevangenis, bordeel of de hei, omdat de romanfiguur in die situ-
aties gedwongen wordt tot een positiebepaling.
In tegenstelling tot het modernisme, waarin zelfonderzoek een middel is om zich-
zelf te begrijpen, gaat het literair-existentialisme ervan uit, dat alleen de ander het
bewustzijn van zijn medemens duidelijk kan zien in zijn gezichtsuitdrukkingen en
in zijn handelen. Vandaar de voorkeur voor proza en drama waarin veel plaats is
voor dialogen.
Ruiter en Smulders wijzen op enige verwantschap tussen het existentialisme en het
pfrjona/ijwf, aangezien beide na de oorlog volop in de belangstelling stonden in
Nederland.'" Het personalisme vormt een belangrijke ideologische schakcl tussen
de jaren dertig en de jaren zestig. Het zet zieh af tegen levensbeschouwelijk nihi-

39 Jaap Goedegebuure, Postmodcrnc modernisten en modcrnistMche postmodernen. NederündMa-
lige schrijvers van de rwinngjtc eeuw herlezen.' In: NVi/rrbin</<r J>»rrirun< ,̂ jg. 6, nr. 1 januan 2<X)1:
13-32
40 zie: Hans van Stralen, BrKdmn feruzri. £ra in/ndrnf in hrl /icrmifr «culrn/id/iinir. Lcuvcn-Apcldoorn
199643C.V
41 zie: Fran» Ruiter en Wübert Smulden, Lirrmruwr CTI imx/cmKor in WJrrijrn/ /«^0- / 990. Anuterdam
1996:273



lisme en materialismc. Dc personalisdsche gcmeenschap>sgedachtc benadrukt
persoonlijke oncplooiing, mondigheid en verantwoordelijkheid. De personallsten,
zieh reaüserend dat terugkeer naar traditionele kaders met meer mogelijk is, willen
de samenleving radicaal veranderen. Ze keren zieh echter tegen het existentialisme
van Sartre c.s., ze voelen eerder verwantschap met de christelijke variant van het
existentialisme van Kierkegaard.Jaspers en Gabriel Marcel. Het personalisme wordt
ook wel eens een 'zachte' variant van het existentialisme genoemd.

5. OpprarroM<j/i5Pn«^ ran de fern« VxKffwfiWwwif'

Anbeeks twcedeling -existentialisme van eenzaamheid en wanhoop aan de ene
kam en existentialisme van de morele keuze aan de andere kant- Week niet houd-
baar tc zijn. bovendien is zyn inhoudelijke specificering van beide vormen zo vaag,
dat ze op vrijwel de hele moderne wereldliteratuur van toepassing is.
Vanheste 1W2 benadrukt dat het existentialisme een 'kentaunsche' wereldbe-
schouwing is, namelijk een paradoxale combinatie van twee inzichten: het bestaan
is absurd en de inens is vnj en verantwoordelijk. Existentialistisch zijn alleen die
literaire werken waarin de absurditeit en de verantwoordeÜjkheid 'twee, continu
onder hoogspannitig st.undc, polen vormen van een even ondeelbare als paradoxale
visie." Het begrip existentialisme is pas operationeel te maken als beide polen erin
voorkomen. Het voorstel van Vanheste, grotendeels gebaseerd op S. Dresden 1946,
luidt als volgt:

De in de wereld geworpen concrete mens, het tot de eenzaamheid en de dood
veroordeelde individu, ontkomt vroeg of laat niet aan de ontdekking van het
Niets, van de afwezigheid van een objectieve waarheid, van het ontbreken van
enige buiten hemzelf of in hemzelf voorafgegeven Zin. Gesteid voor de nood-
zakelijkheid de leegte waarvan hij walgt te vullen, zijn verantwoordelijkheid op
te nemen, wordt hij overvallen door wanhoop en angst. Hij kan daarvoor op de
vlucht slaan, zichzelf verraden door de lichamelijke zelfmoord of door de gees-
telijke vlucht in een religieus of maatschappelijk geloof, in een conventioneel
leven. Hij kan ook moedig ervoor kiezen zijn vrijheid te aanvaarden, zieh te
verzetten tegen het lege en leugenachtige leven, het concrete, betrekkelijke
bestaan te acceptercn en er gelukkig mee te zijn, vorm te geven aan een subjec-
tieve waarheid en ethiek, zieh hier en nu te engageren, in solidariteit met de
ander zichzelf en de samenleving in voorlopigheid te maken/ '

42 bijvoorbeeld in Van Stralen 19%: 72
43 Bert Vanheste, •Existentialjsasche Uteratuur. Een absurd problcem of een met zo zmvolle oplossing?'
In: Lirrramur 1992, all. 3. p. 144-150



I. NEDERLAND EN HET UTERAIRE EXISTENT1AUSME [ 27 ]

Ak een literair werk al deze wezenlijke kenmerken bevat, is het existentialistisch te
noemen. In andere gevaUen zal bhjken dat existentialistische opvattmgen ecu anul-
gaam vormen met bijvoorbeeld naturalistische of dieptepsychologischc elementen.
Hoewel dit een interessant voorstel is. geef lk de voorkeur aan de benadcring van
Van Stralen 1996. Het volgende hoofdstuk gaat uitvocrig in op zijn ideeen en voor-
stellen. Vanheste benadert het cxistentialisme aLs een tilosoiisvhc stn>nung. waarvan
denkbeelden in meerdere of mindere mate neergeslagen kunnen zijn in een hterair
werk. Van Stralen daarentegen niaakt een onderscheul tusseii /I/OJO/UC/I en /jfrniir
exiifrnfid/Mm«, waarby hij bovendien oog heett voor de .uitonoinie van dc lucra-
tuur.

9. Rr/drir /»fpwrnMr frt /?/cw/i>

Niemand zal ontkennen dat de interpretatie van bepaalde literaire werken verdiept
kan worden door gebruik te maken van filosofisc he noties. I >e verhouding tuvscn
literatuur en filosofie is echter met unproblematisch. In post moderne opvattmgen
gaat men er zclfs van uit dat er weinig verschülen bestaun tussen literatuur en filo-
sofie in het algemeen. aangezien de filosoof, de romancier/essayist en de dichter
icder op talige wijze cen persoonlijke visie op de wereld presenteren. Leu verteld
verhaal kan een even diepziniuge visie op de wereld geven als een filosofische
verhandeling. Fictie is in zekere zin ook metafictie, omdat fictioncle teksten tevens
beschouwingen zijn over de zogenaamde realiteit. Andersom maken disciplines als
de filosofie gebruik van narratieve, literaire procedes/'* Zowel Nietzsche als Kier-
kegaard bijvoorbeeld maakten gebruik van literaire techmeken. Kierkegaard vond
literaire vormen adequater om de rijke ervaring van individuell tijdens het pijnlijke
proces van 'zelfontwerp' te beschrijven. Zijn boek O//O/ bevat een aantal stukken
in de ik-vorm, geschreven door vier fictieve, onder pseudoniem schrijvende
auteurs. In /l/!$o ;/>nv/i Zarar/nofw maakt Nietzsche gebruik van literaire vormen cn
in veel van zijn werken hanteert hij een aforistische stijl.^

In een interview uit 1977 wijst de Britse auteur/filosoof Iris Murdoch op over-
eenkomsten en verschülen tussen literatuur en filosofie:

[...] philosophy and literature are both truth-seeking and truth-revealing acti-
vities. They are cognitive activities, explanations. Literature, like other arts,
involves exploration, classification, discrimination, organised vision. Of course
good literature does not look like 'analysis' because what the imagination
produces is sensuous, fused, reified, mysterious, ambiguous, particular. Art is

44 ae Ben Vcrvaeclc. 'Essay en vertelling in poMmoderne tijden' In: .VJer&Wjr krf<rfriW<-,j.»argang 6,
nr. 4. november 2001: 289-309
45 neJanaSawiclu, "Literature.'In: Haim Gordon. Dirtu»wry</iiicijf«Ma/ijm. Weapon 1999:269-273



cognition in another mode. Think how much thought, how much truth, a
Shakespeare play contains, or a great novel. •""

Volgens Murdoch is er niet alleen verschil in diepgang tussen kunst en filosofie^,
maar ook in talige presentatie. De ideale filosofische srijl is ondubbelzinnig, helder
en sober en laat geen ruimte voor de lezer. Filosofisch schrijven is in tegenstelling
tot literair schrijven geen vorm van zelfexpressie, er dient geabstraheerd te worden
van de persoonlijke stem. Ook andere auteurs die beide disciplines beoefenen.
Sartre en De Beauvoir bijvoorbecld, wijzen op de verschillende taalregisters. Sartre
wisselt in zijn filosofisch werk literaire en filosofische stijlregisters af. In LVfre c/ /<•
nlonf (1943) bijvoorbeeld gebruikt hij een verleidingsscene om het idee van de
«idMi«»5f /t>i tc illustreren. In Qii'«f-ff cjnc /<J /iffrra/urr? (1948) stelt Sartre, dat alle
schrijvers metafysische schrijven zijn, want metafysica is geen stenele discussie over
ab«ractc begrippen die mets te maken hebben met onze ervaring. Het is een
poging om van binnenuit de rom/iVion /iMmdinr in zijn totaliteit te omarmen. Er moet
volgens hem een literatuur komen die het metafysische absolute verzoent met de
relativiteit van de historische situatie^* lets dergelijks vind je ook bij Simone de
Beauvoir. Zij was van mening dat het existentialisme niet alleen op theoretische
maar ook op fictionele wijze geformuleerd moest worden. In de essaybundel Cfcg
ow no»» zegt De Beauvoir hierover het volgende:

Het is geen toeval dat het existentialistische denken zieh heden ten dage zowel
in theoretische Verhandelingen als in fictie tracht uit te drukken; het doet
immers een poging om het objectieve met het subjectieve, het absolute met het
relatieve, het tijdeloze met het historische te verzoenen; het wil de essende
vatten die zieh in het hart van het bestaan bevindt; en als de beschrijving van de
essentie strikt genomen een onderdeel is van de filosofie, maakt alleen de
roman het mogelijk de oorspronkelijke opwelling van het bestaan in haar volle-
dige, eenmalige en tijdelijke waarheid op te roepen. Het gaat er hier niet om dat
de schrijver vaststaande filosofische waarheden op een literair niveau benut.
maar dat hij een aspect van de metafysische ervaring aantoont, dat op een
andere manier niet kan worden aangetoond: haar subjectieve, eenmalige,
dramatische karakter en eveneens haar dubbelzinnigheid; omdat de realiteit
niet alleen via het intellect kan worden begrepen, kan geen enkele intellectuele
beschrijving haar adequaat uitdrukken. Men moet proberen haar voor te stellen

46 zic "Literature and Philosophy: A Conversation with Bryan Magee.' In: Iris Murdoch,
•Mi/ A/pfuj. Unrimfs i>n />/ti/i«i>pfcy JMJ firrrururr. New York 1998: 11
47 Murdoch 1998: 21: 'The unconscious mind is not a philosopher. For better and worse art goes
deeper than philosophy."
48 ik hob gcbruik gemaakt van de volgende editie: Jean-Paul Sartre, 'What is Literature?" In: 'I

. ' ' W »ACT Ewnys. Cambridge 1988:21-246
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in haar volledighcid. zoals zc zieh onthult in de levendc relatie. die handehng en
gcvocl is voordat zc zieh gedachte inaakt/"

De hterairc tekst is dus evocatief, de filosofische tekst is beschrijvend en analyse-
rend. Paar konit by, dat de filosotische ideeen in een literaire tekst. in tcgenstclhng
tot de ideeen in een wijsgeng geschnft, met wctenschappelijk getoetst hoeven te
wunden.
De relatie tussen filosofie en literatuur kan op verschillende inanieren onderzocht
worden. Twee modellen lijken nie in dit verband relevant: het <..uiN.ilistiM.he en het
hermeneunsche model, waarbij mijn voorkeur uitgaat naar het laatste model.*"
In het «mja/f.sftft'fcr model gaat de onderzoeker er met allcen van uit dat een autetir
bemvloed is door een wijsgenge opvatting, maar ook dat die tilosotische mvloed
terug te vinden is in het literaire werk van de betreffende auteur.^' Hierbij dort
zieh een aantal Problemen voor. Hoe stel je eenduidig en exact vast dat een autcur
in filosofisch opzicht bei'nvloed is? En als |e al kunt aantonen dat een antenr graag
bepaalde filosofen leest. impliceert dit dan dat het literaire werk van die auteur daar
de sporen van draagt? Bovendien gaat du model uit van cen tilosotische bron, die
dus eerder versehenen moet zijn dan het literaire werk. Het is echter geblcken, dat
een jongere bron dienst kan doen als interpretatiekader voor een oudere literaire
tekst. Zo kunnen Griekse tragedies en bepaalde bijbelverhalen bestudeerd worden
vanuit een existentialistisch interpretatiekader. Ten slotte is het aanwijzen van een
tilosotische bron vaak een einddoel, terwijl het een beginpunt dient te zijn. De
invioed moet vervolgens ook op tekstueel niveau zichtbaar gemaakt worden.*"
Heiaas ontbreekt het daar vaak aan in dit model.

In het /irrmrnrMfif<7if mo</c7 wordt het lucrairc werk voor de lezer verhclderd inet
behulp van enkele tilosotische noties. Hovendien worden in du model de
verschillen tussen literatuur en filosofie gerespecteerd, iets wat in het causalistische
model onderbelicht of zelfs onopgemerkt blijft. Of de auteur van de betreffende
literaire tekst die wijsgerige noties kent en daar inderdaad gebruik van heeft
gemaakt is in dit model niet relevant. Het gaat erom of het inzetten van die noties
interessante betekenissen en samenhangen oplevert en de lezer meer inzicht geeft
in de literaire tekst. Zo kunnen de verhoudingen in een roman van Dostojevski

49 Simone de Beauvoir. Ootf <>m <**. Essay». Tncht 1989: 66
50 ae Hans van Stralen, "Zclfontplooiing en scepsis. De filosofie en de literatuur van het existentia-
lisme na de Twecdc Wcrcldoorlog.' Injddrfew* m « /if<T<jruunM-frM«/Mp I. 1998: 85-96. Met door Van
Scralen besproken autonomiemodcl cn het analogmche model laat ik hier buiten bcvhouwing. Het
autonomiemodel it siech» toepasbaar op idect-nronuns. Dat » een te beperkt corpus literaire teksten
om in dit algemene kader interessant tc zijn. Het analogiemodel ontbreekt in mijn bctpreking. omdat
het nauwrhjks van het hcrmcneutischc model tc ondersc heiden is.
51 dit model gaat ervan uit. dat de filosofie de hteratuur beinvloedt. Er kan echter ook tprake zijn van
elkaar wedemjds venterkende dcnkbeclden. Zie: Lies Wrwehng. "Van ideeengev:hiedenn naar cultuur-
gcvrhiedenis. Over de onrwikkclingsgang van cen mtcrdisciplinaire onderzoclupraktijk.' in:
w»f/irrMfuuf^jf/iiri/fnij 1 (1998): 49-65.
52 nc Han» van Stralen 1998: 87-89



JO]

meer relief krijgen door ze in ecn existentialistisch kader te plaatsen. In tegenstel-
ling tot het causalistische model zit het hermeneutische model dus nict vast aan de
dwang van de chronologic'* Ook hier bestaat echter het gevaar dat het accent te
veel op de filosofische ideeen komt te liggen, waardoor er te weinig aandacht is
voor de litcrairc verwerking daarvan. Dat is bijvoorbeeld het geval in de Studie
Brsr/fmvn ifefM «̂ (1996), waarin Hans van Stralen, uitgaande van het hermeneuti-
jche model, de relatie tusscn de existentiele fenomenologie en het literaire existen-
tialisme besprcekt. In hoofdstuk II kom ik daar op terug.

In tegenstelling tot wat Anbeek beweert, is het existentialisme kort na de oorlog al
populair in Nedcrland bij filosofen, theologen en schrijvers. In eerste instantie is er
vooral bclangstclling voor existentialistische teksten die met de oorlog samen-
hangen, pas later worden romans als LVfMMgrr en L<J M<IM5̂ F vertaald. De tweedeling
in ecn existentialisme van de cenzaamheid en wanhoop encrzijds en ecn later
ontstaan existentialisme van de morele keuze anderzijds blijkt met correct te zijn,
aangczien Sartre al in 1944 de nadruk legt op de vrijheid en de verantwoordelijk-
heid van dc mens. Tot nu toe ontbrak er een bruikbare definitie van hfit.Ktfiumr
existentialisme. In het volgendc hoofdstuk komen de voorstellen aan de orde die
Hans van Stralen doet in zijn Studie over het literaire existentialisme,

(1996).

53 lie Hans van Stralcn 1998:92-93
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/. 4/frdfcfMirig M « /if/ /iffwirr rxt

In Nederiand versehenen veel artikelen en boeken over het existentialisme. maar er
njn nauwelyks publican« te vinden over de literaire \-anant daarvun. Als er al over
geschreven wordt, wordt het belang ervan gebagatelliseerd of beperkt men «ch tot
een enkele auteur of tot een ineidenteel werk. Eon günstige uitzondering hierop is
de Studie ßr«7imrn feme« (1996), waann Ham van Stralen het /irrniirr rxijfrafid-
(üim als stroming benadert. uitgaande van het hcrmcncutische model. Hi) plaatst
enkele romans in de context van de existentielc fenomenologic' met als doel deze
literaire werken voor de lezer te verhelderen.
In de literatuurgeschiedems wordt het existentiahsme met scherp genoeg afgeba-
kend. aldus Van Stralen. I)e term 'existentiahsnsch' kan gebruikt worden voor lite-
ratuur waann then«'s als liefde en dood. absurditeit en 7inloosheid van het leven
voorkomen.zoals het boek Job, werk van Pascal en van Camus. Dezc omsthri)vmg
is echter zo ruim, dat je je kunt afvragen welke teksten hier nog buiten vallcn. In
veel handboeken wordt het existentiahsme vooral gezien ah een filosofmhe stro-
ming waar ook literaire teksten van filosofen toe behoren. In dcze visic is ecu fictio-
nele tekst vooral een middel om filosofische ideeen over te dragen. Misschien gaat
dit op voor literaire teksten van Sartre en De Beauvoir, maar niet alle auteurs van
existentialistische romans waren naast Iiterator ook filosoof. Bovendien kan het lite-
raire existentialisme met alleen maar begrepen worden vanuit de invlocd die het
filosofisch existentialisme daarop uitgeorfend zou hebben, aangezien auleurs als
Böll en Blaman los van enige Franse invloed existentialistische romans hebben
geschreven, aldus Van Stralen.

Hij noemt drie aspecten van waaruit je het literaire existentialisme kunt begnjpen:
de existentiele fenomenologie, de gebeurtenissen rond de Tweedc Wercldoorlog en
de reactie op literaire conventies. Het gaat overigens niet altijd om concrete
oorlogsgebeurtemssen, maar ook om de oorlog als fenomcen, als symbool van
waanzin, desorientatie en ontgoochehng.
Van Stralen situeert het literaire existentialisme in de penode 1935-1960. Het is
echter de vraag of die afbakening ook voor Nederiand geldt.Jaap Gocdcgcbuurc
(2001) wijst erop dat de Nederlandse reactie op internationale vermcuwingen
onderhevig is aan een zeker vertragings- of naijleflect. De Nederland»e reactie op
Stromingen als romantiek, naturalisme, symbolisme, expressionismc, surrealisme en
existentialisme laat volgens hem zo'n patroon zicn." Voor het literaire existentia-
lisme moet dit nog nader onderzocht worden.

1 ne voor histomchc en mhoudebjke informabe over de exntenoele fenomenologie: Ham van
Stralen 1996 : 23—10 In paragraaf 5 en 6 besprcek ik enkele aipecten van deze filo*ofic
2 Jaap Goedegebuure. 'Pcwtmodernr modernisten en modernistische postmodernen.NederiandMa-
lige ichnjven »an de twintigste eeuw herlezen.' In: NeirHtmii« Lrtfrrtun^. jg. 6, nr. 1 januari 2(X)1:
l>-32



Het literaire existentiahsme begint rond 1935 als modernisten en avant-gardisten
naar de achtergrond verdwijnen en de dreiging van het fascisme steeds groter
wordt. Volgens Van Stralen eindigt zij rond 1960, als de actualiteit van de Tweede
Wereldoorlog inmiddels plaats heeft gemaakt voor andere oorlogshaarden als Korea
en Algerije en voor spanmngcn ten gevolge van de Koude Oorlog:

Met dc temporele verwijdering van de oorlog verdwijnt ook de daaraan
vcrbonden thematiek van het literaire existentialisme. •'

Ik vraag me af of dit een adequate verklaring is. Van Stralen gafeerder aan.dat het in
existentiahstische literatuur ook ging om de oorlog als fenomeen, waardoor het
probleem dus boven de tijd uitstijgt.Je zou denken, datjuist in tijden waann telkens
nieuwe oorlogshaarden ontstaan en een Derde Wereldoorlog met ondenkbaar
worcit geacht existentiahstische literatuur haar actualiteitswaarde behoudt. Een goed
voorbeeld is La pcifc van Albert Camus, begonnen in 1939 en voltooid in 1944. Dit
bock wordt nog steeds herdrukt en Camus Staat op het moment met name in
Amerika weer volop in de belangstelhng. De 'pest' verwijst met alleen naar de
Nazi's, in Franknjk /<J /vs/f fcnoic genoemd, of naar andere totalitaire regimes, maar
ook mcer in het algemeen naar de absurditeit van het bestaan.* In het voorwoord
van R(Wmj»s t>« 77ic />/(j»>iif (2(H)1) wordt gesteld dat La/>f5<f relevant is voor heden-
daagse lezers, oimljt het gaat over de strijd tegen welke vorm van onderdrukking
dan ook of over de strijd tegen vreselijke ziektes, in onze tijd bij voorbeeld de aids-
epidemie, waar ook allerlei politieke en morele kanten aan zitten/
Van Stralens opmerking wordt bovendien gerelativeerd door het gegeven dat de
oorlog ook jaren na de Tweede Wereldoorlog nog steeds een inspirerend thema
blijkt te zijn, niet alleen in proza, maar ook in poezie. Denk bijvoorbeeld aan het
werk van Mulisch (De »wm/ds;, 1982) en Armando, die in de poezie het thema van
het 'schuldige landschap' introduceerde. In Oivra/ $/KWH (1990), een Studie naar de
verwerking van de Tweede Wereldoorlog in de Nederlandse literatuur, waarin
overigens niet een keer naar het existentialisme wordt verwezen, steh D. Schräm dat
het thema oorlog in de literatuur bijna even vanzelfsprekend is als het verschijnsel
oorlog zelf. Zolang er literatuur is, is er oorlogsliteratuur. Verwerking van de
Tweede Wereldoorlog is terug te vinden in een zeer groot aantal teksten van zeer
uiteenlopende aard. Deze oorlog speelt een beslissende rol in het moderne bewust-
zijn en bepaalt direct of indirect de ervaringshorizon van zeer velen.aldus Schräm.'"

3 Vm Stralen 19%: 196
4 zie bijvoorbecld John Cruickshank, 'Levels of Meaning in The Plague.' In: Jess G. Cunningham
(cd), R«Wiri|>> .>« 77i<- ; % I I C . San Diego 2001: 64-76
5 Jess (i. Cimnmgh.ini (ed.), RfUiiifiijs im 77if /fjifMr San Diego 2001: 12
6 I). Schram. 'Taal behoudt de leiten. De verwerking van de Tweede Wereldoorlog in de literatuur.' In:
D.H. Schram en C. CJeljon. Oimi/ S/HWM. Dr urn»*rfcini> win Jf 7it«mJr (liiWiboffcy in /ifraituur m tun«/.
Aimterdam 1990:93-126.
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Van Stralen geeft ook een htcrair-historisch argument ont dc ondcrgang van hot
existentialisms te verklären. Op literuir mveau ontstond er eon verschuiving: eon
dominante positie werd ingenonien door de Momr.ni nwiiiti, waarin met 70 zeer hot
verteilen van een vcrhaal centraal stond en de psychologische achtergronden van de
personages als wel de zakelijke beschrijving van waarneembare objecten (fto/r </i<
n^W 0/ rw-ufrwfi.i/ism«') en het experimenteren met literaire vorinen. (icrichtheid
op ethische kwesties of polioek engagement ervoer men als cen inbreuk op dc
arnstieke vrijheid. Veel nouveau romanciers gingen uit van de onkenbaarhcid van
de werkelijkheid, ze waren minder geinteressecrd in politieke problcmen. \v.urvan
het belang gerelativeerd werd. Literuir engagement had dan ook geen pnoritcit.^
Dit argument is met geheel overtuigend. Zijn argumentatie betrert vooral de Franse
situade, waarin Sartre en De Beauvoir cen leidende stem hadden in hot literaire en
politieke discours. Bovendien betrert deze kritiek vooral de ethische variant van het
literaire existentialisme, waarin politick engagement nicer dan in de esthctischc
variant een rol speelt. De vraag is echter of dit ook voor de Ncdcrlandsc situatic
opgaat. Om een antwoord op die vraag te kunnen geven zoii ecrst mcer vergelij-
kend onderzoek gedaan moeten worden. In icder geval schuwde een schnjver als
Mulisch het politieke engagment in de jaren zestig met, gctuigc Dr ;<io/t 40/6 /
(1962) over het proces van Eichmann, BrriV/if <WM </r «ffwifoviim» (1966) over de
Provobeweging en Hf/ iwW fci; </r <fad</ (1968) over dc C'ubaame revolutie. Ook in
andere kunstvormen was men in Node-Hand in die tijd met arkeng van politick
engagement, getuige het politieke cabaret (Lurelei bijvoorbeeld), het gcengagcerde
toneel, het populaire en verguisde televiesieprogramma Zo i.< /iff Mr IYJ//(I> <><>fe MOJ» <TM.«

mi km en de populariteit van de protestsong in de jaren zestig, medc onder invloed
van Bob I>ylan en Donovan die zieh in hun teksten fel verzetten tegen de
Vietnam-oorlog.

In Nederland raakte het existentialisme op de achtergrond, omdat de Vijftigers na
1950 het literaire klimaat domineerden en omdat er meer temporele afstand was tot
de Tweede Wereldoorlog, aldus Van Stralen. Ook zouden schrijvers van na 1945
geen behoefte hebben aan nieuwe ideologieen." Hierbij zijn een paar kanttekc-
ningen te plaatscn. Allereerst is het met duidelijk hoe en waarom cen
poeziebeweging een volgens Van Stralen vooral op proza gerichte beweging lean
wegdrukken. Verder blijkt uit diverse publicatics, dat het existentialisme cnigc
aantrekkingskracht uitoefende op Vijftigers als Kouwenaar, Campert en Schicr-
beek."
Bovendien waren er in Nederland wel degelijk schrijvers die kort na de oorlog
(nog) geloofden in een nieuwe maatschappij, en dat waren opmerkelijk genoeg
vooral dichters. De Vijftigers, van wie een aantal radicaal communist was, hadden

Stem Balckcr (rcd.j, ,\VMUT /i«Tj(u«rijr«/iifiirtio Oivrzu/>( wn i/r EumpeM IrHnrn KM Horn*™/ W(
. Deel III van 1900 tot heden. Anuterdam 1994: 119S-12O5

8 ne ook Hans van Stralcn, 'Zclfontplooung en Kepsu. Dc filoM>6e en de litentuur van het cxi$tcnd-
absme na de Tweedc Wereldoorlog' Injoariwir wwr /ilrraruumrr<-n«^p I, 1998: 85-96
9 nc hoofdstuk VI



duidelijk een optimistische toekomstverwachting. In een interview relariveert
Kouwenaar, in de jaren vijftig redacteur van Df W-fojr/ieid, de Stelling dat auteurs de
eerste jaren na de oorlog geen belangstelling meer hadden voor ideologieen:

Er was bij de Vijftigers wel degelijk een politieke grondsiag. Maar de vraag was:
hoc maak je een nieuwe kunst die 'socialistisch' is, zonder in de valkuil te
trappen van het socialistisch realisme. Dat was ons dualisme. Hoe moest je de
theorie verzoenen met wat er in de praktijk door de avant-garde naar voren was
gestoken? De helc westerse kunstwereld was in de eerste jaren na de oorlog
comniunistisch geonenteerd, behaJvc de voorzichtige Nederlandse kunste-
naars.'"

Het litcraire existentialisme is volgens Van Stralen geografisch beperkt tot vooral
Frankrijk en Duitsland. Hij vocrt daar twee argumenten voor aan: allereerst waren
beide landen intensief betrokken bij zowel de Eerste als de Tweede Wereldoorlog
met alle existentiele probletnen die daardoor opgeroepen worden. Ten tweede
ketuien beide landen een lange traditie van reflexieve filosofie in tegenstelling tot
bijvoorbecld Engeland, waar vooral de beoefening van de analytische filosofie
belangrijk was. Ik vraag me af of het historische argument genoeg gewicht heeft,
aangezien Engeland bij beide Wereldoorlogen betrokken was en toch ook de
nodige slachtoffcrs te verwerken had. Het verschil in filosofische traditie acht ik een
aannemelijker argument, hoewel iemand als de Engelse filosoof en schrijver Iris
Murdoch in de jaren 1950—1959 een aantal publicaties Het verschijnen over het
existentialisme.''

Volgens Van Stralen was men vooral geinteresseerd in het filosofische existentia-
lisme; het literaire existentialisme nam in Nederland slechts een zeer bescheiden
plaats in. Eind jaren veertig, begin jaren vijftig versehenen er diverse studies over het
filosofische existentialisme, dat met name op christelijke theologen een zekere
aantrekkingskracht had als bron van nieuwe impulsen voor de christelijke geloofs-
beleving. Van Stralen beperkt zieh hier tot het filosofische existentialisme, maar
vermeldt niet dat de invloed van de existentiele fenomenologie verder reikte: niet
alleen de theologie, maar ook disciplines als psychologie en sociologie werden
erdoor beinvloed. Wel merkt hij op dat in de jaren negentig belangrijke aspecten
van het existentialisme gemeengoed zijn geworden. In de zogenaamde dames-
bladen werden adviezen gegeven vanuit een existentialistische invalshoek, waarin
het accent kwam te liggen op de eigen verantwoordelijkheid en het aanvaarden van
de vrijheid.'"

In Nederland versehenen er slechts incidenteel literair-existentialistische teksten,
aldus Van Stralen. Hij noemt het werk van Anna Blaman, Hermans, Reve, het

10 in: H.J.A. Hofland en Tom Rooduijn, Ouun doorpuins(i>/7irrn
Met docuinrnttirr over dc Vijftigers op cd. z.p. 1997: 53
11 Ins Murdoch, Kvi<frn«dfc($ JB</ Afysftcs. H'rifinjjs on Phi/ojopfcy <w</ Litrratiur. New York 1997
12 zie Hans van Stralen 19%. 72
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vroege werk van Bert Schierbeck en de poezie van Ellen Warmond en Vasalis. Het
tijdschrift /jArrrirtdgr bevatte ook publicaties die literair-existenrulistisch to nocmen
zijn door het accent op niorele problematick en de eigen positionenng daartegen-
OVCT. Ook tijdschriften als OjpmwrttWir Hr^rn en Crirrmim bevatten teksten die in
een literair-cxistentialistische context te plaatsen zijn. In zijn bock beperkt Van
Stralen zieh wat de Nederlandse situatic betreft hclaas tot het werk van Anna
Blanian en in zijn algemeenheid tot proza.
Zijn conclusie dat het literaire existenhalisine nict zo'n grotc rol heeft gcspceld, hjkt
me voorbarig. De Stelling, dat diverse auteurs al snel braken met de existentulisti-
sche problenianek, roept vraagtekens op. Van een auteur als Hermans bijvoorbeeld
is bekend dat zijn thematiek niet wezenlijk veranderd is in de loop der tijd. Van
Stralen houdt ook geen rekemng met het door (loedcgebuurc (2(M)1) genoemde
vertragings- of naijleffect. Bovendien laat Van Stralen de poezie geheel buitcn
beschouwing in zijn studie.' Het lijkt me dan ook aanbcvclcnswaardig dat er nicer
deelstudies komen naar literair-cxistentialistisch werk van Nederlandse auteurs,
zowel wat proza als poezie betreft.'''

In zijn boek gaat Van Stralen uitgebrcid in op de filosofische achtergronden van het
literaire existentialisme. Het filosofische existentialisme vomit geen afgerond
geheel, maar over het algemeen is men het erover eens, dat filosofen als Karl Jaspers
(1883-1969), Martin Heidegger (1889-1976) en Jean-Paul Sartre (190S-1980)
ertoe behoren, ondanks de onderlinge verschillen.'^ I)e jonggestorven Deensc
denker en predikant Soren Kierkegaard (1813-1855) wordt als de belangrijkste
voorloper beschouwd.
De kern van het filosofische existentialisme is het begrip 'existence', dat niet duidt
op het bestaan in zijn algemeenheid, maar op het concrete menselijke bestaan.
Centraal Staat de vraag hoe je in het leven staat en welke houding je aanneemt ten
aanzien van de belangrijke levensvragen. Zelfreflectie speelt daarbij een belangrijke
rol. In tegenstelling tot een ding kan een mens keuzes maken binnen ecu para-
doxale en contingente werkelijkheid. Hij is vrij om zijn eigen bestaan vorm tc

13 voor knock op het buiten beschouwing Uten van dc poezie, zie hoofdstuk VI 'Existentialisme en
poerie'.
14 Smeets 1997: 128-130 wijst erterecht op,dat het mocilijk blijft eventuele Nedcrlandse existentialu-
nschc romans u n te wijzen zo lang nog met adequaat omschreven is wat existcntialistitchc litcratuur
predes is. Net aLs hij ben ik ervan overtuigd dat er meer te vinden is dan allren dat werk waar litrratuur-
historici tot nu toe op gewezen hebben. Smeets stelt voor met name het werk van Rodcnko, Pierre
Dubois en Cola Debrot nader te onderzoeken. Ook Wim Bcrkelaar noemt in zijn besprckmg van Van
Stralens Studie het werk van Pierre Dubois (zie: Wim Berkelaar, 'Als literatuur vermomde cthiek. Een
beschouwing over het literaire existentialisme' In: Hwyj, vol. 15, afl. 1,1997: 29-36). Maaike Mcijcr »telt
voor het werk van Hanny Michaelis te onderzoeken op afliniteit met het existentialisme.
15 Smeets 1997: 119 voegt daar nog Gabriel Marcel (1889-1973) aan toe; in de jaren vijftig verdwijnt
Marcel naar de achtergrond en neemt Maurice Merleau-Ponty (19O8-1%1) zijn plaau in.
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geven. Omdat de mens telkcns opnieuw binnen een concrete situabe aan zichzelf
vorm moet geven, is er geen sprake van een afgeronde essentie. De existentialisti-
sche mens is altijd onderweg. Er is sprake van kwade trouw (moMiw5r_/bi), als lemand
gecn gebruik niaakt van zijn vrijheid van handelen, maar zieh conformeert aan wat
bijvoorbeeld 'men' of de kerk zegt. Met name in het werk van Sartre zijn de
tfidi/MJiif /ör en de gevolgen daarvan belangrijke thema's. Ze contrasteren met
thema's als vrijheid en engagement, aldus Van Stralen.

Op het moment dat hij zieh bewust wordt van zijn vrijheid zijn er volgens Kierke-
gaard drie leefwijzen waar de mens voor kan opteren: de ejf/irfüc/ir, dc f{/ii.tc/ff en
dc rr/igfenzr De esthetische mens is vooral gericht op het tijdelijke en het zicht-
barc. HIJ heeft een hedonistische inslag, in tegenstelling tot de ethische mens die
zieh verbindt met zijn medemens en de genieenschap. De religieuze mens verbindt
zieh niet alleen met zijn naaste en de gemeenschap, maar ook met God.
Zieh bascrend op Kierkegaards indeling onderscheidt Van Stralen twee lijnen
binnen het literaire existentialisme: de ethische variant, waarvan Sartre een repre-
scntant is en de esthetische variant met als representant Albert Camus. Het derde
aspect.de religieuze variant, zou volgens Van Stralen binnen het literaire existentia-
lisme geen rol van betekenis hebben gespeeld. De religieuze variant wordt mijns
inziens door Van Stralen iets te snel buiten spel gezet. In een stroming als het perso-
nalisme, dat ook wel de 'zachte' variant van het existentialisme"' wordt genoemd,
voelden de daarbij behorende auteurs zieh verwant met 'christelijke' existentialisten
als Kierkegaard jaspers en Gabriel Marcel. De laatste was overigens niet alleen filo-
soof maar ook toneelschrijver. De Engelse auteur Graham Greene zou je een
katholieke existentialist kunnen noemen, hoewel hij zichzelf geen katholiek
schrijver noemt, maar een schrijver die toevallig katholiek is.
Van Stralen beperkt zieh tot de ethische en de esthetische variant. Deze twee
vormen staan niet diametraal tegenover elkaar, wel is er sprake van een accentver-
schil. In de ethische variant ligt het accent op de onrechtvaardigheid van de werke-
lijkheid. Literatuur heeft binnen deze opvatting een persuasieve en activerende
functie. Centraal staat het vertrouwen in vooruitgang: als mens heb je de mogelijk-
heden om de maatschappelijke werkelijkheid uiteindelijk te veranderen. De
aandacht is gericht op de toekomst.

In de esthetische variant ligt het accent op volledige aanvaarding van de realiteit
met al haar negatieve en positieve facetten. De maatschappelijke werkelijkheid is
volgens Camus uiteindelijk niet te veranderen, er zal altijd een breuk blijven tussen
onze existentie en onze idealen, wat niet wegneeint dat je destruetieve krachten
moet bevechten. De aandacht is gericht op het hier en nu. In het werk van Camus

16 het personalisme ontstond in 1930 in Franknjk rond het öjdschrift Esprir. Het wordt een 'zachte'
vorm van het existcntulisme genoemd, omdat het bepaaldc scherpe kanten van Sartirs filosofie afwijst.
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spelen levrnsaanvaarding en verheerlijking van de natuur een grote rol. Dit betekent
ovengens met, dat wanhoop en depressie met voor kunnen komcn. Het g.ut er
echter om dat je je lot, gelijk Sisyphus, waardig ondergaat.
Wat de Nedcriandse situatie betreft: Van Stralen plaatst Ulamans werk binnen het
estherisch existenrialisnie, omdat er heimwee naar een oorspronkchjke tase nit
spreekt. gecombmeerd met het beset" dat het menseli|k tekort met op te herten is.
Alleen liefde en erotiek kunnen dat, ook al is dat slechts tijdeluk.
Van Stralen steh terecht, dat de term 'esthetisch' .unleuling kan geven tot misvrr-
standen. Hij erkent, dat in het werk van Camus ook ethische kwesties aan de orde
worden gesteld. alleen gebeurt dat op een andere manicr dan in het werk van Sartre.
Hoewel beiden een menswaardiger samenleving voorstaan, zou Sartre vooral voor
de revolutie kiezen: een ingnjpende verandering van de maatschappelijke verhou-
dingen. Camus zou zieh beperken tot de revoke: een opstand op mdividucel mveau
die de maatschappelijke verhoudingen in feite tuet aantast.

Bij dit onderscheid past een kanttekemng. Het is opmerkehjk dat Sartres bekendste
roman La n<iiMrr niet in het door Van Stralen aangegeven stranuen past. In dere
roman ligt het accent op de individuele problematiek van de hootdtiguur. Hot bock
bevat weliswaar een aanta] maatschappij-kntische opmerkingen, maar politieke
acnes die gericht zijn op het veranderen van de maatschappij speien hierin geen
enkele rol. Dat is wel het geval in Camus' toneelstuk L« /Mir» (194'J), il.it gekueerd
is op Soutvnin d' MM ferrorisff van de Russische terrorist en schrijver Boris Savinkow
(1879-1925). In het toneelstuk bereidt een groep terroristen een aanslag voor op de
grootvorst Alexei. Degene die de bom zal gooien, Yanek Kaliayew, heeft zieh bij de
terroristen aangesloten, omdat hy uit compassie voor zijn medemens het leven voor
iedereen leefbaar wil maken. Toch kent zijn actiebereidheid grenzen: de eerstc
aanslag gaat niet door, omdat er in de koets van de grootvorst ook een kind blijkt te
zitten. Pas als de grootvorst alleen is, gooit hij de bom.'^ Het revolutiethema komt
dus ook in het werk van Camus voor, al is dat minder frequent dan in het werk van
Sartre. Volgens Van Stralen kan men in plaats van esthetisch cxistentialisme beter
spreken van existentialisme van de levenskunst. Maar deze vervangende aanduiding
is evenmin unproblematisch. Waarom zou het ondernemen van politieke actie niet
ook een vorm van levenskunst kunnen zijn?

Ondanks bovengenoemde bezwaren vind ik de termen 'ethisch' en 'esthetisch'
acceptabel en werkbaar, zolang men zieh er maar bewust van is, dat het globale
aanduidingen zijn. Ze geven geen contrast maar een accentverschil aan. Ook moct
men ervoor oppassen de term 'ethisch' te reserveren voor het werk van Sartre en de
term 'esthetisch'voor het werk van Camus, zoals blijkt uit de voorbeelden
en L« ju

17 ne: F.O. van Gennep, /Iflxrt Cmtnu. En« jr«J» MOI 2i)n rtfciWw' Joifcrti. Amttetdim 1966 : 177-182
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Van Stralen noemt drie kenmerken, die afgeleid zijn van de existentiele fenomeno-
logie: de jirnuitMaffV, de an</fr en het «i^a^m«il . Ze zijn onlosmakelijk met elkaar
verbünden. De term 'grenssituaties' is ontleend aan het werk van de existentie-filo-
»oof Karl Jaspers cn kan als volgt omschreven worden:

situaties die ons tot aan de grenzen van ons bestaan brengen en onze hele exis-
tentie schokken. Het zijn situaties van het absolute toeval, van het conflict, van
het lijden, van de schuld en van de dood. Ueze situaties brengen ofwel tot
vertwijfeling en overweldigen ons, ofwel zij wekken ons op tot een keuze van
ons cigenlijke ik en van ons lot.'"

Vrijwel elke literair-existentialistische tekst begint met een siruatie waarin het
personage nog geen duidelijk inzicht in zijn leven heeft of waarin het zieh
vervreemd voelt. Vervolgens komt hij door overmacht in de vorm van een heftige
gebeurtenis als bijvoorbeeld ziekte, aanslag of oorlog onder druk te staan, waardoor
er een bedreigende grenssituatie ontstaat. Er ontstaat een existentiele crisis. In deze
grenssituatie komen gcvoclens als schaamte, angst, walging en het besef sterfelijk te
zijn in alle hevigheid naar boven. Onidat deze realiteit niet te ontkennen valt,
ervaart het personage in eerste instantie de absurditeit van zijn bestaan. Door
middel van zelfreflectie probeert hij te komen tot een herorientatie op zijn situatie.
Als hij beseft dat hij niet totaal onderworpen is aan de realiteit, maar dat hij een
zekere mate van vrijheid kent, vindt er een soort ontwaken plaats. Hij wordt zieh
bewust van de 'breuk' tussen ervaring en rede, tussen ik en de ander, tussen het
pre-rationele en het rationele domein.' ' De ander (als individu, als collectief of
gcinternaliseerd in innerlijke dialogen) kan zijn wereld onder druk zetten. Op het
moment dat hij beseft dat hij moet kiezen, staan hem drie wegen open. Ten eerste
de totale berusting, onidat de menselijke vrijheid als beperkt wordt ervaren. Hier is
sprake van een echec, vaak eindigend met zelfdestructieve neigingen. Ten tweede
aanvaarding als resultaat van een herorientatie op de werkelijkheid. Het personage
heeft zieh aangepast aan zijn situatie, hij is jadder fc«f u»wer. Erotiek is een middel om
het leed te verlichten. Ten slotte een groot vertrouwen in de menselijke vrijheid en
verantwoordelijkheid voor de maatschappij en voor de ander, waardoor de situatie
daadwerkelijk wordt veranderd en verbeterd.

Volgens Van Stralen is elke bewuste beslissing een vorm van engagement, dat in zijn
visie niet noodzakelijk een politiek engagement hoeft te zijn. Het is een:

levenshouding die in de vorm van gerichte opvattingen en keuzes blijk geeft
van betrokkenheid met de persoonlijke situatie en die van de ander, keuzes die

18 Fritz Hcincniann, /•Aisffn/iWi/osofr: /<rmJ <>/ J(W? Utrecht-Antwerpcnl967: 65—66
19 hier gjJt Van Stralcn mt van het conflictnioticl van Sartre. Dat er ook een andere visie mogehjk is,
wordt in paragraaf 5 en 6 van dit hoofdstuk besproken.
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voltrokken worden vanuit inzicht in ecn gespannen situade die voor het perso-
nage djdelyk onovemchtelijk is geweest." *

Een karaktcristick litcrair-existentialisrisch moticf is dc authentioko biutcnstaander.
die onathankelyk ten opzichte van door maatschappij ot'traditic opgelogde normen
en waarden wil leven. Een tweede kenmerkend moticf is dat van de gesloten
ruimtes. Kelders. cellen, bordelen en dergehjke zijn plaatsen die eon spanning
crceren tussen vrijheid en beperkmg, waardoor het personage geconfronteerd
wordt met zichzelf of met de ander. Het cxistentiele misverstand of de abstirditcit is
een derde motief. Bij Camus is het de spanning tussen een gercchtvaardigd
verlangen naar geluk en de niet-rechtvaardige werkelijkheid. Tcnslotte het mottet
van de negatieve handeling, dat wil zeggen de bewust met-voltrokken iundehng op
het moment dat zieh een grenssituatie voordoct. In Ld f>«fe van Camus bijvoor-
beeld steh de bevolking zieh apathisch op, zij volhardt in doze houtling. terwijl de
situatic om actie \Taagt. In L« m<iim ja/« van Sartre denkt Hugo dat hy geen vuile
handen maakt door niet in actie te komen.

Van Stnden noemt ten slotte nog een tweetal cxistcntialistische karaktertstieken.
Allereerst de geseculariseerde invuUing van chnstclijke begrippen.-' Zo gaat
"zonde'de onhersteibare tout tegen de medemens betekenen of 'hel'dc vergiftigde
situatie met de ander. God wordt vaak voorgcstcld als een seniele oudc man, om aan
te geven dat het traditionele religieuze systeem niet of nauwelijks meer levcnsvat-
baar is.
Verder is er eerder sprake van menstypen (de avonturier, de bourgeois, de authen-
tieke mens) dan van round Widror/ro. Personages vertcgenwoordigen diverse levens-
stijlen en het eventuele echec daarvan.
Hoewel Van Stralen een belangrijke aanzet heeft gegeven tot het onderzoek naar
het literaire existentialisme is zijn aanpak niet helemaal overtuigend. Mijn kritiek
op zijn aanpak betreft allereerst de grote nadruk op Sartre. Ook is er in ßfif/irnrn
fcfM2« te weinig aandacht voor de literaire technieken van het literaire existentia-
lisme, dat ondanks de grote invloed van de filosofie immers ook een /ifrrai'rr kant
heeft.
Van Stralen stelt terecht dat de existentiele fenomenologie ccn interpretatief kader
is waarmee diverse auteurs zinvol en coherent onder een noemer geplaatst kunnen
worden — namelijk die van het literaire existentialisme— vanwege de grote themati-
sche verwantschap die er tussen beide bestaat. De thema's zijn, evenals de door hem
genoemde motieven en andere karakteristieken, heel bruikbaar als een roman
onderzocht moet worden op literair-existentialistische kenmerken, zoals zal blijken
uit de analyse van Warmonds Pospoort wor m'fmdn<ij/oN<y in de volgende hoofd-
stukken.

20 Van Stralen 19%: 59
21 Van Stralen (1996: 69-70) spreelct in dit verband van een 'antropoccntruche' invulling van chrute-
lijke begrippen. Dezc aanduiding lijkt me minder adeqiiaat, aangezien antropocentrume en Chris-
tendom elkaar met hocven uit tc sluitcn
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De meeste auteurs benadrukken dat het literaire existentialisme niet beperkt is tot
de invloed van Sartre, om zieh vervolgens vrijwel alleen te baseren op de ideeen van
deze filosoof-schrijver. Zo ook Van Stralen. Het werk van de fenomenoloog
Merleau-Ponty, dat door Van Stralen slechts zijdelings wordt genoemd, is echter
minstens zo interessant in dit verband, met name zijn ideeen over pre-reflexiviteit,
lichamelijkheid en vrijheid.

5. Prf-re/fe*iViffl7 f« /ir/i<ittie///lWic»7/: Sartre i>ro«« MeWedM-Pt'Hfy

Zowel Merleau-Ponty als Sartre waren niet tevreden met de overwegend rationalis-
tische tendens van de Franse filosofie. Merleau-Ponty houdt zieh vooral bezig met
de pre-reflexieve, pre-conceptuele gebieden van de ervaring, terwijl Sartre gefocust
is op het problecm van de menselijke vrijheid en zijn implicates. In 1955 viel
Merleau-Ponty Sartre aan in zijn boek L« «aiwifur« <fr /a did/«7i<jiu'. Hij is het niet
alleen oneens met diens 'ultra-bolsjewisme', maar ook met diens theorie over de
verhouding tussen lichaam en bewustzijn.
Als fenomenoloog gaat Sartre uit van het intoirfona/iteibconcrpf. het menselijk
bewustzijn is nooit in pure vorm aan te treffen. Het is altijd een verhouding tot het
zijn. Zicn, liefhebben of vertrouwen is altijd iets of iemand zien, liefhebben of
vertrouwen. Een los van het lichaam gedachte psyche acht men binnen de fenome-
nologie onmogelijk. Affecties, stemmingen en gedachten drukken zieh in het
lichaam uit. Sterker gezegd: lichaamsuitsdrukkingen zijn mijn psyche. Als ik lach, is
dat niet een uiting van mijn blijdschap, het is de blijdschap zelf. Als mijn wenk-
brauwen omhoog gaan, is dat geen uiting van mijn verbazing, het is de verbazing
zelf, enzovoorts. In dit licht bezien is het lichaam zelfs het psychisch object bij
uitstek. Met en döör mijn lichaam ben ik in de wereld, ben ik een
lichaam-in-cen-situatie. Ik 'ben' mijn lichaam en ik 'ben' het niet: ik heb een
verhouding tot mijn lichaam en tegelijk ben ik dit lichaam. Mijn lichaam is name-
lijk ook mijn instrument, waardoor ik in contact kan treden met de wereld en
waardoor ik kan handelen. Op die manier transcendeer ik het. Ik 'ben' mijn hand,
maar tegelijkertijd ben ik met mijn hand bij de dingen die ik voel en doe ."
Sartre onderscheidt een rmfrgraads en een fu>«</egra<i</j beipiufzi/n. Het eerste-
graads bewustzijn is pre-reflexief en onpersoonlijk of voor-persoonlijk, dat wil
zeggen: het vertoont nog geen Ik-structuur, maar kan wel altijd tot object van
reflectie gemaakt worden, waardoor het prineipieel de mogeüjkheid biedt een Ik te
laten verschijnen. Het ego verblijft volgens Sartre namelijk niet in het bewustzijn,
het is niet bewustzijnsimmanent, met andere woorden het ego is geen bewoner van
het bewustzijn, het is daarentegen een product van diens activiteit.
In het tweedegraads bewustzijn word je je bewust van het pre-reflexief bewustzijn.
Het is een versterking van de reflectie, die Sartre de echte reflexiviteit noemt.

22 lie onder andere H. Redckcr, EruKn/uj/unw £TN doorfodif tfoorpfoiarapJiudiJton^dnriJ. Amsterdam
1949: 313 e.v.
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Vanwege de mogelijkheid tot introspecrie spreekt men ook wel van het
getuige-bewustzyn."^ Het bewustzyn kcnt per «ictimtic een zekere nuto van
reflexiviteit. want ccn bewustzijn dat rich met in enigeriei vorm ook van zichzelf
bewust is, zou gekaraktenseerd moeten worden als onbewust bewustzyn, wat
volgens Sartre een absurditeit is:"''
Het bewustzijn bestaat, zoals een boom of een grasspnetje bestaat. Het dommclt,
verveelt rich. (...) Maar het verge« zieh zelf nooit; het is zieh ervan bewust een
bewustzijn te zijn dat zieh zelf vergeet. l>at is zijn lot.'*
De genoemde bewustzynsgraden bepalen ook de inanier waarop ik mijn lichaam
beleef: als immanent of als transcendent lichaam. Andere termen voor intmdnrnf en
rRUurcWrrir /iWiaam zijn respectievelijk /i<7i<Mm-<i/5-5ii6;rrf en fiV/u<im-<>/.«-o/>;ri'f of L«7>
en K'orprr. (lezien hun compactheid geef ik de voorkeuraan de laatste termen. Mijn
L«* is mijn lichaam voor zover dit door my in het ongerctlecteerde stadium door-
leefd wordt. Het is het lichaam dat voelt en crvaart. Door het fenomcen van de blik
word ik my ervan bewust dat myn lichaam een object is voor de ander als ik 7i|ii
objectiverende bhk op my gencht voel. Op die momenten ervaar ik mijn Ik li.i.tm
in het tweedegraads bewustzyn als Körper: myn lichaam als object en instrument
voor de ander, waarby de 'ander" een ander mens kan zyn of het retlccterende ik.
Het subject is zieh ervan bewust dat cr twee essentiecl verschillende en onvcrzoen-
lyke ervanngsnivcaus zijn, aldus Sartre.

Door het probleem op deze manier te benaderen komt Sartre met los van een
cartesiaans dualisme, waardoor hij gekarakteriseerd kan worden als een cartesiaans
fenomenoloog.''' Merleau-Ponty daarentegen is een post-cartesiaans fenomeno-
loog, omdat hij een non-dualistische fenomenologie voorstaat. Het fenomenale
lichaam is de oorsprong van zowel de immanente als de transcendente aspecten van
lichamelijkheid. Het objeetieve lichaam, het lichaam als chemisch bouwwerk of als
een verzameling weefsels is niet de waarheid van het fenomenale lichaam, het is er
slechts een verarmde afbeelding van en heeft alleen een begnpsmatig bestaan.*
Volgens Merleau-Ponty kan de lichaamservaring niet omschreven worden op basis
van het model 'sensor ontvangt prikkcls', omdat zo'n model geen adequaat beeld
geeft van hoe het is om een fenomenaal lichaam te zijn. Als ik bijvoorbeeld mijn
vinger aanraak, ervaar ik een 'dubbele sensatie', namelijk aanraken cn aangeraakt
worden. Sartre onderscheidt twee verschillende en onderling gescheiden niveaus:
het lichaam als subject en het lichaam als object. In plaats van du ron/Iicfm««/«/ gaat
Merleau-Ponty uit van een amAigMftrirsmoit/. Het is een essenticel kenmerk van

23 zie: Jean-Paul Sartre, Hrt ft ij w i Dir«. Mqjpel/Amsterdam 1988^: 13
24 Sartre 1988": 20
25 Jcin-Paul Sartre, Wifeing. Amsterdam 199o": 233
26 voor deze piragruf heb ik onder andere gebruik gemaakt van: Martin C. Dillon, 'Sartre on the
Phenomenal Body and Merleau-Ponty« Critique.' In: Jon Stewart, 7 V Drfrdrr klwrm .Sartrr dnJ
AffW««-Pbn/y. Evanston 1998: 121-143
27 ae: M. Merleau-Ponry. frnomfnotop* urn Jr uiummtm; Amsterdam 1997: 492 (oonpronkelijk

ir M prnrrpdim, 1945)
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lichamelijkheid dat beide aspecten op beide niveaus simultaan maar ambigu
bestaan. Het fenomenale lichaam is geincarneerd bewustzijn, zowel immanent als
transcendent, zowel subject als object van zijn ervaring. De twee conflicterende
polen komen voort uit cen realiteit die zowel een als ambigu is, namelijk het feno-
menale lichaam.

Fenomenologie is eon proces waarin zoveel mogelijk vooronderstellingen worden
ontmanteld (de /<rnomfno/o£ijc/if rr</wcfi>), om uit te komen bij datgene wat
primair is (de rüfcri*c/if m/wctfe). Volgens Merleau-Ponty is het mogelijk een direct
en primitief contact met de wereld terug te krijgen. Hij heeft het over het opnieuw
wakker maken van de basiservaring, waarvan de wetenschap een uitdrukking op
twecdegraads niveau is. I)e wereld is primair,analyse is secundair. Merleau-Ponty is
op zock naar dczc pre-reflexieve, pre-conccptuelc wcreld. Er is niet eerst sprake van
bewustzijn en dan pas van ervaring, het bewustzijn is direct met de wereld
verbunden, zonder onderscheid. Niet de waarneming, maar het denken laat ons
onderschcid crvaren tussen subject en object.""

Volgens het Sartriaanse conflictmodel ontstaat er vervreemding, omdat het
pre-reflexieve en het reflexieve niveau twee essentieel verschallende en onverzoen-
lijke ervaringsniveaus zijn. In het ambiguiteitsmodel van Merleau-Ponty is een
verzoening niet alleen mogelijk, maar constant en alomtegenwoordig. Aan
vervreemding ligt volgens hem een primair verlangen naar gemeenschappelijkheid
ten grondslag. Vervreemding ontstaat wanneer het verlangen naar eenheid gefrus-
treerd wordt door uitsluiting, als er anders-zijn is in plaats van de verwachte solida-
riteit en verbondenheid. We ervaren de blik van anderen niet als pijnlijk, omdat we
fundamenteel van hen gescheiden zijn, maar omdat kijken of bekeken worden in
bepaalde situaties de plaats in kan nemen van een positievere relatie of het verlangen
daarnaar.

Sartre beschrijft de blik in termen van macht. In zijn conflictmodel wordt de ander
niet ontdekt in het kijk.cn, maar in het bekeken worden. Het fenomeen van de blik,
dat wil zeggen de gewaarwording bekeken te worden, maakt de aanwezigheid van
de ander voelbaar. De observerende blik van de ander maakt mij tot object, zoals ik
op mijn beurt de ander tot object kan maken door observerend terug te kijken. Die
observerende en verdingehjkende blik wordt ervaren als een inperking van de eigen
vrijheid. De blik waarover Sartre spreekt is een speciale blik. die door hem gegene-
raliseerd wordt. Hij reduceert alle vormen van samen-zijn tot een grondpatroon:
het conflict tussen het hatelijke kijken en het hatelijke bekeken-worden. Er bestaan
echter ook nog andere vormen van kijken: de welwillende, vergevende, begrij-

28 ne Leo Rauch, 'Sartre, Mcricau-Ponry, and the "Hole in Being'". In: Jon Stewart. 7 V Drtar
X»rfrr am/ .\frWcuu-M>nfy. Evamton 1998: 1-15
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pendc. aansporende en liefdcvolle blik bijvoorbeeld. aldus de fenomenoloog
Luypen."
Mericau-Ponty heeft een minder verengde opvathng van samen-zijn. In zijn ambi-
gui'teitsmodel staat net communicatievc element van de blik ccntraal. Dat ik cen
lichaam ben, betekent dat ik als object kan worden gczien, in.i.ir tevens dat ik als
subject wil worden gezien. De blik van de ander maakt inij met tot object en vice
versa, tenzij we beiden onze blik onmenselijk laten worden waardoor we het gcvocl
krijgen geobserveerd te worden als een insect. Maar zelrs dan wordt de blik van dc
ander alleen als pijnlijk gevoeld, doordat deze de plaats van een mogclijke cominu-
nicaae inncemt.*'
Het verschil in opvamng uit zieh ook in de manier waarop beide filotofen de
sexuele intimiteit beschnjven. Sartre presenteert zijn visie weliswaar sekseneutraal,
maar in feite getuigt zyn conflictmodel van een cenzijdigc, traditioncel-nunnclijkc
benadering. In zijn F«i0m«i<>/<>ijir MM rfr iMtdmrmiNg presenteert Merleau-Ponty ecu
andere visie. Hij benadrukt. dat er sprake is van circulariteit van aangeraakt worden
en aanraken. Aanraken kun je met onderverdelen m enerzijds do .i.inr.iking en
anderzijds het passief aangeraakte object. In de aanraking verdwijnt het onderscheid
tussen het aanrakende subject en het aangeraakte object, tussen activitcit en passivi-
teit. Er is eerder sprake van het wederzijds doordringen van grenzen dan van
confrontatie en toceigemng. Lichamelijkheid is een medium voor wederzijds
contact. De onderliggende basis is de wederkengheid. Merleau-Ponty vervangt dus
het traditionele onderscheid tussen actief en passief door het pnncipe van de
wederkerigheid.

In zijn artikel 'Touch and Vision: Rethinking with Merleau-Ponty Sartre on the
Caress'" gaat Glen A. Mazis in op de verschallen tussen beide filosofen wat dit
onderwerp betreft. Sartre gaat ten onrechte uit van een conflictmodel. Als je het
lichaam van de ander tot louter passief object reduceert, kun je je afvragen of er wel
sprake is van liefkozen. De kenmerken van de Sartnaanse blik zijn tegengesteld aan
de liefdevolle sexuele intimiteit, aldus Mazis. In plaats van weg te zinken in passivi-
teit, als inkt in een vloei (een beeld van Sartre), word je je ervan bewust een
belichaamd bewustzijn te zijn. Door de wederkerigheid van de aanraking ontstaat
er een samen-zijn met de ander waann er noch een subject noch een object is.
Mazis vindt het veelzeggend dat Sartre de betekenis van dc sexuele intimiteit vanuit
een analogie met het kijken verklaart. Volgens Sartre is er sprake van cen liefkozing
als niet alleen de ander 'vlees in mijn ogen' is geworden, maar ook 'vices in zijn
eigen ogen'. Beide uitdrukkingen benadrukken het visucle aspect. De taal van dc
emoties is echter tactiel: ik word geraakt door lets, ik voel liefde. Dc taal van de rati-
onele reflectie is visueel: ik zie iets in, een nieuw inzicht. Dc wereld van het visuele,
die gekenmerkt wordt door afstand en begrensdheid, is essenticcl voor dc wereld

29 ne: W. Luijpcn, Ni««u* mJni/in; IM <ir fxii»oiliWr̂ OK»»i<wofĉ ir. Utrecht/Antwerpen 1969; 344
30 ne M. Mericau-Ponty 1997: 419
31 in:Jon Stewart. TV Ddxitt ir/mrrn Sdrfrr anrf Af^nu-Pon/y. Evanston I998: 144-153



van hct in bezit nemen. Sartre stelt: wat gezien wordt, wordt bezeten of tocge-
eigend. Dat geldt in zijn visie ook voor de coitus. Hier is sprake van agressie en
confrontatie, aldus Mazis. Wat dit punt betreft staat het Sartriaanse conflictmodel
tegcnover het ambiguitcitsmodel van Merleau-Ponty.'"

De existentiele fenomenologie spreekt in dubbele zin over vrijheid: negabef gefbr-
muleerd drukt vrijheid ecn zekere arvvezigheid van determinatie uit en posirief
geformulccrd ecn zekcre autononue. Dc inens is meer dan het resultaat van
processen en krachten. Er is nooit volledige determinatie, maar ook nooit volledige
vrijheid. Volgens Merleau-Ponty heeft het vrijheidsconcept alleen betekenis, als het
tcgeiuiccl -de bepcrkthcid of gebondenheid- tegelijkertijd bestaat. Om over vrye
daden te kunnen pratcn, moeten we ook weten wanneer er sprake is van een
nict-vrije daad. Als iedercen noodzakelijkerwijze vrij is, wordt het vrijheidsconcept
betekcnisloos, want dan zijn er gecn hindernissen meer. Vrijheid is alleen maar
mogclijk in gebondcnheid.

Heide aspoctcn spclen in hct ambiguitcitsmodel van Merleau-Ponty tegelijkertijd
ecn rol. Wcrcld en individu bei'nvloeden elkaar wederzijds, dat geldt ook voor indi-
viduen onderling. De ander is nict (alleen maar) een beperking van of een aanval op
mijn vrijheid, zoals in het conflictmodel van Sartre. Vrijheid is altijd een
kunnen-zijn vanuit een bepaalde situatie.de zogenaamde facticiteit, zoals nationali-
teit, hoogte van het IQ, mate van gezondheid en fmanciele positie. Die facticiteit
sluit bepaalde niogelijkheden in en andere mogelijkheden uit. Deze opvatting acht
absolute vrijheid dus met niogelijk."
Volgens Sartre ben je zelts in de meest nare omstandigheden vrij. Tijdens de bezet-
tingbijvoorbeeld had je in icder geval altijd nog vrijheid van gedachten.^ De vraag
is echter in hoeverre je in dat geval over vrijheid kunt spreken, aangezien die vrij-
heid beperkt is tot het denken en zieh niet uitstrekt tot het handelen. Volgens
Merleau-Ponty heeft Sartre een stoische kijk op vrijheid. Stoi'cisme verschijnt

32 zie voor een reactie op Merleau-Ponty's ideeen £//II'^M? rfc fa rfi^frcncc SMW//? (1984) van Luce
Irigaray. Zij baseert zieh daarin op Lr pui'Mr rt /'im>üiMr (Parijs 1964), een latcre studie van
Mcrleau-Ponry. Pit boek verschcen drie jaar na zijn dood. Het bestaat gedeeltebjk uit aantekemngen
die zijn vnend en medewcrker Claude Lct'on verzanicld en uitgegeven heeft. [Infornude ontleend aan
vie inlcuiiug van vertalen Rens Vlasblom en Douwe Tiemersma bij: M. Merleau-Ponty, Frnomrno/ogM'
iwi (/<• iiuiirnfmiN( (Amsterdam 1997:21)]. Onidat Irigarays kritick geen betrekking heeft op
Mcrleau-Ponty's /YirriiimrNitfiyiV Jr /•• /xrrrpfion (Parijs 1945), de studie waarop ik me in mijn boek
baseer, ga ik hier verder met op in.
33 zie: M. Merleau-Ponty, Frnomrno/iyir wn Je iMidmrmin̂ . Amsterdam 1997: 514—515
34 Sartre erkent overigens wcl, dit de maatschappij de voorwaarden en dc begrenzing van de indjvi-
duelc vnjheid vormt. Zic: Van Stralcn 1996: 128 en Stewart 1998: 197-214. Volgens de laatste kan
Sartre op dit punt ccnvoudig wrkcerd begrcpen wxjrdcn. omdat hij (= Sartre) zijn vnsie presenteert door
muUlel van allerlei paradoxale rbrmulenngcn. Sartre heett echter nooit ontkend dat vnjheid belemmerd
k.in ssurden.
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historisch gezien ahijd in perioden van hulpeloosheid en onderdrukking, ?oals
inderojd in het Romemse keizernjk en later tydens de bezettmg van Frankrnk in
de Tweede Wereldooriog. Tijdens de bezetting was je vrij om je terug te trekken in
het rijk van je gedachten. Du stoisch escapisme is geen werkclijke vrijheid. maar de
'droom van gevangenen'. aidus Merleau-rVsnty/*

Evenals Anbeek 1986 en Ruitcr / Smulders 19% prcsentcert Van Stralen het lite-
raire existentialisme als een literaire stroming, hoewel het hier gcen stroming in de
traditionele zin van het woonl betreft. Er is immers gecn sprakc van groepsvornung
of van manifesten. Sartres belangrijkstc pocticale gcschnrt. waann hi) under ineer
zyn ideeen over romankunst en over poezie ontvouwt, Qn'«f-«T </«<• /<» /iff/wfim?,
dateert van 1948. zyn roman Ld rtdKSff van 1938!•"' Daar staat tcgenover dat ook het
innnddels algemeen als stroming erkende modermsme gecn nunifeston kendo. I )e
term 'modernisme' ontstond pas in I960 als cen constructie achtcraf. In /ijn essay
'What was Modernism?" (I960) karaktenseert Harry Levin het modernisme als cen
bterair-histonsch verschijnsel, dat onder nicer plaats heeft moetcn maken voor het
documentair rcahsme en de existentialistische roman.''

Niet alleen groepsvorming en/of manifesten zijn van belang voor het onder-
scheiden van een literaire stroming. Ook stilistische vernieuwing, nieuwe genres en
accentuering van ethische problematiek kunnen daarin cen ml spelen. Zodra een
literair-histonsche constructie enige bekendheid onder vakgenotcn hceft gekregen,
kan ze als analytisch concept een verheldcrende rol vervullen in het histonograftsch
onderzoek.aldus Fokkema en Ibsch in /jffHrfHi<rM>rrrN5<7id/> rw rM/fitHroiw/rar/ir.'* Van
Stralens constructie van het literaire existentialisme is op te vatten als zo'n analy-
tisch concept, dat interessante betekenissen en samenhangen genereert.
Terecht wijst Van Stralen erop, dat het literaire existentialisme zieh vooral mhoudc-
lijk laat definieren, omdat er nauwelijks formele innovaties zijn. Hij besteedt in zijn
analyses van een aantal existentialistische romans en toneelstukken weinig aandacht
aan ficrionele technieken, omdat er volgens hem al goedc studies over bestaan. Een
van die studies is Exiifenfid/ 77IOM(>/J< awrf FiVfiortd/ 7fW»n'dMr van Edith Kern, waar Van
Stralen alleen en passant naar verwijst.•'*' Aangezien het existentialisme per slot van
rekening ook literaire gevolgen had, zal ik in deze Studie niet alleen aandacht
besteden aan de filosofische achtergronden, maar ook aan de literaire vormgeving.

35 nc jon Stewart, 'Merleau-Pbnty's Criticism» of Sartre» Theory of Freedom.' Injon Stewart 1998:
197-214
36 in hoofdstuk VIII ga ik in op Sartres ideeen over poezie
37 gegevens ontlccnd aan: Douwe Fokkema / Elnid Ibsch, Hrt Miirmiinv i« ifc rTufopr<r ir((rr4run</r.
Amsterdam 1984: 10
38 Mmderberg 1992:85-87
39 Edith Kern, Ejrulm/w/ 77wM îf <mJ Firtiotuj/ 7n-fcnifuf. Kierkegaard, Sartre, Beckett. New Haven and
London 1970



Ecn interessante aanvulling op de criteria van Van Stralen is het onderzoek van de
Amerikaanse Edith Kern naar fictionele technieken in het werk van Kierkegaard,
Sartre en Beckett. In navolging van Sartre stelt zij, dat er een bepaald verband is
tussen de levcnsvisic van een auteur en de fictionele technieken die hij gebruikt."*"
Zowcl Kierkegaard als Sartre en Beckett gaan ervan uit, dat het individu opgesloten
zit binnen de horizon van zijn eigen bewustzijn, waardoor hij de ander alleen
onvolledig en slechts gissenderwijs kan begrijpen. Zo'n visie moet invloed hebben
op de mcnsclijkc rclaties binnen de door de auteur gecreeerde fictionele wereld. De
technick van de 'omniscient author', die immers inzicht heeft in het innerlijk van
de personages, is uiteraard niet meer bruikbaar. Een ander gemeenschappelijk
uitgangspunt is de subjectiviteit van de waarheid. Een literaire vorm waarin deze
subjectiviteit tot haar recht komt, is de ik-vorm. Dat geldt ook voor literaire teksten
in de derde persoon, als er sprake is van een 'masking of a first-person situation',
aldus Kern. I )eze vormen beperken dc informatie aan de lezer tot het bewustzijn en
de kennis van de ik-figuur. Een andere techniek is het gebruik maken van 'varying
points of view'. Hicrdoor worden meerdere geisoleerde bewustzijnen getoond, die
miuchien wel op elkaar kunnen reageren, maar elkaar alleen via generaliseringen,
hypothesen en gissingen kunnen leren 'kennen'. De lezer moet erop bedacht zijn,
dat de door de personages gegeven informatie onbetrouwbaar kan zijn/ '
Vormen waarin het op zichzelf teruggeworpen zijn ook voelbaar en zichtbaar
wordt, zijn het dagboek, brieven, monologen en dromen. Al deze vormen hebben
ook nog andere voordelen: ze beperken het zieht van de lezer tot het gezichtspunt
van het personage en ze geven uiting aan de onmiddellijkheid van het bestaan, 'the
dramatic" vividness of an action taking place before one's very eyes.''*'
Een andere fictionele techniek is de ironische distantie. Voor Kierkegaard hangt
ironie nauw samen met het concept van de subjectiviteit. Deze stijlfiguur stelt de
spreker/schrijver in staat afstand te nemen ten opzichte van zichzelf. Hij kan over
zichzelf reflecteren als ware hij een derde persoon. Daar komt bij, dat het paradoxale
karakter van het leven het beste weergegeven kan worden door middel van het
contradictoire en ambivalente karakter van de ironie.

Een helangrijk middel om de geisoleerde bewustzijnen tot interactie te laten
komen is de blik. Door de blik van de ander wordt iemand zieh van zichzelf bewust
en dat bevestigt op zijn beurt weer het bestaan van de ander. Door de blik als fictio-
nele techniek te gebruiken kan de auteur het solipsisme van zijn personages door-
breken en ze meerdimensionaal maken. Bepaalde metafoorpatronen kunnen het
isolement van de personages benadrukken, zoals de eilandmetafoor in het werk van
Samuel Beckett.
Sinniltane'iteit is een andere geliefde fictionele techniek in existentialistische
romans. In Lf jimi; (1945), het tweede deel van de romancyclus L« f/temiru <fe /a

40 tic Jean-Paul Sartre, "lHwf u LiMufuir?'<»i<f Of/wr Essayi Cambridge 1988
41 Kern 1970: 135-136
42 Kern 1970:25
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Mxrf<<, maakt Sartre hier in diverse passages gebruik van. bijvoorbeeld in het begin
van het eerste hoofdstuk:

Vrijdag 23 September

Zestien uur dcrtig in Berlijn, vijftien uur dertig in London. Het hotel verveelde
zieh op zijn heuvel, vertaten en plechtstatig, met een grijsaard binnen zijn
murcn. In Angouleme, in Marseille, in Cent, in Dover dachten zc: 'Wat doct
hij? Het is al over drieen, waarom verroert hy zieh niet?"*"'

Nog een voorbeeld uit deze roman: het einde van zaterdag 24 September (Ivich en
Philippe zijn romanpersonages):

De trein reed, het schip stecg en daalde, Hider sliep, Ivich sliep, Chamberlain
sliep. Philippe wierp zieh op zijn bed en begon te huilen | . . . J^

In beide passages is er een associative vcrbinding tussen gebeurtcnissen. plaatsen en
personages die anders niet met elkaar samenhangen. Kern vraagt zieh af of Sartre
hier gebruik maakt van het procede van de "omniscient author', die in staat is alles
waar te nemen wat zieh op diverse plaatsen en in diverse bewustzijnen afspeclt. Hij
lijkt hiermee te voldoen aan het ideaalbeeld dat Flaubert had van de schrijver. In
Flauberts visie opereert de schrijver als Clod tijdens de schepping: onzichtbaar en
almachtig, overal voelbaar maar nergens opgemerkt. Flaubert gebruikt tussen de
simultane passages echter verbindingswoorden, die een bepaald ordeningsverband
suggereren. Sartre doet dat niet, de Verteiler heeft zieh geheel weggecijferd, aldus
Kern.
Het gebruik van kleine ruimten als cellen en kelders als decor voor de existcntialis-
tische problematiek en het classificatieprocede zijn al in een eerdere paragraaf
besproken.
In tegenstelling tot Van Stralen 1996 benadert Kern het existentialisme niet als ecn
periodeconcept, aangezien ze zowel de fictionele technieken in het werk van de
negentiende-eeuwse Kierkegaard als in dat van de twintigste-eeuwse Sartre en
Beckett uitvoerig bespreekt. Wat het werk van de laatste twee auteurs betreff: Kern
gaat met in op het feit dat ze vooral gebruik maken van modernistische litcraire
procedes. Wei wijst ze op surrealistische echo's in het werk van diverse existcntia-
listen: koortsachtige beeiden, een lunaire wereld en metamorfose. Die metamorfose
kan verbeeld worden als een personificatie van objecten en/of als een depersonifi-
catie van personen (bijvoorbeeld handen die vissen worden).

43 Jean-Paul Sartre. Dr iwgni irr m;hn</ //. ffcr opW»«u</. AmMeidam/Antwerpen 1952: 5 (vcrtaling
Mauriti Mole)
44 Sartre 1952: 161



Kerns studie laat zien dat het zinvol is om de existentialistische problematiek in
relatie tot de literaire technieken te bestuderen. In de volgende hoofdstukken
onderzoek ik onder andere op welke wijze Warmond in haar roman Pas/wort wor
ni'fmdH</$/dM</ de daann aanwezige existentialistische problematiek op literaire wijze
vormgeeft.

9. CöMf/M5»V

Van Stralen 19% stclt, dat in het literaire existentialisme de wil tot (herstel van)
contact met de 'Lebenswelt' domineert.'*' Terecht gebruikt hij de existentiele feno-
menologic als interpretatiekader. Het is echter niet terecht dat hij alleen het
conflictmodel van Sartre als basis neemt. Sartre is, door vast te houden aan een
cartcsiaans dualismc, geen echte fenomenoloog. Zijn Stelling, dat de breuk tussen de
mcns (het powr-ioi ofwel het bewustzijn) en het zijnde (het en-501) onherstelbaar is,
blijkt discutabcl te zijn. De post-cartesiaanse fenomenologie laat zien, dat er in de
pre-reflexicvc ervarmg geen sprakc is van een breuk; die ontstaat namelijk pas op
twecdegraads nivcau door de rationele reflectie. Het ambiguiteitsmodel van
Merleau-Ponty kan by het bestuderen van literair-existentialistische teksten een
niouw licht werpen op aspecten als pre-reflexiviteit, lichamelijkheid, vervreemding,
de blik, sexuele lntimitcit en vrijheid. Deze aspecten krijgen door dit model nicer
relief en meer diepgang dan in het enigszins eenzijdige, want stereotiep-mannelijke,
Sartriaanse conflictmodel. Sartre presenteert zijn visie ten onrechte als sekseneu-
traal. Het is de vraag of zijn visie overeenkomt met de primaire, onderliggende
pre-reflexieve en pre-conceptuele ervaring.

Aangezien er sprake is van een combinatie van filosofie en literatuur is het belang-
rijk inhoudelijke aspecten waar mogelijk in relatie tot de literaire vormgeving te
bestuderen. Voor de inhoudelijke component heeft Van Stralen de nodige bouw-
stenen aangedragen, wat de formele/literaire component betreft zijn de bevin-
dingen van Edith Kern heel bruikbaar.
Het werk van Warmond zal laten zien dat het literaire existentialisme zieh niet
alleen manifesteert in genres als roman en toneel, maar ook in poezie. Van Stralen
1996 gaf al aan, dat de gedichten van Warmond, Vasalis en de vroege Schierbeek
hierop onderzocht zouden kunnen worden. In zijn studie over Kouwenaar ging
Küsters onder andere in op existentialistische sporen in de gedichtencyclus
'wcg/verdwenen' (1961)."'*' Het heeft dus zin ook de poezie erbij te betrekken. In
hoeverre dit consequenties zal hebben voor de omvang en de periodisering van het
literaire existentialisme in Nederland dient nader onderzocht te worden. Dit onder-
zoek. dat helaas buiten het kader van mijn studie valt, zal duidelijk moeten maken
of het literaire existentialisme in Nederland inderdaad zo beperkt is gebleven als tot
nu toe gesuggereerd werd.

45 V»n Stralen 1996:65
46 Wiel Küsters. Z> Jri/br. OWT poffir CTI ptvrua urn Gorif Kouumddf. Amsterdam 1986: 179 e.v.
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In 1961 verscheen Warmonds eerste en enige roman Pas/wr? iwr mVww»d.</<»ii/. In
datzelfde jaar publiceerde ze ook de dichtbundel lilirmfr, mi ii\><>M/>/.i.ir> en /:Vififig
</uurf /iff /üM ĵf, een verzameling korte verhalen, columns en grotesken. Veel van
Warmonds gedichten uit de periode 1953-1966 blijken inhoudelijk afTiniteit te
vertonen met bepaalde gedachten uit het filosofische existentiahsme. De vraag is of
dit ook opgaat voor Warmonds roman, aangezien diverse recenscnten op inhoude-
lijke overeenkomsten met Warmonds poezie wijzen.'
Dat wordt in dit en de volgende hoofdstukken onderzocht aan de hand van de
criteria die Van Stralen 1996 hecft opgesteld voor het literaire existentialisme, dat
immers inhoudelijk overeenkomsten vertoont met de filosofische variant. Waar
mogelijk zal ik.geinspireerd door Kern 1970, inhoudelijkc aspecten verbinden met
de literaire vormgeving. In dit hoofdstuk ligt het accent op de fictionele techmeken
die Warmond gebruikt in haar roman Ptts/wrf iwr mVr»KiM<V>7<iM</.
Posptwrf ivor Hifwdfirfi/rtfirf is een nict-chronologisch vertelde psychologische roman.
bestaande uit 26 hoofdstukken. Bovcndien zijn er zeven cursieve passages, w.i.irvan
sommige wat essayistisch aandoen. In deze roman Staat de keuzeproblematiek
centraal: de keuze tussen leven en dood, tussen erotiek en vriendschap. tussen terug-
vallen in alledaagse zekerheden of opnieuw vormgeven aan je leven. ledere pool
van deze keuzeproblematiek wordt gcrepresenteerd door een bepaald personage":

Bert Esther
i'rifHffcr/iap rrofirit
kunstenaar dood

Hans

Jaap
i'ri«l</j<7;a/j

burger

reklametekenaar

Eva
cT0fl>Jt

leven

1 nc bijvoorbccld Renate Rubinstein, 'Ellen Warmond als prozaschrijftter.' In: NIVHUT
Couianl 25 november 1961 en Jan van der Vcgt, 'Ellen Warmond' In: Kr/liicA /jfew/H
Groningen 1984
2 de in het schema genoemde vrouwelijke personage« hebben van Warmond gcen bcroep gekregen.
Van Esther weten we alleen. dat zc Engels hecft gestudeerd, met of ze daar bcrocpsmatig let* nice doet.
In hoofdstuk IV en V ga ik dieper in op de vtrschiUende verhoudingcn.
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Informatie over de personages wordt aangeleverd via innerlijke monologen,
gesprckken, brieven en dromen. Er is overwegend sprake van een externe vertelin-
stantie. Daarnaast komt de gedachte- en gevoelswereld van meerdere personages
aan bod. Buiten de hoofdpersoon Hans Erkelens treden met name zijn jeugdvriend
Jaap, zijn kennis Jacques de la Rive, zijn voormalige geliefde Esther en zijn leer-
mecstcr Bert Masson als focalisator op. De weinige vertellerstekst die er is. beperkt
zieh vooral tot het aangeven van overgangen in tijd, plaats en handeling. Als er al
sprake is van vcrtellerscommentaar, is dat uitsluitend impliciet en niet van wezenlijk
belang voor de interpretatie van het verhaal. De in deze vlugge schets genoemde
aspecten zullen, evenals hier nog niet genoemde elementen, in de volgende hoofd-
stukken uitgebreider besproken worden.

De roman begun op het moment, dat de hoofdpersoon, Hans Erkelens (27), zieh na
een bezoek aan zijn chirurg in een crisissituatie bevindt. Hij had zieh voorbereid op
de dood, aangczicn zijn vader, broer en enkele ooms van hem overleden zijn aan
keelkankcr. Zijn situatie blijkt echter niet alarmerend te zijn. De nacht ervoor heeft
hij in een monoloog eerlijker dan ooit de balans opgemaakt van zijn leven, in het
bijzijn van zijn in slaap gevallen jeugdvriend Jaap. Hij voelt zieh mislukt: in plaats
van kunstschilder is hij reclametekenaar geworden.
In zijn stamkroeg de Olympus krijgt Hans het aan de stok met Jacques de la Rive,
een ("atterig hoerschap dat iedereen verveelt. De la Rive loopt kwaad weg. In een
apart hoofdstuk, dat cnigszins losstaat van de rest van het verhaal, staan De la Rives
ideeen over lichamelijkheid en sexualiteit centraal. Onderweg naar huis denkt De la
Rive onder andere na over de promiscui'teit van zijn vrouw Connie, die zowel rela-
ties met mannen als met vrouwen heeft. Hij denkt met name terug aan de keer, dat
hij Connie een keer thuis aantrof met een andere vrouw, beiden in badjas. De la
Rive aarzelt echter over de aard van hun relatie, aangezien de vrouw, waarschijnlijk
Hans' ex-vriendin Esther, in het geheel niet voldoet aan het beeld dat hij heeft van
hoinosexuele vrouwen.

Vlak nadat De la Rive kwaad is weggelopen ontmoet Hans in de Olympus Eva
Wever, vrouw van een rijke worstfabrikant. Zij vraagt hem of hij haar portret wil
schilderen als verjaarscadeau voor haar echtgenoot. Zijn vriend en leermeester Bert
Masson is niet te spreken over Eva, die al vele minnaars heeft gehad, onder wie
hijzelf. Hans moet voor de kunst kiezen, in plaats voor gemakkelijke succesjes bij
rijke dames. Het komt tot een breuk tussen de beide vrienden. In diezelfde periode
pleegt Esther, de ex-vriendin van Hans, in een hotel zelfrnoord.
Hans voelt zieh door Eva als herboren, zij is zijn paspoort voor het land der
levenden. Als hij Eva enige tijd daarna in Biarritz opzoekt. blijkt hun relatie niet
meer zo levendig te zijn als voorheen. Op een terrasje in Parijs beseft hij zijn echec.
Hij bedrinkt zieh, gaat hallucineren en ervaart het Niets op zijn hotelkamer.
Terug in Nederland ontmoet hij Bert weer, met wie hij enkele schilderijen van een
bevriend schilder weg gaat breiigen voor een tentoonstelling. Als Bert diezelfde dag
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overlijdt, voelt Hans zieh totaal ontredderd. Hij vlucht als cen haas die in hrt wilde
weg rent, omdat er van alle kanten op hem geschoten wordt.

2 . l''<rrff/sifM<ifi>

In de roman fiu/nwrt iwr rii<7ndrf</.\/<W wisselt Wartnond eon externe verteliustantie
af met technieken als de personage-gebonden Verteiler en de persoiuge-gehonden
focalisator. De lezer maakt met name nader kenms met de gedachte- en gevoelswe-
reld van de personages Hans Erkelens, Bert Masson en Fsther F.ngelrijk. Hierdoor
wordt een veelzijdig beeld opgebouwd van de diverse personages. 1 >e lezer k.in de
verschillende visies op elkaar en op de gebeurtenissen met elkaar vergelyken en tot
een eigen conclusie komen. Hit is echter niet cenvoudig. In hocverre zijn bijvoor-
beeld de verhalen van Esther betrouwbaar, aangezien Hans haar cen fantaste noemt?
Dat geldt ook voor de visie van Hans, die volgens zijn Iccnneestcr van icdereen een
kankatuur maakt. Zo ontsuat er bij de lezer een verwarrendc onzekerhcid. Hie
onzekerheid wordt nog eens versterkt door de diverse incongruentc visics van de
personages onderling. Enkele voorbeelden. De la Rive heeft een heel ander beeld
van zichzelf dan de mensen in zijn omgeving. Hij vindt zichzelf fijnzinnig en cultu-
red, tcnvijl anderen hem slechts een onuitstaanbare 'ouwehoer' vinden. Ook dc
visies van Esther en Hans op Bert Masson congrueren niet met elkaar. Esther pnkt
door de idealiserende visie van Hans heen. Verder blijkt, dat de visies van Bert en
Esther op Hans niet overeenkomen. Bert beschouwt hem nog steeds als een veelbe-
lovend kunstenaar. Hans is zieh echter bewust van zijn beperkingen op artistiek
gebied, vandaar zijn keuze voor de reclame. Bovendien spelen financiele ovcrwe-
gingen bij deze keuze een rol. Esther vindt haar ex-geliefde een bctweterige
'padvinder', die niet voor zichzelf denkt, maar alleen de woorden van zijn leer-
meester kan herhalen.

Deze meervoudige vertelwijze hangt samen met een existentialistisch kernpunt:
eenieder bestaat in het bewustzijn van de ander op een manier die hij niet heeft
gekozen.de ander maakt de selectie die hij zelf wil. Degencn die zieh op die manier
gedacht voelen, voelen zieh tegelijkertijd gevangen en zelfs geketend in het
bewustzijn van de ander. Het is iets waar ze geen invloed op hebben. Door dc
concrete blik van de ander weet het personage dat de ander een constructie van
hem maakt. De techniek van meerderc personage-gebonden focalisators laat de
lezer als in een meervoudig spiegelbeeld de existentiele eenzaamheid zien van dc
diverse personages in hun gei'soleerde bewustzijnen. Deze manier van verteilen
beeldt daarmee ook het gebrekkige contact tussen de personages onderling uit. Is
deze kloof te overbruggen? In het conflictmodel van Sartre, waarin de ander als de
vijand van het ik wordt beschouwd, is dat niet mogclijk. In het ambiguiteitsmodel
van Merleau-Ponty daarentegen neemt het begrip cocxistcntie een belangnjke
plaats in. Net als de wereld is de ander er altijd als aspect van mijn ervanngswercld.
Zowel de ander als ik zijn beiden existentie, gcricht op de wereld. Daarom is er



I 52

sprake van coexistentie. Dat betekent dat we elkaar op zijn minst gedeeltelijk
begrijpen. De Sartriaanse visie vind ik bij Warmond niet terug. Haar romanperso-
nages zijn geen vijanden van elkaar. Als ze teleurgesteld zijn in anderen, komt dat
juist omdat er een onderliggend verlangen is naar coexistentie.
In hoofdstuk VI past Warmond een andere techniek toe om het isolement van een
personage te accentueren. Dit hoofdstuk is op de eerste en laatste alinea na, die uit
vertellerstekst bcstaan, een monologue interieur van Jacques de la Rive. In deze
inncrlijke monoloog (p.38-44) treedt De la Rive op als een personage-gebonden
Verteiler. De lezer krijgt informatie over de manier waarop De la Rive tegen zich-
zelf aankijkt, zijn verhouding tot lichamelijkheid en zijn visie op met name homo-
scxuele vrouwen. Zijn visie op lichamelijkheid, een belangrijk motief in deze
roman, correspondeert niet met die van de andere personages. Deze gesegregeerde
visie wordt literair vormgegeven door de overgang naar een andere manier van
verteilen, een vorm die in de rest van de roman niet voorkomt. Dit hoofdstuk
vormt als hct ware qua inhoud en vertelvorm een eiland in de rest van de roman.
De techniek van de personage-gebonden Verteiler benadrukt in dit geval niet alleen
dc ik-gcrichtheid van I )e la Rive, maar ook zijn isolement binnen zijn huwelijk en
andere sociale verbanden.

Je zou op basis van deze gegevens "De la Rive' kunnen interpreteren als een
programmatische naam. 'Rive'betekent immers 'kant'of'oever'. De Franse achter-
naam roept al iets op van deftigheid. Jacques de la Rive voelt zieh verheven boven
de anderen, waardoor hij van zichzelf een buitenstaander maakt. Niet alleen plaatst
hij zichzelf buiten de zijlijn, anderen doen dat ook met hem. Door zijn arrogantie
en 'geouwehoer' laten anderen hem links liggen. Zijn afkeer van lichamelijkheid
veroorzaakt een verwijdering met zijn vrouw Connie, die zieh vervolgens uitleeft
in promiscue gedrag. De la Rive laat het over zijn kant gaan. Hij zegt er niets van en
accepteert het lijdelijk, omdat hij dit alles beneden zijn niveau acht.
Warmond gebruikt dus zowel het procede van de programmatische naam als van
een afwijkende vertelvorm om de geisoleerde positie van dit personage op literaire
wijze vorm te geven. Er gebeurt op perspectivisch vlak nog iets opmerkelijks.
Hoewel Eva in de roman een belangrijker rol speelt dan Jacques de la Rive treedt
zij, in tegenstelling tot de andere hoofdpersonages, niet of nauwelijks als focalisator
op. Haar visie op haar relatie met Hans wordt alleen op indirecte en fragmentarische
wijze duidelijk, als Hans niet geheel onbevooroordeeld aan selecties uit haar
afscheidsbrietje terugdenkt. Ze blijft een enigszins mysterieuze figuur, over wie de
lezer alleen via andere personages iets te weten komt. Die vrijwel geheel afwezige
focalisatie wordt hier als literaire Strategie ingezet. Ze accentueert, dat Eva voor
Hans niet zo zeer een persoon is als wel een functie. Hij is vooral verliefd op zijn
fantasie-Eva, die voor hem als zijn 'paspoort voor het land der levenden' fiingeert.
De minieme focalisatie heeft nog een andere functie in deze roman. Ze geeft het
gebrek aan persoonlijkheid en eigenheid van dit personage aan. Eva's grapjes en
spitsvondigheden 'uunvt feopicc», u//r«i ivmufcc/i/Jt .ro/dMg jc /ief onjjififc/ HI«
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(p. 124). Ze verzamelt altijd veel mensen om zieh heen. omdat ze volgens Hans
vooral via anderen leeft:

Zonder die achtergrond merkte je pas hoezeer ze .imankclijk was van dat
beweeghjke decor, alsot al die niensen spiegeis waren waann ze zieh kou laten
weerkaatsen en waann ze kon schitteren. Zonder die entourage was ze cigen-
hjk VTIJ saai, wemig spraakzaam. een beetjc slapeng. passief surfend in een lauw
soort tevTedenheid die hy siecht by haar vond passen, (p. 151)

Dat deze ronun een hechte structuur kent, blijkt onder andere uit het feu, dat zeven
hoofdstukken^ cursief gedrukte passages bevatten die op een bepaalde manier met
elkaar samenhangen. Er zijn drie groepen te tbrineren, iedcr met een eigen hin«.tic.
In deze passages blijken lay-out, registerwisselmgen en arwijkctule werkwoordstijden
belangnjke markeerdcrs te zijn. Allerccrst dc mhoud van de verse lullende cursievc
passages:

1. terugblik naar de eerste Idas van de HBS, waar Hans Erkelens zijn cerste deccptic
ondergaat: is dit nou een leraar?

2. aan de vooravond van het beslissende gesprek met de chirurg raakt Hans in een
existentiele crisis, waarin hij zijn Ieven tot nu toe overdenkt

3. in een vitalistisch visioen stelt Jaap Viergcvcr zieh voor dat hi) als Hans ontwaakt
en uitbundig zal gaan Ieven

4. een beschouwende passage over angst, dood en liefde
5. terugblik waarin Hans op zijn zeventiende de beperktheid van het ouderlijkc

milieu ervaart tegenover de lossere manier van Ieven in het schildersmilieu
6. Hans ziet het vervolg van zijn relatie met Eva voor zieh als een filmscenano, wat

een vervreemdend effect heeft
7. een beschouwende passage over dood, liefde en tijd

Emfe ,
Het samenbindende element van de eerste groep (eerste en vijfde passage) is rclati-
vering en on t masker ing van autonteiten. Uit de eerste passage blijkt, dat Hans zieh
heel wat had voorgesteld van de HBS die een nieuwe fase in zijn leven zou bcte-
kenen. In plaats daarvan slaan zijn hoge verwachringen tijdens de eerste lesdag al om
in deceptie:

Was dit nu een leraar? Die bleke vogelverschrikker in zijn kale, grijze pak, met
glanzende ellebogen en moedeloos-diepe knieen in zijn broek? Hij had

3 het betreft de hoofdstukken 1: 7-9; 2: 17-19; 3: 22-23; 13: 96-97; 16: 117-119; 21: 153 en 26:
191-192



verwacht dat een leraar iemand zou zijn, die duidelijk meer was dan een
meester. Een man waar je 'meneer' tegen moest zeggen (...) (p.7)

In deze eerste passage worden onvoltooid en voltooid verleden tijd afwisselend
gebruikt. De laatste vorm wordt vaak toegepast om aan te geven dat de ene gebeur-
tenis vöör de andere plaatsvond. Het verhaal over de eerste middelbare-schooldag
Staat in de onvoltooid verleden tijd, terwijl de verwachtingen ten aanzien van
school en leraren die Hans van tevoren had in de voltooid verleden tijd staan. Beide
tijden geven hier het contrast aan tussen verwachting en realiteit.
In een klasgenote die de leraar eveneens op spottende wijze bekijkt, vindt Hans een
medestandster, waardoor de kiem gelegd wordt voor zijn houding ten aanzien van
laterc tcleurstellingen:

Zonder het zieh te realiseren nam hij zieh voor, meer intui'tief dan beredeneerd,
voor alle situatics iemand te zullen zoeken, die op het moment van de onver-
mijdelijke teleurstelling bereid zou zijn 'püh!' te zeggen, hem daarmee verlos-
send uit het isolement dat de ontgoocheling met zieh meebracht ...(p.8)

In de vijfde passage maakt de lezcr kennis met Hans'visie op zijn ouders, die in hun
winkcl 'rfc .vy«ift()/c» IWI rff JWpiHfrnrj»rr/yfer d(j»i/)d«iH^ PM 0n</pn/<mi£/ipi</' verkochten:
teilen en keukentrapjes, 'PPH /wo</i'e O/J </P mddf̂ r/iappe/i/JIfe' Wrfpr'. De angst voor wat
'men' zegt en de kleingeestigheid worden als het ware gepersonifieerd in Hans'
ouders, die op vlijmscherpe wijze gepresenteerd worden als representanten van de
kleinburgerlijkhcid:

Ze leefde in een bangelijke, onderdanige vrees voor het oordeel van god en de
mensen, met het accent op de mensen, want de hemel was ver weg, maar de
buren kwam je dagelijks tegen. (p. 117)

Hij had nog beter overtuigd N.S.B.-er kunnen zijn, dan wist je waar je je tegen
verweren moest, maar als hij nu aan zijn vader terugdacht, dan zag hij alleen een
geborneerde kool-en-geit-spaarder, een betweterige, bekrompen kleinburger
en een principeloze opportunist, (p. 118)

In scherp contrast hiermee staan de mensen die thuishoren in het kunstenaarsmi-
lieu van zijn leermeester Bert, dat in vrijwel alles het tegendeel lijkt te zijn van de
kleinburgcrlijke bekrompenheid van zijn ouderlijk milieu. Zij laten zieh niet leiden
door een autoriteit van buitenaf, of dat nou God of 'men' is. Daardoor leek het
Hans of deze mensen
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in een ander land en in een ander klimaat leefden. God kenden ze alleen als een
abstractie, een ander woord voor mensehjke waardigheid, en van 'do mensen'
hadden ze nooit gehoord. (p. 118)

L)e delen van de tweede groep vormen een temporele lijn: ze Uten rien hoe Hans'
leven was (tweede passage), hoe het zou kunnen worden (derde passage) en hoe hct
uiteindelijk geworden is (zesde passage), waarbij opvalt dat verleden en gerealiseerd
heden elkaar met zo veel ontlopen. aangezien beide gekenmerkt worden door een
gevoel van echec. Het contrast tussen levensvreugde en vervreemding in de tweede
groep wordt versterkt door een registerwisseling. In dc passage waann Jaap zieh
voorstelt dat hij wakker zou kunnen worden als Hans gaat Wannond ineens over op
een vitalistische styl. In het vitalisme speelt, net als in de romantiok. de idee van de
onbedorven, instinctieflevende 'sauvage' een rol, evenals de verheerlijking van een
heroische dadendrang en een onbegrensd vTeugdcgevoel van kosmische zelrVergro-
ting. Deze kenmerken vind je terug in de bedoelde passage. Jaap gedraagt 7ich als
'«•« /W</ffi<ff iw'Wf IM f«i ooimW. Stel dat hij wakker zou worden als I Uns. daarna
zou hij leven

als een orkaan! De stad (...) zou het dekor worden voor duizend en een verbijs-
terende belevenissen. |...J hct avonruur zou lichtend exploderen; meteorcn
door zonnestelsels smijtend als confetti. Hij zou leven zoals hij nog nooit
geleefd had. | . . . j Alles zou gebeuren. Alles en alles. Alles wat mogeli)k en
onmogelijk was. (p.23)

Deze passage wordt niet alleen gemarkeerd door een registerwisseling, maar ook
door het gebruik van een andere werkwoordstijd (zie bovenstaand citaat). I)e
roman wordt hoofdzakelijk verteld in de onvoltooid verleden tijd, het zogenaamde
episch praeteritum. De derde passage lijkt in eerste instantie futuraal qua werk-
woordsvorm, maar is dat bij nader inzien niet. Het werkwoord ;M//CN is hier veelecr
in een modale functie gebruikt en drukt een niet-werkelijkheid of een wens int."*
Jaap Viergever denkt na over een ander leven, dat een scherp contrast vormt met
zijn huidige.op veiligheid gerichte, levenswijze. Het is niet voor niets dat Warmond
in deze passage voor het imperfectum (2OM) kiest, aangezien het de niet-werkelijk-
heid wat nadrukkelijker aangeeft dan de presensvorm. Deze vorm lijkt hier ecn
mogelijkheid aan te geven. maar tegelijkertijd klinkt het onaannemelijkc daarvan
enn door. Mede door het gebruik van deze werkwoordvorm wordt hier een

4 ik volg hier de visie van de auteun van de y4(frm<w NVtfcr&nu/jr .SpouWrumr in lomnugc
gnmnuaca s wordt deze vorm tot het futurum gerekend Aangezien deze combinane van wcrkwoord»-
vormen zelden temporele betekenu heeft, worden zij in de /</VS met tot de categoric van de werit-
wwrdsöjden gerekend. Zie G. Geera. W. Hacseryn. J. de Rooy. M C . van den Toorn,
NnMaufcr Sfmulcfcuiur, Grorungen/Uuvrn 1984: 453



portrct geschetst van Jaap als een burgerlijke man die niet uit zijn beperkingen dürft
tc ontsnappcn.
In de zesdc passage gaat Warmond over op scenanostijl, in korte scenes wordt het
vcrvolg van dc relatie met Eva beschreven als een middelmatige B-film. De filmme-
tafoor, die overigens ook in andere delen van het boek toegepast wordt, versterkt
het vervreemdende gevoel van Hans:

allcen terug in zijn kamer zal hij het gevoel krijgen of hij achter het filmdoek
staat. In dc zaal wordt gefloten. Hij is een hinderlijke schaduw achter de
beeiden. Hij wil niemand hinderen. Hij zal zieh volgens scenario gedragen. Hij
neemt zijn koffere en gaat de trap op naar zijn kamer, (p. 153)

Ook hier is sprakc van een arwijkende werkwoordstijd, namelijk het presens. Deze
passage bevat de synopsis voor een filmscenano. Hierin visualiseert Hans het moge-
lijkc verderc verloop van zijn relatie met Eva. Het presens heeft hier een levendig
effect. Het suggereert dat de gebeurtenissen zieh op dat moment ontrollen. Tegelij-
kertijd is er ook een ander effect werkzaam. Een film kun je meerdere keren
draaien, waardoor het lijkt alsof de gebeurtenissen iedere keer weer nieuw zijn, ook
al weet jc inmiddels hoc het .if zal lopen. Iedere keer opnieuw wordt het verhaal als
het ware geactualiseerd door de film af te draaien. De presensvorm dient niet alleen
ter verlevendiging. Deze vorm kan ook een algehele waarheid uitdrukken die onaf-
hankelijk is van de tijd, omdat ze geldt voor heden, verleden en toekomst. Deze
laatste functie speelt ook een rol in de zesde passage. Het filmscenario vertelt in
gecomprimeerde vorm het overbekende verhaal over de afloop van een relatie. De
presensvorm drukt de tijdloosheid en het clichematige van deze situatie uit: zo
gebeurde het vroeger, zo gebeurt het nu en dat zal in de toekomst niet anders zijn.

Ook in de derde groep is er sprake van een registerwisseling, Warmond gaat name-
lijk in de vierde en zevende passage over op een beschouwende stijl. De beide essay-
istisch aandoende passages, beschouwingen over angst, dood, liefde en tijd, plaatsen
het verhaal aldus in een breder kader, waardoor het verhaal boven het particuliere
niveau uitgetild wordt en een universele dimensie krijgt. Een genrevermenging als
deze kan ertoe dienen om eenheid te breiigen in wat verschilt: romanrealiteit en de
in de essayistische delen aangeboden opvattingen komen dichter bij elkaar te liggen.
De beschouwende passages lijken een toelichtend commentaar te zijn op de
romangebeurtenissen of zijn de romangebeurtenissen illustraties bij de als univer-
sele waarheid gepresenteerde overdenkingen? Fictie en non-fictie komen hier heel
dicht bij elkaar.''

5 tie Bart Vervaeclc, 'Essay en vertelling in postmodernc njden.' In: NfJotni<far LrrrrrJnmifc. jg. 6, nr. 4,
november 2001: 289-309



Hl. PASPOORT VOOR NIEMANDSLAND | 57 ]

Deze passages onderscheiden zieh niet alleen door een andere lay-out (cursief
gedrukt). maar ook door hot gebruik van een andere werkwoordstijd. Hot episch
praetentum van de rorrun wordt in deze twee essay-achnge passages vervangen
door het presens, een vorm waarmee onder andere algemene waarheden uitgodrukt
kunnen worden. Niet alleen door d« "tijdloze' presens. maar ook door toon en
mhoud vormen deze passages een stilistisch eiland in Warmonds rouuu. In tegen-
stelling tot de andere cursieve passages is het door de verandering van toon en
inhoud niet meteen duideiijk wie er in de vierde pavsage aan hot woord is: Hans of
een externe Verteiler die op een metamveau het verhaal van eilige k.iiittekaungcn
voorziet. Bij nader mzien lijkt het me aannemelijk. dat Hans hier aan het woord is.
Ten eerste omdat hij zowel vöör als na alle cursieve pxssages de tocalisator is. Ten
rweede omdat Hans in de andere cursieve passages, op de derde na. de centrale
hguur is, ook in de zesde passage waarin hij op een filmische maiuer naar zuhzelf"
kijkt. Ten derde omdat er in de zevende passage een zin Staat waaruit blijkt. dat Hans
de focalisator is:

Jacqueline moest dat hebben ingezien. die huilde niet. (p. 192)

Tcnslotte omdat de vierde en zevende passage met alleen gemeemch.ippclnke
thema's hebben, maar ook een gemeenschappelijke metafoor bevatten. De inens
wordt hier niet gepresenteerd als een rationed wezen, maar respectievelijk als "ecn
doodsbang en ellendig dier' (p.96) en als 'een jammerlijk dier' (p. 191). I )eze beeld-
spraak benadrukt een duideiijk existentialistisch axionu, namelijk dat angst de basis
van onze existentie is. In beide passages worden de grote existentiele thema's ab
angst, dood en liefde overdacht. Door de gebeurtenissen in een filosofischc context
te plaatscn wint het verhaal aan diepgang. Zowel het gebruik van het 'tijdloze'
presens als van het categoriale lidwoord verleent de inhoud van de passages het
karakter van een niet aan tijd gebonden waarheid, zoals blijkt uit de volgende twee
voorbeelden:

Omdat een mens, die zieh vertrouwd heeft proberen te maken met zijn eigen
dood, van zijn eigen lichaam vervreemd is, zo zeer dat het zijn eigendom, zijn
bezit niet meer is. (p. 97)

Alleen een mens ondergaat de dood als tegennatuurlijk. (p.192)

Warmonds roman bevat een dental flashbacks, die ik hier echter niet allcmaal zal
bespreken. Sommige flashbacks geven achtergrondinformatie over het vcrlcden,
byvoorbeeld over het ouderhjk milieu van Hans en over het leven van Esther
Engelrijk. Hierdoor krijg je als lezer een beeld van het betreffende personage en



van de manier waarop het op gebeurtenissen reageert. Andere flashbacks zijn herin-
nenngen, die meer een vorm van retrospectie zijn ten aanzien van gebeurtenissen
of gesprekken die kort daarvoor hebben plaatsgevonden. Het hjkt erop alsof het
personage niet direct op het moment zelf op adequate wijze kan reageren, maar pas
later bcgrijpt wat er is gebeurd. Er vindt een soort analyse achteraf plaats. Deze
flashbacks duidcn een zeker innerlijk isolement aan -de personages blijken een
zclfdc gebeurtenis op een andere manier te ervaren of te verwerken- en tegelijker-
tijd ook het verlangen dat isolement te doorbreken.

De flashbacks bevatten dus motieven die ook in de rest van de roman een rol spelen:
deceptic, het geisoleerde bewustzijn en het verlangen het isolement op te heffen.
Op die manier wordt dc thematick van de roman in meerdere lagen van het verhaal
versterkt: met alleen via de personages, maar ook via de tijdsstructuur (zowel in
verhaalheden als in verhaalverleden). De scene in Biarritz waarin Hans het verloop
van zijn relatie met Eva in een filmscenario voor zieh ziet, zou je een flashforward
kuniUMi tiMcmen. Ook hierin wordt dezelfde thematiek aan de orde gesteld.
/Yi.v/worf i'(>or nicw(iM(/.\7<i»i(/ bevat een fout in de tijdsstructuur, die overigens geen
consequent!« hceft voor dc rest van het verhaal/' De avond na de overmeestering
van Eva begmt Hans koortsachtig aan de opdrachten voor zijn reclamebureau te
werken. Tussendoor gaat hij niet uit. Op de avond van de vijfde dag krijgt hij hallu-
cinaties: hij ziet overal brekend glas en vlamnien om zieh heen. Op de zesde dag van
zijn retraite biedt Hans Eva zijn excuses aan voor de heftige vrijpartij. De volgende
scene suggereert, dat die vrijpartij plaatsvond op de vijfde in plaats van op de eerste
dag:

Op de zesde dag van zijn retraite was hij 's morgens wakker geworden op de
grond voor het raam van zijn kainer. |...J Terwijl hij onder de douche stond,
kwamen de herinncringen aan de vorige dag: het bezoek van Eva, het verhaal
over de zelfmoord van Esther en zijn nu volkomen onverklaarbare reactie
daarop. (p. 134)

Een andere fictionele techniek is simultaneiteit, waarmee een samenvattend beeld
gesuggereerd kan worden door gebeurtenissen te laten zien die zieh tegelijkertijd
maar op verschillende plaatsen afspelen. Een voorbeeld daarvan is de volgende
passage uit L»i

Op ditzelfde moment varen er schepen op zee die weergalmen van muziek: in
alle steden van Europa gaan de lichten aan; cominunisten en nazi's bevechten
elkaar in de straten van Berlijn, werkelozen zwerven doelloos door New York,
in wanne kamers zitten vrouwen voor hun kaptafel en brengen mascara aan op
hun oogharen. En ik loop door deze verlaten straat, en ieder schot dat wordt

d op p. 172 van de roman staat nog een slordigheidje, w u r Renate Rubinstein in haar recense van
/U(/KK>rt iwr Mifm.m.Mim/ ook al op wees: met Eric maar Flip is aan het woord.
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aigevuurd uit een raani in Neukölln, ledere in bloed gesmoorde sink van de
gewonden die worden afgevoerd, ieder nunuoeus. zorgvuldig gebaar van de
vrouwen die him toilet maken, correspondent met een pas die ik zet, met een
klop van mijn hart.

Deze techmek biedt ook de niogelijkheid om vcnchillende intcrpretaties te Uten
zien door de visies van diverse personages op een bepaalde situatie aan bod tc Uten
komen. Mode daardoor kan het commumcatieve isolement van het uulividii zicht-
baar worden, aangezien de verschillende visies vaak nict met elkaar congrueren.
Ook in Pds/nwr iwr nirm<»i</.</<»i</ komen enkele simultane passages voor. In dc
penode dat De la Rive na een woordenwissehng met Hans de Olympus-bar verlaat
en daarna in een monologue mterieur under andere zijn atkeer van erotiek venti-
leert (hoofdstuk V en VI),ontmoet Hans in de Olympus voor het eerst Eva (hoofd-
stuk VII). Simultaneiteit is ook te vinden in hoofdstuk XII. XIII en XIV. Als Hans
na het bezoek van Esther dour de schoonmoeder van zijn vriend wun.lt wcgge-
stuurd. verlaat Esther een cafe om een hotel te zoeken waar ze zelfmoord kan
plegen. Op het moment dat Hans thuis by Eva ontdekt, dat zij zijn paspoort is voor
het "land der levenden", pleegt Esther zelfmoord in hotel "Arizona". In al deze
passages is simultaneiteit een fictionele Strategie om de twee kanten te laten zien
van de keuzeproblematiek die in deze roman centraal staat: anti-lichamelijkheid
versus erotiek (De la Rive-Hans), vriendschap versus erotiek (Bert-Hans) en
tenslotte leven versus dood (Hans-Esther). Deze aspecten worden in de körnende
twee hoofdstukken uitgewerkt.

5. /ron/e

Diverse personages uit Pas/wort wor Mimi<»i<i5/dM</ worden gekcnmerkt door een
ironische kijk op allerlei situaties. Volgcns Sartre is ironie net als de mdwiw'5f /bi een
negatief gegeven, omdat ze de absentie of nietsheid onthult. Wat gezegd wordt, is
niet wat bedoeld wordt. Wat bevestigd wordt, wordt ontkend." In haar boek /rowyi
Erfijf (1995) bespreekt Linda Hutcheon diverse opvattingen over ironie.' Zo zou
ironie het enige middel zijn waarmee de afstandclijke intellectueel iets van zijn
gevoelens laat zien of een middel waarmee vijandigheid en emotioncle betrokken-
heid gemaskeerd worden. Ironie reduceren tot een omkering van dc lettcrlijke
betekenis leidt tot een simplificatic van de ironische betekenis, aldus Hutcheon.
Ironie is in haar visie geen eenvoudige vervanging van datgcne wat ongczcgd blijft
(de ironische betekenis) door zijn tegendeel, datgene wat wel gezegd wordt (de
letterlijke betekenis). De letterlijke betekenis wordt vaak ten onrcchte als minder
belangrijk terzijde geschoven.

7 Jean-Paul Sartre, ^few«. Amsterdam 1990": 81
8 ac Daniel Berthold-Bond. •Irony.' In: Gordon 1999: 218-220
9 Linda Hutcheon, /ronyi £</#. 77w 7Vory um/ Po/ito o/Zrony. London/New York 1995
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In plaats van dit ff/"/o/"-fno</W steh zij hct IWWM*I«Y en ftmH/Ainr moJW voor. Net als
woordspelingen heeft ironie een zckcre simultaneiteit. Ze is meervoudig, daarom
hocfje dc lettcrlijke bctckcnis met af te wijzen ten faveure van de ironische of zoge-
naamd werkelijke betekenis van de uiting. De ironische betekenis ontstaat met
eenvoudig door een binaire keuze, maar door een inclusieve. Het gezegde en het
ongezcgde werken samen om de ironische betekenis te creeren. De ironische bete-
kenis konit als derde component te voorschijn door de snelle en dynamische wisse-
ling tussen zowel het gezegde als het ongezegde. Er is niet zozeer sprake van
oppositie als wel van incongruentie tussen het gewone en het onverwachte. Ironie
voegt nict alleen maar complexitcit of variatie toe aan een gesprek, ze drukt ook
een houding of een gevoel uit en ze roept emoties op. Het emotionele scala loopt,
zowel bij de spreker als bij de toehoorder. van geamuseerdheid tot ergernis, van
plezier tot pijn.

In ftupoort iwor MIFWI<HI</5/<IH</ besuat er bij diverse personages een incongruentic
tussen feitelijkheid en verlangen. Dit leidt mijns inziens alleen tot wirtHwmc /öi als de
werkeli|kheid wordt afgewczen terwijl het verlangde op de voorgrond wordt
gcpl.iatst. I )at is echter niet het geval. De personages hebben over het algemeen oog
voor de realiteit. Het is juist de dynamiek tussen beide polen die een ironische
houding creeert. Op die manier kan de pijn, die door de incongruentie wordt
veroorzaakt, worden verzacht of op zijn minst worden gerelativeerd. In de volgende
twee hoofstukken komt dit nader aan de orde.

Warniond maakt in haar toman Pas/wort wor mem<iM<fc/<iri</ gebruik van een interes-
sant scala aan technieken: perspectivische technieken, programmatische namen,
lay-out (cursieve passages), genrevermenging, registerwisselingen, afwijkende
werkwoordstijden als markeerders, flashbacks, simultaneiteit en ironie. Deze tech-
nieken kunnen tot de formele/literaire component van het literaire existentialisme
gerekend worden, omdat ze de existcntialistische problematiek mede zichtbaar
inak.cn.
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In het vorige hoofdstuk stonden enkele technische aspecten centraal. Dit hoofdstuk
zal vooral de existentialistische thematiek in Au/xwf iwr Mi>Mi.iricM<in</ .»an de ordc
stellen aan de hand van de vollende aspecten: de grenssituatie en de ander als kata-
lysator. In het volgende hoofdstuk worden aspecten als engagement, gesloten
ruimtes, geseculariscerdc invulling van christelijke begrippen, het classificatie-
procedc en registerwisselingen besproken.

f. Gimwi/udfie

Het bestaan van Hans Erkelens komt onder grote druk te staan, als blijkt dat hij net
als zijn inmiddels overledin vader, ooms en broer aan keelkanker lydt. De nacht
voör hij naar de chirurg moet, komt hij in een existentiele crisis tcrccht, waarin hij
zijn leven en vooral zijn echecs hardop overdenkt. Hij wordt overmand door haat
en woede:

Hij haatte alles en iedcrecn, mensen en voonverpen, alles wat buiten hem om
zou blijven bestaan alsof hij er zelfs nooit geweest was. Hij voelde een aandrift
om de hele kamer kort en klein te slaan, een redeloze vernietigingsdrang, een
machteloze drang naar agressie. (p. 18)

Hoewel Warmond er redelijk in slaagt om Hans als romanfigiiur tot leven tc
wekken, is hij tegelijkertijd ook een exemplarisch mens, een soort Elckerlijc die
worstelt met zijn eindigheid. Dit exemplarische karaktcr wordt versterkt door het
feit dat kanker al in het tweede hoofdstuk gebruikt wordt als metafoor voor de alge-
mene vergankelijkheid:

Cancer is a disease of time... ft'mp w a r<mrpr in f/ir /iMm<in 501«/... ()>. 7J?j

Kanker tast niet alleen het lichaam, maar het hele bestaan aan, aangezicn we
daardoor geconfronteerd worden met de dood. Ons leven komt onder druk te
staan, omdat het niet-zijnde zieh openbaart in ons temporcle bestaan, waardoor
gevoelens als angst en paniek naar boven komen. Niet alleen ziekte, maar ook
andere situaties, zoals oorlog, kunnen het bestaan op die manier heftig onder druk
zetten. Bij Hans fungeren zelfe beide factoren als een soon pressurecooker:

In de oorlog was het begonnen: het onbewuste gevecht met de tijd. Niet om
een stap voör te blijven, nee, de panische angst plotscling te kunnen «erven en
dan iets gemist te hebben. (p. 19)



Hans komt voor dc taak te staan opnieuw zin te gcven aan zijn leven, wat onder
mcer blijkt uit de volgende passage, die een allusie bevat op het Lazarus-verhaal:

Hij had zichzelf zien sterven en begraven worden. Nu moest hij het lijk over-
eind zettcn, het ondersteunen, hclpen lopen en weer leren leven. (p. 9)

De tijdbeleving komt extra onder druk te staan, doordat een al dan niet theologisch
concept van een hiernamaals geen rol speelt. Het Nieuwe Testament bijvoorbeeld
plaatst ziekte in een ander perspectief, onder andere in het elfde hoofdstuk van het
Johannes-evangelie, dat verhaalt van de dood en opstanding van Lazarus. In Joh. 11:
4 zegt Jezus: 'Deze ziekte voert niet tot de dood.' In zijn verhandeling Over de
vcrtwijfeling sr/in//? SOWM fCifrkeijdW owr

niet omdat Lazarus uit de doden is opgewekt, niet daarom kan men zeggen dat
dcze ziekte niet tot de dood voert; maar omdat Hij er is, daarom voert deze
ziekte niet tot de dood.'

In tegenstelling tot existentic-filosofen als Kierkegaard en Jaspers, die (uiteindelijk)

uitkomen bij het Christendom, nemen de Frame esistennalmen een atheistische
positie in, waarin het voile accent op dit ene leven hier en nu ligt. Het theisme, dat
ervan uitgaat dat alles door God geschapen is, Staat in hun visie haaks op de idee van
de mcnselijke vrijheid, omdat het de mens herleidt tot een maakding. Ze hebben
ook nog een ander bezwaar tegen het theisme: wie meent de absolute maatstaf in
handen te hebben waaraan alles getoetst moet worden, heeft geen behoefte nicer
om nog verder te zoeken." In het existentialisme wordt de contingentie van het
bestaan, het besef op de aarde geworpen te zijn, benadrukt. De mens creeert hier en
nu zijn eigen essentie, die niet vooraf gegeven is, zoals in een theologische opvatting
vaak wordt aangenomen. Dit betekent aan de ene kant dat de existentialistische
mens een grote mate van vrijheid heeft, omdat hij het leven ervaart als een waaier
van mogelijkheden, aan de andere kant kan dit ook beklemmend werken door het
besef zieh niet voldoende verwerkelijkt te hebben. Zijn zelfontwerp is dan slechts
schetsmatig gebleven of vertoont open plekken. Dit speelt ook bij de hoofdfiguur
uit Warmonds roman een rol:

de panische angst plotscling te kunnen sterven en dan iets gemist te hebben.
lets? Alles! En dan de haast om zoveel mogelijk te doen, zoveel mogelijk
beleefd te hebben 'voor het te laat was'. Voor het te laat was? Het was altijd te
laat . . . p . 19)

1 Sören Kierkegaard, O f f ifc wftM#r/iifj. Dr Jidtft- w» rff </iW. Utrecht/Antwerpen 1%3: 21
2 ric: A. Dondcyne, 'Beschouwingen bij het atheistisch existentialisme.' In: Ti/<ijWin/f «wr p/t
Leuvcn 1951, nr. 13, p. 1-4!



IV EXISTENTIALISTISCH PASPOORT I

Hans Erkelens heeft zieh voorbereid op de dood, maar na het günstige bericht van
de chirurg moet hij zieh voorbereiden op het leven. Deze specialist is als het ware
de verpersoonlijking van de vitaliteit:

het verrukte gezicht van een levensgenieter. Groot. rood, glänzend. Met een
klein, wellustig. bijna vrouwelijk niondje onder een vlezige neus. En daarboven
de vergenoegd-halfdichtgeknepen ogen, stralend van een soort rondborstige
sensualiteit, die bijna aanstekelijk werkte. Er lag achter dat ge?icht een hilanteit
op de loer. Een Rabelaisiaanse bulderlach, die op de nunste provocatie zuu
kunnen losbarsten, bevnjdend, geruststellcnd. ak een onwecr na een broci-
erig-hete augustusdag. | . . . | Wanneer de diagnose nieeviel, zoals in zijn eigen
geval, deed deze boersc Pan een leven cadeau |... | (p. 11)

Dat levenslustige wordt geaccentueerd door dc arts te verbinden met vitalistische
beeiden uit een mythologische en literaire context. De 'Rabelaisiaanse' bulderlach
is een verwijzmg naar de vrohjke, rondborstige levensgeiueters Curg.iimi.i en zijn
zoon Pantagruel, creaties van de zestiende-eeuwse auteur Francois Rabelais. Het is
interessant dat dc chirurg vergeleken wordt met Fan, de levenslustige en vitale
herdersgod die door zijn geschrceuw eenzame reizigers ineens schnk aanjaagt,

waardoor de naar hem vernoemde paniek ontstaat. De arts verenigt namelijk beide
aspecten in zieh: een vitalistische persoonlijkheid, die Hans een panische angst
bezorgt, in dit geval door hem het leven terug te geven.
Die panische angst, aangewakkerd door een verhevigd vergankelijkheidsbesef,
neemt bezit van zijn hele hchaam en uit zieh in benauwdheid, duizeligheid en
braken. Hij wordt volledig op zichzelf teruggeworpen:

Hij voelde zieh verder van die anderen verwijderd dan ooit, alsof ze nict wcrkc-
lijk bestonden, alsof hij de enige overlevendc was na een ramp, die alle leven van
de hele aardc had weggevaagd en alsof die anderen allcen nog in zijn herinne-
ring bleven voortbestaan. (p. 193)

Die aanvallen van doodsangst depersonalisercn hem niet alleen '/of </f wmi WJM </r
Ziys/fnf' (p. 93), maar gaan ook samen met een veranderde tijdsbeleving:

een lichamelijk geworden gevoel van tijdnood, dat hem momentcn van
würgende benauwdheid bezorgd had (p. 13-14)

Angst en verantwoordelijkheid nemen in het existentialisme een belangnjkc plaats
in, zij zijn integrerende bestanddelen van het handelen. De angst komt bij de mens
voort uit het besef vrij te zijn en steeds weer te moeten beslissen over zijn eigen
existenrie. Sartre beweert zelfs dat de mens angst is: de mens die zieh er rekenschap
van geeft dat hij degene is die hij verkiest te zijn, kan niet ontkomen aan ccn gevocl



van totale en vergaande verantwoordelijkheid ten aanzien van zichzelf en van
anderen.' Voor de existentialist heeft het leven geen zin a priori:

Voordat u leeft is het leven niets, maar het is aan u er een zin aan te geven en
waardc is niets anders dan de zin die u kiest. *

Dc mens heeft geen andere wetgever dan zichzelf, hij kan daardoor geen verant-
woordelijkheid afwentelen op god, maatschappij of opvoeding. Hij moet in de
vcrlatenhcid over zichzelf beslissen en dat kan allcen in een rechtstreekse conrron-
tatie met zichzelf. Onderworpeii aan een d/fmidfiiv /)CfpefnW/f creeert de mens op
die manier zijn eigen levensontwerp. Afgezien van de vraag of er sprake is van abso-
lute of gecoiiditioneerde vrijheid, kiezen gaat gepaard met angst. Er zijn weliswaar
vcel mensen die beweren geen angst te voelen, aldus Sartre, maar dat is slechts een
vlucht. Angst is voor degenen die de verantwoordelijkheid op zieh nemen de voor-
waarde bij uitstek voor him handelcn, want daardoor moeten zij een groot aantal
mogclijkhcdcn onder ogen zien. Wanncer ze een daarvan kiezen, zijn ze zieh ervan
bewust dat die mogelijkheid alleen d/5 Arrive waarde heeft. Hans Erkelens beseft dat
alle mogclijkheden voor hem open liggen, maar hij schrikt terug voor de verant-
woordelijkheid die welke keuze dan ook lnipliceert:

toen ik in het ziekenhuis lag, na die operatie, en dus wist dat ik gewoon verder
zou leven, toen wist ik het nog allemaal; wat ik met dat leven doen zou. Ik had
het gevoel alsof ik opnieuw kon beginnen, met een schone lei. Alsof ik weer
alle mogclijkheden had. Maar die zekerheid zakte later weg: ik wist met meer
welke mogclijkheden dat dan wel geweest moesten zijn, waar ik zo rotsvast in
geloofd had. Ik was vcrdomd blij dat ik nog leefde, maar verder wist ik het niet
nicer. Ik wist met meer wat ik met die tijd, die ik teruggekregen had, zou
moeten doen. En wanneer ik me dat probeerde te herinneren, kreeg ik een
paniekgevoel, dat ik niet beschrijven kan, maar wat je overvalt als je iets
vergeten bent wat van essentieel belang is en wat je maar niet te binnen wil
schicten. (...) Of is het soms zo, dat je je wel zou kunnen herinneren wat je
vergeten zegt te zijn, maar het eigenlijk niet wil? (p. 108)

Als hij in I'arijs dc balans opmaakt van zijn nieuwe leven, wordt hij overvallcn door
wanhoop, omdat ook dit nieuwe leven uitgelopen is op een echec. Als hij zichzelf
een cijfer mocst geven. dan wcrd dat een nul, het enige telwoord dat het ontbreken
van ecu hoevcelheid uitdrukt:

Terwijl hij daar zat leek het hem toe alsof hij zieh nu pas volledig bewust werd
dat zijn nieuwe bestaan een farce geweest was, een grap zonder pointe. Niet

3 Jean-Paul Sartre, OWT fcrr ewtrntuj/ume Utrecht 1985: 17
4 Sartre 1985:39
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ccns een groot echec.maar duizcnd kleine mislukkingen. Hi) had gefaald tot in
de details. | . . . | Haastig drunk htj zijn kortie. rekende at en vluchtte,struikelend
van woede om zijn nederiaag, de strut uit. (p. 156)

Als lk op dn moment sderf, zou ik mijn leven mocten kunnen berckenen, als in
cijfcrs. Of is er maar een cijfer: nul, zero, nihil? | . . . | Hy het zijn hoot'd opzij
kanteten, sloot zijn ogen en luisterde gelaten naar het opdnngerige tikken van
zijn horloge, vlak naast zijn oor: zero-ze-ro-ze-ro-zc-ro-ze-a> •••(p- 159-160)

Angst, wanhoop en deceptie zijn gevoelens die vaak tigurrren in een cxistentialisti-
sche context. Dat geldt ook voor de walgtng.die door Camus omschreven wordt ab
het onbehagen dat ons overvalt wanneer we de onmenselijkheid van de nicns zien.
Tegehjkertijd realiseren we ons dat de objecten voor en op zichzclf bestaan en het
zonder de mens en zijn classificaoes kunnen stellen. De walging is, cvenals de angst,
een uiting van vervreemding, maar dan nog op pre-reflexief niveau. Zy wordt
gekenmerkt door twee eftecten: depenonalisatie of verdingelijkiug van de mens .un
de ene kant en vitalisering of personificatie van objecten aan de andere kam. Heide
effecten zijn aan te wijzen in Warmonds ronian, zoals onder andere bhjkt tut de
volgende citaten, waahn de 'hand' een opvallende plaats mneemt:

Toen hij (= De la RivcJ eindelijk zat, legde hij zijn hand, alsof het een zclf-
standig voorwerp was, op het tafeltje tussen hen in, met het gebaar waarmee
een Juwelier het kostbaarste stuk uit zijn Winkel op de toonbank zou leggen.
(...) Die hand scheen, zoals eigenlijk alles aan hem, een zelfstandig bestaan te
leiden en tegelijkertijd toch onafscheidelijk bij de rest te hören; in het geheel
passend als een onderdeeltje van een mozai'ek. (p. 34)

Er was geen gezicht denkbaar waar ze [= Esther, voor de spiegel staandj zoveel
weerzin voor voelde. Ze bracht haar arm omhoog en zag in de spiegel een
kleine, sierlijke hand, die als de hand van een blinde met de vingertoppen längs
de huid tastte |.. .| Ze keek in de spiegel alsof die hand door een ander bestuurd
werd. Alsof het verrassend zou zijn, te zien wat er verder zou gebeuren. Kond
de hals bleef de hand liggen: een kalme schroef van vices, (p. 101)

Hij sloeg zijn ogen neer en keck naar het geruite tafelklccdje. Zijn hand lag
precies vijf blokken van de hare vandaan. Scheef, hortend, als een gewond
reptiel, kroop die hand die vijf blokken längs en schoof zieh over de harc.
Parende spinnen. Maar hij nam zijn hand niet weg. (...) De binnenstromende
koude nachtlucht deed het geblokte kleedje nllerig opwaaien. (p. 147-148)

5 ne: Albert Cimra, Dr inytr um Sug/üj. Ern «wy <nrr tot dluunJr Amsterdam 1975: 113
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De vcrvrcemding, de ervaring van het absurde, waar de walging een pre-reflexieve
uitingsvorm van is, ontstaat als de mens een breuk ervaart tussen zichzelf en de
wercld. Het absurde ontstaat uit de confrontatie tussen het menselijke verlangen
naar eenheid en de als redeloos en versnipperd ervaren wereld, aldus Camus. Hij
brengt een fasering aan in de absurditeitservaring: het begint met een gevoel van
vervcling, vervolgens worden objeeten als vreemd ervaren en tenslotte ervaar je
jezelf of de ander als een vrcemde:

Met de eenvoudige 'verveling' begint alles. Hij maakt deel uit van de tijd en aan
de afschuw die hem by deze constatenng bevalt, herkent hij de tijd als zijn
ergste vijand. Een trede lager stuiten we op de vreemdheid: we ontdekken dat
de wereld 'ondoorzichtig' is, in een flits zien we hoe vreemd en onoverwinnc-
lijk een steen voor ons is en hoezeer de natuur of een landschap ons bestaan
kunnen negeren. De wercld ontsnapt ons, onidat zij weer zichzelf wordt. Deze
ondoorzichtigheid en deze vreemdheid van de wereld, dat is het absurde. Het
onbehagen dat ons overvalt wanneer we de onmenselijkheid van de mens zien,
deze walging, ook dat is het absurde. Het absurde is ook de vreemdeling die ons
sorm tegemoet komt in een spicgel of de vertrouwde broer bij wie wij ons toch
niet op ons gemak voelen, die wij weerzien wanneer we fotos van onszelf
bekyken."

Volgens het ambiguiteitsmodel van Merleau-Ponty is er wel degelijk een verzoe-
ning mogelijk tussen mens en wereld, waartoe ook de ander behoort. Vervreem-
ding ontstaat juist, omdat de verwachte solidariteit en verbondenheid uitblijven. De
vervreemding, waaraan dus een verlangen naar gemeenschappelijkheid ten grond-
slag ligt, wordt in ftw/xwrf iwr riifmdri<fc/<iH</ opvallend vaak opgeroepen door
middel van de film- en scenariometafoor. Door gebruik te maken van de filmische
techniek van het in- en uitzoomen wordt het verschil tussen verlangen en realiteit
zichtbaar. Als Hans probeert Eva zijn liefde te verklaren, ziet hij in een sensuele
close-up zijn romantisch verlangen geprojeeteerd. De werkelijkheid blijkt echter
minder rooskleurig:

Ik hou van je, zegt de minnaar op het witte doek. Een keer maar zegt hij dat en
metecn komt al langzaam. groter, steeds groter wordend, de zachte rode mond
van zijn tegenspeelster op de zaal toe. Ki/'fc /ic>e /iy my,i><a<if kussm. Een mond
waarop je je hoofd zou kunnen neerleggen, om te slapen. [...) 'Liefje,' zei hij.
De filminond week achteruit. werd kleiner, smaller, minder rood, gieriger, spot-
tend, werd de mond van Eva. (p. 147)

Hans ervaart zijn aflopende verhouding met Eva in filmische beeiden , waaruit
blijkt dat hij de situabe al met enige afstand in ogenschouw neemt. In plaats van een

rie: Albert Camus, Or myfr HOT Suffiu. Eot «My <nrr hrt afctimfc. Amsterdam 1975: 21
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klassiek romantische love-story met sensuele close-ups ontwikkelt de relatie rich
van ecn Amenkaanse film-honeymoon tot een nog slcchterc U-film:

de aardighetd van het samen zijn en het samen alleen zijn is er eigrnlijk al af.
maar de partners blijven geinteresseerd in de lens kijken, zolang de opnamen
durcn. (p. 151)

Wat had hij in Parijs ook alweer gedacht over een scenario? Het was nog lang
met uit. Wat een formidabele rotfilm! (p. 161)

Andere filmachtige technieken zijn bijvoorbeeld de fade-out en overblending. Een
voorbeeld van de eerste techniek is te vinden aan het etnd van de passage waann
Hans droomt over het cinde van zijn vnendschap met Bert:

Zijn stem ging in het gebulder van de wind verloren en de divan met Bert erop
begon langzaam uit het gezicht te verdwijnen, wcgzeilend, vertagend als een
filmbecld. (p.66)

Overblending is een term die Hans gebruikt als hij aan zijn geliefde uitlegt dat er
twee Eva's zijn: de fantasie-Eva en de echte Eva:

[...| jullie moeten niet door elkaar heen gaan lopen. 'Overblending' hcet dat
geloof ik in de filmwereld. Dat maakt me onrustig, onzeker | . . . | (p. 142)

Deze techniek is ook te vinden in hoofdstuk XXI, waann een cunieve
scenario-scene overgaat in de romanwerkelijkheid. Beide sferen raken elkaar: de
romanwerkehjkheid krijgt iets van een filmkaraktcr, terwijl het scenario wcrkclijk-
heid lijkt te worden. Dit heeft een vervreemdend effect, met alleen op het roman-
personage, maar ook op de lezer:

(...) Hy Z<J/ ziWi eo(grro iatwrio jfcJrdgrri. Hi/
zi/n

Hij ging de trap op naar zijn kamer, waar hij uitgeput op de rand van het bed
ging zitten. (p. 153)

In andere gevallen echter accentueert de scenariomctafoor vooral het contrast
tussen wens en werkelijkheid, bijvoorbeeld in de passage waarin de hoofdpenoon
zieh voorstelt dat hij voor de rechtbank staat wegens moord op Kasper Wcvcr, dc
echtgenoot van Eva. In werkelijkheid dürft hij nie« te onderncmen.
Evcnals Sartre in La rwujrr maakt Warmond gebruik van de spiegelmetafoor om de
VCTvreemding op te roepen, soms in combinatie met de filmmetafoor:



Door de openstaande deur keek hij in een grote staande spiegel. Die spiegel
weerkaatste een lege, roodpluchen leunstoel. Hij probeerde het beeld grappig
te vinden door te denken dat een close-up van die stoel het prachtig zou doen
in een derderangs-griezelfilm. Met in de hoofdrol Hans Erkelens, die jaren na
zijn dood, nog steeds in een spiegel nauwlettend naar zijn eigen schim zit te
kijken. (p. 157)

Hct spicgelmoticf in Warmonds roman vertoont overeenkonisten met de wijze
waarop dit motief in haar dichtwerk figureert. Een belangrijk thema is de transfor-
matie van illusies in dcsillusies, waarvan de bewustwording tot stand komt via de
blik in de spiegel. Het verwachtingsvolle verleden botst met het teleurstellende
heden. Dc spiegel is een plaats van confrontatie: het lyrisch subject en het roman-
pcrsonage zijn op zichzelf gefocust door middel van een vernauwde en benau-
wende blik. Deze zelfreflectie gaat vaak gepaard met angst, verwarring,
tcleurstelling, zelfspot, wcerzin en zelfs nausee. De spiegelmetafoor domineert in de
hoofdstukken waarin Esther en Hans de balans opmaken van hun leven en door-
drongen zijn van hun cchcc.

In hoofdstuk 11 blikt Esther bij Hans op zijn kamer terug op haar leven. De dag
daarvoor heeft ze haar vroegere geliefde Karin ontmoet. Ineens beseft ze hoe lang
dat geledcMi was en hoeveel tijd ze intussen vergooid heeft, al zou ze niet weten wat
ze anders met die tijd had moeten doen. In de spiegel ziet ze eruit als een mooie,
aantrekkelijke vrouw, dat beeld correspondeert echter niet met hoe ze zieh voelt,
namelijk '<W, op en /anee'. Ze acht haar leven mislukt:

'Kijk,' zei ze, in het spiegeltje van de poederdoos wijzend, 'dat smoel daar: als ik
niet zo moe was, zou ik daar uren om kunnen grinniken. Ik ben misselijk van
mezelf. Het is om te kotsen tot de tränen over je gezicht lopen. Ik walg van
mezelf en ik veracht mezelf. (p. 74)

Ook Hans wordt via een blik in de spiegel geconfronteerd met zijn echec:

Wat hij daar voor zieh in de spiegel zag was een karikatuur van alles wat hij ooit
had willen zijn of worden. Zijn bruinverbrande gezicht was grauw van
vermoeidheid. Hij was armoedig en nierig, het prototype van iemand, die het
net niet gehaald heeft in de wereld. Een onmiskenbaar onbeduidende figuur
[•••] (P-154)

Er kan soms sprake zijn van een vervreemdende dubbele identiteit: het romanper-
sonage herkent zichzelf in de spiegel. maar zijn spiegelbeeld ervaart hij tegelijkertijd
als dat van iemand anders. Dat ervoer Hans al in zijn puberteit, toen hij experimen-
teerde met het creeren van een macho-image, en af en toe ineens de belachelijkheid
daarvan besefte:
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Een puber met puistjes. die avond aan avond voor de spicgel probeerde zijn
kaak vuoruit te steke» en een wilskrachtige trek oin zyn inond te dwingen.
Zijn ondertanden voor zijn boventanden brengend, keek hij dan naar zijn spie-
gelbeeld. Hij zag emit akof hij een kaakontstekmg had en dan overviel hem
sorro ineens het gevoel alsof er lemand achter hem stond, die meewartg het
hoofd schudde. (p. 165)

Aangezien de spiegel de acderadius van het oog vergroot, kun je jezelf zicn zoals
een ander je ziet. Soms kan dit uitlopen op een tweespalt tussen zelibeeld en spie-
gelbeeld, zoals blijkt uit het volgende romanfragment. waarin Hans zichzelf van
buitenaf, als een vreemde, observeert in de spiegelkast op zyn hotelkamer in Parijv

een lets te kleine, magere jongeman, die in de keuze van zijn kledmg alle fuuten
gemaakt had, die tc kleine mannen allemiäl maken: de te lichte tint grijs van
zijn pak.de te scherpe vouw in zijn broek en het blmkcnd-witte overhemd met
de net lets te opzichtige das. Zijn haar was te lang, te kwasi-artistiek. Hij
begreep met. dat Eva hem met zag, zoals hij zichzelf daar zag staan. (p. 153)

Via een buk in de spiegel krygt Hans met alleen een andere kijk op zichzelf, maar
ook op zijn relatie met Eva. Hun reflectie in een cafespiegel suggereert een roman-
tische verhouding, waarin het lijkt of ze een innige band met elkaar hebben. In
werkelijkheid spelen ze een rol, als in een film. Hier vindt een opmerkelijke omkc-
ring plaats van spiegelbeeld en werkelijkheid: het spiegelbeeld lijkt realiteit, terwyl
de realiteit een filmische sensade oproept:

Soms, in een spiegel in zo'n bar, zag hij hun twee gezichten, naast elkaar, alsof ze
lets met elkaar te maken hadden. Dan dacht hij: in die spiegel zijn we reeler dan
in werkelijkheid. We spelen allebei een rol die ons met hgt en we doen dat
allebei bovendien zonder veel overtuiging en zonder ons in tc spannen om er
zelfs maar lets van te maken. Zij speelt dat ze met mij een relatie heeft, die
verder gaat dan voor een paar uur in bed en ik had alleen maar ten plan met
mijn leven waarin ik haar op een bepaalde plaats wilde invocgen, als een
ontbrekend stukje in een legkaart. Ik doe net alsof het nergens anders om gaat
dan om de filmopname van 'een week vakantie'. (p. 151)

2. De (jfiJcr dfc feata/ysdfor

De 'ander' is in existentialistische literatuur het centrale onderwerp. Dc aanwezig-
heid van de ander dwingt het existentialistische personage tot stellingnamc en het
maken van keuzes. Door de confrontatie met de ander moet het personage op zock
gaan naar zyn eigen authenticiteit. naar wat hij zelf als waardevol ervaart, zonder
daarin gestuurd te worden door wat anderen daarvan vinden. In de roman /'«tsjxwrf
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wwr ni'fmdN</j/dm/ zijn hct vooral Bert en Eva die het leven van Hans het meest
onder druk zetten.
Dialogen vormen in deze roman een belangnjk structuurelement: ideeen over exis-
tentiele onderwerpen als integriteit, liefde, erotiek, echec en dood worden via deze
vorm aan de lezer gepresenteerd. Het opmerkelijke Ls, dat de dialogen vaak een
monologisch karakter hebben: degene tegen wie wordt gesproken geeft over het
algemeen weinig wecrwoord. Het zijn in feite dialogen met zichzelf Dit geldt voor
dc gesprekken van Bert over integriteic en liefde, van Esther over haar echecs en
verlangen naar de dood en voor de liefdesbetuiging van Hans aan Eva. Deze mono-
logische dialogen leggen een schrijnende realiteit bloot: zowel de spreker als de
tocgesprokene wordt op zichzelf teruggeworpen, juist omdat het echte contact
waarnaar vcrlangd wordt uitblijft.

Df /»ny'frtrffnrfr Wi'fc
De gesprekken met Bert worden gedomineerd door twee motieven: integriteit als
kuiistena.ir en waarachtige mcnselijkheid. Zijn leermeester vindt dat Hans zijn
talent vcrknipt in een aantal vaardigheidjes door te werken voor 'die reclamekerels',
nict omdat het niet goed is wat hi) daar maakt, maar omdat hij Hans liever ziet schil-
deren. Hij is niet alleen in hem teleurgesteld, hij voelt ook dat er een verwijdering
licclt plu<itsgcvuiidcii lusscn hen:

Terwijl ik toch alles voor zijn bestwil gedaan heb. Ik erger me ook te pletter aan
hem de laatste tijd. Aan zijn manier van leven. Ik heb hem toch niet voor niets
helemaal opgevoed; ik heb toch geprobeerd een beetje een mens van hem te
maken. En wat hij nu doet is een beschämende aaneenschakeling van kleine
succesjes. Hij is geslaagd, te makkelijk geslaagd, naar mijn smaak. En waarin dan
nog helemaal? Dat moet op de duur toch vastlopen in een zinloze bedrijvig-
heid, waar alleen nog maar verkleinwoordjes bij passen: succesjes, centjes ver-
dienen en vrouwtjes. | . . . | Wat is er dan in godsnaam? Hij vertrouwt me niet
meer. al kan ik niet bewijzen, waar zieh dat door uit. Maar hij vertelt me de
dingen die hij doet en die hem bezighouden niet meer op dezelfde manier als
vroeger. Hij vertelt alles nu als anekdotes, alsof hij een oude oom bezig moet
houden; alsof hij een praatje moet maken uit beleefdheid. (p. 80-81)

Bovendien vindt hij dat zijn vriend zieh encanailleert door zieh op te houden met
de quasi-artistieke bende die de Olympus frequenteert. Alles wat daar komt is
volgens hem 'artistiek. sociaal en menselijk wrakhout".
Zijn romantisch kunstenaarschapsideaal botst met de realiteitszin van Hans, die in
de reclame is gaan werken om te kunnen eten. Maar niet alleen daarom. Hans
gelooft niet in rijn kunstenaarschap:



IV. EX1STENTIALISTISCH PASPOORT I [ 7/ ]

Op de academic en nog een tijdje daarna had hij daarin geloofd. Maar wat was
hij voor een schilder geworden? Hij had wel een beetje talent, inaar voor de rest
was hij voornamehjk 'händig'. Hij maakte op een handige manier 'aardige
schilderijrjes'en 'redelijke tekemngen'. Toen hij dat ccnina.il had ingczien, had
hij die handigheid maar benut door opdrachten voor een rcclamcburcau aan tc
nemen. Dan verdiende hij tennunste zyn brood, (p. 9)

Eva heeft hem gevraagd haar portret tc schilderen, omdat ze getroffen zegt tc zijn
door zijn schilderij van een dood kmdje. Is dit schildern emblematise h voor zijn
kunstenaarschap, dat zieh niet meer ontwikkelt of vcrwijst het vooruit naar hun
relatie, die uiteindelijk niet levensvatbaar blijkt te zijn?
Als Hans hem verteil over Eva's vraag, barst Bert in een buitenproportionccl heftige
tirade los. Buitenproportioneel, omdat Hans aangegeven heeft dat hij niet op Eva's
verzoek in zal gaan. Bert zegt hem de vriendschap op, omdat hij zijn talent vercom-
mercialiseert en er een handelsreizigersmentaliteit op na houdt. Hij schetst hem het
volgende toekomstperspeetief, waarin en passant ook de communis opimo over
kunstschilders naar voren komt:

Doe het maar! Misschien heeft ze wcl vriendinncn, die ook een portret willen
licbbcn, het ltdji jou ijtuitcrs tocli iiiet aciiclcfl %vic en w«t? NJrftuuflijk Jicc/t s«

vriendinnen! En die vriendinnen hebben dan ook mannen, die natuurlijk ook
wel eens jarig zijn en dan zo'n portret zogenaamd gevraagd hebben als
cadeautje. Om je rot te lachen! Die worstkoning, waar ze mee getrouwd is, die
zou nog niet dööd gezien wilJen worden naast een schilderij. Zelfs niet als het
een goed schilderij zou zijn. Ik bedoel: iets beters dan die bonbondoosprenton
die jij wel zal gaan maken, tegen de tijd dat je in de mode geraakt bent in die
kringen. Zo'n vent als Wever vindt schilders grote idioten, uitvreters, kcrels die
liever op een fatsoenlijke manier aan de kost moeten zien te komen, in plaats
van zieh te laten onderhouden van zijn belastingcenten, zoals hij uit zijn
kwalijke ochtendblad geleerd heeft. Een schilderij is voor hem op zijn gunstigst
een plaatje en voor plaatjes interesseert hij zieh alleen als ze bruikbaar zijn als
etiketten op zijn worstblikjes. Misschien mag je dät nog wel eens voor hem
doen,' besloot hij giftig, 'etiketten ontwerpen voor worstblikjes! Begrijp je me
nu? Ik wou dat ik den jaar geleden de penseien uit je poten gcslagen had!
Wörstbhkjes! (p. 60)

Het existentialistische personage ondergaat de druk van de ander vooral via diens
blik, die angst, schuld, schaamte of walging op kan roepen. Het gevolg van zo'n
confrontatie is vaak de ervaring onder de blik van de ander tot een ding gemaakt tc
worden. Het is de vraag of Bert wel in Hans als individu geinteresseerd is, aangezien
hij zijn vriend laat vallen op het moment dat deze niet voldoet aan zijn normen en
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waarden. Bert ziet zichzelf in hem terug en wil hem behoeden voor de fouten die
hij in zijn jeugd heeft gemaakt:

1k zcg dat niet uit bemoeizucht, heus niet. Maar ik weet te goed waar ik over
praat. Toen ik zo oud was als jij [...) toen leefde ik net zo. En als ik Jacqueline
niet ontmoet had dan zou ik nu een ouder wordende, verlopen rokkenjager
zijn, met een vergooid leven en niets dan walging voor dat leven, als ik ooit nog
de moed zou hebben om over mezelf na te denken, (p. 106)

Ondcr deze projeeterende blik van zijn leermeester wordt Hans tot een geabstra-
heerd ideaalbeeld, waar hij niet aan zal kunnen voldoen. Tijdens een ruzie met Bert
realiseert Hans zieh, verstrakkend en verstarrend, zijn echec:

Terwijl hij achteruit liep naar de deur, voelde hij hoe strak en emotieloos zijn
gezieht moest zijn. Hij dacht: nu weet Bert zeker.dat hij zieh in nie vergist.dat
hij zijn tijd cn zijn .landacht jarenlang aan nie verspild heeft. Ik ben een nul. Ik
neem de benen als een lafaard, langzaam en onopvallend. [... | Het enige dat hij
kon bedenken, telkens als hij iets tot zijn verdediging wilde aanvoeren, was:
mislukt. Mislukt. MISLUKT. (p. 112-113)

Doordat zijn situatie ten gevolge van zijn ziekte onder druk gezet is, moet Hans
zieh hcrorienteren op zijn leven. Mede door de gesprekken met zijn leermeester
beseft hij, dat hij veranderd is. Hij voldoet niet meer aan het beeld dat Bert van hem
heeft: een aardige, kinderlijke jongen.die ondanks zijn cynisme in wezen kwetsbaar
en onvolwassen is en zijn hulp en toewijding, 'die zoveel op ouderliefde leek', nog
erg nodig had. Hij heeft het gevoel dat met het verlies van Bert zijn jeugd pas defi-
nitief afgesloten was. Hans bevindt zieh in een mentaal niemandsland: het is duide-
lijk dat de oude situatie niet meer voldoet, dat hij geen behoefte meer heeft aan
patriarchale bescherming, het is echter onduidelijk wat ervoor in de plaats zal
küincn:

Ik had een afspraak met mezelf. Met de nieuwe Hans, die ik worden zou. Met
de Hans die nog leefde. Die weer leefde! Die helemaal opnieuw zou beginnen.
Die geen fouten meer zou maken. Of in elk geval minder dan vroeger. Of toch
op zijn minst zonder zieh van die fouten al te veel aan te trekken. Ik had een
afspr.uk met mezelf, maar ik ben vergeten waar en waarover. [...] Ik kan nog
alles doen. Ik kan trouwen zoals alle anderen, kinderen hebben, een gezin. Ik
kan desnoods emigreren en in een ander land een toekomst opbouwen voor
mezelf of voor mijn gezin. Maar zou ik in dat andere land niet net als hier nu
door een stad lopen en denken: Wat wilde ik ook alweer? (p. 31)
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Bert verwijt Hans niet alleen een handelsreizigersmentaliteit op artisriek gebied,
nuar ook ten aanzien van zijn relahes met vrouwen. Hij probeert zijn vriend ervan
te overtuigen dat hij bezig is zijn leven te verknoeien en te verspillcn aan onbelang-
rijk werk en onbelangrijke relaties. Die vnendinnen van hem acht hij niet moor dan
een rijdpassering, een vlucht voor verantwooniehjkheid. Als Hort Jacqueline met
was tegengekomen, zou hij geeindigd zijn als een verlopen rokkenjager:

Dan zou ik een heel bestaan verdaan hebben met het zocken n.ur icts dat je in
dergelijke relaties godsonmogclijk kan vinden: een mcnsehjk contact dat niet
staat of valt met de erooek. (...) Aan een goede erotische re la tie is het misver-
stand inherent. En hoe ongebreidelder zo'n relatie is, des te nicer reserve in het
menselijke vlak is er nodig. Waarachtige mensehjkheid heett nu ccnm.ial een
sublimerende uitwcrking op de erotiek. Maar ik zou niet graag willen dat jij dit
soort waarheden uitsluitend van de negatieve kant uit leert inzien. | . . . | Het
enige waar het op aankomt, het enige dat je een ander en je eigen menselijke
waardigheid aan te bieden hebt, is werkelijke vnendschap of waar-
achtig-menselijke liefde. Wat in de grand van de zaak hetzelfde is. (p. 106-107)

Hans relativeert deze in zijn ogen idealistische visie: Bert heeft wcliswaar gelijk,
maar alleen binnen zijn eigen denksysteem, niet in universele zin. Daar kan hij
respect voor opbrengen, zoals voor een werkelijk gelovig mens, zonder echter in
zijn god te geloven.
In zijn eigen visie op leven en met name liefde speelt temporaliteit een belangrijke
rol. Dat beseft hij des te meer vlak na de dood van Bert. Hoewel de mens weet dat
het het leven eindig is, doet hij alsofalle relevante zaken geen beperkte tijdsduiir
hebben. Dit perspectivisch zelfbedrog is een noodzakelyke voorwaarde om über-
haupt ergens aan te beginnen. De mens is zieh ervan bewust dat gebeurteniuen
episodisch zijn en zieh lineair ontwikkelcn, dat wil zeggen naar een eindpunt toe,
namelyk de dood. In plaats van deze episodische, lineaire realiteit geeft de mens er
de voorkeur aan het leven op te vatten als een cirkel, het symbool van onemdigheid:

Alleen de mens ondergaat de dood als tegennatuurlijk. Het enige dat hij van
zijn leven weet is, dat het een doorlopend gevecht is met de dood. Uit vrces
afstand te moeten doen, niet van een werkelijk bezit, maar van een aantal
mogelijkheden, waarvan hij tegelijkertijd heel scherp beseft dat ze wcl nooit
gerealiseerd zullen kunnen worden. Het enige verschil tussen dood en leven is
dat de dood kansloos en dus hopeloos is. Het leven is een moedwillig optisch
bedrog. Verdriet en geluk en alle nuances daartussen bestaan alleen bij de gratie
van het feit, dat je ze in de toekomst kan projeeteren. Wanneerje van icts erkent
dat er een eind aan komt, begin je er niet aan. Zonder dit perspectivisch zclfbe-
drog is het onmogelijk om bijvoorbeeld lief te hebben. Je kan niemand
omhelren - wel met de verstandelijke, maar niet met de gevoclsmatige zcker-
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heid, dat na een half uur of een half jaar alle gevoel voor die ander dood kan
zijn. Je kan geen enkel gevoel koesteren, geen enkele handeling meer
verrichten zonder het geloof, dat er andere gevoelens en andere handelingen
op volgcn kunnen en dat tot in het oneindige.

Een mens doet wanhopig nioeite om het leven dat een rechte lijn is, die ergens
abrupt ophoudt, om te buigen tot een cirkel. (p. 192)

Warmonds opvattingen sluitcn aan bij de naoorlogse herwaardering van het
lichaam. Het idee van een geisoleerde, van lichaam en materie gescheiden geest
ontmoct steeds meer bezwaren. De spontane lichaanisbeleving is geen vervanging
ofhet tegengestelde van de 'geest', zij is daar juist een uitbreiding van. Niet-ratio-
ncle Vermögens als irrationaliteit, mystiek, symboliek en oorspronkelijke zuiverheid
krijgcn binnen dezc visic meer waardering. Het lichamelijk bestaan wordt beleefd
als cen autonome waarde, die geen hogere rechtvaardiging nodig heeft. De levens-
bron is bereikbaar in het hier en nu door middel van de spontane beleving. Soms
leidt dat tot een sacralisatie van het lichaam, bijvoorbeeld bij een dichter als Hans
Andrem:

Gelovigen, vromen en bidders
en alle mensen die koud

of warm of waanzinnig leven,
geloof aan de huid van de mens,
de mens om het licht heen gebouwd,
maar de mens en de mens en de mens.'

In de theorie van Lacan valt de subject-wording enerzijds samen met de toegang tot
de taal, waarmee het kind zichzelf en de ander kan onderscheiden, anderzijds moet
ze betaald worden met een verliest De twee-eenheid uit de imaginaire, pre-verbale
periode wordt definitief verbroken. Het verliezen van de twee-eenheid brengt
automatisch het (terug)verlangen voort, het subject verlangt ernaar dit zijnstekort,
dit widH(/ne (i ('frr, op te hetfen, maar dat kan alleen als het subject zichzelf -als
subject- opheft. Lacan acht dit onniogelijk, de mens is volgens hem definitief uit
het paradijs verdreven. Warmonds poezie echter lijkt te suggereren dat opheffing
van het subject -«ok al is dat misschien tijdelijk— wel mogelijk is door de controle-
rende rationaliteit uit te schakelen. Dit idee komt dicht in de buurt van boeddhisti-
sche ideeen, waarin het ego door bepaalde methoden getranscendeerd kan worden
en een non-dualistische beleving van het zijn mogelijk wordt geacht. Een voor-

7 Ham Andrcus, JLW om te /run« «i (food tr^dim. In: irmimfMf ^«/iWifn«, Amsterdam 1983:429—431
8 oe A. Mooij, Tau/ r« irr/iinifrn. Lmram rfwwir H » Jr /wjv/KMmi/ysf. Meppel 1997 : 134—147
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beeld daarvan is het volgende fragment uit Warmonds gedieht 'Wiederauttührung
Sternenstunde"'' waar in het woord "cenvoudig" de betckemssen 'moeiteloos' en
'non-dualistisch' samenvloeien:

Ademen als ooit alsof
lichaam en geest vanzelfsprckend
zijn en eenvoudig
bijeen

In het gedieht 'Ongeletterd'"' kan het lyrisch subject het lichaam alleen spont.un
en direct beleven door te ontsnappen aan een controlerende rationaliteit:

Laten wij wijs zijn laten
we nu en dan het verstand verliezen
want het bloed gaat längs ongenummerde wegen
en het hart is met eetbaar dan voor op de tong
voor ongeletterde tanden

In haar poezie wordt de ophefFing van dualiteit tijdens de licfdevolle sexuele
ontmoeting aangegeven door signaler) die een zekere mate van dircctheid en
non-rationaliteit aanduiden: vereenvoudigd, automatisch, probleemloos, zorgeloos,
ongeletterd, het verstand verliezen e.d.
Ik verwees al eerder naar het verschil tussen het lichaam-als-subjcct en het
lichaam-als-object, ofwel het verschil tussen Leib en Körper. Het lichaam wordt
als Leib ervaren tijdens het ongereflecteerde stadium, het zogenaamde ecrste-graads
bewustzijn, terwijl het lichaam als Körper beleefd wordt tijdens het tweede-graads
bewustzijn, het stadium waarin het reflecterende lk het lichaam van zichzelf of van
een ander ervaart als vreemd of als een object. Beide lichaamsbelevingen komen
voor in Warmonds poezie, zoals onder meer blijkt uit het gedieht 'Eenvoudig',
waarin met name de nuancerende andthese in de derde en vierde strofe ("<fe /ww</
/afe« £ri//>en / /»ef tore« / / /ieJ ocy» /<jfe» zi«i / m'ef OM//«/«!*) het verschil tussen beide
lichaamsbelevingen duidelijk maakt:

EENVOUDIG

De huid vanzelfsprekend
bewonen

9 m: K<wt/<i? Amsterdam 1999: 54
10 in: IVurmK, rrn uwupiad«. Amsterdam 1961: 16



het bloed
zijn werk taten doen

5. de hand laten grijpcn
nict tasten

het oog laten zien
niet ontleden
het denken laten varen

10. Icon ik dat niaar."

De roiiun /tapiwr iiwr rif>m<m</5/drt</ bevat met alleen een neerslag van de naoor-
logsc herwaardering van het lichaani, rnaar ook van de manier waarop het lichaani
bcleefd wordt in existentialistische literatuur, waarin de lichaamsbeleving vaak
samenhangt met het vervreemdingsmotief: het eigen lichaam of dat van de ander
wordt ervaren als object. Tijdens momenten van walging en vervreemding wordt
het lichaam ervaren als Körper, maar door de sexualiteit kan dat gevoel naar de
achtergrond vordwijnen, waardoor het lichaam meer als Leib ervaren kan worden.
Bovendien voelt het personage zieh op die momenten min of meer verzoend met
het bestaan.

De verhouding tot de ander, en daarmee ook de liefde, is bij Sartre altijd een
conflictsituatie die uit zal lopen op een echec. Het pour-soi (het menselijk bewust-
zijn) verlangt er naar om opgenomen te worden in het en-soi (het zijnde).
Misschien kan dit verlangen enigszins bevredigd worden via de omweg van de
ander. Het contact van lichaam tot lichaam doet het lichaam opbloeien, de sexuali-
teit en met name de liefkozing incarneert de mens in actieve zin, waardoor lichaam
en bewustzijn een zijn. Het is een opgaan via het lichaam in de wereld.'" De mens
doet weliswaar wanhopige pogingen de distantie die hem van anderen onder-
scheidt te overbruggen. maar tussen hem en de ander als 'niet-ik' gaapt de kloof van
het n£ant, juist omdat 'ik' en 'niet-ik' elkaars ontkenning zijn.
Dit dualisme van Sartre wordt bekritiseerd door Merleau-Ponty.'"^ Hij steh, dat
lichaam en existentie elkaar veronderstellen. Noch het lichaam, noch de existentie
kunnen doorgaan voor wat oorspronkelijk is in het menselijke zijn. Het lichaam is
gestolde existentie en de existentie is een voortdurende belichanüng. Onze licha-
melijkheid is het oorspronkelijke niveau van zingeving, de bewuste interpretatie
ontwikkelt zieh hieruit en is dus secundair. Bewustzijn is bij de dingen zijn door
tussenkonist van het lichaam. De oorspronkelijke waarneming is een pre-objeetieve
en voorbewuste ervaring. Het erotisch begrijpen is van een geheel andere orde dan

11 in: l 7u<'Jib/f»fcrn iun Je f>u/. Aiiuteidain 1988: 23

12 H. Rcdckcr, livisicMfu/ismc. H<ti «AvmvM Jiwr ;>/u/<i.u>p/ii5<-h /rontgebied. Amsterdam 1949:308

13 M. Merleau-ftmty. /rnommofcyir »m «fr iMMmratin?. Amsterdam 1997:200 -203
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het verstandelijke begrip, aldus Merleau-Ponty. Het verstand begrijpt dooniat het
cen ervanng vat onder een idee, terwijl de begeerte daarvntegen blmdelings
begrijpt door cen lichaam met een lichaam te verbinden. Here dia-cte nunier van
kennen beschouwt Merleau-Ponty als oorspronkelijk en rundamenteel.
In hoeverre spelen dit soort existentialistische ideeen een nil in Atf/wrf iwr
mmMnJj/dnii? Het leven van Hans Erkelens, de hoofdpersoon van Warniotuis
roman, komt onder druk te staan door de mededeling van zijn chirurg dat hij nog
niet dood zal gaan. Daardoor moet hij zieh opnieuw gaan orienteren op zijn leven,
vriendschappen en relaties. Hij moet als het ware by nul beginnen. De vriendschap
met Bert, zijn leermeester, verändert in een conflictsituatie: Hans bevindt zieh in
een losmakingsproces, hij voelt zieh niet meer thuis in de verhoudmg vader-zoon,
terwijl Bert er moeite mee heeft dit te accepteren of het met doorheett. Hun
discussies over de integriteit als kunstenaar worden onder andere veroonraakt dix>r
Eva's verzoek aan Hans haar portret te schilderen als verjaarscadeau voor haar ccht-
genoot, een verzoek waar hij overigens niet op ingaat.

Hans raakt door zijn situatie in een existentiele crisis, die samengaat met angstcn,
walging en vervreemdmg. Dankzij zijn sexuele relatie met Eva kan hij als het ware
de-automadseren, ont-dingelijken, waardoor hij weer vocling krijgt met het
bestaan. De naam van zijn geliefde wordt zo tot een programmatische na.un, Eva
(Hebreeuws Chawwa) betekent immers 'leven':

Er was iets in hem bevroren. Hij zou alleen kunnen ontdooien aan de wärmte
van een ander. De wärmte van een mens, met een zacht, levend lichaam, dat
nog helemaal zijn eigendom is. Eva was zijn paspoort voor het land der
levenden. Een niemandsland misschien, maar waarin hij toch tot icdere prijs
wilde wonen. Als immigrant, als tourist desnoods.

Hij drukte zijn gezicht in de zachte wärmte van haar hals en klemde zieh aan
haar vast als een verdrinkende ... (p. 97)

Aan het eind van deze paragraaf kom ik terug op de paspoortmetafoor die in dcze
roman zo'n belangrijke rol speclt.
De verdrinkingsmetafoor in bovenstaand citaat geeft aan dat de erotiek voor de
hoofdpersoon fungeert als reddingsboei, als lets waar hij zieh aan vast kan klampen
om niet ten onder te gaan in een als vervreemdend ervarcn leven. Bovendien is dc
erotiek een middel om terug te keren naar het cerste-graads bewuxtzijn, waarin
dualisme en vervreemding en dergelijke niet aan de orde zijn. Door middel van de
sexualiteit kan de hoofdpersoon ontsnappen aan het reflecterende ik van het
tweede-graads bewustzijn. Op die momentcn verdwijnt de taal, die zo nauw
vcrbonden is met het denken, naar de achtergrond. Dit uit zieh onder andere in een
verbrokkelde manier van spreken.''* De volgende twee citaten illustreren dit:

14 ne: R.C. Kwant, FCTUWKna&yir tun A- KM/. Utrecht/Antwerpen 1963: 1%
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'Nu wil ik eens niets mcer hören, versta je ... nu hoeven ze me niets meer voor
te schrijven .. .nu •wil ik niets .. .nu wil ik alles of niets ... alles en niets ... jij ...
jou ... kom dan ... nict aldoor nadenken ... jij ... een brug ... iedereen
verzuipt als er geen brug is ... ' (p. 127)

Hij mocst haar bij zieh hebben, haar armen om zieh heen voelen om er weer
onberedeneerbaar, maar heilig van overtuigd te zijn, dat hij alleen leven kon als
hij daar niet mecr doorlopend met zichzelf of met anderen over hoefde te
discussicren ... (p. 149)

Een enkele keer wordt aangegeven hoc Eva's harde, ondoordringbare blik voor
Hans een belcmmering kau zijn om zijn lichaam als Leib te ervaren. Nict alleen het
reflexieve denken dient uitgcschakcld te worden, ook de objeetiverende blik van de
ander:

Op zijn ellcboog steunend, legde hij zijn linkerhand over haar ogen, om die
harde, glanzende, tartende blik nict mecr te hoeven zien, maakte met zijn
andere hand zijn kleren los en liet zieh over haar heen vallen. (p. 127)

In het Sartriaanse existentialisme neemt de blik een belangrijke plaats in. De
gewaarwording dat ik bekeken word, maakt de aanwezigheid van de ander voclbaar.
De observerende blik van de ander maakt mij tot object, zoals ik op mijn beurt de
ander tot object kan maken door observerend terug te kijken. Dit wordt ervaren als
een inperking van de eigen vrijheid. Beschrijft Sartre de blik meer in termen van
mat lit, Merleau-Fonty steh het communicatieve element van de blik centraal. De
blik van de ander maakt mij alleen tot object en vice versa, als we allebei onze blik
onmenselijk laten worden en elkaar gaan observeren zoals we een insect bekijken.
Maar zelts dan wordt zo'n objeetiverende blik van de ander alleen als pijnlijk
gevoeld, doordat deze de plaats van een mogelijke communicatie inneemt.'"^ Beide
belevingen zijn terug te vinden in onderstaand romanfragment van Simone de
Beauvoir, waarin de psychiater Anne Dubreuilh een one-night-stand heeft met de
uit Rusland gevluchte schrijver Scriassine. Aan de ene kant voelt zij zieh uitgele-
verd aan zijn blik, waardoor zij zieh bewust wordt van haar lichaam als Körper
('vices'), aan de andere kant ervaart ze zijn oproep om elkaar aan te kijken als een
poging tot contact:

'Doe je ogen open.' Ik bracht mijn oogleden omhoog, maar ze wogen zwaar en
vielen uit zichzelf terug over mijn door het licht gekwetste ogen. 'Doe je ogen
open,' zei hij. 'Jij bent het, ik ben het.' Hij had gelijk en ik wilde onszelf ook niet
ontvluchten. Maar ik moest eerst nog wennen aan die ongewone aanwezigheid:
mijn vlees; naar zijn vreemde gezicht kijken en onder zijn blikken me in mezelf

15 M. Merleau-Ponty, FoK>mfno/<#iV IWI Jr luMrnrmin;. Amsterdam 1997: 419
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verliezen. dat was tc vccl tegelijk. Ik keek naar hem. omdat hij dat eiste; ik bleef
halverwege de onscherpte hangen, in een gebied zonder licht en zonder
donker, waarin ik lichaam noch vices was. Hij sloeg het laken terug en op
hetzelfde ogenblik bedacht ik dat de kamer siecht verwarmd was en dat ik niet
meer de buik van een jong meisje had; ik leverde aan zijn nieuwsgienge
blikken een naaktheid uit die het koud noch warm had."'

Welke rol speelt de blik in de verhouding tussen Hans en Eva? Meerdere malen
worden Eva's ogen beschreven als hard, scherp en ondoorgrondelijk:

Het waren wonderlijke, fascinerende ogen. Meer dan ooit leken ze op de ogen
van een kat; het licht in zieh verzamelend en weer terugkaatsend. Het waren
ogen zonder ziel, glanzende, fonkelende Juwelen. Hij dacht: ze kan er nice zien,
maar met mee kijken. Hij wist zelf met wat hij daarmee bcdoelde. (p. 95)

Opmerkelijk is het onderscheid dat gemaakt wordt tussen zirn en Jrj/'fcrM. De termen
'terugkaatsend', 'glänzend' en 'fonkelend' doen denken aan het effect van een
zonnebril waarin je in plaats van de ogen van de drager jezelf ziet. De combinatie
'fonkelende juwelen'benadrukt vooral de hardheid en het dingachtige karaktcr van
haar ogen. De gehele beschrijving van Eva's ogen roept vooral ondoordringbaar-
heid op. Zi«i wordt in bovensuand citaat gebruikt voor een objectiverende,
neutrale, afstandelijke manier van kijken. Dit doet vermoeden dat fei/Jkrti geasso-
cieerd wordt met persoonlijke betrokkenheid en gerichte aandacht, lets waar Eva
zieh liever niet mee in wil laten. Dit blijkt ook uit het feit, dat ze Hans een
afscheidsbrief schrijft op het moment dat ze meer gei'nvolveerd dreigt te raken in
haar relatie met Hans dan ze wil. Het is treffend dat ze in haar brief met betrekking
tot hun relatie het beeld gebruikt van twee evenwydige lijnen die elkaar niet
mögen raken:

Begrijp me alsjeblieft: wij zijn als twee evenwijdige lijnen, waartussen de enige
kans op geluk ligt, maar evenwijdige lijnen die elkaar nooit mögen snijden (p.
161)

Dit beeld gebruikte Warmond ovengens al eerder, namelijk in het gedieht .S7<M/>-

Op ongelovige voeten
slaapwandelen door de nacht
onder läge zwaarmoedige wölken
tussen hoge gesluierde huizen

16 Simone de Beauvoir, f > nuuufan/nrn. Amsterdam 1996 (1954), p. 88
17 In: \"«ur mm agf. Den Haag 195526



zijn wij dit
twee vreemden
in een verlaten stad
gcen vreemdelingendienst
verschaff ons onderdak

twee cvenwijdige lijnen
in een oneindig vlak.

()ok de film- en toneelmetafoor passen in dit beeld: het is niet duidelijk wie Eva
wcrkelijk is, ze speelt een rol, dc ene keer is ze het romantische nai'eve schoolmeisje,
de andere keer de doorgewinterde femmc fatale. Haar vermögen om van de ene rol
in de andere te stappen wordt met ironische distantie beschreven in het volgende
citaat:

Ze liet haar oogleden zakken als een toneelgordijn voor een decorwisseling.
Toen zc hem weer aankeck stunden haar ogen dieptnest. (p. 146)

Als hun erotische relatie voorbij is, verändert Eva in Hans' ogen in een objectachtig
type, in een 'dame'. Dat is in zijn vocabulaire een denigrerende kwalificatie voor
'een sexloos wezen', dat aan geen enkele emotie appelleert, zelfs niet aan zijn hoffe-
lijkheid.Je kunt je als lezer overigens afvragen of Eva daarvöör wel door Hans als
subject werd ervaren. Hij heeft Eva nodig om zichzelf te bewijzen dat hij nog iets
van levenshonger in zieh heeft. Het lijkt er op, dat zij voor hem meer een functie
dan een persoon is, iets waarvan hij zieh bewust is:

Ik ben alleen maar [...] geobsedeerd op een manier die ik helemaal niet kende.
En dan niet door jou zoals je bent, maar door een sfeer die met jou samenhangt,
of liever: door een levensbelang dat ik voor mezelf aan jou toeken. En daardoor
word jij een volstrekte ander dan die je bent. Dat is verdomd vervelend. Het
maakt mijn houding naar twee kanten moeilijk, ten opzichte van jouw werke-
lijke ik en ten opzichte van een fantasiefiguur of liever: een fantasiesfeer. (p.
142)

Bij haar vindt hij weliswaar de zekerheid terug dat hij weer leeft, maar dat is niet
genoeg om de relatie voort te zetten. Het is volgens hem stom toeval dat juist zij
hem die stap van niet-leven naar weer-wel-leven heeft laten doen.
In de roman komt ook de klassieke verbinding tussen Eros en Thanatos aan de orde.
In een van de cursieve passages wordt het verlangen naar liefde en erotiek in een
breder kader geplaatst door dit verlangen te verbinden met de doodsangst, die de
metis van zijn eigen lichaam vervreemdt. Alleen door je te verbergen in de armen
van een ander kun je de doodsangst op een afstand houden. Deze visie is vergelijk-
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baar met die van het existentialisme. waarin het verlangen opgenonien te willen
worden in het «1-501 bevrcdigd kan worden via de oniweg van de ander. 1 )oor het
contact van lichaam tot lichaam incarneert de mens in actieve zin, hervindt hij
zichzelf:

Omdat een mens een doodsbang en ellcndig dier is, dat tegclijk met zijn klcrcn
een bepaalde zekerheid om zieh heen hangt waarin hij tot iedere prijs wil
geloven, al was het maar omdat de anderen, de toeschouwers, de buitenstaan-
ders, erin geloven. En die anderen, die buitenstaanders, zijn ook weer stuk voor
stuk doodsbange, machteloze dieren, die hetzelfde doen. Misschien hopen ze
dat die zekerheid, naarmate hij echter lijkt ook echter wordt. Een werkelijke
bescherming tegen het enige gevaar waarvoor ze zö bang zijn dat ze er zelfs niet
aan durven denken. Denken, niet in filosofische zin, of achter het scliild van een
religieus voorbehoud, maar je als het ware lichamelijk bewust maken dat je
dood om je heen aan alle kanten voor je klaar kan staan.Je lichamelijk verecn-
zelvigen met het besef hoe het zijn moet als je hart ineens hapert en dan
ophoudt met kloppen. Als je er ineens in je hersens iets lijkt te scheuren. Als er
ineens iets is, dat je adem de doorgang belet. (... |

Alleen däirom verbergen mensen zieh in de armen van andere mensen. Willen
ze armen om zieh heen voelen.die hen vasthouden; omdat het onmogelijk lijkt
dat het gebeuren zou zolang iemand je maar dicht genoeg bij zieh vasthoudt.
Ümdat een mens, die zieh vertrouwd heeft proberen te maken met zijn eigen
dood, van zijn eigen lichaam vervreemd is, zo zeer dat het zijn eigendom, zijn
bezit niet meer is. Hoogstens kan het dan nog eigendom zijn van cen ander cn
door die ander aan hem teruggegeven worden, (p. 96-97)

De lichaamsbeleving in Warmonds roman sluit met alleen aan bij existcntialistischc
ideeen, maar ook bij de naoorlogse herwaardering van het lichaam, die onder
andere gekenmerkt wordt door het ontsnappen aan een controlercnde rationahteit,
oorspronkelijke zuiverheid, mystiek en symboliek.'" Deze aspecten zijn ook terug
te vinden in Pos/worf wor /»fmd/Kfo/d/id. Alleen door het controlerende, reflexieve
denken uit te schakelen ontstaat de Leib-bclcving in het eerste-graads bewustzijn.
Het orgasme levert de hoofdpersoon weihaast mystieke ervaringen op, waarin
ruimte en tijd als het ware wegvallen en hij vervuld wordt van

het reinigende, ruimteloze besef van volledige wedergeboorte (p. 125)

De orgastische momenten gaan bij Hans gepaard met visioenachtige gewaarwor-
dingen, waarin hij zichzelf ziet en ervaart als een Chinese prins. Deze ogenblikken,

18 Hugo Brems, /Jf/umrfi/Mitfi/ m i/r «-prnmrnlW^ porii>. ßi/Jra^r (of </<• tüfjfef<rij<Ti«({ 01 <<r /i7rwif-/iHton-

«dtf simmnf tun •/<• i W e m e .Vdrriinifcr /xx-*w / 9 5 0 - / 960 H u s c h 1976: 113 c.v.
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die hij de 'chinese momenten' noemt, doen niet alleen mystiek aan door het
opheffen van tijd en ruimte, maar gaan ook gepaard met vicalistische sensaties. Op
zulkc momenten dacht hij:

Dit is de laatstc vraag en het laatste antwoord. Nu kan mij niets meer gebeuren.
Ik heb de tijd op zijn staart getrapt. Als ze nu de hele eeuwigheid op me neer-
dondercn, zal ik hem met een luchtig handgebaar opzij schuiven. Ik kom geen
tijd meer tekort. Ik heb ook geen tijd meer over. Ik ben zelf tijd. Ik ben een
gebeurtenis. Een vast punt in het heelal. En dat heelal ben ik 66k weer zelf. [...]
Gaf zij hem zijn wereld terug, hij zou haar de hare met alleen teruggeven, maar
met nog ccn aantal ändere werelden erbij. Wie een heelal beheerde kon royaal
zijn met het uitdelcn van werelden, planeten, spiraalnevcls, meteoren en de
komeet van Halley. De laatste nu eens met een keer in de honderd jaar, maar zo
vaak ze maar wildc. (p. 138-139)

In Warmonds poczic zijn aanduidingen van het eerste-graads bewustzijn te
herkennen aan signaalwoordcn die een zekere mate van directheid aangeven:
vanzelfsprckend, ecnvoudig, zorgeloos, probleemloos, natuurlijk, onvatbaar, terug-
keer en oorsprong. Hoewel deze woorden met letterlijk voorkomen in Warmonds
roman, zijn ze wel van toepassing op de manier waarop de hoofdfiguur van de
roman de erotiek en zijn lichaam ervaart. De visioenen zijn louter visueel en
non-verbaal. Hans wil er ook eigenlijk niet over praten, uit angst dat de visioenen
dan verdwijnen. Uovendien heeft hij het idee dat rationele verklaringen de zuiver-
heid van zijn ervaringen aan zullen tasten:

Als jo erover nadacht, veel over nadacht, zou je de volgende keren bepaalde visi-
onaire verwachtingen kunnen koesteren, die dan 6f teleurgesteld zouden
worden of in elk geval onecht -want van buitenaf opgeroepen of aangemoe-
digd- zouden lijken.

Toen hij dan ook een keer een essay in handen kreeg waarin het optreden van
mystiek-religieuze en erotische visioenen verklaard werd vanuit een verstoring van
het chemisch-organische evenwicht —te snelle of belemmerde ademhaling veroor-
zaakt een verhoogde concentratie van kooldioxide in het bloed, de remmende
invloed van een veiligheidsklep in de hersens wordt verminderd en de visioenen
hebben vrij spel- sloeg hij het boek, ondanks zijn nieuwsgierigheid, na een paar
bladzijden al dicht. Hij had genoeg beredeneerd in zijn leven. En alles wat hij ooit
verkl.urd had, had hij dood verklaard. Daar zou hij voortaan maar nice ophouden.
(p. 139)
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Uit het voorafgaande blijkt. dat crotiek een belangrijke rol speelt in Warmonds
roman. Hans ervaart Eva als "zijn paspoort voor het land der levenden". vi.it wil
zeggen: in de eroriek voelt hij weer verbinding met het leven, het zijndc. Eva moet
hem verlossen van de vervreemding, van de dood. Dankzij do eroriek kan hij zieh
wat meer thuis voelen in deze wereld. In hetzelfde jaar als ftts/Hwf iwr m<7
verscheen de dichtbundel met de veelzeggcnde titel Harwifr, mi
(Amsterdam 1961).
Hans wil zijn 'verlossingshonger'stillen via de ander. Eva is voor hem niet meer dan
ecn funcrie. Op het moment dat ze hem verlaat, haat hij haar:

Niet omdat ze hem afdankte, maar omdat ze hem daarmee de pas afsneed naar
zijn nieuwe leven, waarin hij bhjkbaar nog steeds de weg met wist. (p. Ui3)

De eroriek is voor Hans een toegang tot dat andere leven. zoals een paspoort nood-
zakelijk is om een land binnen te komen. Op het moment dat iemand /ich in het
beoogde land bevindt, moet hij zelf zijn weg vinden: alleen of met beluilp van een
gids. Een uitgebreid metafoorpatroon maakt duidelijk. dat Hans daar niet geheel in
slaagt. Hij voelt zieh achtereenvolgens een 'immigrant', een 'tourist', een "displaced
person', een 'melaatse', een 'indringer'. een 'spion', een 'vijand' en een
'overlevende'. Niet alleen eroriek, maar ook vriendschap kan ervoor zorgen, dat
iemand zieh meer thuis gaat voelen in het 'land der levenden'. Hans nocmt zijn
vrienden Bert en Jaap immers respectievelijk zijn 'gids' en 'inheemse begeleidcr'.
Als zowel de eroriek als de vriendschap wegvallen, voelt Hans

zieh verder van die anderen verwijderd dan ooit, alsof ze niet werkelijk
bestonden.alsof hij de enige overlevende was na een ramp, die alle leven van de
hele aarde had weggevaagd en alsof die anderen alleen nog in zijn hcrinncring
bleven voortbestaan. (p. 193)

Op dat moment ervaart Hans anderen als onwerkelijk. Hij voelt zieh volkomen van
hen vervreemd. Het is niet voor niets dat in deze roman het beeld van het
memandsland wordt gebruikt. Een niemandsland is een gebied tussen twee grens-
posten in of een tussengebied dat geen van de strijdende partijen het zijnc kan
noemen. In deze roman is het niemandsland het gebied tussen enerzijds volledige
vervreemding en anderzijds werkelijk, volledig contact met de ander. V66r hij Eva
ontmoette, was hij

al die dagen schijndood geweest. Hij had rondgelopcn, gepraat, gegeten,
gedronken en geslapen als een automaat. (p. 97)
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Het dingniatige bestaan, omschreven door vervreemding aangevende woorden als
'schijndood' en 'automaat', wordt door de erotiek in ieder geval enigszins door-
broken. Hans omschrijft dit proces als een 'ontdooien'. Dit woord geeft net als de
term 'niemandsland' een tussenfase aan: niet meer bevroren, maar ook nog niet
hclemaal gesmolten. Erotiek doorbreekt weliswaar de vervreemding, maar slechts
ten dele. Hct levcn, in ieder geval Hans' leven, is een strijd om de vervreemding de
baas te blijven.
Het 'niemandsland' is ook het land van de anderen, waar niemand voor Hans een
eigen gczicht heeft. Hij kijkt naar hen als een toerist naar de autochtone bevolking.
Icgclijkertijd is Hans voor de anderen een 'niemand', met meer dan een toevallige
passant:

Hij voelde zieh een indringer, die niet in het leven van anderen paste, zomin als
hij paste in het leven van Eva. Een spion, dacht hij, een vijand. Niemand kijkt
naar me, maar iedereen ziet me. (p. 155)

Hct niemandsland is tevens het land waar niemand zichzelf werkelijk laat zien, waar
men rich verschuilt achter cliches en ironic. Voorbeeldcn van bewoners van dit
geestelijk nieinandsland zijn de mensen die de Olympus-bar bezoeken en de gasten
op Eva's partijtjes. Het zijn karikaturen van zichzelf.
Kortom, Warmond speelt in haar roman een intelligent spel met de term
'niemandsland', waarvan de betekenis telkens enigszins verschuift.
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In het vorige hoofdstuk werden twee belangrijke existentialistische thema's
besproken: de grenssituatie en de ander. In dit vijfde hoofdstuk wordt aandacht
geschonken aan de andere kenmerken van het literaire existentialisme: engagement,
gesloten ruimtes, geseculariseerde invulling van christelijke begrippen, het tlassiti-
catieprocede en registerwisselingen. Ten slotte wordt de reeeptie van Aw/worr ivor

besproken.

In de definirie van Van Stralen is engagement niet beperkt tot politieke betrokken-
heid.
De gespannen situatie waarin het romanpersonage zieh bevindt, leidt tot het inzicht
dat een keuze onvermijdelijk is. Elke bewuste beslissing die dan genomen wordt,
beschouwt Van Stralen als een vorm van engagement. Dit engagement kan drie
kanten uit gaan: totale berusting, herorientering en aanvaarding of daadwerkelijke
verandering van de situatie. Er is een verband tussen deze keuzes en de mate waarin
het personage gelooft in persoonlijke vrijheid.
Weinig vertrouwen in de persoonlijke bewegingsvrijheid leidt tot totale berusting,
ook al wordt de situatie als negatief ervaren. Het romanpersonage dat deze weg
kiest, probeert zieh vaak overeind te houden door cynische kritiek op de bour-
geoisie en op het meeloopgcdrag van de grote massa. Alleen op die manier meent
hij iets van zijn eigen authenticiteit te kunnen behouden. Niet zelden ontaardt zijn
gedrag in zelfdestructieve neigingen of ressentiment.
In het tweede geval (herorientering en aanvaarding) komt het personage door de
gespannen situatie tot nieuwe inzichten en besluit hij opnieuw maar dit keer
bewuster zijn situatie te aanvaarden, 5<i<Mfr bur ui'ier. Door deze nieuwe cn bewuste
keuze heeft dit personage iets meer authenticiteit bereikt dan het personage dat op
fatalistische wijze kiest voor de totale berusting. In het esthetisch existentialisme
wordt authenticiteit vaak geassocieerd met het pre-rationele domein of met roman-
tische thema's als de verloren onschuld van de jeugd en de zuiverheid van de
natuurmens. Erotiek kan het leed vaak verlichten of-ook al is dat dan misschien
tijdelijk- opheffen.

De laatste keuze (verandering van de situatie) komt vooral voor in het ethisch exis-
tentialisme. Door een groot vertrouwen in de reikwijdte van de persoonlijke vrij-
heid kan het personage zijn situatie daadwerkelijk ten goede veranderen. Dit
vertrouwen gaat samen met een groot gevoel van verantwoordelijkheid voor de
maatschappij en de ander. Deze keuze komt dicht in de buurt van het politieke
engagement van Sartre.
De vraag doet zieh voor welke vorm van engagement terug te vinden is in Aw/wort
»wr nimw/idi/W. De laatste vorm is er niet in terug te vinden, aangezien maat-



schappclijkc betrokkenheid nauwelijks een rol speelt in dit boek. De eerste vorm,
cynische berusting, wordt gekenmerkt door scherpe kritiek op het de burgerlijk-
heid en door zelfdestructie. Hoewel Hans Erkelens zieh blijkens een enkele passage
afzet tegen met name de benepen burgerlijkheid van zijn ouders, is dit geen
dragend onderdeel van zijn levenshouding. De enkele keren dat hij zieh bedrinkt,
zijn incidentcn, geen doelbewuste pogingen tot zelfdestructie. Ook zijn geworstel
en opstandigheid wijzen niet in de richting van berusting. Blijft over de tweede
vorm, waarin het personage na een grondige herorientatie 5«</Jer in/ iww zijn situ-
atie opnieuw aanvaardt, mede dankzij de verzachtende invloed van de erotiek.
De grcn.ssituatic waar Hans Erkelens door zijn ziekte in terechtkomt, dwingt hem
opnieuw zijn positic te bepalen. In eerste instantie levert dit een perspectief vol
nieuwe mogelijkheden op, maar al spoedig blijkt dat hij daar niet goed raad mee
weet. Hij komt in een soort niemandsland terecht: de oude situatie voldoet niet
nicer, maar hoe het dan wel moet, is niet duidelyk:

Ik had een afspraak met mezelf. Met de nieuwe Hans, die ik worden zou. Met
de Hans die nog leefde. Die weer lcefde! Die helemaal opnieuw zou beginnen.
Die geen fouten nicer zou maken. Of in elk geval minder dan vroeger. Of toch
op zijn minst zonder zieh van die fouten al te veel aan te trekken. Ik had een
afspraak met mezelf, maar ik ben vergeten waar en waarover. (p. 31)

V66r die periodc is Bert de belangrijkste mens in zijn leven, daar kan geen geliefde
tegenop. Hij is zijn referentiekadcr, iemand die hem als een vader houvast en zeker-
heid biedt. Welke proporties dat kon aannemen, blijkt uit de scherpe analyse van
Esther, zijn ex-geliefde:

Bert zou zeggen ... Bert zou dit doen ... Bert zou dat doen ... Bert was zo
geweidig. Bert was zo'n beste vriend. Bert was zo'n goed mens ... Als je niet
beter wist, zou je nog heel wat gaan denken van die vriendschap. Zou die Bert
dat prettig vinden om als God allemachtig beschouwd te worden? Zou dat niet
verschrikkelijk irritant zijn: aldoor de verering van zo'n volwassen padvinder
om je heen? Dat verplichtte je om doorlopend op je tenen te staan.Je mocht
nooit eens doen waaruit blijken zou, dat je niet zo volmaakt was. Of eigenlijk
ook wel: voor zo iemand was je natuurlijk, behalve almachtig en alwetend, ook
onfeilbaar. Een soort prive-godsdienstje. (p. 99)

Na zijn crisis komt Hans (27!) in een soort verlate puberteit terecht. Hij besluit zieh
los te maken van Berts bevoogding, voortaan volgt hij zijn eigen weg. De 'wijze'
raadgevingen van zijn vriend irriteren hem, het zijn hinderlijke inbreuken op zijn
persoonlijk leven. Tijdens een gesprek met zijn jeugdvriend Jaap, die hem advies
vraagt over een bepaalde kwestie, realiseert Hans zieh hoezeer hij be'invloed is door
zijn leermeester:
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Hij hield plotseling op. Waarom deed hij zo agressief? Wie was er hier aan het
woord, Bert of hij? Dit waren de principes van Bert; pnncipes waarvoor Bert
met zijn leven zou instaan. Maar hijzelf? Had hij het recht Jaap aan te vallen met
Bert's wapens? Kon hij zieh opwinden als een ander met onmiddcllijk theore-
tisch met hem eens was wat hij zelf in de praktijk imsschien met zou aan-
kunnen?> Bfrt. Ntr Bm. CkW Bert. (p. 121)

Ineens ziet hij zichzelf via de ogen van een ander, namelijk vanuit zijn nieuwe ik.
Hy beseft dat hij zijn eigen referentiekader moet tbrmcren, mtgaandc van wat hij
zelf relevant en essentieel vindt. Dit leidt tot ecn herorientatie op werk en relaties
Hij conformeert zieh niet (meer?) aan het idee, onder nicer geventileerd door Bert,
dat zijn integriteit als kunstenaar in het geding is nu hij met nicer vnj schildert.
Undanks het feit dat hij opgeleid is tot kunstschildcr kicst hy voor het rcclamcvak.
omdat er nu eenmaal brood op de plank moet komen. Hij bcoefent zijn vak niet
alleen uit pragmatische overwegingen, zijn werk fungecrt in moeilijke tijden ook
als een bancirkel waarbinnen hij zieh terug kan trekken.

Berts negatieve kijk op Eva, gebaseerd op een eigen vroegere ervaring met haar,
maakt geen indruk op Hans. Ook in deze kwestie vormen de idceen van zijn lccr-
meester met meer zijn referentiekader, hij bepaalt zelf zijn positie. Hoewcl zijn
relatie met Eva op een echec uitloopt, komt hij er, W</er bur i<wr, uit tcvoorschijn
als een ander mens. Dankzij haar, of beter dankzij de erotiek komt hij weer terug in
het land der levenden, kan hij de band met het bestaan weer herstellen. Zoals ik al
eerder betoogde, is Eva voor hem veeleer ecn functie dan een persoon. Bovcndien
komt hij middels de erotiek in een pre-rationeel domein waarin hij bevrijd is van
een controlerende rationaliteit. Dit doet hem besluiten zieh voortaan met meer zo
te fixeren op het denken, maar zieh meer te gaan richten op het doen.
Na zijn echec met Eva herstelt de vriendschap met Bert zieh weer, maar nu met
minder 'padvinderachtige' trekken. In een eerder expose betoogde zijn leermeester
dat vriendschap door haar blijvend karakter belangnjker is dan vluchtige erotiek.
Het lijkt erop dat Hans zieh uiteindelijk by deze visie aansluit:

Hij voelde zieh feestelijk gestemd. De afgelopen maanden had hij zieh als een
klein kind gedragen. Daarnet met Eva wel het allerergste |in een ctablissement
had hij uiterst koel tegen haar gedaan). Maar dat was nu voorbij. Een koorts-
droom, die je maar vergeten moet. Eva was weg en Bert was weer terug. Hij
voelde zieh nu pas werkelijk genezen. (p. 183)

Dat dit een wankel evenwicht is, blijkt uit zijn reactie op de dood van zijn vriend.
Hij zal opnieuw zijn positie dienen te bepalen. Dit wordt gesymboliseerd door het
open einde, dat tegelijkertijd een circulair einde is, omdat we hier net als in het
begin een radeloze hoofdpersoon zien in de buurt van zijn oude HBS. Opnieuw



wordt hij ovcrvallcn door dc absurditeit van het bestaan en ervaart hij op nogal
lctterlijke wijze ecn gevoel van nausee.

Ecn bclangrijk moticf in literair-cxistentialistische literatuur is het existentiele
misverstand of de absurditeit, door Camus omschreven als de spanning tussen het
menselijk verlangen naar eenheid en duidelijkheid enerzijds en het redeloze
zwijgen van de wereld anderzijds. Het absurde zit in geen van beide elementen, het
wordt geboren uit him confrontatie. Vervreemding en walging zijn hier uitings-
vormen van. Tussen de zekerhcid dat ik besta en de inhoud die ik aan deze zeker-
hcid probeer te geven ligt een onovcrbrugbare kloof, aldus Camus.' Altijd zal ik een
vrcemdeling voor mezelf blijven. Iemand die geen enkele hoop koestert en zieh
daarvan bewust is, maakt niet langer deel uit van de toekomst. Dit is onvermijdelijk,
zoals het ook onvermijdelijk is dat iemand hieruit probeert te ontsnappen, door
Camus aangcduid als een (ontsnappings)sprong. Hij vindt dit wehswaar begrijpelijk
maar niet juist Camus wil weten of hij kan leven met wat hij weet en daarmee
•illeen. Zocken naar wat waar is, is met hctzelfde als zoeken naar wat wenselijk is.
Het kenmcrkende van de absurde mens is dat hij niet in de diepe betekenis der
dingen gelooft. De sprong uit het absurde kan verschillende kanten uitgaan: geloven
in het goddclijkc of het eeuwige, opgaan in de illusies van het dagelijks leven of van
een idee. Deze ontsnappingssprongen zijn allemaal oogkleppen om het absurde niet
onder ogen te hoeven zien. Geen hoop meer hebben is echter niet hetzelfde als
wanhopen. Iemand is een wijze als hij leeft van wat hij heeft zonder te speculeren
op wat hij niet heeft:

Als de absurde mens om te ontsnappen aan de angstige vraag: 'Wat zou het
leven dan zijn?' zieh als een ezel moet voeden met de rozen der illusie dan
neemt hij, liever dan zieh neer te leggen bij de leugen, onbevreesd het
antwoord van Kierkegaard aan: 'de wanhoop'. Alles welbeschouwd zal een
vastbesloten geest daar altijd aan kunnen wennen.~

Drie wegen staan open voor de mens die zieh bewust is van het absurde: zelfrnoord
plegcn, de ontsnappingssprong of de uitdaging aangaan die het absurde inhoudt.
Dat het leven zin-loos is, wil namelijk niet zeggen dat het niet de moeite waard is
om geleefd te worden. De absurde mens wil weten of het mogelijk is te leven
zonder zieh ergens op te beroepen. Leven betekent het absurde onder ogen zien,
wie het bewuste verzet opgeeft, ontwijkt het probleem alleen maar:

De zelfrnoord is geen logisch gevolg van de revolte, maar juist het tegenoverge-
stelde, omdat van iemand die een eind aan zijn leven maakt, wordt veronder-

1 Albert Camus, Dr myfr urn S u ^ . £CTI «say <n*r /irt afowifc. Amsterdam 1975 (1942): 26-27
2 Camus, 1975:52
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steld dat hij zijn lot aanvaardt. Evenals de sprong houdt de zelmioord de incest
extreme vorm van aanvaarding in. [...] De geest mag de nacht niet ontwijken,
zeggen mystici en existentie-filosofen. Zeker. maar niet de nacht die ontstaat
wanneer de mens zijn ogen sluit. Eerder de nacht van de wanhoop, waann hij
zijn scherpzinnigheid niet verliest, een poolnacht, waarm de geest waakzaam
büjft.'

Het existentiele misverstand of de absurditeit speelt met name in het levcn van de
hoofdpersoon en in dat van Esther Engelrijk, zijn voormalige vriendin, een grote
rol. Er is een belangrijk verschii in de keuzes die beiden makcn: Hans kiest ond.mks
alles voor 'Lebensbejahung', terwijl Esthers leven door haar keuzc voor suicide
uiteindelijk resuiteert in 'Lebensverneinung'. Ik ga hier nu niet vertier in op de
absurditeit in het leven van Hans, dat is in voorafgaande paragrafen al uitvoerig aan
de orde gekomen. In deze paragraaf Staat Esther centraal.
Esther Engelrijk (what's in a name?), 32 jaar oud, mooi, waarschijnlijk angliste (het
is niet duidelijk of ze haar Studie heeft afgemaakt), promiscue levenswandel, wordt
door Hans gekarakteriseerd als een vrouw, 'die alles amüsant vond en niets dc
moeite waard' (p. 97). Door haar ontmoeting met Kann, een ex-geliefde en de
enige die haar rust kon geven indertijd, beseft ze ineens hoeveel tijd ze uitussen
vergooid heeft. Ze voelt zieh leeg, oud, op en fanee. Twaalf jaar geleden woonde
Karin bij haar in huis, tot ze er allebei door haar ouders uitgegooid werden. Met
ironische distantie vertelt Esther aan Hans hoe haar ouders in het bijzijn van de liele
familie tijdens een soort bezweringsritueel al hun kleren hebben verbrand. Karin
ging terug naar haar ouders, zieh daarbij conformerend aan hun afkeurendc
houding ten aanzien van homosexuele relaties. Het idee dat Karin haar afgenomen
is, wordt later door Esther als volgt gecorrigeerd:

Nee, ze hadden me iets veel belangrijkers afgenomen: het vermögen om met
hersenschimmen te leven. Dat geloofde ik toen nog, dat je met hersen-
schimmen leven kon. Of nög erger: dat je zonder hersenschimmen geen leven
had! (p. 70)

Dit impliceert, dat ze de absurditeit van het bestaan volledig onder ogen moet zien,
aangezien een van de door Camus genoemde ontsnappingssprongen, dc sprang
naar een bestaan vol illusics, voorgoed onmogelijk is. Deze confrontatie met de
absurditeit veroorzaakt walging en vervreemding. Zoals vaker bij Warmond treden
deze motieven in combinatie met het ijMfge/mofttf op:

Ze stond op en bekeek zieh in de spiegel boven de wastafel. Dit is mijn gezicht.
Er was geen gezicht denkbaar waar ze zoveel weerzin voor voelde. Ze bracht
haar arm omhoog en zag in de spiegel een kleine, sierlijke hand, die als de hand

3 Camus, 1975:68



van ecn blinde met de vingertoppen längs de huid tastte: längs een hoog, glad
voorhoofd, een tamelijk lange, rechte neus, met duidelijk getekende,
schuin-oplopcnde neusvleugels, längs een grote, gulzige mond en een kleine
rondc kin. Zc keek in de spiegel alsof die hand door een ander bestuurd werd.
Alsof het verrassend zou zijn, te zien wat er verder zou gebeuren. Rond de hals
blccf de hand hggen: een kaline schroef van vlees. (p. 101)

Het vcrvrceindingsmotief wordt net als bij de hoofdpersoon versterkt door de film-
metafoor, zoals in het volgcnde citaat waarin en passant ook duidelijk wordt wat de
diepere achtergrond is van Esthers promiscuiteit. Ue erotiek is bedoeld om de
controlerende rationahteit uit te schakelen, maar dat mislukt:

En niemand heeft ooit geweten of zelfc maar vermoed dat ik daar volstrekt niet
bij betrokken was. Dat ik erbuiten stond, dat ik in gedachten commentaar
leverde, als de onderschnften bij een film. En ik zweer je dat ik het eerlijk
geprobeerd heb. Dat ik op de duur nergens anders meer aan dacht dan aan die
poging om inczolt te vergeten, om mezelf ecus te verliezcn aan een ander. Ik
gcloof niet dat ik het kan. Nooit ... (p. 74)

Aan de one kam verlangt zc naar authenticiteit, aan de andere kant schuift ze de
vcrantwoordelijkheid daarvoor af op God. Ze heeft blijkbaar weinig vertrouwen in
haar eigen persoonlijke vrijheid. Toch kiest Esther niet voor een vlucht in de gods-
dienst, aangezien ze zieh verdoemd acht:

Nou, als je |Hans] dan werkelijk wat voor me doen wilt, verzin dan maar een
nieuwe, onafgesleten, enorme rochelende vloek voor nie. Dat zou ik wel
willen: lang en hard en afdoend vloeken. Want wat kan ik zelf helemaal
verzinnen? Godvergodvergodvergodver... Verder körn ik niet eens.
God-ver-wät-eigenlijk? Niet eens godverdömme! 'God verdoem mij' is dat.
Nou, dat is al gebeurd neem ik aan. Daar heb ik niks aan. Godvermijme! Ja, dat
zou het kunnen zijn: Godvermijine! God uitdagen me mij te maken en nu eens
niet de projeetie van een ander. Godvermijme! (p. 72)

Een vlucht in een ideaal, een andere ontsnappingsmogelijkheid, lijkt voor Esther
ook afgesloten:

Ik heb nooit iets gewild. Andere mensen willen allemaal iets. lets bereiken. lets
worden. Als ze thuis niet gewild hadden, dat ik ging studeren, had ik ook dat
niet gedaan. (p. 102)

Aangezien twee ontsnappingssprongen, de vlucht in illusies en de vlucht in gods-
dienst of ideaal, niet mogelijk zijn, rest Esther nog sieches een andere mogelijkheid:
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de zelfmoord. Iemand die zelfmoord pleegt legt in zekere zin een bekentenis af,
aldus Camus. Wie hiertoe overgaat, bekent dat hij het leven niet do inuoito waard
vindt, omdat hij het leven niet meer aankan of begrijpt. Het is een poging oni te
ontsnappen aan do absurditeit van hot bestaan. Volgens Esther is er voor zolfmoord
geen moed nodig. alleen maar onverschilligheid, mochcid of vcrvolmg, typisch
kennierken die het absurde levensgevoel markeren. Haar daad koint niet vx>ort uit
een teveel of uit een tekort, zoals Esther zelf aangeeft:

En Maud zal zeggcn: 'Wat ik van belang vind, is de vraag of zoiets nou gebeurt
uit een teveel of uit een tekort.' Uit geen van rweeen. Uit een vacuum, (p. 103)

Op de hotelkamer, waar ze uiteindelijk een overdosis pillen zal ncmen, ovcrdcnkt
ze de mogehjke conunentaren op haar daad. Het verlangen naar ecnvoudigc, over-
zichtelijke antwoorden kwalificeert ze als een vlucht, als een methodc oin zieh er
verder niet mee mee bezig te hoeven houden:

De meeste mensen willen alleen het 'waarom' weten, omdat ze dan zelf dc
mogelijkheid van zieh afgeschoven hebben. Dan kunnen ze zeggen: Woot je
waarom? Hij of zij had een ongelukkige liefde. Ot, hy of zij had con ongences-
lijke ziekte, of speelschulden, of een misdaad op zijn geweten. Däärom! Als je
op zo'n vraag naar het waarom zou antwoorden: 'Waarom niet?', dan zouden zc
onzeker worden, dan zouden ze gaan twijfelen aan het goed rocht van hun
eigen 'däärom niet'. Er bestaat immers met zoiets eenvoudigs als waarom en
daarom. (p. 103)

In de vorige paragraaf besprak ik drie vormen van engagement: berusting, aanvaar-
ding na heronentatie en daadwerkelijke verandering van de situatie. Hans Erkolens
kiest voor de tweede, Esther voor de eerste mogelijkheid -en wcl dc zelfmoord-
die de meest extreme vorm van berusting is. Dat het voor haar geen opwelling maar
een bewuste keuze is, blijkt uit het volgende citaat:

Ze was hier |op de hotelkamerj vrijwillig en ze zou hier vrijwillig kunnen
weggaan. J...J Dit is het enige, dat ik ooit werkelijk gewild heb. (p. 104)

Df JlruWf
De mens verdraagt zijn vrijheid niet, zo stelt Sartre. De poging van de mens om zijn
eigen vrijheid te ontkennen noemt Sartre m<jMMJi5f/oi of kwade trouw. In het werk
van andere existentialisten wordt deze leefwijze gekarakteriseerd als 'mythische
dommeling' (Jaspers) of'Zijnsvergetelheid' (Heidegger).'' Het 'Men'-ccn term van
Heidegger voor de massa- is hier een typerend voorbeeld van. Het bestaan van de

4 ne: H. van Strafen, ßodirrvoi fcnuo. &n inlruftn; in fcrt (ifrrajrr «MMtftdfomr. Leuven-Apcldoorn
1996:19



massamens is een anoniem bestaan. Hij leeft niet vanuit zijn eigen ideeen en opvat-
tingen, maar is de exponent van het gemeenschappelijke: hij bevestigt wat iedereen
zegt, wenst en doet.*"
Van Stralen noemt drie vormen van kwade trouw, die elkaar gedeeltelijk over-
lappcn. Allerccrst het ontkenncn van bcpaalde gevoelens of impulsen. Dit resulteert
in ccn angstige vlucht voor de spontaniteit van het pre-reflexicve bewustzijn. In
L'Arr rt /f «Awf noemt Sartre als voorbeeld een vrouw die in een cafe begint te
flirten met ccn van de niannelijke gasten, terugschrikt voor het mogelijke gevolg
daarvan en vervolgens afhaakt.''
Ten twccdc hct vastleggen van deze spontaniteit. Een voorbeeld is de mens die blijft
steken in zijn verdriet. Zijn aanvankelijk spontane emotie wordt als het ware
gefixcerd inn het inslaan van nieuwe wegen te ontlopen. Een ander voorbeeld is de
mens die mccnt lets te mocten 2J/M, aangezien hij zichzelf daardoor gevangen heeft
gczct in een stereotype beeld waaraan hij meent te moeten voldoen ten koste van
andere gevoelens of ideeen. Ten slotte ontkent ook de mens die zieh een Taak stelt
en zieh dus concentreert op slechts een handeling het geheel van mogelijkheden
die tot zijn beschikking staan. Sartre spreckt in dit geval van de «prif de 5fnenx. De
derde vorm van kwade trouw vindt men in die gevallen, waarin iemand zijn
persoonlijkc vrijheid ontkent, maar die vnjheid wel buiten zichzelf erkent. Hij kan
dan bijvoorbeeld gelovcn in de alniacht van God of zieh onderwerpen aan de vrij-
heid van iemand anders. Iemand kan ook zijn vrijheid en verantwoordelijkheid
ontvluchten door deze in zelfgekozen Systemen te fixeren.

In de roman P<i.</>«>(>rf i'ccr Mifwwu /̂durf komen diverse representanten van de kwade
trouw voor. Ik laat enkelc voorbeelden de revue passeren. De eerste vorm, het
ontkennen van bepaalde gevoelens en impulsen, komt het duidelijkst naar voren in
de figuur van Jacques de la Rive, een van de bezoekers van de Olympus. Hij is sinds
ticn jaar getrouwd met Connie, die er een vrij liefdesleven op nahoudt, zowel met
mannen als met vrouwen. De la Rive besteedt veel zorg aan zijn kleding, onder
andere om uit te dragen dat hij een heer van stand is. De familie van Connie wil
niets met hem te maken hebben, zijn gesprekken over Metternich of de zeilvaart
rond de Kaap in de 17de ecuw worden door hen afgedaan als 'geouwehoer'. Er
wordt een zeker verband gesuggereerd tussen de promiscui'teit van zijn vrouw en
zijn afkeer van lichamelijkheid. Die afkeer uit zieh op verschillende manieren. Hij
voelt zieh al vies als het buiten te warm is, zweten is blijkbaar een te duidelijke
manifestatie van zijn lichamelijk bestaan. Sex acht hij een animale drift, waar een
beschaafd heer als hij zieh niet aan overgeeft. Door zijn afkeer kan hij zijn lichaam
en dat van zijn vrouw alleen nog maar als Körper ervaren:

5 zic R . C . Kwant. Foiom<>Mi>/<»t,'i> »in </<• fn<i/. Utrecht/Antwerpen 1963: 129

6 tie:Jean-Pau] Sartre. Bn'nj; W .Vi>f/imjpi«i /J rtioiom<"ni>/i#ifii/ Es&iy on Onm/«#y (vertaling: Hazel E.

Barnes). New York 1984:96^98
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Ze moet maar doen wat ze niet laten kan. Ben niet zo. Ik ben tenslotte gecn
beest. Katten in de tuin vroeger, thuis. Blazen. krols geschreeuw. Ik met. Weer-
zinwekkend dat gekronkel van naakt vlees tegen je aan. Het hindert me niet.
Het kon alleen wel een beetje discreter. (p. 39)

Zijn 'kwade trouw'bestaat er niet alleen uit, dat hij bepaalde gevoelens en impulscn
ontkent, maar ook dat hij zijn aversie tegen lichamelijkheid heeft gefixeerd. IX*
impulsen van het pre-reflexief bewustzijn ervaart hij niet als een integnial
onderdeel van hemzelf, maar als iets waar hij zieh voor af dient te sluiten. Door te
vluchten in een veresthetisering van zijn bestaan ervaart hij zijn lichaam niet nicer
als Leib, alleen nog maar als Körper, als een object dat zo esthetisch mogelijk
omhuld dient te worden. In dit beeld past ook het madonna-hoersyndrooni, dat
tegelijkertijd verbonden is met De la Rive's standsbewustzijn: beschaafde dames
doen niet aan sex, dat is iets wat gereserveerd is voor prostituees uit de achter-
buurten:

Ze (Connie] doet maar. Moet maar leren dat ze met een heer getrouwd is en
niet met een dier. Als je heel Jong bent interesseren dergelijke dingen je nog.
CJewoon nieuwsgierigheid natuurlijk. In mijn studententijd ging lk wel met
jaargenoten de achterbuurten in. Dat is tot daar aan toe. Die vmuwen zijn er
voor. Toch smerig ook daar. Nergens een behoorlijke badkamer. Dc meestc van
die vrouwen spraken plat. (p. 43)

Hoewel hij door zijn verfijnd en vrouwelijk aandoend uiterlijk vaak voor een
homoseksueel wordt aangezien, is hij dat niet. Maar hi) heeft door zijn afkeer van
lichamelijkheid geen heteroseksuele contacten nicer, zoals uit bovenstaand citaat
blijkt. Hij is waarschijnlijk een 'nomo', een term die Warmond gebruikt in het
gedieht 'Dag dode dichter':

H.L. Mencken sprekend over
de baardman Whitman betwijfe.lt
of het waar is wat men vertelde
(dat hij zoveel buitenechtelijk
kroost verwekt had) en zelfs
(wat men eveneens zei) dat hij
de Griekse beginselen in
het Amerikaans vertaalde
('all hooey'- volgens Mencken)

in een brief aan Edgar Lee Masters
schrijft Mencken dan ook: 'He was
really probably a N O M O '



cent lach je daarom maar daarna
stemt het voornamelijk droevig
als je bedenkt
hoeveel je er kent en hoeveel
je kcnnissen er dan nog kennen:

allemaal samen een proefschrift
of cen studie-weckend waardig7

Het anti-vitalismc van De la Rive uit zieh niet alleen in zijn afwijzing van lichame-
lijkheid, maar ook in het cultiveren van zijn heer-zijn. Hij heeft zieh als het ware
gefixcerd in elegante conversatie, die overigens door niemand geapprecieerd wordt,
en in een dandy-achtig uiterlijk. Dat getuigt van m<««*jisr/oi. Hierdoor wordt hij
door anderen met als een subject ervaren. Als hij tijdens een gesprek weer eens
benadrukt dat hij tenminste cen heer is, raakt Hans zo geirritteerd

dat hij besloot niet langer mec tc helpen -zelfs niet uit beleefdheid- aan het
overemd houden van het standbeeld waar de ander al die fraaie kleren omheen
gedrapeerd had. (p. 36)

De la Rive wordt door de andere personages niet au serieux genomen. Hij preten-
deert een subject te zijn, terwijl hij zichzelf door zijn anti-vitale trekjes eerder tot
een object maakt." Ook zijn ijdelheid en zelfmisleiding maken hem belachelijk.
Warmond maakt hier gebruik van een komisch procede. Telkens wanneer mensen
met een bepaald stopwoord of eigenaardigheid ten tonele verschijnen kan er een
komisch effect ontstaan. Dit procede Staat bekend als mechanisering.^
De »Kimwitf /öi neemt in Warmonds roman ook nog andere vormen aan. Zo zijn de
ouders van Hans typische representanten van de niassamens. Door haar angst voor
het oordeel van god, maar vooral voor dat van de buren, kortom door zieh te
conformeren aan de burgerlijke moraal perkt zijn moeder haar persoonlijke vrij-
heid in. Zijn vader wordt door Hans gekarakteriseerd als een bekrompen klein-
burger, die zieh laat voorstaan op dingen die hij misschien had künnen doen, maar
niettemin nooit gedaan had. In dit geval is er sprake van een negatieve of afwezige
handeling, een belangrijk existentialistisch motief. Zijn vader is een principeloze
Opportunist, zoals bhjkt uit zijn houding tijdens de oorlog. Hij gaat duidelijke
keuzes uit de weg, iets wat getuigt van kwade trouw:

En hij verlangde eerbied voor het feit dat hij in de oorlog niet 'fout' geweest
was, al was dat ook weer een zuiver negatieve Verdienste, want de programmas

7 uit: Dr jportrn dam <in<fmi/ftiJrrn<'rn. Amsterdam 1970: 20
8 zie John Morroll. •Humor In: Gordon 1999: 188-191
9 zic H. van den Uergh, 'Mechanisering -de lach als levensteken.' In: Kcwwnloi in «fr fcomfiftr

Jt n«j<ir lt.'rm.<ilic urrfcmi» «t mwirtjj. Amsterdam/Antwerpen 1972: 118—133
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van de Engelse zender en de uitzendingen van Max Blokzijl haddcn zijn gelijke
belangstelling gehad.Jf moff iff.« <j/fi;d IWN fuw kaufen frrfci/fcfN. Zf /ictjai oirr «i
uwr._/f moffjf ni'ef /ViffM ii/men rfoorpro/M^dnrf<i;<i//f parfi/'fM /trMvn ot'it ur/ if f.< tjtv<f«.
Hij had nog beter overtuigd N.S.B.-er kunnen zijn, dan wist je waar je je tegen
verweren moest | . . . ] (p. 118)

Iemand die de burgerlijke fatsoensnormen aan haar laars lapt, is Esther Engclrijk.
Zij laat de impulsen van het pre-reflexieve bewustzijn toe door te vrijen met wie ze
wil en creeert zo haar eigen persoonlijke vrijheid, althans op sexueel gcbied.
Uiteindelijk blijkt dat niet bevredigend te zijn. Haar gedesillusioneerd zijn wordt
gefixeerd in cynisme.dat te omschrijven is als gestolde teleurstelling. Deze fixatie en
haar keuze voor zelfinoord getuigen van kwade trouw, omdat zij hiennee aangeeft
geen vertrouwen meer te hebben in haar handelmgsvrijheid, in de mogclijkhcid
haar situatie te veranderen.
Tenslotte is ook Kasper Wever, Eva's man, een representant van de kwade trouw en
wel van de «/>rif <fr icrifMX. Als hij al doorheeft dat zijn vrouw doorlopend allerlei
vriendjes heeft, dan laat hij daar niets van merken. Hij concentreert zieh slechts op
een Taak: zijn worstfabriek zo winstgevend mogelijk maken. Zijn vernauwde en
mechanische manier van leven wordt scherp gepersifleerd door 'professor' Kien,
een van de bezoekers op Eva's feestjes:

Als niet alleen een biologische soört, maar ook een individu zou evolueren naar
een vorm die het best aangepast was aan zijn manier van leven, zou een mens als
Kasper 's morgens een bordje beursberichten motten eten, hij zou tegelijk met
zijn exerementen een rekening moeten uitscheiden waarop de onderhouds-
kosten van zijn mechanisme over een etmaal gespeeifieeerd zouden zijn en hij
zou tussen zijn schouders een kasregister of een electronische rekenmachinc
moeten dragen in plaats van dit hoofd. (p. 88)

Df
De authentieke buitenstaander is het romanpersonage dat in zijn zoektocht naar
authenticiteit zijn eigen waarden wil scheppen. Kenmerkend is, dat deze romanfi-
guur zieh afzet tegen de burgerlijke moraal van de massamens. In tegenstclling tot
de modernistische held wijst hij onthechting af en kiest voor de gemeenschap.'"
Hoewel in Warmonds roman diverse personages zieh niet wensen tc conformeren
aan de burgerlijke fatsoensnormen, met name ten aanzien van sexualiteit, vraag ik
me af of dit gegeven voldoende is om hen als authentieke buitenstaander tc typercn.
Zowel Bert, Connie als Eva leiden een promiscue leven, maar doen dit wel binnen
de veilige setting van een huwelijk en dankzij een partner die deze levenswijze
toestaat (Jacqueline), tolereert (Jacques de la Rive) of niet opmerkt (Kasper Wever).
Aan de ene kant kunje het gedrag van Connie en Eva zien als een persoonlijke

10 zie: H. van Strafen 19%: 66
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revoke tegen de maatschappclijke en morele codes die aan vrouwen opgelegd
worden, aan de andere leant is er sprake van mdituaur /oi, omdat zij vluchten in
vluchtige erotische contacten zonder hun situatie wezenhjk te veranderen.
Ook het personage van Bert maakt zieh schuldig aan kwade trouw door een
dubbele tnoraal te hanteren. Hij heeft kritiek op de vele vriendinnen van Hans en
houdt een prachtig verhaal over het belang van liefde boven dat van erotiek, maar
via dc figuur van Esther komt de lezer te wetcn dat hij zelf regelmatig vriendinnen
hceft, terwijl Jacqueline, zijn vrouw, op traditionele wijze de liefdevolle en verzor-
gende figuur op de achtergrond is.

De moderne roman bevat vaak een cynische kijk op het huwelijk, iets wat niet
alleen voor dit genre geldt, maar ook voor oudere genres als boerten, operettes,
vaudevilles, sprookjes en komedies, waarin de echtgenoot een klassiek lachwekkend
personage is. In existentiahstische termen is een verhouding gelukkig, als er sprake
« van 'la mise en cominun de deux existences autonomes, non une retraite, une
fuite, mi remede'.' ' De m<iMi*ror /bi openbaart zieh als de man een vrouw neemt om
haar te beschermon of als de vrouw trouwt om een eind te maken aan haar gevoel
van onveiligheid en het kindvrouwtje speelt, de zogenaanide /rnimr-ottfdM, het uit
het nest gevalleu vogcltje dat beschermd moet worden. Ook het huwelijk met een
rijke partner valt onder de kwade trouw, als dit implieeert dat de vrouw zieh
daardoor ontslageu voelt van het nemen van belangrijke beslissingen, waardoor zij
kau leven aan de oppervlakte, licht en zorgeloos.'~ Dit laatste geldt zowel voor Eva
als voor Connie.

Ook de hoofdfiguur Hans Erkelens komt mijns inziens niet in aanmerking voor het
predikaat 'authentieke buitenstaander'. Hij heeft weliswaar afstand genomen van
het burgerlijke milieu waar hij uit komt, maar door Bert op een voetstuk te zetten
en in hem een richtlijn te zien ondermijnt hij zijn eigen vrijheid van handelen.
Even lijkt het crop dat hij zieh van zijn leermeester heeft losgemaakt door toch een
relatie aan te gaan met Eva, maar aan het eind van de roman kiest hij weer voor zijn
vriend.
Het enigc personage dat in Pd.</worf iwr Mtrm<»i<fc/<in<f enigszins de authentieke
buitenstaander representeert is Esther Engelrijk. Ze overtreedt op diverse mveaus
de burgerlijke fatsoensnormen: ze leidt een promiscue leven, vrijt met zowel
mannen als vrouwen, wordt bewust ongehuwd nioeder —in de jaren vijftig nog een
groot taboe— en overtreedt vervolgens een krachtige moedercode: als ze er na acht
maanden achterkomt dat het moederschap haar leegte niet op kan vullen staat zij
haar zoon af aan haar kinderloze zus.

Haar uiterlijke presentatie kan sommige mensen op het verkeerde been zetten. Als
Jacques de la Rive haar op een middag bij hem thins aantreft —zij is evenals zijn
vrouw in badjas gehuld— concludeert hij dat er geen sprake kan zijn van een sexuele
verhouding, aangezien Esthers uiterlijk niet congrueert met het prototype van de

11 Helene Nahas, i*j /rmm,- Jjm /J /itrfarurr «risttMiriJr. Parijs 1957: 88
12 Nahas, 1957: 88
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lesbienne. In onderstaand citaat konien via De la Rive als focalisator twee stereo-
type vrouwenbeelden naar voren: dat van de sexueel verleidelijke en verleidende
heterosexuele vrouw en dat van de sexueel afctotende mannelijke lesbienne:

Zag er trouwens ook niet uit of ze voor vrouwen voelde. Decollete, hoge
hakken, fraai kapsel. [...] Zulke vrouwen zagen er toch anders uit? Zware
brillen. Afschuwelijk onelegante sportschoenen. Molieres, ja. Van die dikke
zolen. Mantelpakken. Pantalons soins. (p. 41)

Esthers nonconformisme en autonomie uiten zieh niet alleen in haar gedrag niaar
ook in haar taalgebruik. Nadat ze Hans over haar leven heeft verteld schakelt ze
ineens over op het bluesregister. De door haar zelf geschreven tekst, die qua mhoud
geent lijkt te zijn op de tragische teksten van Billy Holliday of Bessie Smith, bevat
ook een paar taalelementen die aan Schots-Engelse liedjes ontleend zijn, zoals
'laddy' en de construetie in de zesde regel ('ne'er a ane hae I' betekent 'never a one
have I'), waardoor je een merkwaardige vermenging krijgt van blues en folk.
Teksten uit beide muziekgenres gaan overigens vaak over het verlangen naar de
onbereikbare ander. Door de registervermenging stijgt het thema van Esthers lied-
tekst boven persoon, njd, cultuur en etniciteit uit. Deze tekst lijkt eenvoudig, niaar
laat zieh door allerlei dubbele bodems niet gemakkclijk vertalen:

Gin a body, meet a body,
comin' throu' the rye,
gin a body, kiss a body,
need a body cry?

5. every laddy has her laddy
ne'er a ane hae I
gin a body, meet a body,
comin' throu' the rye ... (p.76)

'To gin' betekent onder andere 'strikken', 'in de val lokken'. Het woord 'body'
betekent hier waarschijnlijk meer dan alleen maar lichaam. Een 'body' is een
sexueel aantrekkelijk meisje of jonge vrouw met een gocd figuur. Vanaf midden
jaren veertig werden actrices, zangeressen en filmsterren The Body gcnoemd door
columnisten, Journalisten en het grotc publiek.'^ Het is opmerkelijk dat er in de
liedtekst alleen maar naar 'body' wordt verwezen. Meestal komt dit woord in dit
soort teksten voor in combinatie met 'soul'. De woorden 'body and soul' verwijzen
naar een geliefde met wie het zowel sexueel als emotioneel en geestelijk klikt. De
uitdrukking is waarschijnlijk ontleend aan het lied ZWy ««</ JÖM/, geschreven in

13 ne Harold Wentworth, Stuart Berg Rcxner, 7 V Pbrto DirtiorMfy oMmmäwi Sanj. New York 1968
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1930 en inmiddels een klassieker in het jazzrepertoire.'* Ik citeer het eerste
couplet:

My heart is sad and lonely
For you I sigh, for you, dear, only.
Why haven't you seen it?
I'm all for you, Body and Soul!"'

In dczc song verlangt het lyrisch subject naar de totale verbinding, zowel lichame-
lijk als cmotioncel en geestelijk. Voor Esther is erotiek een middel om haar contro-
lerende rationalitcit uit te schakelen, zoals in een van de voorafgaande paragrafen
beschreven is. Ze kan zieh echter niet verliezcn in een ander. Ze is er, naar eigen
zeggen, volstrekt niet bij betrokken. Het is alsof ze op die niomenten naar een film
kijkt. Ook hier wordt de filmmetafoor gebruikt om een vervreemdende ervaring te
visualisercn. Esther geeft alleen maar haar 'body' en niet haar 'soul', terwijl ze op
haar bcurt bij anderen gecn 'soul' vindt. Hier wordt een existentialistisch thema
zichtbaar. In de fenomenologie wordt scxualiteit niet gezien als een typisch licha-
melijke funrtie of als een chemisch automatisme. Ze is daarentegen innerlijk
verbonden met het gehele kennende en handelende zijn. Het isolement, dat
ontstaat door lichaam en geest te scheiden, kan door de erotiek doorbroken
worden. Esther is echter niet in Staat om haar controlerende rationaliteit volledig uit
te schakelen, behalve misschien indertijd bij haar ex-geliefde Karin. Toch verlangt
ze ernaar. Juist omdat de door haar verwachte of gewenste verbondenheid uitblijft,
voelt ze zieh vervreemd.

In het tweede couplet van haar lied speelt Esther een interessant spei met gender-
aanduidingen. Intrigerend is de vijfde regel: 'every laddy has /ier /<j<M/."'Je zou hier
in eerste instantie verwachten: 'every laddy has /IM laddy' of 'every laddy has /»M
/<M.WV. De combinatie van een mannelijk woord (laddy) met een vrouwelijk
verwijswoord doorbreekt op verrassende wijze een taalkundige gendercode, waarin
deze combinatie uitgesloten is. In tweede instantie valt op dat Esther zieh niet iden-
tificecrt met een vrouwelijke positie. anders zou het tweede couplet aldus
beginnen: 'every lassie has her lassie/laddy'. Ze ziet zichzelf als een jongen op vrij-
ersvoeten, alleen is zij een 'laddy without her laddy'. Mannelijke en vrouwelijke,
hetero- en homoseksuele categorieen lopen in deze liedtekst door elkaar heen en
vermengen zieh, zoals ook al bleek uit Esthers gedrag, dat niet congrueerde met de
voor vrouwen geldende fatsoensnormen. Mannelijk of vrouwelijk, hetero- of
homoseksueel, het zijn voor haar irrelevante aanduidingen, in ieder geval begrippen
die zij loskoppelt van de traditionele sekseaanduidingen.

14 infonnatie ontleend aan W:ntworth/Berg Flcxncr 1968
15 tckst van Edward Heynun, Robert Sour en Frank Eyton: muziek van John Green
16 de vraag doet zieh voor o f Uddy" hier een verbastenng is van 'lady', maar in Wcntworth/Berg
Flexner 1968 wonlt deze mogelijkheid niet genoemd.



V EXISTENTIALISTISCH PASPOORT 2 [ 99 J

Die vermenging van allerlei categorieen -mannelijk en vrouwelijk, hetero en
homo- is ook terug te vinden in andere personages. Volgens Hans k.»n geen cnkclc
VTOUW hem bieden wat de vTiendschap met Bert hem biedt:

Als Bert hem ooit opgebeld had en gevraagd onmiddi'llijk te komen, dan 2011 hij
ook onmiddellijk gegään zijn.al lag hij met lemand in bcdljaap lud ecus gezegd:
Als Bert ecn vrouw was geweest, was dat je grote liefde geworden ... (p. 16)

Hoewel het anderen opvalt, dat zijn \Tiendschap met Bert enige homo-erotische
trekjes vertoont, is er volgens Hans alleen maar sprakc van cen typische
mannen-vriendschap:

gebaseerd op een volledig wederzijds vertrouwen en een volledige wederzijdse
zekerheid dat ze op elkaar konden rekenen. Het was ecn vorm van vriendschap
zonder reserve en zonder risico.die met geen enkele vrouw mogelijk was. (p. 16)

Ook Jacques de la Rive is een 'mengfiguur'. Op basis van zijn uiterlijk zijn mensen
geneigd verkeerde conclusies te trekken:

Dat overdreven verfijnde en modieuze element in zijn verschijning was er ook
de oorzaak van dat oppervlakkige beschouwers hem bij de eerste aanblik al
indeelden in een categoric waar hij niet thuishoordc, omdat zijn
geeffimineerdheid zieh uitsluitend tot excessen in de zorg voor zijn uiterlijk
beperkte. (p. 34)

Terug naar Esther. Haar autonomie komt niet alleen naar voren in haar gedrag maar
ook in haar visie op zelfmoord. In cen monologue intcrieur bckritiscert ze het
verlangen naar oppervlakkige antwoorden op de vraag: waarom? Zij stelt hier een
minder voor de hand liggende vraag tegenover: waarom m'rt? Dcze Umwertung
van de heersende moraal heeft een ontregelend effect:

De mecste mensen willen alleen het 'waarom' weten, omdat ze dan zclf de
mogelijkheid van zieh afgeschoven hebben. Dan kunnen ze zeggen: Weet jc
waarom? Hij of zij had een ongelukkige liefde. Of, hij of zij had een ongenees-
lijkc zickte, of speelschulden, of een misdaad op zijn geweten. Däärom! Als je
op zo'n vraag naar het waarom zou antwoorden: 'Waarom niet?', dan zouden ze
onzeker worden, dan zouden ze gaan twijfelen aan het goed recht van hun
eigen 'daärom niet'. Er bestaat immers niet zoiets cenvoudigs als waarom cn
daarom. (p. 103)
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Ecn belangrijk motief in het literair-existentialisme is dat van de gesloten ruimtes,
een bckend voorbecld daarvan is de hei in Him r/05 (1944) van Sartre. In dit toneel-
stuk knjgen de personages de kans uit de hei te ontsnappen, maar ze niaken geen
gebruik van hun handelingsvrijheid. Zo'n beperkte ruimte -hel, kelder, eel, hotel-
kamer— vormt de setting waarin de existentiele strijd tussen keuzevrijheid en
(zelf)bepcrking zieh afspeclt, de strijd met zichzelf, met de ander of met de
geinternaliseerde ander. Deze ruimtes visualiseren als het ware het op zichzelf
teruggeworpen zijn van het romanpersonage.

In /'(J5/>oorr wwr nirmonJi/dn«/ wordt de existentiele strijd gestreden op pension-
kamers en in hotelkamers, allebei ruimtes die de beperktheid van lemands leef-
rumite accentucrcn. De eerste crisis van Hans vindt plaats op zijn pensionkamer,
waar hij tcgen Jaap, zijn jeugdvriend, zijn angsten uitschreeuwt. De stilte en de duis-
ternis van de nacht benadrukken zijn existentiele eenzaamheid. Later, als Eva hem
bczoekt, is zijn pensionkamer de ruimte waar hij de strijd aangaat tussen controle-
rende rationaliteit en de impulsen van het pre-reflexieve bewustzijn. Na zijn bezoek
aan Eva in Biarritz beseft Haas dat hun rclatie met nicer levensvatbaar is. In een
Parijse hotelkamer wordt hij geconfronteerd met zijn echec. Hij beseft dat hij Eva
als paspoort voor het land der levenden kwijt is en dat hij het nu op eigen kracht zal
moeten doen.

De gesloten ruimte is ook belangrijk in verband met het personage Esther Engel-
rijk. De achtergrond van haar existentiele strijd wordt zichtbaar tijdens het verhaal
dat zij aan Hans vertelt, als ze hem op zijn kamer bezoekt. Haar zelfmoord, die ze al
min of meer bij Hans heeft aangekondigd, vindt plaats in een hotelkamer.
Opvallend is de verbinding van het motief van de gesloten ruimte met het spiegel-
niotief. Dit is met name het geval in de passages waarin Hans Erkelens en Esther
Engelrijk zieh in een existentiele crisis bevinden. Vaak wordt de ruimte verder
gereduceerd, verengd tot wat in de spiegel zichtbaar is en dat is meestal het perso-
nage zelf. Deze close-up techniek accentueert, zeker in combinatie met het motief
van de gesloten ruimte, de niet meer te ontlopen confrontatie met zichzelf. De twee
hotelkainerscenes weerspiegelen de existentiele keuzes die daar uit voortvloeien:
Esther kiest voor de dood, Hans kiest voor het leven.

Het motief van de gesloten ruimte visualiseert in Warmonds roman ook nog op een
andere manier de beperking van het menselijk bestaan. De winkel in huishoude-
lijke artikelen van Hans' ouders bijvoorbeeld staat symbool voor het kleinburger-
lijke milieu dat zij representeren. Met name de wasteil en het keukentrapje
fungeren als een soort iconen voor de kleingeestigheid van hun milieu:

[...] dat winkeltje, waar ze als het ware de Symbolen van de kleinburgerlijke
aanpassing en onderdanigheid verkochten: wasteilen voor mensen zoals zijn
ouders, die geen badkamer hebben, maar principes huldigen die alleen in
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gemeenplaatsen uitgedrukt kunnen worden [...]. Keukentrapjes verkochten ze,
keukentrapjes om hogerop te komen, 8 of 12 treden, een parodie op de nuat-
schappelijke ladder, (p. 118)

De bekrompenheid van een kleinburgerlijk bestaan wordt ook zichtbaar in de
beschrijving van huizen in de buurt van Hans' oude H.B.S. De techniek van het
inzoomen (van H.B.S.-gebouw naar woonhuis, voortuintje, stoepje, grassprietjes,
hekje, gevel) roept een benauwende sfeer op:

De Dr. Kappermanstraat, waar de H.B.S. stond als een gore steenvloek tussen de
kleinere bastaardvloeken van de tegen het gebouw aanleunende woonhuizcn,
waren de voortuintjes het gekst. Dat wären geen voortuintjes; deze begroeidc
stoepjes, waarop een telbaar aantal grassprietjes tierde, omzoomd door een
hekje, zo armetierig klein en wankel, dat zelfs een H.B.S.-er er niet tegenaan
zou hebben kunnen leunen zonder gevaar met hekje en al achterover te slaan.
En dan nög maar tot de gevel van het huis, want in het tuintje zeit was met eens
ruimte genoeg om languit te vallen. (p. 7)

"De steer van onpersoorihjkheid en stilstand in dit soort buurten vormt een scherp
contrast met het leven en de dynamiek van de binnenstad. Over de straat waar zijn
chirurg woont, die vergelijkbaar is met de HBS-buurt, denkt Hans:

Het was een onpersoonlijke wijk. Allesbehalve geschikt om je wecr met het
leven -of met wat dan ook- vertrouwd te makeii. Dat zou in de binncastad
gemakkelijker gaan. In de drukte en het lawaai van al die mensen die haast
hadden en al dat verkeer dat haast had ... (p. 20-21)

Aan het eind van het boek bevindt de hoofdfiguur zieh weer in de HBS-buurt. De
cyclische structuur heeft samen met de techniek van het open einde een beklem-
mend effect: Hans is weer terug bij af, opnieuw wordt hij voor een existentielc
keuze gesteld. Dit keer kan hij niet meer terugvallen op zijn inmiddels overlcdcn
mentor en vriend. De metaforische betekenis van de hekjes vöör de huizen verän-
dert op dat moment, ze krijgen er een dimensie bij. Nict meer symboliseren ze
alleen de beperktheid van een kleinburgerlijk bestaan, zoals in het begin van dc
roman, maar ook de mate waarin je op lemand terug kunt vallen:

Mensen zijn als hekken. Tegen sommige kun je aanleunen om steun te zocken.
Andere zijn voorzien van scherpe punten of glasscherven, alsof ze bang zijn dat
je erop zou gaan zitten en als je er tegenaan zou leunen vallen ze om, zoals dcze
hekjes waarschijnlijk. Hij stak de straat over en leunde met zijn voile gewicht
tegen een tuinhekje.dat zuigend meegaf. Het was een walgelijk gevocl.dat hem
physiek misselijk maakte. (p. 194)
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De voorlaatste regel van bovcnstaand citaat evoceert de existentiele eenzaamheid
van de hoofdfiguur. Hij is zijn houvast kwijt, wat letterlijk resulteert in een gevoel
van nausce.

3 . Gwerw/dmem/p ÜICM/ZM? I><JM c/iri5rf///Jkf

Karaktcristiek voor het literair-existentulisme is het opnieuw interpreteren van
christelijke begrippen binnen ecn geseculariseerd kader.' Deze begrippen krijgen
een aardse invulling. De 'hei' bijvoorbeeld duidt de onleefbare situatie met de ander
aan. Ook het zondebegnp knjgt een aardse invulling: de onherstelbare fout tegen
dt* medemens.
In /Vu/)<n>r/ iwr MK"»I<IM</5/«>M</ konit dit gegeven een aantal keren voor. Elementen uit
de bijbel, zoals de lijdende Christus, het verraad van Petrus en het scheppingsver-
haal, krijgen een aardse, geseculariseerde invulling. De nacht vöördat Hans van zijn
chirurg te hören zal krijgen of zijn ziekte dodelijk is of niet, heeft hij zijn jeugd-
vriend Jaap gevraagd om met hem tc waken. Jaap valt echter tot woede van zijn
vriend in slaap. Dit roept reminiscenties op aan Jezus in de Hof van Getsemane
(Matth. 26: 36-46), die aan de vooravond van zijn dood door zijn slapende leer-
lingcn aan zichzelf werd overgelaten. Ais Hans terugdenkt aan zijn operatie ziet hij
zichzelf als op een plaatje op de operatietafel liggen, de armen opzij gestrekt 'als
voor een kruisiging'. Ook de volgende herinnering sluit daarbij aan:

Geluidloos vormden zijn lippen een woord. De ogen verdwenen uit zijn
gezichtsveld om plaats te maken voor een glas water, waar een hand -van Jaap?
van een verpleegster?— een zakdoek in doopte en die op zijn mond legde. Weer
een kruisigingsreminiscentie: 'mij dorst'. En weer een plaatje, ditmaal werkelijk
gezien, in een kindcrbijbel vroeger: 'Eli, Eli, Lama Sabachtanü'... (p. 25—26)

De lijdende Christus is hier geseculariseerd tot het exemplarische beeld van de
lijdende mens, die zieh volledig op zichzelf teruggeworpen voelt in een godverlaten
existentiele eenzaamheid, zoals aangegeven wordt door de verwijzing naar het 'Eli,
Eli, Lama Sabachtani' uit het Mattheusevangelie. De regels zijn oorspronkelijk
afkomstig van Psalm 22, vvaarvan de eerste strofe als volgt luidt:

Mijn God, mijn God, waarom hebt gij mij verlaten?
Ver van mijn roepen om uitkomst.
Vor van mijn schreien om hulp.
Bij dag roep ik, mijn God -Gij blijft zwijgen,
Bij nacht -en ik word niet gestild!

17 zie: H. van Stralcn 1996:69-70
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God is dc grote Afwezige, of in de woorden van Sartre: 'De seilte, dat is (iod. De
afwezigheid, dat is God. God is de eenzaamheid van do niensen.'"*
De naar mijn sniaak wat al te theatrale associaties met de lijdende Christus worden
verder in de roman opgevolgd door verwijzingen naar het verraad van Petrus.
Tijdens een gesprek over Esthers zeltmoord, geeft Hans tot dne keer toe ten
onrechte een ontkennend antwoord op vragen van Eva. Hij ontkent, dat hij Esther
daartoe in Staat achtte. Hij ontkent, dat hij haar na die avond in de Olympus nog
gezien heeft, terwijl ze hem daarna nog opgezocht heeft en toen al min of meer
suggereerde zelfdoding te overwegen. Tenslotte doet hij alsof hij met wcet dat
Esther een zoontje heeft. Het verraad van Petrus Staat hier voor hct verraad van de
ene mens door de andere en voor het ontlopen van verantwoordelijkheid,
aangezien Hans wel degelijk besefte hoe Esther eraan toe was. maar zijn ogen
bewust daarvoor heeft gesloten. Dat gedrag continueert hij, zoals blijkt uit onder-
suand citaat, waann hij zichzelfvergelijkt met Pilatus, die zijn verantwoordelijkheid
voor het vonnis van Christus afschoof op de Joden. Bovendien maakt de hoofdfi-
guur zieh met sympathieker door net als Adam in het schcppingsverhaal Eva als
zondebok aan te wijzen. De vrouw wordt hier gedemoniseerd, net als in de tijd van
de heksenvervolgingen, waarin vrouwen aansprakelijk werden gesteld voor gebcur-
tenissen waar ze part noch deel aan hadden:

Petrus. De haan. Ik was mijn handen in onschuld. Nee, dat was Pilatus. Wie had
er schuld? Niet hij, hij wist er niets van. Hij had er niets van begrepen.
Misschien had Eva schuld. Ze hing met onheil samen. Eerst dat met Bert en nu
dit met Esther. Een onheilsbode, een moderne heks, zonder bezemsteel en in
het tegendeel van lompen gekleed, zonder toverformulcs, of het moest dat
herhaalde 'waanzinnig, zeg!' zijn. (p. 124)

Hoe anders denkt hij over Eva na hun afscheid in de stationsrestauratie, vlak voor
haar vertrek naar Biarritz. Als hij op dat moment haar betekenis voor hem over-
denkt, doet hij dat in oud- en nieuwtestamentische termen, die een geseculan-
seerde invulling krijgen. De figuur van Eva Staat hier voor de vrouw die de ander
door middel van de erotiek in de ban houdt. En passant wordt het scheppingsver-
haal herschreven. Uit deze herschrijving blijkt, zoals ook uit andere passages in de
roman, dat Eva voor Hans niet zozeer een autonoom persoon is, als wel cen runetie.
Ze is een middel om zieh te kunnen verzoenen met hct bestaan:

[...] het zou geen brief worden, maar een zakbijbeltje, beheizende de geschie-
denis van een obsessie, een wondergenezing, vanaf het Eden van haar ghmlach,
over de Exodus van haar ogen tot en met het Laatste Oordeel over een geblökt
tafelkleedje. Een scheppingsverhaal, waann Eva hem met als nb ontnomen zou

18 Jean-Paul Sartre, Z> </uivW rn Go</. Vertaling M. Mok Amsterdam 1961: 195



worden, maar juist toegevoegd. Ecn zwevendc rib. Ecn rib, die maakte dat hij
Icon zweven. (p. 148)

Ecn andere karakteristiek van het literaire existentialisme is het classificatieprocede,
dat wil zeggen dat personages een bepaalde ideologic of opvatting representeren.
Dit is met name het geval binnen het ethische existentialisme. Van Stralen wijst
tcrecht op de ovcreenkomsten met het middeleeuwse mirakelspei, waarin allegori-
sche figuren voorkomen als de Dood, de Vriendschap en de üeugd. In Ld ridiurr
bijvoorbecld Staat de Autodidact voor de serieuze mens die zieh op slechts een Taak
rieht, terwijl Roquentins ex-geliefde Anny voor de onverschilligheid Staat. ' Het is
duidelijk dat dit classificatiebcgmsel een emgszins morahstische achtergrond heeft:
op die manicr worden de voor- en nadelen van verschallende levensstijlen zichtbaar
met de bedoeling de lezer aldus ecn spiegel voor te houden en tot een keuze te
bewegen.
Het nadeel van dit kenmerk is mijns inziens dat het niet specifiek genoeg is. Het is
op diverse didactischc of moralistisch getinte genres uit verschillende periodes van
do litiTatuurgcschiodenis van toepassing: van sprookjes tot politieke thrillers, van
middeleeuwse mirakelspeien tot negentiende-eeuwse historische ideeenromans.
Aan de andere kant kun je stellen dat dit kenmerk, zeker in aanwezigheid van de al
eerder genoemde criteria, een extra aanwijzing kan zijn om op basis daarvan te
bepalen in hoeverre een roman binnen het literaire existentialisme is te plaatsen.
Ook Warmond maakt in haar roman gebruik van het classificatieprocede. In deze
paragraaf bespreek ik enkele romanfiguren die op een wat geprononceerdere
manicr dan de ovcrige personages een morele positie representeren. Allereerst Jaap
Viergever, de jeugdvriend van de hoofdfiguur. Hij Staat voor de angstige opportu-
nist, die bang is ergens persoonlijk by betrokken te raken. In een snackbar vraagt hij
Hans of er binnenkort weer antisemitisme komt, aangezien hij een joodse vriendin
heeft. Als Hans wil weten waarom hij die vraag stelt, krijgt hij het volgende
antwoord:

'Waarom? Nou, omdat ik dacht: stel, dat ik met dit meisje trouw en er komt
weer een periodc van jodenvervolging, dan zou ik dus ook in een kamp
terechtkonien, als ik haar man was." (p. 120)

Op het moment dat hij hem fel van repliek dient, dringt het ineens tot Hans door
dat hij niet zijn eigen visie maar die van Bert aan het napraten is. Het is de ander, in
dit geval Jaap, die hem een spiegel voorhoudt: hij beseft dat hij wel eens net zo
opportunistisch zou kunnen handelen als zijn jeugdvriend.

19 ric H. van Stralrn 1996:121
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Een ander voorbeeld van het classificarieprocede is Delvette Braning, exportma-
nager van Eva's echtgenoot Kasper Wever. Hij representeert de reactionaire kapita-
list en de conservadeve anti-socialist. Zijn vertrouwen in de dekolonisatie. die met
name in de jaren vijftig op gang kwani, is op basis van racistische en economische
motieven gering:

Je moet ze vooral veel leren, dat zwarte geteisem. Of we uit Indie geen les
hebben kunnen trekken! Die bavianen hebben voor het eerst van him leven
schoenen aan en dan denken ze dat ze een land kunnen bcsturen! En wie heeft
er de welvaart gebracht? Wie heeft er fabrieken gebouwd, mijnen gegraven,
olie geboord? Wie hebben in Indie suikerraffinaderijen gesticht? Als wij er niet
geweest waren, vraten die zwarten het suikerriet rauw, net als de gorilla's, (ieef
ze een bril en een paar schoenen en ze denken dat ze de Europese cultuur in
hun zak hebben! Als je goed koloniseert moet je de inboorlingen uitroeien, net
als de Spanjaarden in Mexico vroeger. Die wisten het wel.Je zou er verdomme
Rooms door worden! (p. 91)

Bovendien moet hij niets hebben van de toenemende democratisering in Neder-
land, waardoor ook mensen uit de arbeidersklasse kunnen doordringen tot de
universitäre bovenlaag. Hij spreekt smalend over de universiteit van Rotterdam,
waar zijn zoon economie studeert en college krijgt van de zoon van de mclkboer
en de schoenmaker!
Op hetzelfde feest als waarop Hans de heer Delvette Braning heeft leren kennen
ontmoet hij ook de wetenschapper Kien, een stripachtige figuur met een program-
matische naam, die, evenals de naam van zijn collega Slijper, doet denken aan die
van Dr. Cijfer en Pluizer uit De /C/mif JO/MMM« van Frederik van Eeden. Kien staat
voor de rationele wetenschapper die zieh atzet tegen het anti-intcllectualistische
klimaat in Nederland:

ik geloof niet in menselijke handelingen of relaties, die uitsluitend door
gevoelsmarige overwegingen gevoed worden. Dergelijke relaties wemelen van
de misverstanden, zijn meestal op een misversund gebaseerd cn gaan daar bijna
altijd aan kapot. Maar in een land waar 'intellectueel'een scheldwoord is, wordt
het moeilijk iemand van de juistheid van dat standpunt tc overtuigen. | . . . |
Maar het gebruik van hersens schijnt —anders dan voor cconomische of weten-
schappelijke doelen— bij de meeste mensen op tegenstand en zelfs verachting te
stuiten. Alleen vraag ik me weleens af, waarom dat vcelgeprezen, almachtige,
alleentegenwoordige gevoel van die anti-intellectualisten hen met in Staat stell
zieh te verplaatsen in de gesteldheid van wat zij zelf noemen 'mensen die alle»
kapot-analyseren". De waanzin! Wat je kapot-analyseren kan zijn schijn-
waarden, facades, maar de analyse van lets werkelijk waardevols levert allcen een
aantal waardevolle elementen op, waarvan het onderzochte de som is.(p. 87)



Tenslottc nog twee voorbeeldcn van het classificatieprocede. Esther, die de
programmatische achternaam Engelnjk draagt, Staat voor de mens die uiteindelijk
voor zelfmoord kiest. Dc lezer kan zelf op basis van de aangedragen elementen
bepalen of hij haar argumentatie acceptabel vindt of niet. De programmatische
achternaam van Dc la Rive is al eerder ter sprake gekomen. Bert representeert de
vadcrfiguur die alles waar hij zelf niet in is geslaagd projecteert op zijn 'zoon', in dit
geval zijn leerling Hans. Hij ziet Hans in feite niet als een persoon van vlees en
bloed, maar als jemand die zijn ideaalbeeld moet verwezenlijken. Op het moment
dat hij daar met aan voldoet, laat Bert hem vallcn.

Divcne cxistcntialistische auteurs maken in hun romans gebruik van zowel literaire
als filosofische stijlregisters. In een eerder hoofdstuk heb lk aangegeven hoe filosofie
en literatuur zieh tot elkaar verhouden in met name het existentialisme. Hoewel
litcr.ttiuir volgcns Sartre gecn lllustratie van filosofische ideeen dient te zijn,
ontkwam hij daar niet altijd aan. Dat geldt ook voor een auteur als De Beauvoir,
bijvoorbecld in haar roman Lr 5<»IJJ </f5 «infra (1943), waarin beschouwende passages
voorkomen over politick en kunstenaarschap.

Hoewel je de genoemde registerwisselingen vooral verwacht bij auteurs die een
filosofische achtergrond hebben -zoals Sartre, De Beauvoir en Camus- komen ze
ook bij andere auteurs voor. Zo ook bij Warmond. Registerwisselingen als de
switch naar een vitalistische stijl (p. 23 bijvoorbeeld) of naar het bluesregister (p. 76)
komen hier niet voor in aanmerking, omdat ze vooral een stemmingswisseling
markercn, maar in een aantal passages schakelt Warmond over van een literaire naar
een nicer beschouwende stijl. Ze zijn te herkennen aan het generieke gebruik van
het persoonlijk voornaamwoord je ' en aan generieke aanduidingen als 'de mens' of
'een mens'. Hierdoor ontstaat een generaliserend effect: de opmerkingen worden
boven het persoonlijke niveau uitgetild en op een universeler plan gebracht. Soms
vindt zo'n registerwisseling plaats in een dialoog, bijvoorbeeld in de -monologi-
sche— diaJoog van Bert Masson waarin hij op beschouwende wijze over het verschil
tussen liefde en erotiek praat. Enkele keren ook in een cursieve passage, die mede
door zijn andere lay-out al een stilistische of thematische verandering aankondigt.
Ecu voorbeeld:

Alleen de mens ondergaat de dood als tegennatuurlijk. Het enige dat hij van
zijn leven weet is, dat het een doorlopend gevecht is met de dood. Uit vrees
afstand te moeten doen, niet van een werkelijk bezit, maar van een aantal
mogelijkheden, waarvan hij tegelijkertijd heel scherp beseft dat ze wel nooit
gerealiseerd zullen kunnen worden. Het enige verschil tussen dood en leven is
dat de dood kansloos en dus hopeloos is. Het leven is een moedwillig optisch
bedrog. Verdriet en geluk en alle nuances daartussen bestaan alleen bij de gratie
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van het feit.datje ze in de toekomst kan projecteren. Wanneerje van iets crkent
dat er een eind aan komc. begin je er met aan. Zonder die perspectivisch zcltbe-
drog is het onmogelijk oin bijvoorbeeld lief te hebben. (p. 192)

Met name in de zeven cunieve passages in ftw/worf iwr /iifm<ifi<i.(/<iri</ vindt or oen
bijna onmerkbare perspecuvische verschuiving plaats: het is met altijd duidelijk of
je als lezer nog de gedachten van de hoofdriguur volgt of de overdenkingen van een
externe Verteiler. De passages waann de registerwisselmg plaats hectt gaan over het
algemeen over de grote existenriele ondenverpeii liefde, dood, het maken van
keuzes en verantwoordelijkheid. Onidat de inhoud daarvan in diverse paragrafen al
aan de orde is geweest, ga ik daar nu niet verder op in.

6. RffepfiV fan Pas/wort wor mVm<JNd.v/<iHrf

De voorafgaande paragrafen laten zien, dat Warmonds roman uit existentialistisch
oogpunt buitengewoon interessant is. De vraag doet zieh nu voor of het boek ook
in literair opzicht geslaagd is. Er zijn enkele punten van kritiek te noenicn. Do
passage waarin de net geopereerde Hans zieh vergelijkt met de lijdendc Christus is
me te theatraal, zoals ik eerder opmerkte. Sommige iiguren. Eva bijvoorbeeld,
blijven nogal schematisch. Met name de gesprekken met Bert ontaarden regelmatig
in politiek-correcte statements. Bovendien heeft het voortdurend iromseren van
gevoelens op een gegeven moment een vermoeiend effect. Ik kan me voorstellen
dat met ledere lezer opgewassen is tegen de overdosis aan zwartgalligheid in het
boek.

De roman bevat echter ook passages die in literair opzicht geslaagd zijn: de spie-
gelscenes, de zelfmoordscene van Esther Engelrijk, de dialogen in de Olympus en
het amüsante hoofdstuk waarin De la Rive centraal staat. Ook het spelen met catc-
gorieen als homo / hetero en mannelijk / vrouwelijk bevalt me.
Na Piis/Kwrf iwr mVmdM<i.s/<jM</ heeft Warmond geen roman meer gepubliceerd. In
een interview in JVRC HafK/cisWuJ van 10 augustus 1979 verteil ze, dat het boek
over thema's gaat die ze niet kwijt kon in haar gedienten."" Bleven er na haar cerste
roman te weinig thema's over voor een nieuw boek of kwam Warmond tot de
conclusie, dat poezie voor haar een geschiktcr medium is? Mocht het antwoord in
dat laatste geval 'ja' zijn, dan kan ik daarmee lnstenunen. Hoewel Payxwrf wor
nirmdfi^/dnd als debuut interessant is, geef ik de voorkeur aan Warmonds poezie.
Overigens zal in het volgende hoofdstuk blijken, dat met name de cursicvc passages
in POS/KWT iwr riifmdn<fr/<W een verhelderend licht werpen op Warmonds poezie.
Hoe werd Warmonds roman ontvangen in de pers en zijn er daarbij verschillcn in
beoordeling tussen mannelijke en vrouwelijke recensenten? In haar Studie B<JW

froirfi frdW (2001) onderzoekt Marianne Vogel of en in hoeverre er gcnderspeci-
fieke verschillen in beoordeling zijn van mannelijke en vrouwelijke autcurs door

20 in: Lira Heynng. Ik sb met meer zo tuid op ufel.' .VRC HdniWiM<u/ 10-8-1979



-overwegend mannelijke- recensenten. Het blijkt, dat genderspecifieke argu-
menten ertoe kunnen leiden, dat vrouwelijke auteurs kwalitatief lager worden
ingeschat dan hun mannelijke collega's. In haar boek noemt Vogel de belangrijkste
literaire recensenten, dagbladen en landelijke opiniebladen uit de periode
1945-1960."'
In dc rest van deze paragraaf Staat de vraag centraal in hoeverre Vogels bevindingen
ook van toepassing zijn op de manier waarop Pas/wort foor Mi>m<j»i<is/<»!</ ontvangen
is door de landelijke pers. Ik ga hierbij uit van acht recensies die naar aanleiding van
Warmonds roman versehenen zijn. Warmonds boek is weliswaar in 1961, dus net
buiten de door Vogel onderzochte periode versehenen, maar er zijn geen redenen
oin aan tc nemen dat de situatie zo kort daarna ingrijpend gewijzigd is. Warmond
wordt door twee van de liegen belangrijkste recensenten besproken, namelijk Rico
Uulthuis en Jan Greshoff. Recensies van haar boek versehenen in drie van de tien
belangrijkste dagbladen (//ff Hr</fr/<»i<y, Hrt Puroo/ en N R Q en in een van de vier
belangrijkste landelijke opiniebladen, namelijk P'ri; Nf(fer/<Jfid. In het corpus van de
door my onderzochte reeensies bevindt zieh slechts een deelrecensie, dat wil
zeggen een recensie waarin minstens nog een andere auteur wordt besproken. In dit
geval is dat Helma Wolf-Catz. Als ik afga op Vogels conclusie, dat het aantal deelre-
censies sanienhangt met de onbelangnjkheid van iemands literaire positie, kan ik
concludcrcn dat Warmonds werk in die periode serieus wordt genomen.
(n Vogels Studie komt ook naar voren, dat er drie hierarchisch geordende literaire
refcrentiekaders zijn: het eerste en laagste is dat van de binnenlandse vrouwelijke
auteurs, het tweede en middelste is dat van de binnenlandse mannelijke schrijvers,
het derde en hoogste kader wordt gevormd door buitenlandse mannelijke auteurs.
Het referentiekader 'buitenlandse vrouwelijke auteurs' ontbrak in de door Vogel
onderzochte recensies. In slechts drie recensies wordt Warmonds werk in een lite-
rair referentiekader geplaatst. Het personage van Eva heeft volgensjan Greshoff'iets
Marlittachtigs, maar dan onkies bijgekleurd', omdat ze 'in het moderne iets
ouderwets' vcrtoont." Deze, enigszins cryptische, associatie heeft overigens alleen
maar betrekking op Eva, niet op de verdere inhoud en/of stijl van het boek. Rico
Bulthuis vergelijkt Warmond wat duidelijkheid, eerlijkheid en a-sentimentaliteit
betreff met G.K. van het Reve, W.E Hermans en Anna Blanian, ook al zijn deze
auteurs volgens hem onderling slechts oppervlakkig te vergelijken. Volgens Meta
van IJzer is Warmond in de beschrijving van de personages enigszins bei'nvloed
door Anna Blaman: 'objectief, met een mengeling van ironie en mededogen'.""
Renate Rubinstein vergelijkt haar werk in thematisch opzicht met dat van Anna
Ul.unan en Nel Noordzij. Warmonds werk wordt dus, Greshofis losse opmerking
daargelaten, niet alleen in verband gebracht met het eerste, maar ook met het

21 Marianne Vogel, B*ini (virn taani. Owr A« Nftferfanis* /ifooinr oi mduto/id/ipWi/iw kuoi 1945- J960.
Amsterdam 2(>01
22 E. Marlitt is het pscudoniem van de Duitse schrijrster E.John (1825-1887). Zij schreef romans met
titcls als Hrt /iriiifpn'mw/V, ft" n/ki^unn Gi'sr/u en /it /irt him tun Jitt /unJfkwjJ.
23 M.van IJzcr, 'Ellen Warmond. Ontinoering in prow.' ln:JfMt>J <TI i"u/f«Mr. Brüssel 1964, p. 316—319
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nveede referentiekader. Ook dat geeft aan, dat ze met onderaan de literairc ladder
staat.
De reaches op haar roman lopen nogal uiteen. Ze varieren van 'weinig karakteris-
tiek, zelfs babbelend proza' tot 'een uiterst vernuftige en uitermate gevoelige
roman'.
Enkele recensenten hebben problemen met het boek op morele gronden, omdat de
romanfiguren "hinderlijk veel vooral onderde gordel'blijken te leven.-"* Hoeweljan
Greshoff de roman bewondert, vindt hij met name de vrouwenfiguren (Esther en
Eva) 'afschuwelijk' en 'ignobel'. Hij hoopt dat Warmond ook nog eens zal schrijven
over andere mensen dan 'vaatdoeken en vuilikken, van machtcloze ethylisten,
roddelaars en bedzwetsers beneden peil'. Aan de andere kant, en dat is een compli-
ment aan Warmond, geeft hij toe dat de auteur door haar beeidende vermögen dit
milieu wel geloofwaardig heeft neergezet.^
De meeste recensenten -met uitzondering van Greshoff, die erg enthousiast is- zijn
het erover eens, dat de roman goede, interessante en onginele stukken bevat, niaar
als geheel achten ze het boek op grond van overwegend structurele argumenten
met geslaagd. Renate Rubinstein bijvoorbeeld vindt, dat het boek mank gaat aan
een teveel aan uitleg. Het is te expliciet in de details, bovendien wijst zc op een
volgens haar störende vermenging van literaire en psychologische stijlregisters. Zo
vindt ze de ruzie tussen de hoofdfiguur Hans en zijn leermeester voortreffelijk
beschreven, maar de passage wordt bedorven door een uitleg van dc vader-zoon-
binding tussen deze twee romanfiguren. Daar staat tegenover dat zij er, in tegenstel-
ling tot veel andere 'eenzaamheidsbeschrijvers', wel in slaagt om aan menselijke
verhoudingen 'realiteit te geven'. Andere mensen zijn niet alleen maar spiegeis of
andere gebruiksvoorwerpen voor de hoofdpersoon, maar mensen die weerstand
bieden zonder hem noodzakelijkerwijze te haten. Dat betekent, aldus Rubinstein,
dat men met een echte roman te maken heeft.^

Ook Beb Vuyk"^ vindt het teveel aan uitleg een tekort. Opmerkelijk is dat zij Eva's
man, de kapitalistische worstfabrikant, als groteske erg geslaagd vindt, terwijl Rico
Bulthuis"* hem en enkele andere figuren afwijzend eenzijdig en zelfs karikaturaal
noemt. Slechts twee recensenten, Vuyk en Rubinstein, wijzcn op dc homoseksuele
verhouding tussen Esther en Karin. Volgens Vuyk suggereert Warmond 'een
homoseksuele vriendschapsbinding als mogelijke oorzaak van haar (Esthers)
zelfmoord'. Rubinstein merkt op, dat Warmond met Anna Blaman en Nel
Noordzij een zekere fascinatie door de homo- en biseksualiteit gemeen heeft,

24 R Boltendal. Romans van Helnu Wolf-Catt en Ellen warmond' / r iw AGvrur 18-11-1961
25 J. Greshoff, '"Paspoort voor memandsland". In roman van E. Warmond zijn intellect en emotie
innig vervlochten.' Hrt läifr(W 14—4-1962
26 Renate Rubinstein, "Ellen Warmond ab proiaschnjfster.' NRC 25-11—1961
27 Beb Vuyk, "Twee boekjes van Ellen Warmond. Geen paspoort voor de eeuwigheid.'
13-1-1962
28 Rico Bukhuis, 'Ellen Warmond verdwaalt met haar Paspoort voor Niemandsland.'
28-M962
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ovcrigcns meer suggererend dan beschrijvend, 'waardoor de indruk gewekt wordt
dat zulke afwijkingen van gering belang zijn maar vrijwel bij iedereen voorkomen.'
Vogel onderscheidt in haar Studie vier hierarchische paren waar het de beoordeling
van vrouwelijkc en mannelijke eigenschappen betreff, waarbij de laatste eigen-
»chappcn hoger ingeschat worden dan de eerste. Een van die hierarchische paren is
een gevoelsmatige instelling versus een rationele instelling. Warmond scoort vooral
op het laatste onderdeel. Twee recensenten valt het namelijk op, dat Warmond haar
mannelijke hoofdpersonen van binnenuit weet te tekenen waardoor ze volkomen
aanvaardbaar worden. 'Dit getuigt van een bijzonder inlevingsvermogen waarover
nict vele vrouwclijke auteurs beschikken'.aldus een anonieme recensent."' Volgens
GrcshofFdoorziet Warmond het manvolk oneindig dieper dan de vrouwen dankzij
haar 'ongewone intelligence' (ongewoon voor wie?). Ze heeft een 'onmiskenbare,
Sterke ccrebraliteit' die zij goed weet te combineren met intui'tie en gevoel. Het is
voor Grcshoff 'een raadsel hoe intellect en emotie zo innig dooreengewerkt
kunnen worden in een uiterst vernuftige en uitermate gevoelige roman.'
Slcchts enkcle recensenten zien een verband met de problematiek van de naoor-
logse jeugd met de bekende thema's: doodsangst, eenzaamheid, vervreemding,
landengheid, verveeld-zijn en wanhoop, maar nergens wordt dit thematische
cluster in een cxistentialistische context gcplaatst. Pas achteraf, in twee artikelen uit
1')H4 en IW1, wordt Warmonds roman met het existentialisme in verband
gebracht. Vanwege de thematiek van het echec en de daaruit voortkomende zelf-
verachting plaatst Jan van der Vegt de roman 'in de sfeer van de existentialistische
literatuur'. Hij acht invloed van Blaman niet uitgesloten.™

Ook Truusje van de Kamp verbinde de roman met existentialistische ideeen." In
haar visie vormt de zuigkracht van het niets een rode draad in het boek, waarmee
Warmond aansluit bij Sartres theorie van het niet-zijn dat in het zijn sluipt en bij
Heideggers /.<•/>(•« cnwi 7<>(7r 1 )oor de dreiging van de dood komt de tijdservaring
onder druk te staan, met als gevolg angst, wanhoop en vervreemding. De vele spie-
gelscenes geven aan dat de hoofdpersoon op zichzelf teruggeworpen wordt. Alleen
door iniddel van de erotiek kan hij -weliswaar tijdelijk— ontsnappen aan deze
beklemmende situatie, aldus Van de Kamp.

Het möge inmiddels duidelijk zijn, dat het verband tussen Warmonds roman en het
existentialisme complexer is dan door Van der Vegt en Van de Kamp in hun arti-
kelen gepresenteerd wordt.

2V ?, "Ellen Warmond schrijft ook prora. Ellen Warmond: Eeuwig duurt het langst. Paspoort voor
niemandsland." ?
30 |an van dor Vcgt, "Ellen Warmond.' in: K'rifi'.«7i {j'trrafuur Lcvifun. Groningen 1984
31 Truusje van de Kamp, "Scheppen in dc luwte van de taal. Over Ellen Warmond.' In: Margriet
Prinssen en Lucie Th. Vermij. Srfcnj/slrrs trt drj<nnt w}/ri£ Amsterdam 1991: 197-208
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7.

Het is opmerkelijk hoezeer P>up<x>rt iwr MifmuMi/.v/»»!*/ zowel formeel als inhoudclijk
voldoet aan de criteria voor het literaire existentialismc. Er is een hecht verband
tussen inhoud en vorm: fictionele technieken als het gebruik mak.cn van verschil-
lende personage-gebonden focalisators, metafoorpatronen en simulunei'teit weer-
spiegelen de inhoudelijke thematiek. In een interview met Honk Struyker Boudier
(1978) vertelt Warmond.dat ze zieh in haarjeugdjaren aangetrokken voelde tot hot
werk van Sartre. Ze herinnert zieh nog levendig hoe Anna Blaman, begin jaren
vijftig, reageerde op een stukje proza dat ze haar liet lezen^":

Ik zie haar nog een voor een al die blaadjes opzij leggen. Ik had ook een stukje
proza meegebracht. Ik las in die tijd L« Wicmifii <fc /d /ir>rrtf van Sartre on lk had
pas Df aitWffi van Van het Reve cadeau gekregen. Die hadden allebei grote
indruk op me gemaakt. Dat proza was dan ook moor van Van het Reve dan van
mij en de ideeen waren allemaal van Sartre. Tobbing en loodzware humor. Het
was De or/iff «den, zei Anna. [...]

Tenslotte zei ze: 'De gedichten wil ik nog wel eens lezen, maar het proza geef ik
je terug, want dat is te modernisties om modern te zijn.' Dat vond ik een slag.
Toen zei ze: 'Maar troost je, want Sartre zou het geweldig vinden.' ™

wwr riirmondWoH«/ geeft aan, dat Warmond eind jaren vijftig/begin jaren
zestig nog steeds grote affiniteit heeft met het existentialistische gedachtcgoed. "*
Het Sartriaanse conflictmodel lijkt in grote lijnen van toepassing op de/e rnnun,
maar uit diverse aspecten blijkt.dat dit model alleen met voldoet. Met name in het
personage Hans Erkelens bestaat er een spanningsveld tussen dc 'Sartriaanse'
vervreemding enerzijds en het 'Merleau-Pontyaanse' verlangen naar het ervaren
van de pre-reflexieve eenheid anderzijds. Voor Hans is die pre-reflexieve ervaring
wel degelijk een enkele keer mogelijk, al is dat vooral in de erotiek.
Ook om een andere reden voldoet het conflictmodel van Sartre hier niet. Het
ambiguiteitsmodel van Merleau-Ponty verleent aan aspecten als pre-reflexiviteit,
lichamelijkheid, vervreemding, de blik, sexuele intimiteit en vnjheid nicer relief en
diepgang dan het Sartriaanse model.

Rest de vraag of Warmonds roman een specimen is van de esthetische of de ethi-
sche variant van het literaire existentialismc In dcze roman Staat de keuze tussen

32 in een brief d.d. 19-10-2002 deelt Warmond mee. dat dit proza met afkomstig was uit ftu/xwrf wwr

33 ae: Henk Struyker Boudier, Sprurfor/i; mior rm onfcrfcrt«fc. /IIMM fibuium m /i<wr 'ßr
Amsterdam 1978" :81
34 dat geldt ovrrigens met alleen voor die periode. In een brief d.d. 19 oktober 2002 Khrijft Warmond:
"Myn affiniteit met het existcntialisme is. gcloof ik, met vcel minder of anders geworden, denkehjk
doordat ik desbjds het existentialismc ontdekte als een filosofie die aansloot aan de filosofie die ik al hid
en dus meer illustratie dan ontdekking was.'
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'Lebensbejahung' en 'Lebensverneinung' centraal, respectievelijk gerepresenteerd
door de figuren van Hans Erkelens en Esther Engelrijk. Net als in het werk van
HIaman beseffen de personages dat het menselijk tekort niet op te heffen is. Alleen
liefde en crotiek kunnen dat. Daarom kan Pa5/»cwff wor Miem<JM<f$/<Hi</ in de Neder-
landse literatuurgeschiedenis opgenomen worden als een wat laat voorbeeld van het
esthetische existentialisme.



VI. EXISTENTIALISME EN POEZIE

/. £en 2-oefef or/if naar wi«)>iHjfN

In het essay 'De experimented explosie in Nederland. Context en achtergronden'
uit 1977 steh Paul Rodenko dat Sartre, hoewel hij zelf geen gedienten schreef, veel
invloed heeft gehad op de hedendaagse poezie.' Tegenstrijdig met deze opmerking
over Sartres invloed is, dat handboeken en artikelen wat de naoorlogse Nederlandse
poezie betreft niet of nauwelijks verwijzen naar beinvloeding door of affiniteit met
het existentialisme. Het handboek NedeWdrNfof Zjfrra/ni<r, rr» ^wf/iirrfrMi.t bijvoor-
beeld meldt alleen dat Sartre de meest invloedrijke denker in de jaren na de bevrij-
ding was en dat vooral het vertaalde werk van Camus populair was. I )e door Annie
Cohen Solal geschreven biografie over Sartre wordt alleen maar genoemd als illu-
stratie van het zogenaamde Adriaan van Dis-effect: de biografie werd vooral goed
verkocht, omdat Adriaan van Dis de schrijfster indertijd interviewde voor de
VPRO-televisie.-

Anbeek (1984) rieht zieh in zijn artikel over het existentialisme in de Nederlandse
literatuur uitsluitend op de roman, zonder overigens te motiveren waaroni hij zieh
beperkt tot dit genre. Dat geldt ook voor de reactie op dit artikel van Bert Vanheste
(1992). Het handboek 7WP rriiuvM /iffrafunrs>M<7ii><ir>ii.'t van Van Hork/l.aan (19H6)
bevat slechts een samenvatting van Anbeeks visie en gaat dus ook niet in op het
verband tussen existentialisme en poezie. In een latere publicatie verwijst Anbeek
zijdehngs naar de mogelijke invloed van het existentialisme op de poezie. Maar
volgens hem geldt evenals voor de roman dat Sartre en de zijnen de Nederlandse
literatuur niet hebben beinvloed. Het ging veeleer om een gelijkwaardige internati-
onale reactie op de oorlog, zowel in als buiten de hteratuur, hoewel de Franse
ideeen later wel tot een verscherpte formulering bij de Nederlandse dichters
kunnen hebben geleid, aldus Anbeek, die deze interessante opmerking helaas niet
verder adstrueert/ In een voetnoot in dezelfde publicatie brengt hij het gedieht
'Bloemen leven licht-zinnig in hun bladen', het cencntwintigste sonnet van de
SomieffcM IKJM rfr fe/finf n'<i<j»i.rm van Hans Andreus, in verband met het existentia-
lisme. Het gedieht luidt als volgt:

Bloemen leven licht-zinnig in hun bladen.
Dieren lopen vanzelfsprekend; ze zwijgen
van wat ze zouden kunnen zijn; hun daden
gebeuren altijd nu; dieren zijn eigen.

1 in: Paul Rodenko, tfraimrMr «J<iyj m fcrifiWkni. Dcel 2 Amsterdam 1991: 375
2 M.A. Schenkeveld van der Pussen (hoofdred), .NrifWanJic /jfcrdfuur, rm jjrtfAwi/rnij. Cironingen
1993:847
3 Ton Anbeek, O K / I I « / ™ « win * .Nr</fWdn<lH- b'fmfuur /«»5- /»S5 Amsterdam 1990^: 219
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5. Mensen doen alsof. Bestaan in ljskoude,
denken, denken, denken dat zij bestaan.
Geen mens kent een mens. Men wil zieh vasthouden.
Angst laat niet los. Men kijkt zijn Spiegel aan.
En hangt zieh op aan winterse Systemen

10. of takken van geloof. Maar dood is dood.
Men neemt zieh nice en is met mee te nemen.

En ik ben eenzelfde. Maar leg mij bloot,
omdat ik zien wil wie ik toch nog ben.
Ik moet toch iemand zijn die ik herken."*

Volgens Anbeek valt dit gedieht tc lezen als een rechtstreek.se vertaling van de filo-
sofie van Sartre in poezie. Hij noenit twee redenen, de rest van zijn argumentatie
vervluchtigt in een 'etcetera':

Men vergelijkc: de natuur die 'is' (etre-en-soi) tegenover de mens die zieh
projeeteert (etre-pour-soi), de angst die deze kloof veroorzaakt, etcetera.''

Hct is overigens bcgrijpelijk, dat een mogelijk verband tussen naoorlogse poezie en
existentialisme zo weinig aandacht krijgt, aangezien Vijftigers als Campert, Claus,
Schierbeek en Kouwenaar, hoewel ze begin jaren vijftig al kennis hebben genomen
van existentialistische literatuur'', aangeven vooral bei'nvloed te zijn door de Engelse
en Aincrikaanse poezie en door stromingen als het expressionisme, surrealisme en
dadai'sme7 Fokkema's docunientaire over de Vijftigers uit 1979 bevat dan ook
nauwelijks verwijzingen naar het existentialisme. In een latere Studie van hem over
de geschiedenis van de Nederlandse poezie sinds 1945 komt het ook nauwelijks aan
bod. De eilige gedienten die Fokkema min of meer expliciet in verband brengt met
existentialistische literatuur staan in Sotts-ferram (1950) van WJ. van der Molen, een
in de Windroos-reeks uitgegeven bundel. De invloed van La HdMice van Sartre
weerspiegelt zieh volgens Fokkema in thema's als leegte, angst, eenzaamheid,
wanhoop en weerzin.die gezamenlijk de absurditeit van het bestaan oproepen.** In
een recensie in het eerste nummer van firudfc (1950) noemt Renico Campert de
dichter Van der Molen 'een loodzware humorloze Hollandse dominee'. Hij eindigt

4 in: Hans Aiuliviis, Di- jonitcrfni nm Jr Wriw uiwn^m. Haarlem 1999: 27

5 Ton Anbock 1990": 292

6 l ie: HJ.A. Hofland en Tom Rooduijn. ßiHirs </iw puinsfo/'fcrrn. GnW/qj jm HM </<• n<joorfoij.<f /ifero-

fwur. Afrt i/ivumcNMirf oivr i/r I T/ftî 'm D;> <•</. z.p. 1997: 4 9 - 5 2

7 »ie: I H K , Fokkcnu, Hf( kom/i/of Jer I 7j/rigrrs. Ecu /irrniir-Ziuronif/ic <forumrnbiirr. Amsterdam 1979:

98;157

8 Redbad Fokkema. /4.M <fe m W n»i <a/ A> nitVrm.

Amsterdam 1999:94
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zijn bespreking met het volgende advies: 'Men moet de heer van der Molen eens
flink in zijn zij kietelen."''
Calis wijst op een ouder voorbeeld en wel het gedieht 'De laatste kans' van de Belg
A.G. Christiaens, versehenen in de derde jaargang van Ax/ium (1946-1947). Het
gedieht bevat motieven die doen denken aan die van Sartres romans: walging en
een gevoel van zinloosheid als belangrijke ingredienten van het bestaan:

De sprake niet, maar eigen stem heb ik verloren ...
Mijn woorden zijn gestamel uit een vreemd domein.
Toen ik vereenzaamd liep voelde ik mij uitverkoren.
Nu moet ik me onder mensen mengen om te zijn.

5. In het begin was de angst: met kennis en de jaren
Besluipt mij slijmrig walg, waarbij mij 't harte keert
Om de evennaaste, in wie 'k mij langer niet kan sparen,
Daar hij mij in zijn daad en zieh in mij onteert.

En zo verzink ik onnaspeurbaar in het duister
10. Der wanhoop, stadium waarna do vrijheid wenkt.

Maar ze is geborgen in des doods fosforen luister,
En enkel hij ontsnapt die met zijn handen denkt . . . '"

In l̂ i« Oifai/ffi /o/ /(<•</«( (Nijmegen/Antwerpen 2(K)1), een studie van (Icert
Buelens over de Vlaamse poezie, wordt een enkele keer naar het existentiahsme
verwezen. Het tijdschrift Ti/rf c» Aferu. Ti/</$<7iri/f IWI «if nieuuv £»tf rufte, in 1949
opgericht door onder anderen Louis Paul Boon, Jan Walravens en Hugo Claus,
maakte naast allerlei andere ismen ook ruimte voor het existentialisnie. Het mani-
fest geeft onder meer als doelstelling aan, dat de redactie afscheid wil nemen van
'het huidig Vlaams geknutsel, dat men als neo-classicisme wil doen doorgaan'. In
plaats daarvan willen de redactieleden:

onverpoosd het kruispunt opzoeken waar het moderne esthetische streven
—zoals het zieh openbaart in de abstracte kunsten, de simultanei'stische, existen-
tialistische, magisch-realistische en lettristische literatuur, de atonale muziek en
de bouwkunst van Le Corbusier en Wright- het Vlaamse temperament
ontmoeten kan."

9 Remco Campert, 'Besprclungen.' In: Braoir. Amsterdam 1950/1, p. 20
10 gedtcerd in: Pi« Calis, S/wr/fuin run rfc ri(<Mn(>«. Sr/tri/vr» «i n^ttAn/ir» fiujoi JV45 rn
Amiterdam 1993:261
11 ae Geert Buelens, Pä« OsUi/rn tof feim. Zi/n mvlofi/ op </r Wiwmjf pix'rK'. Nijmegen/Antwerpen
2001:586



Verder noemt Buelens, zonder daar uitgebreid op in te gaan, nog Alfred Bontridder
en Faul de Vree als voorbeelden van dichters die bei'nvloed zijn door het existentia-
iisme.
Hans van Stralen beperkt zieh in zijn Studie over het hteraire existentialisme tot de
rornan en het toneel, omdat volgens hem in deze genres de existentialistische
ideeen het beste tot hun recht komen. Wei verwijst hij zijdeiings naar het poetische
oeuvre van de vroege Schierbeek, Vasalis en Warmond.'" Het verdient mijns
inziens aanbevcling om het werk van deze dichters vanuit een literair-existentiaHs-
tisch perspectief nader te onderzoeken. Het is opmerkeiijk, dat Van Stralen geen
aandacht besteedt aan het werk van Paul Rodenko. in zijn artikel 'Poezie, wrede
machine' steh Küsters dat Rodenko's debuut en dan vooral de afdeling
'Kamerpoczic (1944-1947) 'sterk onder invloed van het existentialisme stond, zoals
dat met name in /JJ IMHJA' van Sartre een literaire vorm had gevonden.'^ Woorden
als 'traag, zwaar, log, langzaatn, stom, moe, onbeweegiijk, lijzig, verveeld' en een
grote nadruk op *de dingen* speien een grote rol in Rodenko's vroege poezie, aidus
Küsters. Ook Odile Heynders (1994) signaieert, dat de vroege gedichten van
Rodenko uitdrukking geven aan een existentialistische levensbeschouwtng, zoals
blijkt uit then«'s als het stollen van de tijd, stilte, zwaarte van handelmgen en vertra-
ging."

fn dc gepoputar/semk* vt'rsie van her existenrjalisme wvrdr aityd de nadruk gelegd
op de somberheid en de absurditeit van het bestaan, zowel door dichters en roman-
schrijvers als door critici. In dit existentialisme gaat het vooral om walging, vertra-
ging, het Niets en de absurditeit. Dat is echter slechts een kant. In zijn lezing
'L'existentialisme est tin humanisme' (Parijs 1965)' gaat Sartre in op een aantal
vooroordelen omtrent deze filosofische richting:

Zoals bekend wordt ons vooral verweten dat wij de nadruk leggen op de kwade
kant van het tnenselijk leven.Onlangs vertelde men mij van een dame die,als ze
van zenuwachtigheid een lelijk woord laat vallen, verontschuldigend zegt: 'Ik
begin geloof ik existentialiste te worden.' Men associeert lelijkheid dus blijk-
baar met existentialisme | . . . | .

Ook wordt het existentialisme verweten berustend te zijn. Volgens Sartre is juist het
tegendeel het geval, aangezien existentialisten het belang van het handelen sterk
benadrukken. Hij stelt zclts, dat geen leer optimistischer is:

12 Ham van Stralen. Bwdtrrwn few«. Ho« m<«<fin)> in fcfl fir<Tiiirr f.visffnfiVitomc Leuven-Apeldoorn
19%: 5t
13 Wicl Küsters, "Pocric, \vredc machine' In: ft jfnutf ji/ jrajft. .-Iijntrfcrnint;«! owrpofeif. Amsterdam
1995: 140-147
14 Odile 1 leviuierv "I'aul Rodenko. Orensnijder tulpensnijder. Verianielde gcdichrcn." In: Lfjnom HM

15 Jean-Paul Sartre, O f f /trt rxisJoifidtomr Utrecht/Aartsebar 1967:7



VI. EXISTENT1ALISME EN POEZIE

want de lotsbestemming van de mens ligt in de metis zeit; het |=het existentia-
lisme| kan ook niet worden gezien als een poging om de niens de moed tot
handelen te ontnemen, want het verteil de mens dat er geen hoop is buiten zijn
handelen.en dat de daad het enige is dat de mens doet leven. Wij hebben op dit
vlak dan ook te maken met een moraal van de actie en het engagement, (p.39)

Het is opmerkelijk, dat men voor deze optimistische kant van het existentialisme
over het algemeen weinig oog had, althans in Nederland. Het verdient aanbeveling
dat dit te zijner tijd eens nader onderzocht wordt.
Terug naar Rodenko. Volgens Heynders (1998) is hij een van de weinige Neder-
landse dichters geweest die het existentialisme op een thematische m.inier in poezie
verwerkt hebben. Ze merkt terecht op, dat het opinerkelijk is dat het existentialisme
nauwelijks als poetisch gegeven erkend wordt. Zowel motieven als een daaraan
gekoppeld idioom wijzen op existentialistische mvloed in het werk van Rodenko,
aldus Heynders. Bovendien wijst ze op verwantschap met Camus, met name
vanwege motieven als de stilte en de dreiging van de zon, die in Camus' roman
L'eJraw^freen belangrijke rol speien."*
Affiniteit met het existentialistische gedachtegoed is onder meer ook terug te
vinden in het werk van Gerrit Kouwenaar'^, Bert Schierbeek, Vasalis en Ellen
Warmond. Een van de eersten die uitvoeriger over het werk van Warmond
geschreven hebben is Jan van der Vegt in het essay 'Kijken in een gesloten spiegel',
waarin hij steh dat bepaalde gedichten van Warmond een soortgelijke ervanng
beschryven als de existentiefilosofie: angst en walging, voortkomend uit vervreem-
ding.'* Een neerslag van deze opvatting is terug te vinden in zijn overzichtsartikel
over Ellen Warmond in Kn7i5<7i LiffrafMMr Lfxiam.''
Het lijkt Van der Vegt verdedigbaar om sommige gedichten van Warmond tegcn de
achtergrond van de existentiefilosofie te plaatsen. Hij geeft daarvoor twee rcdenen:
allereerst omdat veel literatuur uit de vroege vijftiger jaren amniteit vertoont met
het existentialistische levensgevoel zoals dat opgeroepen wordt in de romans van
Sartre en Camus. Ten tweede omdat Warmond al vanaf haar eerste bundel dat exis-
tentialistische levensgevoel vorm gceft en, in tegenstelling tot dichters als Andrem
en de vroege Kouwenaar, bij wie dat levensgevoel ook terug te vinden is, cxis-
tentie-filosofische begrippen een centrale plaats geeft in haar gedichten. Dat wil
niet zeggen dat haar poezie een filosofie in dichtvorm is, aldus Van der Vegt. maar
zij gebruikt bepaalde filosofische begrippen als beeiden of als thema's in haar
verzen. Van der Vegt noemt onder andere de gestolde tijd, de lecgte, de vcrvreem-
ding en het onontkoombare tckort als een wezenlijk kenmerk van onze existentie.
Hij noemt drie middelen waarmee Warmond het 'inoperabel tekort' dragelijk
probeert te maken: ironische distantie, liefde en de zoektocht naar stiltc, die nict

16 Odile Heynders, Ldnjzddm Inrn Jr*«i. fi»W /Wrnio <•« dr /wrrir. Tilburg 199«: 89
17 ne Wicl Küsters. / > fci//r?. Oirr fwr;ir «i pociurj HM O m / Kcuwrnadr Amsterdam 1986
18 Jan van der Vegt, Kijten in een gnloten Spiegel.' in: Ow «f«fcW 1981.afl. 5, p. 655-664
19 Jan van det Vegt, 'Ellen Winnond.' in: Kniudi Lunutewr Loriam. Groningen 1944



alleen een auditieve stilte veronderstelt, maar ook het stilzetten van of zelfs het
ontstijgen aan de tijd. Hij vergeet echter nog een belangrijk niiddel, nameüjk het
schrijven van poezie, zoals onder meer blijkt uit het openingsgedicht van
Warmonds eerste bundel:

EXCUUS

Om het inoperabel tekort
van gebaren die onvoltooid
en gedachten die verzwegen
blijven om alles wat nooit

5. kan worden prijsgegeven
beroep ik me op het gedieht
als machteloos tcgenwicht.""

Het stiltethema komt in haar latere werk wat pregnanter naar voren, maar het was
ook in haar vroegere werk al aanwezig, hoewel het daar nog met enige ironische
distantie gepresenteerd wordt. In het openingsgedicht van N«wir mew ê̂ f, haar
rweede bundel. staat:

Naar men zegt is dit
het leven der wijzen:

niet meer bewegen stilstaan als een berg 21

Volgens Van der Vegt blijkt uit Warmonds werk, dat zij dit oosterse stilte-ideaal
onbereikbaar acht. Ik betwijfel dat. De dichter sluit dit niet helemaal uit, zoals mijns
inziens blijkt uit het gedieht 'Voor wie uit is op inkeer 2 ' . " Zij brengt weliswaar
een geografische restrictie aan ('hier ter plaatse'), de woorden 'welhaast niet
haalbaar' echter wijzen op een kleine mogelijkheid, al zal die niet eenvoudig te
realiseren zijn:

Het oog op de Himalaya
of willekeurig welke bergtop laten rüsten
en dan bedoel ik ook: r ü s t e n

zodat geen wimper meer fladdert
5. en geen gedachtestolsel knapt

20 in: Phv/iuin. Pen Hajg 1953: 5
21 in: X.iiir moi «̂\><. D<™ Haag 1955: 7
22 dit blijkt ook uit dc gedichtcncyclus "Everest/Himalaya' uit de bundel Odmmjf (Amsterdam 1981).
In hoofdstuk XI kom ik op dcze gedienten tcrug.
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onder de vuile nagel der versterving
mooi nioet dat zijn maar hier cer plaatse

welhaast niet haalbaar
door ledere gedachte aan niets

10. rijdt met knersende remmen een tram.'*

Van der Vegt concludeert dat Warmond in de moderne Nederlandsc poezic een
heel eigen plaats inneemt en dat haar werk veel meer aandacht verdient dan hot tot
nu toe gekregen heeft:

De boeiende wijze waarop zij nlosotische begrippen in haar poezie integreert
zonder in abstracties te vervallen die juist voor poezie dodclijk zijn, is nogal
ongebruikekjk.

In een ongepubliceerde scriptie uit 1974, die blijkens de bibliograne bij zijn arti-
kelen bij Van der Vegt niet bekend is, toonde H. Pelgrom al eerder overtuigend aan,
dat diverse gedichten in het oeuvre van Warmond inhoudelijke overeenkomsten
vertonen met existentialistische gedachten."^ Hij concludeert dat de overeenkom-
sten zieh niet beperken tot de filosofie van een vertegenwoordiger van het filosofi-
sche existentialisme, maar dat de overeenkomsten wel grotendeels gezocht moeten
worden in de atheistische variant, vertegenwoordigd door Sartre en Camus.
Hoewel Pelgrom interessante elementen aandraagt, kleven er enkcle bezwaren aan
zijn benadering. Hij gaat uit van het analogische model, waarin vooral gezocht
wordt naar overeenkomsten tussen een bepaalde filosofie en een literaire tekst. Het
bezwaar van dit model is, dat de verschillen tussen het literaire en het filosofische
taalsysteem onderbelicht blijven. De nadruk ligt vooral op de inhoudelijke kant,
waardoor er te weinig aandacht is voor de poetische aspecten.
De inhoudelijke overeenkomsten betreffen vooral de periode 1953 tot 1969.
Daarna is er minder materiaal te vmden, aldus Pelgrom, omdat de volgcnde bundels
mecr gekenmerkt worden door gerichtheid op de maatschappij. Waarschijnlijk
verwijst Pelgrom hiermee naar een maatschappelijk engagement, dat met name in
de bundels De r̂oeffn <wn <jndro</eMfccM<ff/i (1970) en .Sd/wMfor/iof me/ fewdWfmjHT
(1972) naar voren komt. Aangezien maatschappelijk engagement in de boeken van
Sartre, De Beauvoir en Camus een saillante rol speelt, vraag ik me af of het ten
tonele verschijnen van dit element in het werk van Warmond inderdaad ccn breuk
met het existentialisme aangeeft. In hoofdstuk VIII meer hierover.
Pelgrom heeft het werk van Warmond uit de periode 1953-1972 onderzocht aan
de hand van een aantal trefwoorden die situaties aangcven waarin de mens zijn exis-

23 uit: 'Voor wie uit is op inkeer 2" In: I'l/*«-*/ op inztdif. Amsterdam 1974: 40
24 H. Pelgrom. EWrti itamuWrn Art rristrnria/umr z.p. 1974 Met dank aan Ellen Warmond, van wie ik
haar exemplaar van de senpae mocht kopieren. Een kopie van Pelgroms scripae kan bij de auteur van
dit bock opgevraagd worden.
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tentie het sterkst beleeft. Ieder lemma wordt besproken aan de hand van vijf duide-
lijke voorbeeldgedichten. Üeze trefwoorden, die voor een groot deel
ovcreenkomen met de criteria die Van Stralen 1996 hanteert, zijn: de ander, dood
en tijdelijkheid, verveling en walging, angst en absurditeit, wanhoop, 'en toch'. Het
laatste aspect gceft aan, dat de levensdrang zieh niet laat wegdrukken door de
zin-loosheid of absurditeit van het leven. Dit 'en toch' valt enigszins samen met het
engagementsconcept van Van Stralen, waarin het engagement drie vormen aan kan
nemen: eynische berusting, positieve aanvaarding of daadwerkelijke verandering.
Elementen die by Fclgrom met of nauwelijks aan de orde komen zijn: gesloten
ruimtes en de gcscculariseerde invulling van christelijke begrippen. Uiteraard ook
niet de registerwisselingen van literair naar filosofisch taalgebruik en het gegeven
dat personages meer typen dan round characters zijn, aangezien dit vooral van
toepassmg is op het genre van roman en drama, hoewel er in de poezie van
Warmond cen enkcle keer een sjabloonachtige figuur voorkomt als vertegenwoor-
diger van een bcpaalde levensvisie. Een voorbeeld daarvan is het in staccato
geschreven gedieht met de titel 'Leider':

LEIDER

Hij is.
Hij bewoont een kuras. Hij is. Hij beveelt.

Gooit kastanjes in andermans vuur.
Lacht in zijn modderen vuist.

5. Beveelt.

Hij is een stuipende pruik
van gewichtigheid.
Een buik.
Beveelt:

10. aanstaande lijken in het gelid.
Hij is.
Oogstende hereboer
op andermans dodenakker.

Beveelt.

15. Hand die zieh sluit
rond andermans strot.
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Hljis.

Blyvend.^

2. L/i'f£<in?5/

In zijn studie over het literaire existentialisme laat Van Straien de poezie volledig
buiten beschouwing. De nadruk ligt volgens hem vooral op het proza en het drama,
vanwege de grote interesse voor de dialoog, die een geschikt middel is oin contlict-
situaties duidelijk te maken en om ideeen over te dragen. Bovendien kau de
schrijver in het theater zijn ideeen direct in contact met het publiek breiigen en
ook eenvoudig actualiseren, aldus Van Straien. Hier valt iets voor te zcggen. Aan ile
andere kant zijn er genoeg existentialistische elementen die ook in poezie tot him
recht komen. Volgens Van Straien valt het literaire existentialisme nagenocg uitslui-
tend te begnjpen vanuit de beginselen van de existentiele fenomenologie, niet
vanuit strikt literaire precedes. Op basis van deze uitspraak is er geen enkele reden
de poezie uit te sluiten. De belangrijkste door hem genoemde thema's -de grenssi-
tuatie, de ander en het engagement— worden ook in de poezie aangetroft'en, al zijn
ze misschien op een andere manier literair vormgegeven dan in een roman het
geval is.

In dit deel onderzoek ik op welke wijze de affiniteit van Warmond met existentia-
listische ideeen ook tot uiting komt in haar poezie. Net als in het eerste deel van
mijn studie ga ik uit van het hermeneutische model, waarin de relaties tussen litcra-
tuur en filosofie betekenisvol worden gemaakt zonder de autonomic van het lite-
raire werk uit het oog te verhezen. Als interpretatiekader dient de existentiele
fenomenologie, waarbij de nadruk zal liggen op pre-reflexivitcit en lichamelijkheid.
Uiteraard zal ik indien zinvol ook aandacht schenken aan de formele/literaire
aspecten. Bovendien wil ik onderzoeken in hoeverrc zowcl het conflictmodel van
Sartre als het ambiguitcitsinodel van Merleau-Ponty als interprctatiekader in te
zetten zijn. In hoofdstuk VIII zal ik nagaan of het toenemende maatschappelijkc
engagement in de bundeis Df ^roerr« <MM df/drodrMfoWfM (1970) en .Sd/nnf.s<7iof wff
fenaWempfr (1972) inderdaad een breuk met de existentialistische thematiek in hct
werk van Warmond aangeeft, zoals Pelgrom in zijn Studie steh. Daarbij zal ik ook
ingaan op Sartres visie op poezie, die minder eenduidig bhjkt te zijn dan algemcen
wordt aangenomen.

3. Hff 5piq>e7»i0fie/"

In het poetische oeuvre van Warmond speelt het spiegelmotief misschien geen
prominente niaar wel een belangrijke rol, het komt in vrijwel al haar dichtbundels
voor. Alleen Hwr/itt/rofefH IWI </e fad/ (1988) is spiegelloos, maar in ftta/j/qg (1999)
verschijnt het moäef weer. Verder is het terug te vindcn in hct verhaal 'De weg naar

25 in: Drjiwtm a » diuJmrfmfcnuiai. Amsterdam 1970:40
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ier

de rocm' in de verhalenbundel EfMu>i£ rfwMrf /iff /angrf."** In de roman Pas/wort ttwr
niem<»i<fr/dn</ speelt het spiegelmotief een belangnjke rol, met name op momenten
dat de hoofdpersoon zieh in een grenssituatie bevindt en geconfronteerd wordt met
voor het existentialisme kenmerkende gevoelens als angst, vervreemding en
walging.
Het kijken in de spiegel is in Warmonds werk over het algemeen met neutraal maar
confronterend. De zelfreflectie gaat vaak gepaard met angst, verwarring, teleurstel-
ling, zelfspot, weerzin en zelfs nausee. Er kan sprake zijn van een dubbele identiteit:
het lyrisch subject herkent zichzelf in de spiegel, maar zijn spiegelbeeld ervaart hij
tegelykertijd als dat van iemand anders. De spiegel vergroot de actieradius van het
oog, waardoor we onszelf kunnen zien zoals een ander ons ziet. Soms kan dit
uitlopen op een vervreemdende tweedeling tussen zelfbeeld en spiegelbeeld, zoals
bhjkt int het gedieht 'Vereenvoudigde religie'"', dat straks uitvoeng behandeld
wordt. Dezc tweedeling heeft een enkele keer een temporele dimensie: het gedieht
is dan als het ware een tweeluik, waarop heden en verleden zichtbaar zijn. Ze
vormen elkaars tegcnbeeld. Een voorbeeld daarvan is 'Chanson presque triste''**:

Hij bcloofde zijn toekomst een spierdu
een techniiolorpotcntie
ccn bicepsbccld

maar ontmoette bij daglicht zijn waarheid
5. naakt in de strafen:

een wirwartol verdwaald
in mierennesten haastige verwarring

voor honderden ogen een 1 -oog.

In dit gedieht is de toekomstdroom vol conventionele mannelijkheidsattributen
geen vverkelijkheid geworden. Het is opmerkelijk, dat veel gedichten van Warmond
een mannelijk lyrisch subject hebben. In hoofdstuk VII zal ik hier nader op ingaan.
Soms zien we een gefragmenteerd zelfbeeld in de spiegel, bijvoorbeeld in het
gedieht 'Plastische Chirurgie'"':

met een volleerd
gebaar wordt een blik als een kreet
of een niond .üs een angstkramp
gecorngeerd

26 Amsterdam t%1: 125
27 in: Naur mm « # . Den Haag 1955:33
28 in: Nuar me« « # . •"><•*" Haag 1955:31
29 in: PUK/WIM. Den Haag 1953: 18
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alleen komt soms uit het moeras
van eenzaamheid achter ogen
nog een witte wanhopige hand
voor de laatste maal boven.

De lezer krijgt niet de volledige persoon gepresenteerd: alleen ogen, mond en hand
worden benadrukt, waardoor het lichaam gereduceerd lijkt te zijn tot deze onder-
delen. Uit een aantal gedichten wordt duidelijk, dat illusies in de loop der tijd
getransfor-meerd zijn in desUlusies; de bewustwording daarvan komt tot stand via
de spiegel. Een enkele keer gebruikt Warmond de metafoor van de gebarsten
spiegel oin gedesillusioneerdheid en verloren kansen op te roepen. Een voorbeeld
daarvan is 'De beste compositie is de stilte'*', geschreven naar aanleiding van de
dood van Jan Arends:

zoveel gehjksoortig gebarsten spiegeis
waarin zoveel gelijke gemiste kansen
elkander kaatsend beconcurreren.

Het spiegelmotief heeft niet overal een connotatie van zwaarte en zwartheid. In
'Op R . C •" is er sprake van een zekere zelfspot. Het lyrisch ik, dat we in dit geval
mögen vereenzelvigen met Warmond, kijkt naar een foto van de even oude Remco
Campert. Ze kreeg samen met hem in 1953 de Reina Prinsen (Jeerligsprijs voor
poezie. Niet alleen leeftijd en prijs, maar ook dat intrigerende teken des tijds de
onderkin blijken zij gemeenschappehjk te hebben, zo registreert het lyrisch ik 11.1
een snelle blik in de spiegel, die hier een temporele dimensie heeft. In de spiegel
ziet zij namelijk hoe de tijd zieh aftekent op haar gezicht; het is alsof het veroude-
ringsproces zieh in de spiegel voltrekt. Zo wordt het gedieht niet alleen een portret
van Remco Campert, maar ook van Ellen Warmond. Een dubbelportret dus:

Op R.C.

Foto van de jonge dichter
(jong toen ik jong was we zijn
op een paar maanden na
even oud)

5. een foto met (onmiskenbaar)
een onderkin

30 in: UiteirAf op iruic/it. Amsterdam 1974: 24
31 in: 7«ti*rU iwr &W JcJunou. Amsterdam 1966:33



ecns dcelden we samen een prijs
tot verontwaardiging van wederzijdse vrienden
maar kan men hclpen dat men prijzen krijgt?

10. soms wel mcestal
en ook in dit geval
niet
een onderkin slordig
een beetje

15. opzcttelijk niets-aan-te-doen-kalkoens

ik kijk sncl opzij in een spiegel:
een onderkin.

In de meeste gedichten waarin het spiegelmotief een rol speelt, is de spiegel een
plaats van confmntatic. Het lyrisch subject is op zichzelf gefocust door middel van
een vernauwde en benauwende blik. Er zijn echter een paar gedichten waarin iets
anders aan de hand is: aan de ene kant een al dan niet gereahseerd verlangen naar
verzocning met het eigen spiegclbeeld, bijvoorbeeld in 'Bijna alles / Bijna niets'*".
Aan de andere kant verzen waarin het lyrisch subject het op zichzelf terugge-
worpen zijn wenst te doorbreken door -al dan met succesvol- contact te zoeken
met de ander. Een voorbeeld daarvan is het gedieht 'Vereenvoudigde religie', dat in
de volgende paragraaf aan een nader onderzoek wordt onderworpen.
Als vrouwelijke personages zieh bezighouden met hun identiteit of zieh door een
crisis teruggeworpen voclen op zichzelf, richten ze zieh opmerkelijk vaker dan
mannclijke personages op contemplatie van het eigen spiegelbeeld, aldus Jenijoy La
Belle in Hrrsr//'Br/irM, een studie over het spiegelmotief in de -vooral Engelstalige-
literatuur. *' Zowel het uiterhjk als het innerlijk kunnen onderwerp zijn van
contemplatie. Het vrouwelijke personage bekijkt in de spiegel niet alleen hoe ze er
uitziet, niaar ook hoe 'de wereld' haar ziet. Om dat te onderzoeken, dient ze zichzelf
in de spiegel als een object te observeren. De spiegel wordt gebruikt om een sociaal
acceptabele persoonlijkheid te creeren. Het vrouwelijke personage vergelijkt haar
spiegelbeeld met de heersende sociale normen. Het resultaat daarvan kan bevesti-
gend, ontkennend of zelfs revolterend zijn.

Kenmerkend voor de spiegelervaring is het gevoel van het dubbele of complexe
'zelf, dat zowel subject als object is. In de spiegel wordt de kijker zieh al kijkende
bewust van de tweespalt tussen het gereflecteerde beeld en de innerlijke gesteld-
heid. Soms kan dit een ernstige psychologische confrontatie opleveren. Een
gebroken spiegel bijvoorbeeld kan een gebroken 'zelf suggereren.
De spiegel wordt volgens La Belle zowel gebruikt om zichzelf te analyseren als om
een bepaald zelfbeeld te creeren. La Belle gelooft niet in een statisch 'zelF. Ze ziet

32 in: Dr Jmuf als nidMoJr. Amsterdam 1964: 58
33 Jcnijoy La Belle. Hnw/f BrMrf. 7 V Lifouftmr <•«*<• Lo^m« Gtei Ithaka/London 1989*: 9
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het 'zeir als een activiteit, een voortdurend proces waarin iemand zichzelf probeert
te definieren ten opzichte van anderen en in relatie tot anderen. Naar zichzelf in de
spiegel kijken is met name voor vrouwelijke personages onderzoeken wie en wat ze
werkelijk zijn. Het is een voortdurend proces van zelrverwerkclijking, aldus La
Belle. Met deze stellingname levert ze kritiek op de visie van de Franse psychoana-
lyucus Jacques Lacan (1901-1981). Volgens Lacan is de spiegclfase een eenmalige
gebeurtenis. ̂  Zichzelf herkennen in de spiegel wordt beschouwd als een token van
zelfbewustzijn. Mens, gorilla, chimpansee en, naar onlangs duidelijk is geworden, de
olifant blijken hiertoe in staat te zijn. Lacan hceft zieh intensief bcziggehouden met
het spiegelstadium in de ontwikkeling van het jonge kind. Hierbij zijn twee stadia
van belang: de imaginaire orde, die verbonden is met het beeld, en de symbolische
orde, die verbonden is met het woord. Het is essentieel dat een mens de overgang
van het imaginaire naar het symbolische stadium doormaakt. Kenmerkend voor de
imaginaire orde is het spiegelstadium. In deze fase wordt de basis gelegd voor het Ik.
In de spiegel ziet het kind voor hot eerst zichzelf, niaar dat met alleen: het ziet zich-
zelf in zijn geheel, als totaalbeeld. Dit spiegelbeeld is de basis voor het ontwikkelen
van een identiteit, het kind legt een verband tussen zichzelf en het spiegelbeeld, het
gaat zieh met dit beeld identificeren.

Deze identificatie impliceert vervreemding, omdat het tegelijkertijd een identifi-
catie is met iets, wat het kind zelf niet is. In de spiegel ontmoet het kind namelijk
zichzelf en de ander, niet de ander-die-anders-is, maar de andere-gehjke ofwol het
eigen spiegelbeeld. Er is sprake van een twee-eenheid. Lacan noemt deze identifi-
catie imaginair, omdat het een identificatie met een beeld is, in dit geval het spiegel-
beeld. Deze identificatie is ook imaginair, omdat het kind zieh identificeert met een
totaalvoorstelling, tenvijl het zichzelf nog niet als totaliteit kan beleven.
De symbolische orde bestaat uit een geheel van symbolcn en wel in cerste instantie
de taal. De wording van het subject valt samen met de toegang tot de taal, aldus
Lacan. Het kind krijgt een naam en identificeert zieh met deze naain. Deze identifi-
catie verloopt met meer via het beeld, maar via het woord. Met dc taal kan het kind
zichzelf en de ander onderscheiden, het kan een onderscheid aanbrengen tussen
grammaticaal en sprekend subject. Het systeem van het persoonlijk voornaam-
woord maakt het immers mogelijk afwisselcnd verschillendc posities in te nemen:
ik - jij - hij/zij. De wording tot subject wordt echter bctaald met een verlies: de
narcistische twee-eenheid uit de imaginairc fase wordt definitief verbroken. Het
verliezen van de twee-eenheid genereert automatisch het verlangen, want zonder
een gemis of tekort valt er niets te verlangen. Het verlangen wil dit zijnstekort (le
manque ä etre) opheffen, maar dat kan alleen als het subject zichzelf-als subjeet-
opheft. Dit is echter fundamenteel onmogelijk. Dat is de prijs die de mens moct
betalen voor zijn wording tot subject. Hij is definitief vcrdreven uit het imaginaire
paradijs, aldus Lacan.

34 ac A. Mooij, 7*»/ CTI vntagni. tdouu (toww MOT A- /»/^KMIM/)'«'. Meppcl 1997^: 77-87



Volgens Mcrlcau-Ponty is het echter wel mogelijk het directe en primitieve contact
met de wereld terug te krijgen. Deze pre-reflexieve en pre-conceptuele basiserva-
ring is in zijn visie primair. Het is het reflexieve denken dat ons onderscheid laat
crvarcn tussen subject en object. In hoeverre deze visie ook doorklinkt in de poezie
van Warmond zal later nog blijken.
In tegenstelling tot Lacan gaat La Belle ervan uit, dat de spiegelfase geen eenmalige
gebeurtenis is. Volgens haar is er eerder sprake van een herhaaldelijk voorkomend
proces van zelfverwerkelijking. De belangrijkste confrontatie voor de vrouw vindt
plaats in de puberteit, niet in de kindertijd, aldus La Belle. De vreemdheid of het
anders-zijn van het spiegclbceld helpt de adolescent in haar psychische ontwikke-
ling. Zij ervaart haar nieuwe lichaam in eerste instantie als vreemd. Pas later raakt ze
zodanig vertrouwd met haar spiegelbeeld, dat ze in plaats van 'dat is zij' kan zeggen
'hier ben ik'. Uit het onderzoek van La Belle blijkt, dat veel verhaalflguren een
opccnvolging van belangrijke confrontaties met de Spiegel ondergaan tijdens
verschillende fases van hun ontwikkeling, van kindertijd tot adoslescentie tot
ouderdom.

In hoeverre gaat de analyse van La Belle ook op voor het werk van Warmond? La
Belle wees er in haar Studie van het spiegelmotief op dat met name twee aspecten
belangnjk zijn: de contemplate van het uiterlijk en de contemplatie van de inner-
lijke gesteldheid. (Jefocust zijn op het uiterlijk speelt in Warmonds poezie vrijwel
geen rol, behalve in 'Op R . C , waarin ze op speels-ironische wijze haar onderkin
tot onderwerp van het gedieht maakt. Blijkbaar is dit aspect voor haar niet relevant,
altli.ms niet als poetisch onderwerp. De spiegel funetioneert in haar werk ook niet
als een middel 0111 een sociaal acceptabele persoonlijkheid te creeren. De nadruk
ligt duidelijk op de innerlijke confrontatie. Het spiegelmotief staat voor een inner-
lijk proces waarin het lyrisch subject via het spiegelbeeld onderzoekt wie of wat hij
werkelijk is. Binnen dit kader weet Warmond het spiegelmotief op een veelzijdige
manier te presenteren. Motieven als angst, weerzin, vervreemding, walging en
verlangen naar de ander wijzen op een zekere affiniteit met de existentialistische
thematiek.

Dat de confrontatie met de Spiegel niet gebonden is aan een bepaalde leeftijdsfase,
zoals La Belle stelt, blijkt uit het feit, dat er in het werk van Warmond geen bepaalde
ontwikkeling in de tijd van dit motief is aan te wijzen. Het is bijvoorbeeld niet zo,
dat alleen de eerste bundels een confronterende ontmoeting in de spiegel bevatten
en de laatste bundels vooral over verzoening met het spiegelbeeld gaan. De verschil-
lende facetten van het spiegelmotief kunnen verspreid door allerlei bundels en naast
elkaar voorkomen.

Om een aaneenschakeling van analyses te voorkomen heb ik ervoor gekozen oni
6en spiegelgedicht uitgebreid te analyseren en wel het gedieht 'Vereenvoudigde
religie', omdat daarin verschillende facetten van het gecompliceerde Warmondi-
aansc spiegelmotief samenkomen. Bovendien is dit gedieht representatief voor een
aantal spiegelgedichten waarin enkele motieven voorkomen die existendalistisch
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aandoen: walging, vervrcemding, verlangen naar contact en het lichaam ervaren als
Körper, dat wil zeggen als een object. Maar nu eerst het gedieht:

VEREENVOUDIGDE RELIGIE

Hij vergiste zieh telkens opnieuw
op dezelfde hoopvolle wijze
maar toen de god met de glinilach
verhongerd was

5. bouwde hij in de spiegel
een antigod en leerde
zichzelf te haten zoals men
een voorwerp haat

zo won hij dagelijks afstand
10. tot hij ten slotte zijn lichaam

onteigend had en het 's avonds
tussen zijn lakens schoof
als een zakelijk toegevouwen
brief in een enveloppe.

In dit gedieht, dat verhalend aandoet, wijkt Warmond af van de conventionele lyri-
sche situatie door gebruik te maken van een impliciet externe vertelinstantie. Het
lyrisch subject ('hij') is niet de woordvoerder van het gedieht. Tussen ons als lezers
en het lyrisch subject zit een registrerende instantie via wie we het een en ander tc
horen krijgen. Deze poetische taalsituatie creeert een aCstand, die binnen de deper-
sonalisatiethcmatiek van dit gedieht functioneel is. Of misleidt de woordvoerder
ons en is hij toch dezelfde als het lyrisch subject? Maar wat heeft hij daarniee dan op
het oog? Zichzelf aanduiden in de derde persoon enkelvoud getuigt van afstandc-
lykheid, of op zijn minst van afstand nemen. Deze vorm maakt daardoor het
vervreemdingsproces zichtbaarder.

Het gedieht bestaat uit twee samengestelde volzinnen, die samenvallen met de
beide strofen. In beide volzinnen komt nevenschikking voor: r.l—8 valt uiteen in
'Hij vergiste ...hoopvolle wijze' en 'maar toen ...voorwerp haat'; r.9-14 valt uiteen
in 'zo won ... onteigend had'en 'het 's avonds ... een enveloppe'.
De eerste nevenschikking is tegenstellend van aard en accentucert het ovcrgaan van
hoopvolle venvachting in opstandigheid, terwijl de nevenschikking in de tweede
strafe een temporele geleding aangeeft: de genoemde situaties volgen elkaar op in
de tijd. Deze grammatical constructie geeft op een constaterende manier de eind-
fase van het depersonalisatieproces aan.
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Het gedieht heeft geen rijmschema, maar kent wel alliteratie en assonande. Waar
nodig ga ik daar verder op in. Het gedieht telt veertien regels, verdeeld over twee
strofen: een octaaf en ccn sextet. Dit lijkt een sonnetachtige structuur, te meer daar
tussen octaaf en sextet een inhoudclijke chute aanwijsbaar is. Het octaaf rieht de
aandacht op het voorafgegane proces, terwiji het sextet aangeeft waarin dat proces
uiteindclijk culmineert: depersonalisatie. Een formele chute wordt gevormd door
de presensvorm in r. 8. Het gedieht bevat overwegend imperfectumvormen
('vergistc zieh', 'bouwde', 'leerde', 'won', 'schoof'), die als het ware een registre-
rend, objectiverend verslag oproepen. ledere strofe bevat een plusquamperfectum:
'verhongcrd was'(r. 4) en 'onteigend had' (r. 11). Deze vorm geeft aan dat de daarin
genoemde processen definitief verledcn tijd zijn. Het hele gedieht ademt daardoor
een sfcer van temporele afstand. Dan verschijnt er in r. 8 ineens een presensvorm:
'zoals men een voorwerp haat'. Door het onbepaald voornaamwoord 'men'wordt
de handcling ('hatcn') centraal gesteld. Het gaat met om de 'handelende' persoon,
die blijft op dc achtergrond. Het enjambement in r. 7 rieht weliswaar de aandacht
op 'men', ina.ir dit 'men' is een onpersoonlijke massa. De presensvorm kan een
algemenc waarheid aangeven die onathankelijk is van de tijd, omdat ze geldt voor
heden, verleden en toekomst, zoals in de uitdrukking 'rust roest'. In dit gedieht
accentueert het presens de actualiteit van de haat: die is niet gesitueerd in een afge-
sloten verleden. De handcling Staat centraal, degene die haat verdwijnt als het ware
naar de achtergrond.

De eerste regels werken verrassend door het enjambement. Een gebruikelijker zins-
bouw zou zijn: 'hij hoopte telkens dat hij zieh opnieuw vergiste', waarin 'hopen'
meer naar voren komt dan "zieh vergissen'. In Warmonds versie is dat echter
andersom: het licht valt nu -mede door het versterkende en repeterende effect van
de woorden 'telkens' en 'opnieuw'- op de vergissing. Dat repeterende effect heeft
ook betrckking op dc hoop, zoals blijkt uit het woord 'dezelfde' (r. 2). 'Hoopvolle
verwachting'en 'zieh vergissen' gaan blijkbaar gelijk op. Dit proces is echter eindig,
zoals blijkt uit de rest van de eerste strofe.

Het enjambement in r. 3-4 is ook verrassend: het verscherpt de tegenstelling tussen
de lieflijke metafoor van de derde regel ('de god met de glimlach') en het harde
begin van de volgende regel ('verhongerd'). Het antithetische tweede deel van deze
strofe roept allerlei vragen op. Wie is die 'god met de glimlach'? Wat drukt die
glimlach uit: aanmoediging, vertedering, superioriteit? Waardoor of door wie is
deze god dan verhongerd? Door het lyrisch subject, door zijn vergissingen?
Dit zijn open plekken in de tekst. Misschien zijn bovenstaande vragen overbodig,
als we in r. 3-4 ('maar toen de god met de glimlach verhongerd was') een allusie
zien doorschemeren en wel op de uitdrukking: het lachen is hem vergaan.
Het enjambement in r. 5 rieht de aandacht van de lezer op de spiegel: diär gebeurt
het. Het lyrisch subject bouwt IN de spiegel een antigod: dat kan alleen als hij in de
spiegel zichzelf ziet. De 'antigod' moet dus wel een beeld van hemzelf zijn. Hieruit
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kunnen we concluderen dat dit ook geldt voor 'de god met de glimlach'. die gcas-
socieerd wordt met hoopvol optimisme, terwijl 'de antigod' verbunden is met haat.
Er is iets vreemds aan de hand: de spiegel suggereert ruimtelijkheid. maar dat is
bedriegelijk, want hij is in feite eendimensionaal. Toch wordt de spiegel in r. 5
gepresenteerd als een ruinite, als een werkplaats waarin gebouwd wordt. I )it beeld
roept net als andere elementen in dit gedieht afstand op: het lijkt alsof de
transfor-matie niet in zichzelf, maar buiten zichzelf gerealiseerd wordt.
Het woord 'bouwde' valt op, omdat hierin het assonantiepatroon van de eerste
strofe doorbroken wordt, waarin i/ie-, o/oo- en a/aa-klanken overheersen.
Bouwen duidt op construeren, op doordachte wijze in elkaar zetten. Het woord
geeft aan, dat de 'antigod' een eigen constructie van het lyrisch subject is. Het in dc
spiegel creeren van een identiteit is een bekend thema in de literatuur. Een voor-
beeld daarvan is 'Drei Gedichte aus dem Umkreis: Spiegelungen II' van Rilke ^:

Immer wieder aus dem Spiegelglase
holst du dich dir neu hinzu;
ordnest in dir, wie in einer Vase,
deine Bilder. Nennst es du,
dieses Aufblühn deiner Spiegelungen

Het woord 'bouwen' associeer ik niet alleen met construeren; het roept bij nüj ook
andere uitdrukkingen op: luchtkastelen bouwen en hypothesen bouwen. Als dcze
uitdrukkingen er inderdaad in doorklinken, wordt de aandacht gevestigd op het
hypothetische en imaginaire karakter van het bouwwerk '<fr dri/yjod'.
De 'god met de glimlach' wordt opgevolgd door een 'an/i^oW. Het woord 'antigod'
komt niet voor in de door mij geraadpleegde woordenboeken. Waarschijnlijk
wordt met dit neologisme de te haten tegenhanger bedoeld, het tegenbeeld van 'de
god met de glimlach'. Ook hier zou wel eens sprakc kunnen zijn van een allusie en
wel op de antichrist. Dit is de door Satan gezonden vijand die de plaats wil innemen
van Christus, maar uiteindelijk verslagen zal worden. De antichrist vertegenwoor-
digt haat, (tijdelijke) triomf en defimtieve ondergang. In de metafoor 'aMf/̂ Cii'
zouden enkele van deze connotaties wel eens mee kunnen klinken: een overwin-
ning, maar een tijdelijke!

Misschien klinkt in r. 5—6 ook de uitdrukking 'bouwen op god' door. Het lyrisch
subject vindt nanielijk houvast in zijn eigen constructie. Opvallend is hier ook cen
verandering van metrum. Het metrum bestaat voornamelijk uit anapesten, die het
gedieht een zekere vloeiendheid geven, maar r. 5—6 is meer jambisch van struetuur,
klinkt meer syncopisch, staccato-achtig, wat een verbeten effect veroorzaakt. Tot in
het metrum toe weet Warmond het proces zichtbaar en voelbaar te maken.
Het enjambement in r. 6-7 houdt de spanning erin: wat leerde hij? De zin 'leerde
zichzelf te haten' heeft een ambigue struetuur. Is het: 'leerde zichzelf/ te haten' of is

35 R. M. Rilke, » M r ÄmJ //- / Gofa*fr um/ (%mrapm«rrt Frankfurt am Main 1984': 181



hct 'leerdc / zichzelf te haten'? Met andere woorden: hoort het reflexivum bij
'leren' of bij 'haten'? In het eerste geval wordt benadrukt dat het initiatief om te
gaan haten van het lyrisch subject zelf uitgaat. Bovendien is het haten in deze inter-
pretatic niet gericht op een specifiek persoon; de haat wordt extra belicht, tenvijl de
pcrsoon die haat of gehaat wordt naar de achtergrond verdwijnt. In het tweede
geval is het haten wel gericht, namelijk op zichzelf. Ik opteer voor een derde moge-
lijkhcid, aangenomen dat er twee zinsdelen zijn samengevallen: Meerde zichzelf /
zichzelf te haten'. Deze linguistische verdichting of gecomprimeerdheid heeft een
versterkend effect, aangezien hct accent daardoor op beide aspecten valt: op de haat
en op zichzelf.

Het werkwoord 'leren' is polyinterpretabel: het betekent onder andere
'onderwijzen', 'een kundigheid verwerven' en 'zieh de gewoonte van iets eigen
maken*. Samen geven deze betekenissen een proces aan: door zichzelf te onder-
wijzen verwerft hij de kundigheid zichzelf te haten; vervolgens wordt dit haten een
gewoonte die hij zieh eigen heeft gemaakt.
De vcrgelijking in r. 7-8 verrast me, ze ligt niet voor de hand. Deze regels roepen bij
mij een tegengestclde uitdrukking op: 'heb uw naaste lief gelijk uzelve'. Deze
uitdrukking lijkt meer bij de 'god van de glimlach'te passen, terwijl de regel 'zoals
men cen voorwerp haat' meer aansluit bij dc 'antigod'. In plaats van woorden die
een zekere nabijheid aanduiden ('liefhebben', 'uw naaste' en 'uzelve') staan er nu
woorden die afstandelijkhcid en iets onpersoonlijks aangeven ('haten', 'men' en
'een voorwerp'). Maar waarom juist 'zoals men een voorwerp haat'en niet zoals
men een mens haat? Of is dat laatste te gepassioneerd voor iemand die al zo'n
atstand tot zichzelf ervaart? De vergelijking accentueert mijns inziens de toene-
mende distantie van het lyrisch subject. Eerst was hij voorwerp van zelfhaat, nu
voelt hij zichzelf inmiddels -al dan niet gedeeltelijk— een voorwerp. Het lichaam
wordt niet ervaren als Leib maar als Körper ofwel als een ding. Ik vraag me af of je
hier nog kunt spreken van depersonalisatie. Depersonalisatie betekent dat iemand
het gevoel heeft zijn eigen persoonlijkheid te verliezen, waarbij hij zichzelf als een
vreemde ervaart. In dit gedieht gaat het lyrisch subject echter een stapje verder: hij
ervaart zichzelf niet zozeer als een vreemde als wel als een voorwerp. Hier is eerder
sprake van verdingelijking dan van depersonalisatie.

De tweede strofe begint met een samenvattende zin: 'zo won hij dagelijks afstand',
waarbij 'zo' verwijst naar het proces dat in de eerste strofe opgeroepen wordt. Het
bouwen van een antigod en de zelthaat resulteren in het verkrijgen van afstand, dat
is zijn 'winst'. 'Winnen' interpreteren als 'een prijs winnen', waarbij 'afstand' de
prijs is, lijkt me hier niet zo zinvol. De afstand is eerder de prijs die hij moet beulen
voor zijn manier van doen. Met 'arstand'wordt hier mijns inziens verwijdering en
afstandelijkhcid bedoeld, er is een toenemende distantie tussen het lyrisch subject
en zijn lichaam. Maar het kan ook een vooruitverwijzing zijn naar 'onteigening'in
de volgende regels: het lyrisch subject verkrijgt van dag tot dag meer afstand met als
resultante de onteigening van zijn lichaam.
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We zijn nu aangekomen bij het sluitstuk van het depcrsonalisatieproccs: het lyrisch
subject heeft ten slotte zijn lichaam "onteigend'. Het enjambement in r. 10 accentu-
eert het metonymische 'lichaam'. Het werkt ook hier verrassend, want het woord
'lichaam' venvacht je niet in combinatie met 'onteigend. 'Onteigenen' betekent:
jemand zijn eigendom ontnemen waardoor het ovcrgaat in andcnnans handen. Het
prefix 'ont' geeft een scheiding aan, zoals in 'ontvluchten'. In du gedieht krijgt het
werkwoord een Warmondiaanse invnlling: 'onteigenen' is hier letterlijk:
ont-fi?p>i-en, dat wil zeggen ontnemen aan .riV7».ir/f in plaats van aan een ander. Het
lichaam wordt niet meer ervaren als iets van zichzelf. maar dat heeft het lyrisch
subject zelf bewerkstelligd. Hij heeft zijn lichaam aan zichzelf ontvrcemd.
Het gedieht bevat twee woordvelden: een woordveld dat het procesmatige aangeeft:
'bouwde, leerde, won, dagelijks, ten slotte' en een woordveld waarin do notie
afstand op de voorgrond treedt: 'haten, voorwerp, afstand, onteigend, schoof, zake-
lijk, toegevouwen, enveloppe'. Deze twee woordvelden schuiven vanaf r. 6 in elkaar.
Het zijn twee kanten van het depersonalisatieproces: het cue woordveld heeft met
de geleidelijkheid ervan te maken en het andere woordveld met het finale resultaat.
Uit r. 11-12 blijkt hoe groot de afstand van het lyrisch subject tot zijn lichaam
geworden is. Het schuiven van een voorwerp is over het algemeen geen neutrale
handeling, het kan iets minachtends of iets afstandelijks uitdrukken. Het lyrisch
subject schuift zijn lichaam, dat hij nu als een ding ervaart, ter zijde. In deze actie
klinken beide noties van 'schuiven', namelijk minachting en afstandelijkhcid, door.
Warmond gebruikt het woord 'schuiven' niet op een gebruikelijke manier: norma-
liter schuif je een voorwerp ergens in, maar geen levend wezen, geen lichaam. I )oor
deze vergelijking wordt het voorwerpachtige van het lichaam benadukt. Het
enjambement accentueert het tijdstip waarop dit pnxes zijn einde vindt: de avond,
afsluiting van de dag, is het tijdstip waarop het leven wordt stilgelegd.
In de tweede strofe wordt het assonantiepatroon met dezelfde klank doorbroken als
in de eerste strofe het geval was: 'bouwde' (r. 5) en 'toegevouwen' (r. 13). Er is een
zeker verband tussen beide woorden: 'bouwde' leidt het proces in, terwijl
'toegevouwen' de eindfase daarvan aangeeft.

De laatste regels bevatten een vergelijking: 'als een zakelijk toegevouwen brief in
een enveloppe'. In bepaalde gezinnen was het gebruikelijk 's avonds de kinderen bij
het naar bed brengen in te stoppen 'als een postpakketje', er werd een postzegel, de
nacht-zoen, opgeplakt en vervolgens werd het verstuurd naar dromcnland. Ik weet
met of Warmond dit ritueel kent en eraan gedacht heeft. Het beeld in dit gedieht is
niet zo vertederend. De gebruikte vergelijking is opmerkelijk, omdat het een
verrassende tegenstrijdigheid bevat, die nog eens vcrsterkt wordt door het enjam-
bement. Aan de ene kant roept dit beeld op beklemmende wijze afstandelijkheid
('zakelijk', 'toegevouwen') en opgeslotenheid ('toegevouwen', 'enveloppe') op, aan
de andere kant bevat het een communicatieve term: 'brief. Deze term, die verwijst
naar schriftelijke communicatie, ondermijnt de betekems van de andere elementen
van de vergelijking, hij impliceert immers het verlangen naar contact: open mij en
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lees mij. Het lijlct me niet toevallig, dat 'bouwde' en 'brief allitereren. Zoals ik al
ecrder vermeldde, leidt 'bouwde' het depersonalisatieproces in, terwijl 'brief een
term is die aangeeft dat het lyrisch subject de daardoor ontstane distantie wenst te
doorbrcken. De deur leek gesloten, maar in de laatste regels wordt hij op subdele
wijze op een kier gezet.
In dit gedieht is er een spanningsveld tussen de 'Sartriaanse' vervreemding en het
'Merleau-Pontyaanse' verlangen naar contact. Vervreemding ontstaat op momenten
dat het verlangen naar eenhcid gefrustreerd wordt door uitsluiting, als er alleen-zijn
is in plaats van de verwachte verbondenheid, aldus Merleau-Ponty. Het lyrisch
subject uit 'Vereenvoudigde religie' legt zieh uiteindelijk niet neer bij zijn situatie.
I )c briefmetafoor geeft aan, dat er nog altijd verlangen naar contact is, maar dat juist
dc afwczigheid van dat contact de gevoelens van vervreemding versterkt.
F.r zijn enkrlc passages in het werk van Warmond die meer licht werpen op deze
problcmatick, zoals in /'<w/xwrr wor Nirm<iM</5/dn</. De hoofdfiguur Hans Erkelens
bevindt zieh door zijn ziekte in een existentiele crisis, waardoor hij radicaal op
zichzclf wordt teruggeworpen. Deze gebeurtenis zet hem onder druk, hij wordt
gedwongen tot reflectic en tot herorientatie op zijn situatie. Erkelens voelt zieh
steeds meer vcrvreemd van zijn lichaam. Er is slechts een manier waardoor de schei-
duu^ die tewee# is gebracht door het onteigeningsproces opgeheven kan worden,
namelijk door de liefde en dan met name door de sexualiteit [accentuering door

"Alleen däärom verbergen mensen zieh in de armen van andere mensen.
Willen ze armen om zieh heen voelen, die hen vasthouden; omdat het onmo-
gelijk lijkt dat het |sterven] gebeuren zou zolang jemand je maar dicht genoeg
bij zieh vasthoudt. Omdat een mens, die zieh vertrouwd heeft proberen te
niakcn met zijn eigen dood, van zijn lichaam vervreemd is, zo zeerdat het zijn
eigendom, zijn bezit niet meer is.
Hoogstens kan het dan nog eigendom zijn van een ander en door die ander
aan hem teruggegeven worden." *''

De liefde kan de levenswalging elimineren. Ook in Warmonds poetische werk
blijkt de ander een cruciale rol te speien in het opheffen van de vervreemding. In de
bundel Iliiwi/c, <TM iiw>i/>/ij<m, in hetzelfde jaar versehenen als de bovengenoemde
roman, komen twee gedichten voor die dit illustreren. In 'Eerste en laatste'•" suat:

wärmte
een lichaam van liefde
dat zichzelf in een ander hervindt

36 in: Aupoort «wr mrmnishmf Amsterdam 1961:97
37 in: Wirmtr, <m UWH^IMK Amsterdam 1961:32
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daarbuiten is alles leegte
kou
verscheurende wind.

In 'Dit dan of meer'** betekent geluk:

een onverstoorbaar en volledig
eenzijn in zichzelf dus zonder

(•••I
retorische vragen - duel
in duizend denkbeeidige spiegels-

In het gedieht 'Omgekeerd perspectief' *' bewerkstelligt de liefde niet alleen een
eenwording met elkaar, maar ook een weer samenvallen met zichzelf:

wij passen weer in onze namen
sinds je er bent
ben lk weer alleen.

Hoe komt het, dat het lyrisch subject van het gedieht 'Vereenvoudigde religie' zo
vervreemd is geraakt? Wat is zijn voorgeschiedenis? Het voorafgaand gedieht,
'Chanson presque triste', werpt daar nnsschien wat nicer licht op. Het gedieht laat
zien hoe het lyrisch subject had willen zijn en wat daar uiteindelijk van terecht is
gekomen.Je zou kunnen zeggen dat ideaalbeeld en realiteit samen een dubbelpor-
tret vormen en zelrs elkaarc negatief zijn.
Lacan maakt onderscheid tussen Ideaal-ik en Ik-ideaal.*' Het Idcaal-ik is een
imaginair beeld dat het subject nastreeft: dit zou hij willen worden, bijvoorbeeld
een succesvol musicus of een beroemd advocaat. Het Ik-idcaal is het punt waaruit
het subject wordt bekeken en beoordeeld, de blik waarvoor hij het Idcaal-ik zou
willen zijn. Het Ik-ideaal kunnen de ouders zijn, of andere belangrijkc voorbccldcn
in het leven van een kind, zoals leraren of andere familielcden dan de ouden. In
'Chanson presque triste' contrasteren ideaalbeeld en realiteit met elkaar. De cerste
rcgels van het gedieht tonen het Ideaal-ik:

Hij beloofde zijn toekomst een spierdier
een technicolorpotentie
een bicepsbeeld.

38 ibidem: 26
39 in: Dr /IUM/ at nuMii . Amsterdam 1964: 21
40 zje J. en T. Schokker. Exdmilnr Jncfiwj Laoim Mifirrr mur frnuf Amsterdam 2(KX>: 72-73



Deze accumulatio rocpt kracht, vitalitcit en glamour van een haast Hollywood-
achtige allure op. Hoe anders is de realiteit:

een wirwartol verdwaald
in mierennesten haastige verwarring

voor honderden ogen een 1 -oog.

In plaats van een succesvolle Tarzan, die zieh in alle situaties weet te redden, is hij
icmaiui geworden die overmeesterd wordt door het leven; hij is de weg kwijt. Wie
of wat het Ik-ideaal is voor wie of waarvoor het lyrisch subject dit Ideaal-ik
nastreefde, blijft onuitgesproken. Hern resten slechts gedesillusioneerdheid en zelf-
mcdclijden, hy

omkranste zijn hunkerende spicgel
met slingers ach en wee

en sprak zichzelf vaak toe
mismoedig ....

'Chanson presque triste' en het daaropvolgende gedieht 'Vereenvoudigde religie'
vormen samen een tweeluik, waarop een temporele ontwikkeling zichtbaar wordt:
van gedesillusioneerdheid via zelfhaat naar depersonalisatie.
Kest ons nog in te gaan op de titel van het gedieht: 'Vereenvoudigde religie'. Het
gedieht bevat de aanzet tot een dubbelportret van het lyrisch subject: het laat in een
flits zijn verleden en wat uitvoeriger zijn huidige situatie zien. Door de keuzes die
hij maakt, wordt het verleden naar de aehtergrond verdrongen. Het gaat hier om de
geloofsleer van het lyrisch subject. Hij gelooft zijn levenssituatie nünder
gecompli-eeerd te kunnen maken door te depersonaliseren, door zichzelf te redu-
eeren tot object. Het is blijkbaar moeilijker de 'god met de glimlach' aan te hangen
dan de 'antigod', zijn tegenbeeld of negatief. Dat dit proces met het verlangde eind-
doel is van het lyrisch subject, blijkt uit de briefrnetafoor. Het verlangen naar
contact breekt ondanks alles toch door de verdingelijking heen.
Samenvattend kunnen we zeggen dat Warmond de existentialistisch aandoende
thematiek van dit gedieht zowel op linguistisch als op poetisch niveau zichtbaar en
hoorbaar weet te maken. Hieruit blijkt een grote technische vaardigheid.

In het literaire existentialisme vormen gesloten ruimtes als kelders, cellen of hotel-
kamers het decor waarin de strijd met zichzelf. met de ander of met de
geinternaliseerde ander plaatsvindt. Uezc ruimtes visualiseren het existentiele isole-
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ment van het romanpersonage. In Pos/Hvrf iwr Htfmdm/.</tim/ wordt die existentiele
strijd vooral gestreden op pensionkaniers en in hotelkamers. Opvallend in deze
ronian is, dat het morief van de gesloten ruinite verbonden wordt «net het spiegel-
motief. De ruimte wordt zodoende verder gereduceerd tot datgene wat in de
spiegel zichtbaar is en dat is ineestal het personage zelf. Deze close-up techniek
accentueert samen met het decor van de gesloten, verengde ruinite de niet meer te
ondopen confrontatie met zichzelf. Een soortgelijke thematiek is terug te vinden in
het gedieht 'Vereenvoudigde religie', waarin Warmond ook gebruik nuakt van de
confronterende close-up, waardoor met alleen de kamer niaar ook het eigen
lichaam ervaren wordt als een voor anderen gesloten ruimte.

De poezie van Warmond vertoont een breed scala aan gesloten ruinites, al dan niet
met een metafbrische runctie: onder andere een kamer, zolder, (schuil)kelder, kerk,
verlaten straten, vitrine, trein, boot en moeras. In haar werk valt niet alleen de geo-
grafisch aanwijsbare ruimte daaronder, maar ook de spiegel, het eigen of andermans
lichaam en natuurlijk 'de geheime proertuin van nnjn fantasie' waar Warmonds
eerste bundel uit 1953 naar vernoemd is. Al deze ruinites roepen vaak gevoelens op
als wanhoop, angst, vervreemding, op zichzelf teruggeworpen zijn en verlangen
naar contact met de ander. Een goed voorbeeld daarvan is het gedieht' Woonlniis 1'
uit haar eerste bundel.'" Van der Vegt steh dat de ervarmg die in du gedieht
verwoord wordt dezelfde is als die in de existentie-filosofie en in de daarmee
verwante literatuur: het buiten zichzelf staan veroorzaakt walging en tast de
vertrouwdheid van de onmiddellijke omgeving aan:"*"

W O O N H U I S 1

De klok heeft geen geheugen meer een ongewone
verbijstering kruipt zwijgend uit een hinderlaag
een overdwars gespleten kegel draag

ik tussen schouders die me vreemd voorkomen
5. de muren tonen hun verwarrende profiel

behangsels van herinnering die zieh een uitweg wroeten
een klokslag die een uur geleden viel

roh als een trage damsteen voor rrujn voeten
twee dodelijk verschrikte handen liggen

10. als wezenloze vissen naast mijn bord
waar is het huis en wat is deze kamer
waarin ik langzaamaan een ander word?

41 inftw/rum. Den Haag 1953: 11
42 Jan van der Vcgt. Kijkcn in een gedoten spiegcl.' Oru nfirr/. RckVcm 1 981. afl. 5, p. 655-664



Van der Vcgt beschouwt dit gedieht als ccn van de velc voorbeelden van Warmonds
obscssie met de tijd. Tijd wordt ervaren als een tegenspeler, zoals blijkt uit de titel
van de verzamelbundel T«#fMi/Jf/fr fi/rf uit 1979. De klokslag, een hoorbaar teken van
de tijd, is op vervreemdende wijze gestold. Volgens Van der Vegt is deze tijdserva-
ring te verbinden met de ideeen van de existentie-filosoof Heidegger over de tijd:

Evenals na hem Sartre ziet hij de tijd als een ervaring die ons in een leegte
plaatst, waar we existerend ('buiten-staand') afgesneden zijn van wat voorbij is
en ook van wat komen gaat. Elk tijdsmoment stört ons in het Niets en na de
klokslag -als we terugkeren naar de beeiden in het gedieht- is er een leegte.
Wannecr de verbeelding dit tracht te vertragen, roept dit een ruimte van een
surrealistische verschrikking op, waarin het ik zichzelf verliest, afgesneden van
wat herkenbaar i s / '

Van der Vegt associeert dit gedieht met de surrealistische schilderijen van Magritte,
waarschijnlijk geldt dat vooral voor het beeld van de 'twee dodelijk verschrikte
haiuion die als wezenloze vissen' naast het bord liggen. Dit gedieht roept ook nog
werk van een andere schilder op: het beeld uit de derde regel doet denken aan een
schilderij van De Chirico, waarin het lichaam tot basalc geometrische vormen is
teruggebracht, terwijl het vervreemdende effect versterkt wordt door een realisti-
sche weergave van de omgeving.
Gevoelens als angst en wanhoop figureren vaak in een existentialistische context.
Zij zijn uitingsvormen van de vervreemding, maar dan op prcreflexief niveau. In
Pas/><><>rf ro()r )ii(7Miin(/.v/ii//(/ zijn soortgelijke belevingen te vinden als in 'Woonhuis 1'.
In de afscheidsscene in de stationsrestauratie realiseert Hans zieh dat zijn relatie met
Eva geen lang leven beschoren is. Op dat moment raakt zijn blik vervreemd:

Hij sloeg zijn ogen neer en keek naar het geruite tafelkleedje. Zijn hand lag
precies vijf blokken van de hare vandaan. Scheef, hortend, als een gewond
reptiel, kroop die hand die vijf blokken längs en schoof zieh over de hare.
Parende spinnen. Maar hij nam zijn hand niet weg. (147—148)

In zijn artikel besteedt Van der Vegt weinig aandacht aan de literaire vormgeving
van bovengenoemd gedieht."^ Een alleen op de inhoud gerichte bespreking doet
geen recht aan de complexiteit van Warmonds poezie. Het loont de moeite haar
werk op diverse poetische niveaus te onderzoeken, aangezien vorm en inhoud
nauw met elk.ur verbonden zijn: de thematiek klinkt door in metrische struetuur,
graimnaticale presentatie, beeldentaal en klankstrucuur. Daarom ga ik nu dieper in

43 Jan van der Vcgt 1981:657
44 Meijcr 1988: 300-302 schenkt in cen kortc bespreking van dit gedieht wel cmge aandacht aan de
htcraire vormgeving. Zc wijst cr met name op, dat het proccde van de pcrconiikane de vervreemding
accentueert.
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op enkele poetische aspecten die de existennalistische inhoud van 'Wooiihuis T
tnede (uit)dragen.
Allereerst de metrische strucruur. Het gedieht bestaat uit een arwisseling van over-
wegend vijf- en zesvoetige jamben. Het jambische rinne lijkt op het regelnutigr
tikken van een klok, lets wat in dit gedieht verbazing wekt, aangezien de stollmg
van de tijd een belangrijk motief is in dit gedieht. De klok geeft geen tijd ineer aan
of in ieder geval met meer de juiste tijd. Het jambische ritme gaat als het ware tegen
de inhoud van het gedieht in. Het lijkt alsof hiermee aangegeven wordt dat de tijd
gewoon doorgaat en alleen de ervaringstijd van het lyrisch subject aangetast is. Ook
het woord 'voorkomen' (r. 4), dat bovendien door een antimetrie extra aandacht
krijgt, geeft aan dat hier sprake is van een particuhcre. subjectieve crvaring.
Een andere antimetrie vormt het woord "rolt" (r. 8). dat in tegenstelling tot do
andere beginwoorden een accent krijgt. In die hele achtste regel roept Warmond
door middel van een verrassend ruimtelijk beeld het stollingsproces van de tijd op.
Het rollen, dat nog een zekere snelheid suggereert, vertraagt al emgszins in het
beeld van de trage damsteen om tenslotte geheel tot stilstand te komen voor de
voeten van het lyrisch subject.

Zoals ik al opmerkte, bestaat het gedieht uit vijf- en zesvoetige jamben. Er is een
uitzondering: 'behangsels van hennnering die zieh een uitweg wroeten" (r. 6)
bestaat uit zeven versvoeten. Deze regel heeft door de extra versvoet een stotend
effect, alsof daarmee het moeizame van het wroeten geaccentueerd wordt.
Vervreemding gaat niet alleen samen met een andere tijdsbeleving, maar ook met
een andere lichaamsbeleving. In vervreemde toestand wordt het lichaam met langer
ervaren als Leib, maar als Körper, als een object. Dat proces is halvcrwege het eerstc
kwatrijn al begonnen:

een overdwars gespleten kegel draag
ik tussen schouders die me vreemd voorkomen

Deze regeis zijn opmerkelijk, niet alleen door het gebruikte beeld maar ook door
de grammaticale struetuur. Je zou verwachten dat de overdwars gespleten kegcl
verbazing zou oproepen, maar uitgerekend de hchaamsdelen die nog iets mcnselijlu
hebben, namelijk de schouders, komen het lyrisch subject vreemd voor. Dezc
omkering is kenmerkend voor vervreemding: dingen worden gepersonifieerd,
terwijl mensen of menselijke onderdelen vcrdingelijkt worden. In / > myff ran
•S'wy/i« (1942) brengt Camus een fasering aan in de absurditeitscrvaring: het begint
met een gevoel van verveling, vervolgens worden objeeten als vreemd ervaren en
tenslotte ervaar je jezelf of de ander als een vreemde. Het lyrisch subject bevindt
zieh in de tweede en gedeeltelijk al in de derde fase. De klok cn de muren zijn al
gepersonifieerd, maar de vervreemding heeft de lichaamsbeleving nog met geheel
en al aangetast, aangezien de schouders nog net als zodamg herkend worden, in
tegenstelling tot het hoofd.



Niet alleen dc beleving van de tijd maar ook de beleving van de ruimte is in dit
gedieht anders dan gewoonlijk. Hoe valt dit te verklaren? Ruimtelijke aspecten als
diepte, hoogte en breedte zijn een betrekking tussen mij en de dingen, aldus
Merleau-l'onty in Frnomrno/ogif IWI aV icaarnemi/i^ (1945/1997). De existentie is
ruimtclijk, dat wil zeggen dat zij zieh uit innerlijke noodzaak naar een 'buiten'
opcnstelt. Existeren is immers 'naar de wereld gericht zijn'. Het lichaam neemt niet
ah een object ruimte in, maar het bewoont de ruimte.
In />/uyr/fidfri'jr/ir f><iri(wr (1964) vergelijkt de fenomenologische psychiater J. H.
van den berg de relatie van lichaam en wereld met een dialoog."^ Het lichaam
nccmt een bepaalde houding aan die in overeenstemming is met de wereld waarin
zijn taak ligt. Zo kan het lichaam een vechtgestalte of een liefdesgestalte aannemen.
Maar dc wereld verändert ook door het lichaam dat daann beweegt. De dingen zien
er voor een strijdlustig icmand immers anders uit dan voor een vredelievend
pcrsoon. Ze ervaren beiden de dingen op een andere wijze, aldus Van den Berg.
Ook een ziekte kan ervoor zorgen dat icmand de dingen anders ervaart dan voor-
heen. Voor de depressieve patient is alles om hem heen somber geworden, terwijl de
manisch gestoorde patient alles kleuriger ziet dan voorheen. Van den Berg geeft het
voorbeekl V.ID ienund the op straat het idee heeft dat de huizen bijna op hem neer-
vallen. Dat betekent dat zijn eigen bestaan op het punt van instorten staat en dat hij
leeft met de relicten van een voorbye tyd. Maar ook voor gewone'mensen gefdt,
dat ieder een eigen beleving van de ruimte heeft, afhankelijk van leeftijd, geslacht,
opvoeding, beroep, intelligentie en dergelijke. Ook zij zien zichzelf terug in de
mamer waarop ze de ruimte beleven, aldus Van den Berg.

In het gedieht 'Woonhuisl' wordt de beleving van de ruimte onder invloed van de
vervreenuling zodanig vervormd, dat het lyrisch subject zieh niet meer kan
oricnteren en dit resulteert in de vragen: 'waar is het huis en wat is deze kamer' (r.
11)? Het is alsof de kamer een losstaande ruimte is, zonder enige verbinding met
ecu groter geheel. Oindat het grotere geheel, het huis, onbekend is, is het onmoge-
lijk te bepalen welke functie de kamer heeft ten opzichtc van dat geheel: is het een
woonkamer, een studeerkamer, een sterfkainer? Deze ruimtebeleving illustreert dat
het lyrisch subject op dat moment nog geen richting aan zijn leven kan geven. Aan
de one kant drukken de vragen desorientatie uit, aan de andere kant zijn ze
pogingen om zieh te orienteren, om het verband te herstellen.
De vervreemding, de ervaring van het absurde ontstaat uit de conrrontatie tussen
het menselijke verlangen naar eenheid en de als redeloos en versnipperd ervaren
wereld. Maar deze ervaring zorgt er ook voor, dat iemand bewust gaat nadenken
over zijn bestaan. Door de verveling wordt ztjn bewustzijn wakker geschud. Hij kan
terugkeren naar de sleur van vroeger of voorgoed wakker worden, aldus Camus.**'
Het Hjkt alsof het lyrisch subject in 'Woonhuis 1' het af zal gaan leggen tegen de

45 J.H. van den Berg, Dr ps>*fci<irris<tor piftfrtf.

j % Nijkcrk l % 4

46 Albert Camus. /)<• myir tun Sugfiw. Eoi rc.<jy otrr fcrt j/>.<un/i- Amsterdam 1975: 19
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vervrcemding. Toch zijn er Signalen die wijzen op de mogelijkheid van een andere
afloop. Net als in sommige andere gedichten van Wannond dinken er op onver-
wachte wijze termen op die tegen de teneur van het gedieht ingaan. In het gedieht
'Vereenvoudigde religie' bijvoorbeeld bleken de woorden 'brief en envelop'
communicatieve Signalen te zijn van een lyrisch subject dat deed voorkomen naar
yzige afgeslotenheid te streven. lets soortgelijks gebeurt in het gedieht 'Woonhuis
1'. Allereerst zijn er aanwijzingen dat het vervreemdingsproces nog met helemaal
voltooid is: hoewel de schouders vreenid aandoen, worden ze nog wel als schouders
herkend; de vragen in r. 11 zijn pogmgen om het verband te herstellen en de
woorden 'langzaamaan en word' in de laatste regel geven aan dat het proces nog niet
afgerond is. Er is echter nog een andere aanwijzing en wel op het niveau van de
assonantie. Door het gedieht heen geven de woorden met een ui-klunk als het ware
een ontsnappingsroute aan: kruipt (r. 2) > uit (r. 2) > uitweg (r. 6) > huis (r. 11). De
regel "behangsels van herinnenng die zieh een uitweg wroeten' (r.6) interpreteer ik
dan ook anders dan Meyer en Van der Vegt. Meijer stelt dat de herinncringen zieh
tevergeefc een uitweg zoeken. Ze worden voorgesteld als behangpatronen, die nict
in Staat zijn zieh te bevrijden van de nuiur.'*' Van der Vegt interpreteert de regel als
het wegrotten van de herinnermgen, waardoor niets meer herkenbaar is.'"' Ik leg
daar een andere visie naast. De tijd mag dan geen geheugen meer hebben, maar
impliceert dit dat het geheugen geen tijd meer kent? Tegen de vervreemding in
proberen de herinneringen toch naar boven te komen.ze wroeten zieh een uitweg.
De identiteit van een mens wordt immers onder meer bepaald door de herinne-
ringen; zodra die er met meer zijn verliest hij zijn identiteit en zal dc vervreeniding
voltooid zijn. Regel 6 is een van dc aanwijzingen waaruit blijkt, dat het lyrisch
subject zieh nog niet volledig uitlevert aan d? vervreeniding. Net als in
'Vereenvoudigde religie' verlangt het lyrisch subject onderhuids naar verlossing
door de ander, maar dat blijkt pas echt duidelijk aan het eind van het vervolgge-
dicht, 'Woonhuis II':

Dit noemt men huis deze kubus
oorverdovende leegte met ramen
die iets verbergen en stoelen
die sanienzweren

5. de vuurmond van een lamp die op
de schietschijf van de open
wijdopen pupil staat gericht
dat noemt men licht

47 Mauke Mijer 1988: 302
•8 Jan van der Vegt 1981:655
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deur die gesloten blijft
10. bei die niet overgaat

cenzaamheid
onraad

5. GeiefM/ameerrfe IMI>M//IM£ WJM

Een van de kenmerken van het literaire cxistentialisme is, dat christelijke begrippen
vanuit een antropoccntrisch perspectief worden gcherinterpreteerd.'" In de roman
/'as/wor/ i'oor m<7n<m<frf<iM</ bijvoorbeeld krijgen elementen uit de bijbel als het
jcheppingsverhaal, de lijdende Christus en het verraad van Petrus een aardse, op de
mens gerichte invulling. Hoewel dit kenmerk in Warmonds poezie niet zo preg-
n.mt aanwezig is, zijn er loch wel enkele voorbeelden van te vinden: 'Hagepreek' en
'Achter glas' uit WfrrrKi; wn «n wrrr/d (1957), 'Ondeelbaar' (Hef 5fnmw>(jf/rfsrnM<if
1 W>3), 'liidstonde' (/)r /»«'</ <J/.< raalki'/dJk 1964), 'Bij de tijd' (Crr« WomirM t>«"M bczwfc
19C>H) en 'New map of Via Dolorosa' (De r̂affen aan d>i<fcr5«/cHJkf>i<fcn 1970). In deze
gcdichten maakt Warmond gebruik van een en hetzelfde procede: de al dan niet
ironische herschnjving van christclijke tekstelementen of formules. Dit procede
werd overigem ook al vöör het literaire existentialisme toegepast. Het bekendste
voorbeeld is waarschijniijk de derde strote van sonnet CVI uit de Mathilde-cyclus
van Jacques Perk:*"

Schoonheid, o, (Iij, Wier naani geheiligd zij,
Uw wil geschiede; körne Uw heerschappij;
Naast U aanbidde de aard geen andren god!

In de tweede strote van het gedieht 'Bidstonde' bijvoorbeeld wordt het 'Onze
Vader' herschreven"':

Wij vonnen een geruchtniakend verschijnsel
een onbedaarlijk nia.ir ongevaarlijk
soort waanzin een mesdunne lijn
van genot snijdt de hemel open

5. en dompelt ons in gemompel
van subtiel versneden gebeden:

geef ons heden ons en vergeef ons
gelijk ook wij en leid ons

49 tie H. van Stralen 1996: 69-70. In plaats van de door hem gcbruikte term 'inttopocentrisch'
gebruik ik hever de term 'geseciiliriscerd'.
50 in: Jacques Perk. OJicAfrn. Tiende cn geheel v-ollcdige wtgave bezorgd door Willem KJoos.
Amstcnüm 1911: 143
51 in: [V /m.J d/.< wuitr/afc Anuterdatn 1964: 15
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niet maar verlos ons want wij
10. regeren samen

het koninkrijk amen.

Warmond volgt gedeeltelijk de structuur van dit nieuwtcstamentischc gebed. Het
rijn echter vooral de afwijkingen van deze vertrouwde tekst die een geheel andere
visie met zieh meebrengen dan die van het christehjke model. De bekendheid met
dit gebed schept bepaalde verwachtingen ten aanzien van het vervolg, maar icdere
keer als de lezer meent de oorspronkelijke tekst aan te kunnen vullen vindt er een
verrassende wending plaats. De horizontale gerichtheid blijkt uit de afwezigheid
van de klassieke aanspreking ('Onze Vader die in de hemelen zijt') en het herhaal-
delijk gebruik van de voornaamwoorden 'wij' en 'ons'. Ook de regeis "Uw
Koninkrijk kome, Uw wil geschiede, gelijk in de hemel, alzo ook op do aarde'"
ontbreken in dit gedieht. Het koninkrijk waar hier naar verwezen wordt bevindt
zieh met aan gene zijde, maar in het hier en nu van de gezamenlijk beleefde liefde.
In de regel 'een mesdunne lijn / van genot smjdt de hemel open' klinken versehil-
lende allusies door die allemaal duiden op groot geluk: 'in de zevende hemel zijn'
en 'een hemel op aarde'. De titel van het gedieht bevat een allusie op een bcpaald
tijdstip dat voor het bidden gereserveerd wordt en/of op de speciale kerkdienst
waarin voor een speeiaal doel gebeden wordt, bijvoorbeeld de bidstonde voor het
gewas. De bidstonde is in dit gedieht echter het moment waarop de geliefden elkaar
beminnen. Hier doet zieh een interessante omkering voor: het lyrisch subject heeft
zieh aan de ene kant losgemaakt van de godsdienst, aan de andere kaut wordt de
liefde in een religieus aandoende sfeer geplaatst. De liefde is als het ware gcsacrali-
seerd. Dat deze visie in de loop der tijd niet essentieel is veraiiderd.blijkt uit een van
de laatste bundels van Warmond. Aan het eind van het gedieht 'Wie zieh vergist
heeft gelijk'Staat":

als Go«/ « Zif/i/f (vooral vice versa)
hebben minnaars het ware geloof

Terug naar 'Bidstonde'. De traditionele regel 'geef ons heden ons dagelijks brood'
wordt herschreven tot 'geef ons heden ons'. Klinkt hier misschien als verre echo
een passage uit het Mattheusevangelie in door? In Mattheus 4: 4 Staat: 'niet alleen
van brood zal de mens leven', waarmee bedoeld wordt dat de mens ook hogere dan
alleen aardse behoeften heeft. Deze 'hogere' behoefte is voor het lyrisch subject dc
liefde, die belangrijkcr en essentieler is dan wat ook. Ze is broodnodig.
De geliefden uit 'Bidstonde' vragen geen erkenning en zcker niet aan God, zij
wensen hun liefde te beleven in een vanzelfsprekend genieten. Ze verbinden zieh
niet met de door het Christendom bei'nvloede normen en waarden. Het daaruit

52 ik ga hier tut van de verahng van het Nederiands Bijbel Genooachap (NBG)
53 in: Karfjl* Amsterdam 1999: 51



voorkomende zondebesef wijzen ze af. In 'Bidstonde' wordt niet zoals in de
oorspronkclijke vcrsie gesproken van 'schulden', 'schuldenaren', 'verzoeking' en 'de
boze'. Het schuldelemcnt ontbreekt hier geheel. Ook de regel 'Want van U is het
Koninkrijk' is herschreven. De geliefden achten zieh geheel autonoom, dat wü
zeggen niet genoodzaakt verantwoording af te leggen aan een hogere instantie, wie
of wat dat dan ook zijn möge. Dit antropocentrisme verlegt het accent van God
naar de individuelc mens. Hieruit spreekt affiniteit met de atheistische variant van
het existentialisme, onder meer vertegenwoordigd door Sartre en Camus, waarin
het voile accent op het leven hier en nu ligt. Godsdienst en menselijke vrijheid zijn
in deze visie onverenigbaar, omdat de mens in de scheppingsverhalen als een maak-
ding gepresenteerd wordt.

Interessant is de ambiguiteit van het werkwoord 'vergeven', dat naast 'vergiffenis
schenken' ook 'aan ecu ander geven' kan betekenen. Gezien de context van het
gedieht treedt vooral de l.utstc betekenis naar voren. De regel 'geef ons heden ons
en vergeef ons' zou je kunnen interpreteren als: laten we ons nu aan elkaar geven in
liefdevolle vcrbinding. Ook het werkwoord 'verlossen'is in dit gedieht meerduidig
op te vatten: niet allcen als 'bevrijden', maar ook als 'losser maken' en 'geboren laten
worden'. Zo gcinterpretecrd wordt hier cen oproep gedaan aan zichzelf en aan de
gcliefdc om elkaar tc bevrijden uit een belemmerende rationaliteit. Door losser te
worden —een van de sleutelbegrippen in Wannonds werk die verwijzen naar de
directheid van de ervanng— kunnen do geliefden hun lichaam als 'Leib' beleven.
Deze ervaring voelt aan als een herboren worden.

In tegenstelling tot het 'Onze Vader' wordt de herschreven versie niet als een gebed
gepresenteerd, maar als 'gebeden' (r. 6). Komt dat, omdat de allesomvattende
context van de godsdienst er niet meer is? Feit is in ieder geval, dat ieder aspect zo
nicer aandacht krijgt, overigens mede door de 'weggelaten' elementen. De
woorden 'subtiel versneden gebeden' geven niet alleen aan, dat er sprake is van een
andere versic, maar zclfs van een subtiel verbetcrde versie. Het werkwoord
'versnijden' betekent immers zowel 'anders snijden' als 'op de juiste wijze snijden'.
Het kan ook een ncgatieve connotatie hebben (bijvoorbeeld in 'wijn versnijden'),
maar dat lijkt me in dit gedieht niet aannemelijk, aangezien het verwante werk-
woord 'snijden' in do vierde regel duidelijk een positieve betekenis heeft.
Ook het gedieht 'Achter glas' bevat een allusie op het 'Onze Vader'.^ Net als in
'Bidstonde' wordt het 'dagelijks brood' uit de oorspronkelijke versie van het gebed
vervangen door lets anders:

ik kan wel bidden maar niet anders
dan geef ons heden ons dagelijks lichaam
on kleed ons met de huid van de beminden

54 in: W*ro*i; mi <m imrM. Den Haag 1957: 50
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Hiermee wordt gesuggereerd dat ons lichaam van «sentieel belang is en dat de
liefde een essentiele levensbehoefte is. In beide gedichtet» ('Bidstonde' en 'Achter
glas') speelt de beleving van de lichamelijkheid een belangrijke rol. In de volgende
paragraaf ga ik daar vender op in.
Een ander voorbeeld van een geseculariseerde invulling van christelijke begnppen
is het gedieht 'New map of Via Dolorosa IV* In plaats van de lijdensweg van
Christus wordt hier met gebruikmaking van klassiek-chnstelijke lijdenstermen als
Via Dolorosa, staties en Golgotha.de lijdensweg opgeroepen van de zwartcjazz- en
blueszangeres Bessy Smith, die bekend Staat als 'the Empress of the blues'. Ze over-
leed in 1937, nadat ze na een auto-ongeluk door het cne na het andere blanke
ziekenhuis geweigerd werd.
In de bijbelpassage waarnaar in het begin van het gedieht verwezen wordt. vragen
de hogepriesters en de schriftgeleerden aan Jezus wie hem de bevoegdheid gegeven
heeft om in de tempel onderricht te geven aan het volk.*' Deze verwijzing bevat
een indirecte kritiek op de manier waarop Bessy Smith behandeld werd: met welk
recht gebeurde dat? Via de uitwerking van de uitspraak 'She is black' (r. 3) bekriti-
seert Warmond in dit gedieht niet alleen het masculinistisch fundament van het
geinstitutionaliseerde Christendom, maar ook de racistische teneur daarvan in het
zuiden van Amerika.

NEW MAP OF VIA DOLOROSA

Vraag naar Jezus' bevoegdheid
LUCAS 20:1

Als de astronaut die god zag
(en op de vraag naar het hoe en wat
antwoordde 'SHE IS BLACK')
nu eens gelijk had ...

5. wie zegt dan dat bijvoorbeeld Bessy Smith
(geweigerd door het ene na het andere
hospitaal längs alle blanke staties
in Memphis, Tennessee/'
en bij de laatste onherstelbaar dood

10. gearriveerd)
daar niets mee te maken had?

55 in: Dr jrorrra iun itnirn</rnJrrru/m. Amsterdam 1970: 18
56 in feite wordt de vraag pas in Lucas 20: 2 gesteld: 'Zeg ons welke bevoegdheid Gij hebt om dit alle»
te doen? En wie heeft U die bevoegdheid dan gegeven?'
57 volgens de encyclopedic stierf Bessie Smith in Clarksdalc (Mississippi), dat ten zuidwetten van
Memphis bgt. Misschien is ze daarna overgebracht naar Memphis?



dat opent perspectieven voor
een nieuw Amerikaans toerisme
en niet veel minder lonend lijkt me

15. dan oorlogsindustrie

want waar blijven ze dan op Golgotha
met dat kruis en die doornenkroon
dat was tcnslotte de zoon nog maar

but we Americans in Gods own country
20. (de naam immers zegt het al)

wij hebben de cnig echte
we've got the King Size Queen.

Het oudste Warmondiaanse voorbeeld van een geseculariseerde invulling van
christelijke begrippen dateert uit 1957. Het gedieht 'Hagepreek'™ bevat allerlei
allusics op uitdrukkingen en zinswendingen die in een kerkelijke context thuis-
horcn. Door cen subtiele vcrschuiving in de vertrouwde formulering, zoals in
'vergeving van geliefde zonden" en 'heer verlos ons van de pose', krijgt de tekst een
scherpe sfcer, waariii kritiek doorklinkt op de hypocrisie van sommige gelovigen:

HAGEPREEK

(te houden op de laatste
zondag van de vrede)

Hier misschien wel niet
en ciders desnoods anders ...

5. maar zij die niet geloven in
het batig saldo van het laatste salvo
die niet nicer willen speien met
de bouwplaat kartonnen vrede
de legpuzzel waarin

10. de stukken niet en nooit
precies aan het misschien te passen zijn

laten zij bidden

58 in: (Wvm-i/ MM mi u w « . Den Haag 1957:12
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niet om vergeving van geliefde zonden
met om het heer verlos ons van de pose

15. maar om de allerlaatste
onverzettelijke vloek
om nee en nee en nee
en nee voorgoed.

Ook dit gedieht is een voorbecld van de manier waarop Warmond van allerlei
poetische middelen gebruik maakt oni de thematiek nog nicer relief te geven. 1 let
verzet tegen oorlog en gcweld, waartoe dit gedieht oproept, klinkt al door in dc
titel: een hagenpreek was een door de autoritcitcn vcrboden, opruiciidc prcck in
het open veld in de eerste tijd van de Hervornnng. I )e herhaling van het ontken-
nend bijwoord 'met', dat maar liefst zes kecr in het gedieht voorkomt, is als het ware
al een opmaat naar de climax in de laatste strofe. De nuanccrcnde antithese (niet x
maar y), de anafoor in r. 13—14 en de herhaling in r. 17-18 ('nee en nee en nee en
nee") accentueren de onverzettelijkheid van de vloek. Warmond gebruikt daartoe
nog een ander poetisch middel, namelijk de antimetrie. Het gedieht heeft op enkele
kleine afwijkingen na een jambische structuur, alleen r. 16 fonverzettclijkc vloek')
is opgebouwd uit trocheeen. Het tegendraads ritme van deze antimetrie beklem-
toont aldus het protest waartoe het gedieht oproept.

Evenals het gedieht 'Vereenvoudigde religie' vertonen diverse andere gedienten van
Warmond verwantschap met een objectiverende lichaamsbeleving, waardoor het
lichaam als Körper wordt ervaren. Ik roep de laatste regels van 'Vereenvoudigde
religie' nog eens in herinnering^':

zo won hij dagelijks afstand
tot hij ten slotte zijn lichaam
onteigend had en het 's avonds
tussen zijn lakens schoof
als een zakelijk toegevouwen
brief in een enveloppe.

Ook de roman L<J Nan*« (1938) van Sartre is daar een duidelijke exponent van. In
deze roman wordt de hoofdpersoon overspoeld door walging en angst. De gedesil-
lusioneerde Roquentin gaat zichzelf in dc spicgel -maar ook daarbuiten- steeds
meer ervaren als object. Het grijze ding in de spiegel blijkt hij bij nader inzien zelf
te zijn. Een paar dagen vöör de komst van Anny, zijn geliefde, krijgt hij een
angstaanval. Hij voelt zieh achtervolgd en overmcestcrd door het bestaan,

59 in. NW m«i «# . Den Haag 1955: 33
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geintensifieerd door zijn eenzaamheid. In de volgende passage wordt het begin van
het vervreemdingsproces zichtbaar, de identiteit van Roquentin dreigt te vervagen,
hij verändert in een onbekende. L)e hoofdfiguur duidt zichzelf niet meer aan met
'ik' maar met 'hij':

'ik raak buiten adem, hij zegt dat hij buiten adem raakt (...) op slinkse wijze
word ik gedwongen te denken, dus iets te zijn, achter me terwijl ik ijle bellen
bestaan uitblaas, hij is een luchtbel, een nevel van begeerte, in de Spiegel is hij
bleck als een dode (...JAntoine Roquentin is niet dood, van de aardbodem
verdwijncn: hij zegt dat hij zou willen verdwijnen, hij holt (...]'""

Ecrdcr in het verhaal wordt Roquentin niet alleen doordrongen van de contin-
gentie van zijn eigen bestaan, maar van ieder bestaan. Het bestaan ervaart hij als
absoluut en onherlcidbaar. Een traditionele bestaanshicrarchie, zoals in veel schep-
pingsverhalen waarin de mens de kroon der schepping is, acht hij uitgesloten als
basis van zijn levensbeschouwing. Door dit toevalligheidsbesef ervaart Roquentin
zijn bestaan als zin-loos:

Mijn komst op de wereld berustte op toeval, ik bestond zoals een steen, een
plant of con microbe bestaat.'''

Wei, geen enkel noodzakelijk zijn kan het bestaan verklaren: de contingentie is
geen valse schijn, geen uiterlijkheid die je kunt wegvagen; het is het absolute, en
dicntcngevolge volmaakt vrijblijvend. Alles is vrijblijvend, het park, de stad en
ik zelf. Als het moment gekomen is dat je dat gaat beseffen, duizelt het je en
begint alles te zweven (...): dat is de Walging (...].*'~

Er vindt een interessant proces plaats: Roquentin ervaart zijn lichaam steeds meer
als een object, als een ding waarin het bestaan zieh manifesteert:

De hand trekt een beetje aan mijn arm, ternauwernood, voorzichtig, aarzelend,
de hand bestaat. Ik geef het op: waar ik mijn hand ook leg, ze gaat door met
bestaan en ik zal blijven beseffen dat ze bestaat. Ik kan niet van mijn hand
afkomen, evenmin als van de rest van mijn lichaam (.../'''

Tegelijkertijd worden de dingen gepersonifieerd. Ze verliezen hun instrumentele
functie en dreigen als het ware een eigen leven te gaan leiden:

60 Jean-Paul Sartre, Hfefeu* Amsteidam 1990*': 144-145
61 ibid: 12«
62 ibid.: 182
63 ibid: 140
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ik voclde in mijn hand cen koud voonvcrp dat mijn aandacht trok doordat het
ccn soort eigen leven was gaan leiden. Ik deed mijn hand open on kook: ik hield
gewoon de deurknop vast, dat was alles. '"*

Dingen [...] Je gebruikt ze, je zet ze terug op him plaats, je looft ermee: ze zijn
nuttig, meer niet. En mij raken ze, afschuwelijk. Ik ben bang met ze te maken to
krijgen, alsof het levende wezens *

In de visie van existentiele fenomenologen hangt de beleving van hot lichaam
samen met bepaalde bewustzijnsgraden, zoals ik in een eerder hoofdstuk heb
besproken. In het eerstegraads bewustzijn ervaar ik mijn lichaam als 'Leib'. In het
tweedegraads bewustzijn kan ik dankzij do introspectie naar mezelf kijkon alsof ik
een ander was. Op die momenten ervaar ik mijn lichaam als 'Körper': mijn IK h.iain
als object en instrument voor de ander, waarbij 'de ander' ecn ander mens kan zijn
of het reflecterend ik. Deze lichaamsthematiek is bij Warmond niet gcbonden aan
een bepaalde periodc, ze komt namelijk ook in latero bundels voor. Ik wees al
eerder op het gedieht 'Eenvoudig', waarin deze twee lichaamsbclcvingcn voor-
komen'*:

EENVOUDIG

De huid vanzelfsprekend
bewonen

het bloed
zijn werk laten doen

5. de hand laten grijpen
niet tasten

het oog laten zien
niet ontleden

het denken laten varen

10. kon ik dat maar.

64 ibid: 13
65 ibid.: 22
66 in: Huditifrofcw um * Mal. Amsterdam 1988: 23



De lichaamsbeleving die bij het eerstegraads bewustzijn hoort, de beleving van het
lichaam als 'Leib',is te vinden in r. 1-5 ('De huid ... laten grijpen'),in r. 7 ('het oog
laten zien') en in r. 9 ('het denken laten varen'). Het gedieht kent een zekere dyna-
uiiek: afwisselend is de aandacht van de lezer op de buitenkant of op de binnenkant
van het lichaam gericht: 'huid', 'bloed', 'hand', 'oog'. In r. 9 gaat de aandacht nog
meer naar binnen: van het 'oog' naar het 'denken', dat traditioneel in de hersenen
gesitucerd wordt, om uiteindelijk terecht te komen bij degene in wie dit alles
samenkomt: het lyrisch subject.

De derde en vierde strofe zijn opgebouwd volgens het prineipe van de nuance-
rende tegenstelling ('laten grijpen / niet tasten' en 'laten zien / niet ontleden').
Himloor knjgen de eerste terinen van de antithese meer aandacht en relief.
Het gedieht kent een parallelle struetuur: een opeenvolging van vijf infinitief-
groepen, waardoor een programmatisch effect ontsta.it. Deze groepen bevatten
samen als het ware het beginselprogramma van het lyrisch subject. De parallellie
suggereert ook simultaneiteit en samenhang; de in r. 1 t/m 9 genoemde acties
zouden gelijktijdig en samenhangend met elkaar kunnen geschieden, ware het niet
dat het ik dit blokkeert. De gewenste ervaring is blijkbaar alleen mogelijk als het ik
of hot ego n.i.ir de achtergrond verdwijnt. Tot in de syntactische struetuur weet
Warmond dit thema zichtbaar te maken. In de infinitiefconstructies is er immers
geen sprake van een ik, het subject is afwezig. Hovendien wordt er geabstraheerd
van inodaliteit: is er sprake van willen, moeten, kunnen, zullen? Pas door het iniper-
fectum in de laatste regel wordt duidelijk dat we hier te maken hebben met een
wensmodaliteit: het programma uit de regeis 1 t/m 9 is een wens van het lyrisch
subject, maar vooralsnog een irrealis. Vooralsnog, want er zijn situaties waarin deze
erv.iring wel mogelijk is. Ik kom hier in hoofdstuk XI op terug.
Er zijn echter situaties waarin er eerder sprake is van dualisme, van een

Twistgesprek binnen de huid
tussen bloed en verstand*'̂

In 'F.cnvoudig' verlangt het lyrisch subject naar het reageren vanuit het gevoel ('het
bloed / zijn werk laten doen (...) het denken laten varen'), naar de direetheid van
de ervaring ('grijpen / niet tasten") en naar synthese in plaats van analyse ('zien /
niet ontleden'), zonder tussenkomst van een retlecterend en rationaliserend Ik. De
titel van hot gedieht vat dit alles als het ware samen: het gaat om het verlangen naar
ongvcompliceerdheid en het opheffen van dualiteit. Kortom, naar de pre-reflexieve
ervaring.
Interessant is het gebruik van het werkwoord 'laten' in dit gedieht. Het betekent
'veroorzaken/nuken' of "toelaten/niet verhinderen" dat iets gebeurt. In 'Eenvoudig'
hebben de infinitiefeonstructies een ambigue struetuur: beide voornoemde beteke-
nissen van 'laten' kunnen hier aan de orde zijn. Betekent bijvoorbeeld 'het bloed /

67 "Rontgenologic' uit: Dr fcw<< o/s nwlrffcik, Amsterdam 1964: 59
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zijn werk laten doen' dat het lyrisch subject de voorwaarden schept 0111 dat te
bewerkstelligen? Of betekent het dat het lyrisch subject niets hoeft te doen, het
alleen maar moet toelaten? Of impliceren beide inogehjkheden elkaar: door het toe
te laten schept het lyrisch subject de voorwaarden voor het ontst.un van het
beoogde effect? Ook de andere elenienten int de opsoinnung kennen doze
ambigue structuur. In ieder geval moet de reflexieve ervaring die verbonden is met
het tweedegraads bewustzijn vervangen worden, zoals al aangegeven is in de van het
subject abstrahierende mfinidefconstructies en het gebruik van het absoluut-catego-
riaal lidwoord ('de huid" in plaats van "nujn huid' enz.). Aan het eind echter koint
het lyrisch subject ineens in beeld, daardoor komt de laatste regel des te harder aan:
'kon lk dat maar'. Het reflexieve ik blokkeert de beleving van het lie ha.un als 'Leib',
waardoor het tegenbeeld van het wensprogramnu wordt opgeroepen: de huid
wordt niet vanzelfsprekend bewoond, het bloed kan zijn werk niet doen, de hand
tast in plaats van te grijpen, het oog ontleedt in plaats van te zien en het denken kan
niet worden losgelaten. Het lichaam wordt ten gevolge daarvan ervaren als
'Körper', als instrument. Het is ovengens met duidelijk of de onmacht in dit
gedieht slechts tijdelijk is -gebonden aan een bepaalde situatie of fase- of kenmer-
kend is voor het gehele leven van het lyrisch subject.

Ook in andere gedichten van Warmond is deze Korperervaring gethematiseerd. In
het al eerder besproken 'Vereenvoudigde religie' beleeft het lyrisch subject zijn
lichaam als een object, 'als een zakelijk toegevouwen / brief in een enveloppe*. Dit
hoeft overigens niet per se gepaard te gaan met een afkeer van het lichaam. Wei gaat
het vaak samen met desintegratie ten gevolge van vervreemding, het lichaam hjkt
dan in onderdelen uiteen te vallen. Door heel Warmonds werk komt een objective-
rende lichaamsbeleving en het verlangen daaraan te ontsnappen terug, vanaf haar
eerste bundel Prof/?i«i>i (1953) tot aan /Cdj/i/d^ (1999). Een vroeg voorbeeld van het
eerste aspect is het al eerder besproken gedieht 'Woonhuis I''*", waarin dc
vervreemding door middel van surrealistische beeiden wordt opgeroepen en het
lyrisch ik zichzelf ervaart als een uit geometrische vormen opgebouwde compositie
a la De Chirico.

Een laat voorbeeld van het verlangen naar opheffing van de dualiteit is
'Wiederauf-ruhrung Sternenstunde''''', waarin net als in het hierboven besproken
gedieht 'Eenvoudig' de woorden 'vanzelfsprekend' en 'eenvoudig' opvallen, als
uitdrukking van de directheid van de pre-reflexieve ervaring. Ook hier vlocien in
het woord 'eenvoudig' allerlei betekenissen samen: gemakkelijk/moeiteloos en
niet-samengesteld/non-dualistisch:

Ademen als ooit alsof
lichaam en geest vanzelfsprekend

68 m: Ptorffum. Den Haag 1953: 11
69 in: JGuiJ^. Amstcidam 1999: 54
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zijn en eenvoudig
bijcen (...)

Hoewel het verlangen naar opheffing van de dualiteit vaak op een echec uitloopt,
zijn er toch situaties waarin dat verlangen gerealiseerd wordt. Een daarvan is de lief-
devolle sexualitcit, zoals die bijvoorbeeld wordt opgeroepen in het gedieht
'Vereenvoudigd'7" De woorden 'vereenvoudigd' en 'automatisch' (in de betekenis
van 'hinten het denken om') werken hier als signaal voor de direetheid van de
pre-reflexieve ervaring:

VEREENVOUDIGD

Vereenvoudigd tot huid en haar
tot huid
tot ogen die alleen nog maar
licht vangen van binnen uit

5. tot liandcn zo vervuld van liefde dat
ze automatisch strclcn wat
hen raakt

dc adem binding tussen dag en nacht
het lichaam tot zichzelf teruggebracht

10. en vervolmaakt.

Een laatste voorbeeld is het gedieht 'Zoals'''', waarin de pre-reflexieve beleving van
het lichaam als 'Leib' vergeleken wordt met de vanzelfsprekende lichamelijkheid
van een dicr. Signalen die deze beleving aangeven zijn, naast de vergelijkingen met
kat en vogel, de woorden 'probleemloos' (r.7) en 'zorgeloos' (r. 13):

ZOALS

Zoals jij ligt zo los
kan hoogstens een kat liggen of
een ander dier niaar zelden
zelden een mens

70 in: Hrt .ifnmw?r(n-srm«< Amsterdam 1963: 27
71 in: Dr fcwiJ «it nutr/dlc. Amstcrcbm 1964: 12
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5. zo random zichzclf zijn kan hoogstens
een vogel of een andere gevleugelde
die zichzelf probleemloos opheft
en meeneemt naar elders met beter
maar anders

10. zo zonder stem en toch helder
commumcerend zo moeiteloos
het hart als kleine motor laten draaien
zo zorgeloos het bloed
zijn gang laten gaan
kan alleen jij.

Warmonds lichaamsvisie sluit aan bij de herwaardering van het lichaam. waarvan na
de Tweede Wereldoorlog sprake is en die bijvoorbeeld ook in de poezie van de
Vijfbgers is terug te vinden. Hierbij gaat het uitdrukkclijk niet om een ontkenning
van de geest, maar om een uitbreiding van een te smal geworden humanisine, aldus
Hugo Brems in zijn studie Lj<7i<tmWi/'Jlc/ifi</in dr f.v/Mviwioi/r/r/wrrir. ^' Een ecnzi|dig
accent op de geest wordt genuanccerd door een herwaardering van de met-ratio-
nele Vermögens van de mens: irrationaliteit, mysterie, symboliek en oorspronkelijke
zuiverheid. Deze aspecten spelen ook een belangrijke rol in de Cobra-kunst.sainen
met een fascinatie voor de spontaniteit van de kindertekenmg en Volkskunst uit
allerlei eulturen. De belangstelling voor magische Symbolen blijkt bijvoorbeeld uit
het feit, dat de Babylonische voorstelling van het hemelsymbool, een tot een spiraal
opgerolde slang, in 1950 in allerlei Cobra-uitgaven als een kenteken van de bewe-
ging verschijnt.™ Vanuit deze beweging klinken bezwaren op tegen het idee van
een geisoleerde, van lichaam en materie gescheiden geest. De Deense
Cobra-schilder Asger Jörn acht het onmogelijk dat men zieh kan uitdrukkcn via
een 'automatisme psychique pur', een van de kernbegrippen in het surrealistisch
manifest uit 1924 van Andre Breton, want

'Het zieh uitdrukken is een physieke handeling die hct denken materialiscert.
Een psychisch automatisme is dus organisch verbunden aan hct physieke auto-
matisme.'^

Het uitdrukken van het zuivere denken, dat wil zeggen de metafysische wereld op
zichzelf, zoals de Surrealisten willen, is volgens Jörn ten enenmale onmogelijk. De
metafysische wereld kan niet zonder materiele wereld bestaan, want vanuit zijn

72 Hugo Brems. Lu7ii»nWi/ir/iW</ in <fr rxpmmrn/r/«' JHV*I>. ByJrajfc foi dr (waJrrrnwnn^ ra </<• /ffmiir-hijtori-

«fk fllwraij »in <fr modm* NWrrimdjr poc?i> 7 950- / 9 6 0 Hauclt 1976:113

73 zie: Willcmijn Stokvu, Cofcra. G«rni><fenij, iwnjir/ ot brtffcrnij win rrn fcnw^injj in iir iruni/ MJ« no Jr

«wr<fc imr/<iwW<>e. A m s t m a m 1985:99

74 ib id;84



materialistische optiek brengt de laatste de eerst genoemde voort. In plaats van
psychisch automatisme ziet hij liever experiment en spontaniteit. Jörn geeft de
volgendc defimtie van het streven van de Cobra-expenmentelen:

'Notre experimentation cherche ä laisser s'exprimer la pensee spontanement,
hors de tout contröle exerce par la raison. Par le moyen de cette spontaneite
irrationelle, nous attcignons la source vitale de l'etre. Notre but est d'echapper
au regne de la raison, qui n'a ete, qui n'est encore autre chose que le regne idea-
lise de la bourgoisie, pour aboutir au regne de la vie.'"

Het lichamelijk bestaan bezit een autonome waarde en heeft geen hogere recht-
vaardiging nodig. De lcvensbron, 'la source vitale de l'etre', is bereikbaar in het hier
en nu door middel van de spontane belevmg. Een soortgelijke teneur is te vinden in
het al eerder besproken gedieht 'Uidstonde', waarin een verticale gerichtheid op
god wordt vervangen door cen horizontale gerichtheid op de mens en met name
dc gcliefde. Aandacht voor de lichamelijkheid betekent bij Warmond niet dat ze
zichzclf of de ander redueeert tot louter lichaam. Het betekent integendeel een
verrunning, die het haar mogelijk maakt los te breken uit een inperkende rationali-
teit. In het gedieht 'Achter glas' verlangt het lyrisch subject naar de direetheid van
de pre-reflexieve beleving ('de oerwoudangsten van het bloed' en '4 heidense
ogen'), zonder ingeperkt te worden door allerlei vanuit het Christendom opgelegde
normen en waarden:

ik wil de oerwoudangsten van het bloed
onder ogen zien
4 heidense ^

In 'Ongeletterd' ziet het lyrisch subject ontsnapping aan een controlerende rationa-
liteit als voorwaarde voor een spontane, dat wil zeggen pre-reflexieve lichaamsbele-
ving:

Laten wij wijs zijn laten
we nu en dan het verstand verliezen
want het bloed gaat längs ongenummerde wegen
en het hart is niet eetbaar dan voor op de tong
voor ongeletterde fanden^

Bovenstaand fragment bevat een opeenstapeling van Signalen die de direetheid van
de beleving .ungeven: "het verstand verliezen', 'ongenummerde wegen', 'het hart is

75 ibid.: 84-85
76 in: IHrn-ri) IUH i n UYITM. Den Haag 1957: 50
77 in: Härmrr, «YW uwnpAwf.t Amsterdam 1961: 16
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niet eetbaar dan voor op de tong' en 'ongeletterde tanden". De regel 'hot hart is niet
cetbaar dan voor op de tong' bevat een allusie op hot gezegde 'zijn hart ligt hem op
de tong', een uitdrukking die verwyst naar een spontaniteit waarin denken en
voelen vrijelijk samengaan. De woordgroep 'ongeletterde tanden' doet vermoeden
dat die directe ervaring niet te combineren is met taal. zij is pre-verbaal. Warmond
lijkt te suggereren dat opheffing van het reflecterende subject -ook al is dat
misschien ojdelijk- wel mogelijk is door de controlerende rationahteit uit te scha-
kelen. Dit idee sluit aan bij de fenomenologie van Merleau-Pbnty. waarin de door
het tweedegraads bewustzijn veroorzaakte breuk tussen subject en wereld hersteld
wordt in de pre-reflexieve ervaring. Dit komt ook dicht in de buurt van boeddhisti-
sche ideeen, waarin het ego door bepaalde methoden getranscendeerd kan worden
en een non-dualistische beleving van het zijn mogelijk wordt geacht. Ik koin hier in
hoofdstuk XI op terug.

In de lichaamsopvatting van na de Tweede Wereldoorlog speelt de zintuiglijkheid
een grote rol. Door synesthetische beeiden als "hoor en zie met uw hind' worden
het kennen, begrijpen en waarnemen van de wereld als een lichamehjke aangelc-
genheid voorgesteld. Met name huid en hand worden ervaren als kennisorganen,
waardoor het lichamelijk, niet-rationeel, belevend in-de-wen?ld-zijn een sterkcr
accent krijgt dan in de periode vöör de Tweede Wereldoorlog.'" Bij Warmond zijn
'hand' en 'huid' niet alleen kennisorganen, maar ook commumcatiemiddelen bij
uitstek, zoals onder andere blijkt uit de titel van de bundel Z> /iw'rf a/.s raaVi'/dlr
(1964) en uit het volgende fragment uit het gedieht 'Leren en schrijven':

Schrijf ik hier met vingertoppen
die bijna pijn doen van ontroering
een elegie op je huid
of stond het er geschreven en lezen
mijn handen je brailleschrift? ™

De beleving in dit fragment is duidehjk synesthetisch: in de passage 'lezen / mijn
handen je brailleschrift' worden tastzin en zien met elkaar gecombineerd en
vermengd. De synesthesie, een stijlnnddel dat geliefd is bij Symbolisten, Tachtigers
en Vijftigers. Staat in verband met het herontdekken van het voor-wetenschappelijk,
belevend kennen. Zij speelt een fundamentele rol in het hcrscheppen van dc
oorspronkelijke eenheid tussen mens en wereld, een aspect dat met name in de
fenomenologie een belangrijke rol speelt.
In mijn bespreking van diverse gedienten van Warmond kwam al naar voren dat de
directe, pre-reflexieve eenheidservaring onder andere mogelijk is in de sexualiteit.
Een dualistische beleving maakt dan plaats voor een unificcrendc werkelijkheidscr-
varing, waarin het lichaam als 'Leib' en met als 'Körper' ervaren wordt. Volgens

78 ac Hugo Brenn, Husch 1976: 116-120
79 in: Hrt s/nmwctfWrrMTwujf Amsterdam 1963: 31



Brems is het herscheppen van een paradijselijke eenheidswereld, het mythische
verlangen naar een terugkeer naar een paradijselijke oerstaat inherent aan een in
wezen romantisch wereldbeeld waarin de strenge scheidingen zijn opgeheven. Net
als de symbolistische correspondances en het surrealisme is ook dit een poging om
tegenstellingen op te lossen, het is een zoeken naar synthese. Brems wijst op de
invloed van het modernismc, dat in de Nederlandse litcratuur pas laat is
doorge-broken, en op de invloed van het existcntialisme. Opmerkelijk genoeg zegt
hij niets over de fascinatie van bepaalde dichters, onder wie bijvoorbeeld Bert
Schierbeek, voor het (Zen)boeddhisme, waarin het ervaren van non-dualiteit een
grote rol spcelt. Warmond heeft in interviews aangegeven dat zij geinteresseerd is in
boeddhisme en taoi'smc, filosofieen waarin ik-loosheid en directheid van ervaring
een belangrijke rol spelen en elkaar lijken te impliceren. Ze gebruikt poetische
middelcn om de aandacht hierop te richten: een opeenstapeling van mfinitiefcon-
structies waarin het subject afwezig is (zoals in 'Eenvoudig'), synesthesie en beeiden
voor pre-verbaliteit fongeletterde tanden'). Verder gebruikt ze beeiden om het
loslaten van een beperkende rationahteit of inperkende normen en waarden op te
rocpcn ('de oerwoudangstcn van het bloed' en '4 heidense ogen'). De directheid
van de pre-reflcxicve ervaring of het verlangen daarnaar is herkenbaar aan signaal-
woorden als "vanzelfsprekend", 'eenvoudig' in de zin van 'moeiteloos' en

'non-dualistisch', 'laten' in de betekenis van 'toelaten/niet verhinderen',
'probleemloos', 'zorgeloos', 'natuurlijk', 'onvatbaar', 'terugkeer' en 'oorsprong'.

7 . CoM<"/M5ie

In dit hoofdstuk stond do vraag centraal of het zinvol is om poezie en met name
Warnionds poezie vanuit een literair-existentialistisch perspectief te bestuderen.
Het antwoord is bevestigend. Themas als angst, walging, vervreemding,grenssitua-
ties, personificatie van objecten, gesloten ruimtes en geseculariseerde invuUing van
christelijke begrippen wijzen op afFiniteit met het existentialistische gedachtegoed.
Ook de representatie van het lichaam sluit hierbij aan. De beleving van het lichaam
als 'Leib' of 'Körper' blijkt samen te hangen met respectievelijk het pre-reflexieve
en het reflexieve bewustzijn. De visie van Sartre op de liefde als een spei van over-
winnaar en overwonnene is in Warmonds werk niet terug te vinden.
Er zijn enkele opmerkelijke overeenkomsten tussen ftu/worf iwr »iiemo/K/i/driJ en
Warmonds poezie. Veel is te herleiden tot het Sartriaanse model, maar ook in
Wannonds poezie blijkt dit model aileen niet te voldoen. Zowel in proza als poezie
heeft Warmond het spanningsveld tussen vervreemding enerzijds en verlangen naar
eenheid anderzijds gethematiseerd. Gemeenschappelijk is ook, dat de pre-reflexieve
ervaring van eenheid en verzoening mogehjk is in de erotiek. Bovendien geeft het
ambiguiteitsmodel van Merleau-Ponty met aileen Warmonds proza maar ook haar
poezie ineer diepgang en relief dan het conflictmodel van Sartre.
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VII. DE ABSTRACTE WARMOND

f.

In het eerder besproken 'Vereenvoudigde religie'' signaleerde lk, dat Warinond in
dit gedieht de convenrionele lyrische vorm doorbreekt. Er is namelijk sprake van
een verhalende situatie inet een impliciet externe vertelmstantie. Deze vcrhalende
vorm creeert extra atstand, die runetioneel is binnen de depersonalisatiethenutiek
van " Vereenvoudigde religie'. Het is echter met de eerste en zeker ook met de
laatste keer dat Warmond afwijkt van de conventionele lyrische vorm. Het eerste
voorbeeld is het gedieht 'Dichter' in haar debuutbundel

DICHTER

Hij speelt met woorden als
een kind met blokken
pakhuizen wanhoop worden ingedeeld
tussen begrippen en hun synoniemen

5. een onbevangen schijnbaar doelloos
spei maar in zijn mond
rijden de speelgoedtreinen eenzaamheid
längs radeloze klankrails in het rond.

In ruim twintig gedichten, verspreid over tien bundeis, past Warmond deze
hij-vorm toe, met name in de bundeis N<wr men £Q»f (1955), Df /mid d/s MdAri'/aik
(1964) en KaaWajj (1999): respectievelijk vijf, vier en drie keer. Hieruit blijkt dat
deze vorm noch ineidenteel is noch beperkt blijft tot cen bepaalde bundel of
penode.Je zou het een stijlkenmerk van Warmond kunnen noemen. Het is opmer-
kelijk dat de tegenhanger, namelijk gedichten in de zij-vorm, nauwclijks in het
werk van Warmond voorkomen. Ik heb slechts twee voorbeelden kunnen vinden:
'Troost voor psychiaters 2'* en 'Goed gesprek'/

Het gebruik van het persoonlijk voornaamwoord 'hij' is niet eenduidig, aangezien
het zowel kan verwijzen naar een mannelijk persoon als naar de mens in het alge-
meen. In het laatste geval wordt het generiek gebruikt: het verwijst naar mannen en
vrouwen. Een voorbeeld van dit generieke gebruik is de zin: de mens sport, omdat
hij beweging nodig heeft. De taalgebruiker weet, dat 'hij' hier generiek gebruikt is
en dus verwijst naar mannen en vrouwen. Toch is dit niet geheel unproblematisch.
Zo wordt in de genderlinguistiek onderzocht of taalgebruikers door het generieke

1 in: .\Vur mm *<yr Den Hug 1955: 33
2 in: Aw/hm. Den Hug 1953: 7
3 in: Cmi Monnrn^rrn k-rix-t Amsterdam 1968:21
4 in: Sofoubdior mrt knoiJnnpCT. Amsterdam 1972: 27



gebruik van mannclijke verwijswoorden vergeten dat het ook over vrouwen gaat.
Hoewel er nog te weinig onderzoek naar gedaan is, zijn de resultaten steeds bevesti-
gend.^
In tegenstelling tot het mannehjk pronomen heeft het vrouwelijk equivalent
minder verwijzingsmogelijkheden, hoewel bepaalde auteurs deze beperking welbe-
wust doorbreken, zoals Andreas Burnicr die naar 'de mens' consequent met 'zij'
verwijst. Over het algemeen kan 'hij' in universelere zin gebruikt worden dan 'zij',
dat eerder beperkt blijft tot cen vrouwelijk individu of tot een bepaald type vrouw.
Waarom heeft Warmond voorkeur voor de hij-vorm? Is het, omdat zij daarmee kan
abstraheren van individuele personell, inclusief zichzelf, en van een tot een enkel
individu beperkte problematiek? Het wemelt in haar werk namelijk van allerlei
abstraherende afstand bewarende en afstand scheppende aanduidingen: 'men', 'de
mens', 'mensen', 'lemand'. Er zijn niet of nauwelijks genderaanduidingen te vinden
in gcdichtcn waarin gesproken wordt van een 'ik', een 'jij' of'wij'. Deze neutraliteit
of dit openlaten wordt hier en daar versterkt door het gebruik van pronomina met
ingesloten antecedent (zoals 'wie'en "die"). Ik kom hier later op terug.
I let pronomen 'je' verwijst een enkele keer duidelijk naar een geliefde, maar het
wordt ook vaak gebruikt in de functie van onpersoonlijk voornaamwoord.
Hicrdoor lijkt Warmond gedachten en gevoelens te veralgemenen. Nadere analyse
wijst echter uit, dat er niet geabstraheerd wordt: 'je' en 'ik' blijken in dat soort
gevallen vaak sainen te vallen. Ik kende deze vorm -die afstand creeert ten aanzien
van zichzelf- in eerste instantie vooral van geinterviewde voetballers, hoewel het
gebruik steeds algemener begint te worden. Een voorbeeld van zo'n geabstraheerd
'ik'bij Warinond is Ziet/Denkt''':

Z1ET/ÜENKT

Je ziet mensen als wieren
in een moeras
waaruit do verrotting opstijgt

je ziet ogen als gaten
5. in een gezicht

waar de eilende afdruipt

je ziet doden als huurlingen
in het gelid
waar geen doorkomen aan is

5 rie A. Agnes Sneller/A. Vert)i«t. H-är uxwnirn iom. Cim»ufr<*k fouirrfiitfuijrw*. Bussum
2lKX):151-l52
6 in: TrsrhrWJ «wr fcW JWimjur, Amstctdam 1966: 41
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10. je denkt: ik ben gek
dat ik schrijf
en je schrijft.

In diverse gedienten komen woordgroepen voor als: </r mens(en), </r gehefdon, </r
jabidders. <fr agnosticus, <ir middenstandcr. In dit soort gcvallen heett hct lidwuord
een categoriale funetie, waardoor de subsuntiva een abstracter karakter krijgen. Het
gaat hierbij nict zozeer om Individuen als wel oni de hole groep of de duidclijke
representant daarvan. Een andere abstraheringstechiuek van Warmoiui is hct vecl-
vuldig gebruik van 'men', waardoor de door het gezegde uitgedruktc working
centraal komt te staan en de handelende persoon in het vage wordt gelaten. Voor-
beelden van deze twee abstrahenngsstrategieen zijn:

De mens —bedroefde blinde
die soms plotseling zicn kan maar niet
weet of dat wat hij ziet
bestaat en tastbaar is te vinden -

Wat men aanvankelijk begeert:
een levend beeld door eigen handen geboetseerd,
een talisman van wärmte,
gemakshalve liefde genaamd.

Het is aannemelijk dat Warmond zichzelf deel uit vindt maken van de categoneen
die met 'men' of'de mens' aangeduid worden. Cieeft zij hiermee aan dat bepaalde
gevoelens / ervaringen niet particulier maar universeel zijn of wordt hier een
versluie-ringstactiek gebruikt om de aandacht van zichzelf afte leiden? Misschien
kunnen de zogenaamde hij-gedichten hierop een antwoord geven. Dczc groep valt
thematisch uiteen in twee categorieen. De eerste categorie bevat gedienten die
kritick op een bepaald mannelijkheidsideaal bevatten, terwijl in de tweede catc-
gorie desillusie de boventoon voert.

2. AfdHrif/i/fc/ifufrfcririVA;

Van de categorie hij-gedichten die kritiek bevatten op een bepaald mannelijk-
heidsideaal is het gedieht 'Chanson presque triste'' een goed voorbecld. De eerste

7 uit: 'Kleine antropologic' In: •Mfrmfr, rrn uw>rt/>/<j<jn, Amsterdam 1961: 45
8 int: 'Pygmalion'. In: Warmr*-, «n uwfiptaia, Amsterdam 1961: 47
9 m:JV<Mrnvn;(^f. Den Haag 1955:31



strofe bevat een opecnstapeling van allerlei mannelijkheidsattributen, die de kracht,
vitaliteit en glamour van filmsterren uit Hollywood oproepen:

Hij beloofdc zijn toekomst een spierdier
cen technicolorpotentie
een bicepsbeeld.

Het gedieht roept het mannelijkheidsideaal van de succesvolle bodybuilder op: zö
had 'hij' willen zijn. Maar wat is er uiteindelijk van hem terechtgekomen:

een wirwartol verdwaald
in niierennesten haastige verwarring

voor honderden ogen een 1 -oog.

In de laatste strofe speien twee allusies door elkaar heen: 'in het land der blinden is
eenoog koning' en 'alle ogen zijn op hem gericht'. Hierdoor ontstaat er een interes-
sante ambiguiteit. In de eerstc strofe valt de term 'technicolorpotentie'op, een term
die suggereert dat het lyrisch subject net zo beroemd wilde worden als een filmster
ofop zijn mitist 'gezien'wilde worden. In plaats van honderden ogen -de ogen van
het bewonderende publiek- is er nog maar een enkel oog op hem gericht: hij wordt
en is nauwclijks. gezien. Tegelijkertijd roept de laatste regel de uitdrukking 'in het
land der blinden is eenoog koning' vvakker. Het lyrisch subject weet dat hij nuslukt
is, maar nice ledereen heeft dit door: voor veel mensen -'honderden ogen*- lijkt hij
nog heel wat. Of is het zo. dat alleen de externe vertelinstantie zijn mislukking
doorheeft, in tegenstelling tot vele ook in htm leven misiukte anderen {'honderden
ogen')? Gaat dit gedieht over het type man dat zieh voor het oog van de buitenwe-
reld weet voor te doen als een belangrijk mens door zieh op te pompen met niets-
leggende pretenties, waar een intelligent mens als Warmond zo doorheen kijkt?
Hoe dan ook. ideaalbeeld en realiteit zi)n elkaars tegenbeeld; saraeii vormen ze een
duhbelportret van dit type man.

Een ander kritisch voorheeld is het gedieht 'Carriere 1'"', dat een soortgelijke
opbouw heefi als 'Chanson ptvsque triste". De eerste strofe roept op wat het lyrisch
subject gnwg had willen doen:

Hij die zo graag een viani had willen schrijven
een good houdharo papieren
om uit te knippen te versenden

(alle brievenbussen lijn gelijk)

10 in: Dr hmi «fc Mafct&fc, Anstefdam !%4:30
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terwijl de rweede strofe de realiteit toont:

hij beschreef een kartonnen valbijl
gereserveerd voor eigen gebruik
boven de sluipgaten tussen
grootspraak en breedspraak

Hier wordt het beeld opgeroepen van lemand die van plan was op vurige wijic
hartstochtelijke stukken te schrijven waar hij anderen nice in vuur en vlam had
willen zetten. In plaats daarvan 'beschreef [hij] een kartonnen valbijl'. Wat is er
krachtelozer en ineffectiever dan een kartonnen guillotine? Opmerkelijk is het
verschil tussen 'schrijven' (r. 1) en 'beschreef (r. 6). 'Beschrijven' is weergeven wat
je ziet of hebt gezien. Het mist de scheppende kracht die eigen is aan 'schrijven'.
Op deze wijze geeft Warmond subtiel aan, dat de 'hij' met in Staat is iets eigens te
creeren. Hij blijft hangen in 'grootspraak en breedspraak'. Het laatste woord is een
doeltreffend neologisme, waar 'breedsprakig' en 'woordenbrij' in doorklinken. De
'hij' is blijkbaar ook niet in Staat tot efficient en effectief taalgebruik. Tegelijkertijd
roepen 'grootspraak en breedspraak' het beeld op van een opscheppenge ijdeltuit.
Warmond lijkt in dit gedieht de mislukte schrijver te portretteren.
Een derde en laatste voorbeeld is het gedieht 'Alles is ijdelheid I / I I ' " . Het gedieht
adenit de sfeer van het oud-testamentische wijsheidsboek /Wilfcrr I )c titel verwijst
naar het eerste hoofdstuk daaruit: 1J1 en ijdel, zegt Prediker, ijl en ljdel, alles is ijdel.
Wat heeft de mens aan al zijn zwoegen en tobben onder de zon?''~ Ook in dit
gedieht is er een impliciet externe vertelinstantie die kritiek levert op de lcvens-
houding van het lyrisch subject:

Hij tooit zieh hijgend
met zijn drijfveer
hij moet weer
verder of hogerop

gegeseld door eigen streven
staat hij zieh naar het leven

11 in: Iftgrn jtWJra aan JV j|i/»r, Amsterdam 1984: 29-3«)
12 m: AnMtrr I: 2-3. Wülibrordverttling. Boxtcl/Bruggc 1977: 844
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hij komt er hij komt er heus.
Dat was het dan."

De impliciet externe vertelinstantie levert hier kritiek op een westers mannelijk-
heidsidcaal: de harde, ambitieuze werker die desnoods ten koste van zichzelf
carriere wil maken. 'Alles is ijdelheid II' is qua stijl enigszins te vergelijken met die
van Fredikcr. Evenals het bijbelboek bevat dit gedieht een aantal maximes waarin
dc levensvisie van de auteur beknopt is weergegeven:

Alle grote woorden
cindigen in een hoestbui

cens laat zelfs de spiegel
het afweten zekcr

is dat de zekerheden
waaraan hi) sineedde (noest
of niet) zijn bocien worden
en ten slotte: roest'*

Ecrdcr zei ik dat de twee bovenstaande gedichten de sfeer ademen van Prediker. Dit
is echter slechts ten dele het geval. Prediker bevat een soort nabeschouwing van
iemand die het leven en de wereld grondig onderzocht heeft en tot de conclusie
komt dat alles ijdel is. Maar het boek bevat ook nog een andere -vrohjke- teneur
die ik met in deze twee gedichten tegenkom: 'Maar iets goeds heb ik toch ontdekt.
Wat dcugd doet is eten en drinken en van het goede genieten bij alle zwoegen en
tobben under de zon |...|'''"" en 'Hoe lang iemand ook leeft, laat hij genieten van
elke dag en bedenken dat er nog donkere dagen genoeg zullen zijn en dat alles wat
daarna komt ljdel is.' "' Het accent ligt bij Warmond op kritiek van de leegheid van
een dcrgelijk bestaan.

In deze paragraaf besprak ik ecu aantal zogenaamde hij-gedichten waarin
Warmond het contrast laat zien tussen mannelijkheidsideaal en werkelijkheid. In
het one geval blijkt het lyrisch subject zijn ideaal oni een filniachtige glaniourboy te
worden met te kuunen realiseren ('Chanson presque triste"), in het andere geval
verzandt de man die van plan was een groot schrijver te worden in 'grootspraak en
breedspr.uk' ('Carriere I'). In 'Alles is ijdelheid I / II' levert Warmond kritiek op
een bepaald mannelijkheidsideaal: de harde, ambitieuze carrieremaker. Door de
hij-vorm te kiezen creeert ze atstand van het type man dat met in staat is tot een
zuivere, realistische kijk op zichzelf en van het type man dat zieh niet rieht op de

I.I 'All« is ijdelheid P. In: I Vuijrn tfrUrn J.III Je <fi//r. Amsterdam 1984: 29
14 in: I nflm slW/oi jiin </r <ri/f<\ Amsterdam 1984: 30
15 in:/Wi*rrV:17
16 ibidem XI: 8
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essentialia, ook al noemt ze niet expliciet welke dat dan zijn. maar uit de context
blijkt dat het nastreven \-aii een carnere ten koste van zichzclf daar in leder geval
niet onder valt. Ze kijkt dwars door al die opgeblazenheid heen.

3. Z>5I7/M5I>

In de cweede categorie hij-gedichten is iets anders aan de hand. In deze -grotcre—
groep gedichten attaqueert Warmond niet een bepaald mannelukheidsideaa), maar
roept zij een sfeer op van desillusie, eenzaamheid, depersonalisatie en existentiele
crisis. Een duidelijk voorbeeld daarvan is het door mij eerder besproken gedieht
'Vereenvoudigde religie". Het gedieht '1 - de anderen = 2''^ gaat nog een stapje
verder. De 'hij' heeft zieh in twee partijen gesphtst: degene die handelt en degene
die gadeslaat. Beide partijen zijn aan elkaar gewaagd, want "ze vochten / en shepen
samen':

Hij kon tevreden zijn
hij had zichzelf verdeeld
in twee partijen handelen
en gadeslaan ze vochten

5. en sliepen samen als twee
die aan elkaar gewaagd zijn

ze konden allebei tevreden zijn
buiten elkaar onderhielden
ze gecn relaties . .

10. hun enige zorg was nog
de ander kwijt te raken.

De 'hij' plaatst tegenover het gadeslaan het handelen ofwel: een daad verrichten,
niet blijven toezien. Hij kan niet kiezen tussen meedoen en erbuiten blijven. Wäär
hij aan mee wil doen of wäär hij buiten wil blijven, is iets wat Warmond openlaat.
Het heeft geen zin om op deze plaats nog meer voorbeelden te bespreken, omdat
de bedoelde gedichten -op enige nuanceverschülen na- thematisch gezien op
hetzelfde neerkomen. In de eerste categorie gedichten koos Warmond de hij-vorm
om afstand te creeren ten aanzien van een bepaald mannelijkheidsideaal. In de
tweede categorie veroorzaakt de hij-vorm ook afstand, maar waarvan? Wil
Warmond op die manier afstand nemen van een door desillusie bepaaldc leverw-
houding of wil ze die houding in een algemener kader plaatsen om te abstrahieren
van anders te particulier te interpreteren gevoelens? Of is er nog iets anders aan de
hand? Is er in deze categorie gedichten misschien (ook) sprake van een ik-maske-

17 in: NVwr moi *«#. Den Haag 1955: 34



rade, met andere woorden wil Warmond door middel van de hij-vorm de aandacht
van zichzelf afleiden?
I)c eerste hypothese is niet aannemelijk, aangezien desillusie, eenzaamheid,
deperso-nalisatie en existentiele crisis ook voorkomen in ecn aantal ik-gedichten,
hoewcl die minder vaak voorkomen dan de tweede categorie hij-gedichten. In
'Niets dan dit''* bijvoorbeeld maakt het lyrisch ik gedesillusioneerd -of moet ik
zeggen realistisch, in de zin van: de illusies van zieh afgeschud?- de balans op:

Wat schreef ik gister
dat nog tastbaar is
wat leefde ik gister
dat nog bestaat?

nicts

Andere voorbeclden zijn 'Woonhuis I'"' (depersonalisatie: 'een overdwars gespleten
kegel draag / ik tussen schouders die me vreemd voorkomen'), 'Schipbreuk'""
(existentiele crisis: 'Ik wilde me inschepen voor / een land waar ik nog niet bestond
/ / onderweg ben ik verdronken'), 'Status'"" (desillusie: 'Vraag je af wat het er toe
doet / en je voelt je een weeshuis worden / zo zinloos vol en zo gei'soleerd / (...) / /
en het gelijk / waarmee ik het weerleg / valt buiten bereik / vloeit weg') en
'Pcrsoonsbewijs voor inwoner'" (vervreemding: 'Hoe men zichzelf kan bewonen /
als een nooit volkonien aanvaarde / nooit volmaakt gewende / vreemdeling').
In ecu aantal gedichten maakt Warmond gebruik van nautische en maritiemc
metaforen om de wanhoop en de eenzaamheid van het lyrisch subject op te roepen,
zoals in 'Amok'""':

De kamer is op vier hoeken
door de wanhoop aangevaren

[•••]
de reddingboten van
mijn ogen drijven stuurloos
door de poolzee van hun eigen kilte

door een zinverloren leegte
in ecn godverlaten stilte.

18 in: Htwwy MM mi imrU, Den Haag I957:25
19 in. PKv/hmi, Den H u g 1953: 11
20 ibidem: 31
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22 in: 1 "rm,"rn sfr/lrn JJH J<- s(i/li\ Amsterdam 1984: 27
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Door deze voorbeelden is ook de derde hypothese ontkracht. De hij-vorm dient er
niet toe om de aandacht van zichzelf af te leiden, aangezien een soortgelyke thema-
tiek ab in de tweede categorie hij-gedichtcn ook in een aantal ik-gedichten voor-
komt. Er is dus geen sprake van een ik-maskerade.
Blijft over de tweede hypothese: de hij-vorni wordt gebruikt om gevoelens in een
algemener kader te plaatsen. Hierdoor kan er geabstraheerd worden van een anders
te particulier te interpreteren context. De hij-vorm kan immers op mannen en
vrouwen slaan.in tegenstelling tot de zij-vorni, die deze generaliserende kracht niet
heeft. De in deze gedienten opgeroepen gevoelens zijn met specitiek mannehjk ot"
vrouwelijk, maar algemeen menselijk. Het is mogelijk, dat Warmond hiermee niet
aUeen wil abstraheren van een speeifiek persoon (bijvoorbeeld zichzelf). maar ook
van gender of sekse.

In bepaalde gevallen kan de keuze voor de hij-vorni stilistisch gemotiveerd zijn. Uit
onderstaande omzettingsproef van het gedieht 'Vereenvoudigde religie'"* blijkt, dat
de hij-vorm hier een grotere dramatische kracht heeft. Ze is wat mij betreft
daardoor overtuigender. De ik-vorm werkt hier niet, oind.u de blik te taxerend of te
evaluerend is voor een *ik\ Bovendien is de inhoud te confronterend. Net zoals een
schilder een paar passen achteruitgaat om zijn werk beter te kunnen beoordelen, zo
creeert de dichter afstand en overzicht door in plaats van de ik-vorm de afstande-
lijker hij-vorm te gebruiken:

Hij vergiste zieh telkens opnieuw
op dezelfde hoopvolle wijze
maar toen de god met de glimlach
verhongerd was
bouwde hij in de Spiegel
een antigod en leerde
zichzelf te haten zoals men
een voorwerp haat

zo won hij dagelijks afstand
tot hij ten slotte zijn lichaam
onteigend had en het 's avonds
tussen zijn lakens schoof
als een zakelijk toegevouwen
brief in een enveloppe.

Ik vergiste me telkens opnieuw
op dezelfde hoopvollc wijze
maar toen de god met de glimlach
verhongerd was
bouwde ik in de spicgel
een antigod en leerde
mezelfte haten zoals men
een voorwerp haat

zo won ik dagelijks afstand
tot ik ten slotte mijn lichaam
onteigend had en het 's avonds
tussen mijn lakens schoof
als een zakelijk toegevouwen
brief in een enveloppe.

In de inleiding besprak ik al enkele andere abstraheringsstrategieen in het werk van
Warmond: het veelvuldig gebruik van 'mensen', 'lemand', pronomina met

24 in: NW mm *<*». Den Haag 1955: 33



ingesloten antecedent en het gebruik van 'je' in de functie van onpersoonlijk voor-
naamwoord. Vervolgens wees ik op substantiefgroepen met een lidwoord met cate-
gorialc functie, zoals 'de mens', 'de agnosticus' en 'de geliefden', waardoor niet een
individuele persoonlijkheid maar een groep of de representant daarvan centraal
komt te staan. Een soortgelijk effect heeft het —veelvuldig— gebruik van 'men',
waardoor de handelende persoon in het vage wordt gelaten.
Opinerkclijk is een categorie gedichten waarin geabstraheerd wordt van tijd en van
persoon door elliptische construeties waarin de persoonsvorm weggelaten is. Het
werkwoordelijk gezegde is in deze gevaJlen gereduceerd tot een voltooid deel-
woord of infinitief. Het effect daarvan is verschillend. Ik zal dit demonstreren aan de
hand van de gedichten 'Zo moet het'^en 'Herkansing I'-''.

ZO MOET HET

Alles gevonden
gcinctcn geweten
daarna alles verloren

en eindelijk horen
5. dit is het:

dc stiltc zingt.

De tot voltooid deelwoord gereduceerde werkwoordsgroep (r. 1—3) abstraheert van
tijd en persoon: de lezer weet niet of het impliciet gebleven lyrisch subject een 'ik'
of cen 'hij'/zij' is. Uovendien kan hij hier zowel een voltooid tegenwoordige tijd
('heb alles gevonden') als een voltooid verleden tijd ('had alles gevonden') invullen.
De voltooid verleden tijd wordt vaak gebruikt om aan te geven dat het ene
gebeuren plaatsvond vöör het andere, terwijl de voltooid tegenwoordige tijd onder
andere geschikt is voor verslaglegging van gebeurtenissen waarin feiten en resul-
taten genoemd worden. Beide vornien geven aan dat er een balans wordt opge-
maakt. Het resultaat staat in het presens, dat hier een algemene waarheid meedeelt
die onafhankclijk is van de tijd:

en eindelijk horen
dit is het:
de stilte zingt.

Dc tot infinitief gereduceerde werkwoordsgroep heeft een ander effect:

25 in: Catofnt Jpugrk Amsterdam 1979:16
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HERKANSING I

Bouwen aan een uitzicht voor gesloten ogcn
kijken wel maar nog geen VTagen stellen
luisteren wel maar nog niets kunnen hören
roerloos wachten op de schreeuw
wie wordt geboren?

1-1

alles zeer stil
het woord is aan
de etsnaald / het moment.

Ook hier wordt geabstraheerd van tijd en persoon: het lyrisch subject blijft impli-
ciet, en het is ook niet duidelijk of het 'bouwen' nu of in de toekomst plaatsvindt.
Bovendien wordt er geabstraheerd van modaliteit: is hot een kwestic van moeten,
kunnen, willen, gaan, zullen? Dat is niet duidelijk. De infinitiefvorm heeft een
programmatisch effect. Hij geeft als het ware programnupunten aan: dit moot ik
doen of dit neem ik mij voor om te doen. Het resultaat van dit alles Staat te lezen in
de laatste strofe. De presensvorm die hier gebruikt wordt. focust de lezer op een
soort tijdloos nu.

Warmond gebruikt abstraheringstechnieken dus ook om een inventariscrend en
programmatisch effect te bewerkstelligen.

5. OH//IH//{WC I'O7JM///H£

In vergelijking met veel andere dichters kent het werk van Warmond opvallend
veel verzen waarin een 'ik', jij ' of 'wij' voorkomt zonder dat het voor de lezer
duidelijk is of hier sprake is van mannen of vrouwen. Deze gedienten zijn
sekse-neutraal, iets wat bijvoorbeeld ook het werk van Ida Gerhardt kenmerkt. Dit
is intngerend en roept een aantal vragen op. Wat is de achtergrond van deze neutra-
liteit? Is het een versluieringstechniek om Warmonds homoseksualiteit te maskeren
of geeft Warmond hiermee aan dat ze sekse-onderscheid niet relevant vindt? Met
andere woorden: wat onthult deze verhulling?

In haar boek De /M5< /of /e^e« wijst Maaike Meijer op een aantal verhullings- en
onthullingsstrategieen als signaal van het lesbische."^ Zij noemt de volgcnde strate-
gieen: schrijven in sapphische strafen, verwijzingen naar Sappho als persoon en naar
Sappho's werk, narratieve distantie en streven naar het universele als sekse-neutralc

27 ne hoofebtuk 8 "Lczen ab lesbo'. In: Dr fm/ (or Jr*«i. NVJrWWw tfchbmjni «i fcrt (iwruirr »yjfcrm,
Amsterdam 1988:240-284



strategic, waar met name Gerhardt en Warmond voor gekozen hebben. Meijer wijst
terecht op het maatschappelijk taboe op homoseksualteit in met name de jaren '50:

Die consequent volgehouden neutraliteit stelde hen in Staat te publiceren en als
dichten gerespecteerd te worden, terwijl ze tegelijk een wereld schiepen buiten
de traditioncle gender-indelingen om.

Die sekse-neutraliteit is voor mij niet alleen een signaal, maar ook een vorm die mij
als lezer een grote mate van vrijheid gecft, waardoor de inhoud een stuk span-
nender kan worden. Die neutrale formulering laat allerlei combinaties toe:
inan/vrouw, man/man of vrouw/vrouw.
Volgens Meijer schreef Warmond slechts een speels-erotisch ven waarin de dames-
liefde een rol speelt:

IN TENMINSTE TWEE MENSEN EEN WELBEHAGEN*

Jc scint niet in code
je seint niet jc ligt
je bestaat en dat volstaat

je rijint op jezelf als een ode
5. een goed ouderwets gedieht

met een vrouwelijk liggend ritme
(of metrum, in oik geval
vrouwelijk liggend) een huid ...
(niet zo halsoverkop!) een versvoet

10. van vrouwelijk liggend
kortom

ik bedoel te zeggen
niet meer en niet minder
dan vrouwelijk liggend

15. dan:
vrouwelijk.
liggend.

28 in: !> /HSI fi>f /rwi, Amsterdam 1988: 277
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Hocwel de voorbeelden dun gezaaid zijn. is Warmond nou ook weer niet zo karig
geweest. De ondertitel van 'Vertroosting aan een joffer'^'geert duidelijk aan dat dit
gedieht over de damesliefdc gaat: "By het vertrek euer andere'. Bovendien bevat het
verwijzingen naar Sappho en Lesbos. 'De goddelijke divan''" ten slotte bevat voor
de goede verstaander duidelijke aanwrjzingen:

Zo niet geboren dan toeh wel
gelogen met de overtuiging
de rok is nader dan de broek

is het eenvoudigste
5. zieh daarbij neer te leggen

letterlijk en figuurlijk
goedkoop op de eigen divan
very relaxed very relaxing

want vond men in de romantiek
10. nog graten in La Belle Dame Sans Merci

things are improving

de mooie dames zijn vandaag de dag
bij lange na niet all email zonder genade.

Interessant is, dat dit gedieht een allusie bevat op een bekend romantisch-decadcnt
thema: La Belle Dame Sans Merci, vernoemd naar het gelijkluidende gedieht van
Keats, waarin onder andere de volgende regels staan:

I saw pale kings, and princes too.
Pale warriors, death-pale were they all;
Who cry'd - 'La Belle Dame sans merci
Hath thee in thrall!"

5. I saw their starv'd lips in the gloam
With horrid warning gaped wide.
And I awoke, and found me here
On the cold hill side."

La Belle Dame Sans Merci is een representatie van de wrede, diabolisch mooie
femme fatale, vol duistere krachten en passies." In de romantisch-decadentc litera-

30 in: Dr^rtxtrn am .WrrjJrrtfcrm/m. Amsterdam 1970: 33-34
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tuur komt zij vooral voor als een mannelijke projectie van ongebreidelde seksuele
verlängern. Warmond haalt dit traditionele beeld op geestige wijze onderuit: aller-
eerst door het mocief uit het mannelijk domein te halen en ten tweede door het te
relativeren:

de mooie dames zijn vandaag de dag
bij lange na niet allemääl zonder genade.

De hypothese, dat sekse-neutralitcit bij Warmond een versluieringstactiek is, blijkt
gedeeltclijk juist te zijn. Tot 1970 gebruikt Warmond inderdaad onthullende
verhullingsstrategieen, maar de bundel De ̂ roeff« <MM <jHdro</«i/eeM<feM (1970) is een
keerpunt, omdat daarin voor het eerst de versluierende sekse-neutraliteit door-
broken wordt op een manier die aan duidelijkheid mets te wensen overlaat.

6. DHMMP enfeW.?, w</cr/iWi/f /laurf

Een andere hypothese luidt: sekse-neutraliteit geeft aan dat Warmond sekse-onder-
scheid nict relevant vindt. In een brief d.d. 5 januan 1989 schreef Warmond mij
(cursivering van mij):

In je toelichting spreek jc aldoor van de aangesproken persoon in de gedichten
als 'zij'. Ik weet niet of dat juist is. Ik vind het ook onjuist als in kritieken altijd
automatisch van 'hij'gesproken wordt, fcnci// _J»«YM IYJM ftfi'rff/jfrfwrriM^fH </ot>r mi)
«cp/iVirf .»»rtiuiJkf CI/'M. Niet omdat ik er bezwaar tegen heb dat men bij het lezen
aan het een of het ander zou denken, maar je spreekt over de auteur als
'Poetisch subject'. Bestaat er geen wetenschappelijke tegenhanger voor, het
'poetisch object' b.v.?

Ik ben me ervan bewust dat dit citaat niet eenduidig is. Warmond geeft namelijk
niet .ian waaröm zc geen van beide preciseringen niet expliciet gebruikt. Is het
bedoeld als verhullingsstrategie of omdat ze het onderscheid niet relevant vindt?
Vanwege een aantal uitspraken in interviews en artikelen lijkt het me interessant om
ook doze laatste mogelijkheid nader te onderzoeken.
In een gesprek vroeg ik Warmond naar haar reactie op enkele elkaar tegenspre-
kendc kritieken waarin haar werk enerzijds werd gekarakteriseerd als 'typisch
vrmivvclijk' en anderzijds als 'typisch mannelijk'. Uit het antwoord blijkt dat ze
beide tennen niet werkbaar vindt:

| . . . | typisch vrouwelijk moeten mensen mij eens uitleggen wat dat is. Dat zou
ik graag willen weten.
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Verwijzend naar de uitspraak dat haar werk typisch mannelijk is, onidat hct vrij
abstract is:

[...]Typisch mannelijk bestaat voor mij niet in die zin. Ik bedoel er bestaan
goede en siechte gedienten en wie ze geschreven heeft dat zal nie eigenhjk een
zorg zijn. (...) De categorie vrouwelijk wordt dus al naar het uitkomt positief
of negatief gewaardeerd. | . . . | daarom geloof ik dat het een cliche is oin dat in
een kririek te stellen, niet omdat mensen dat werkelijk interesseert. Hij kijkt op
het boekje en hij ziet oh het is van een vrouw dan moeten we even zeggen of
het al dan niet vrouwelijk is maar het duidt alleen op de domheid van de
erideus. Verder vind ik dat ook van geen enkele importantie.

Ook uit andere interviews bhjkt, dat Warmond het onzin vindt om een dergelijk
onderscheid te maken. vooral in de kunst. Deze visie wordt ook gedeeld door Rogi
Wieg, dichter en enige tijd poezieenticus voor de Volkskrant. In een reccnsie^ van

m/i <fe taa/ (1988) schrijft hij naar aanleiding van de dicluregels:

Niet vragen hoe angst precies heet
maar het eigen ik net zo lang
recht in de ogen zien
tot het een weerwoord weet

het volgende:

Deze houding spreekt mij erg aan.bovendien is de formulering krachtig. Maar
of zo'n houding typisch vrouwelijk is? Juist omdat poezie een verfijnde zaak is
wordt in goede gedichten de tegenstelling mannelijk-vrouwclijk opgeheven.
Over vrouwelijkheid praat je aan de borreltafel, maar je gaat er niet naar op
zoek in het werk van een kunstenares. En dat wordt in de gedichten van Ellen
Warmond helaas wel gedaan.

Met die laatste zin bedoelt Wieg, dat er critici zijn die in het werk van Warmond op
zoek zijn naar vrouwelijkheid. Wieg snijdt hier een belangrijk punt aan. In het
werk van mannelijke dichten wordt zelden of nooit gezocht naar het typisch
mannelijke. men gaat er nog te vaak vanzelfsprekend van uit dat hun werk dit
sekse-onderscheid overstijgt en dus universele dimensies heeft. In een column in
Hfj Paroo/ van 20 juli 1965 reageert Warmond op geestige wijze op een aantal
kntieken die in de loop der tijd over haar werk versehenen zijn. In de eerste zin van
onderstaand citaat zorgt de stijlfiguur van de herhaling voor een ironisch effect:

34 Rogi Wieg, "Ieder mens is rijn eigen ccnmim.' *• IWfejfcnm», 7 - K M 988
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Een stukje in ELsevier smeet met een grote kop in een grote letter over de grote
pagina van dit grote blad: GEEN VROUWELIJK GEVOEL.' Pats!! Daar zit je
dan ... Bovendien vraag ik me af wat mannen denken dat dat is: vrouwelijk
gevoel. En als het zo'n specifiek vrouwelijk gevoel is, hoe mannen dan kunnen
constatcren wie hct wel en niet heeft?

In dezelfde column neemt Warmond dichter en poeziecriticus Adriaan Morrien
op de hak. overigens zonder zijn naam te noemen. Deze criticus hanteert nogal
mcrkwaardige criteria:

In zijn eerste bespreking merkte hij jaren geleden bekommerd op: 'Een levens-
wijsheid die een beetje te zwaar lijkt voor de dünne ewfer/i waarop zij gaat'... en
over het volgende boekje: 'Voor mij mag ze iets minder knap jongleren met
haar in werkelijkheid zo verderlichte Wirf.' | . . . | ik hield mijn hart al vast voor
dc rest van mijn anatomic, die al of met bijpassend bevonden zou kunnen
worden. Toch kan zoiets geloof ik alleen in Nederland. Ik heb tenminste nog
nooit in een Franse kraut gelezen: 'Ik weiger te geloven in die of die mening
van Sartre, want hij loenst ... '

Een enkele keer wordt ook Warmonds vrijmoedig taalgebruik bekritiseerd als
zijndc onbeschaafd en onvrouwelijk, zoals indirect hlijkt uit het gedieht 'In
.mtwoord i>p uw schrijven'. "" Warmond laat duidelijk blijken dat ze haar taalge-
bruik met aan genderbanden laat leggen:

IN ANTWOORD OP UW SCHRIJVEN

Een inzending voor een jaarboek?

ik weet wel wat leukers vandaag:

in de zon zitten dit bedrijven
of dat

5. of andere unprintables
waarover bezorgde leraren
VHMO
later schrijven zullen: 'het toppunt
van obsceniteit voor een vrouw,

10. (en dan nog in het engels bovendien!)

35 in: Gmi Woemoi «urn *«ocfc. Amsterdam 1968:22
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en ik me maar afvragen wat
het toppunt van obsceniteit
dan voor ccn min wel zijn zal

nusschien de moral standard
15. van een leraar VHMO.

Op geestige wijze deelt ze en passant enkele plaagstootjes uit: r. 3-5 bcvat cen
allusie op 'de liefde bedrijven'. een bezigheid waaruvcr vrouwen niet geacht
worden te schrijven. In bepaalde knngen althans beschouwt men dit als not done.
Bovendien strooit Warmond expres nog wat Engelse termen funprintables', "moral
standard') door het gedieht als reactie op een van de punten van kritick (r. 10). Ze
reageert hier vermoedehjk op kntiek die ze op haar gedieht 'Slightly drunk'
kreeg.*' Waarschijnlyk vonden de leraren VHMO in het onderstaande gedieht niet
alleen de twee Engelse schuttingwoorden, maar ook de situatie waar de Engelse titel
naar verwijst niet passend voor een vrouw:

SLIGHTLY DRUNK

Waar blijven nu de betere gedachten?

hogerop denk ik op latere leeftijd
(iets in de dertig -oud vond ik dat vroeger)
komt steeds lager te zitten en ook

5. kijk je zo nauw niet meer tenslotte
wat is het verschil helemaal
waar gaat het helemaal over?

mijn pen moet beter gewend
zijn want anders schreef ik

10. nu zonder meer:

en

( = ruck & shit)

Het lijkt me niet aannemelijk, dat Warmond gelijk heeft met haar opvatting dat
dergelijke kritiek beperkt is tot Nederland. In haar bock /iHffrre /nww, «wrffre /ffffrf«
(Amsterdam 1985) geeft Joanna Russ een groot aantal voorbecldcn van soortgelijkc
opmerkingen van mannelijke critici t.a.v. Engelstalige vrouwelijke auteurs. Neder-

36 in: ToriwrM wer fcmuf Mima». Amsterdam 1966: 36



lands onderzoek bevestigt dit beeld. In Ee»i /loo/tfsfnk <j/wf (1992) heeft Erica van
Boven de negatieve beeldvorming onderzocht in de literaire kritiek in de periode
1898—1930 ten aanzien van de zogenaamde 'vrouwenroman'. Van Boven toont aan,
dat ideologieen over de vrouw sterk hebben doorgewerkt in literaire kritieken.^
Marianne Vogel toonde in het eerder door mij besproken BaW fcoiwi /><j<irrf (2001)
onder andere aan, dat recensenten in de periode 1945-1960 het literaire werk van
vrouwelijke auteurs anders beoordelen dan dat van mannelijke auteurs. Om te
weten te komen of en in hoeverre er inmiddels op dit terrein iets veranderd is, ver-
dient het aanbeveling dat er een soortgelijke Studie komt over de periode
1960-2000.
Niet alleen mannelijke critici blijken moeite te hebben met het feit dat Warmond
niet in de klassieke kaders van vrouwelijkheid is onder te brengen.In een interview
in Hcf Pä</er/<a«rf van 31 augustus 1957 schrijft de interviewster Dorothea Ensing
teleurgesteld (cursivering van mij): • . .

Ze praat zo vaardig, zo gemakkelijk, behalve over zichzelf. [...] Hoc eromw/yfe
rerder oofe, de typische eigenschap van 'er 's lekker voor gaan zitten om over
jezelf te praten' heeft zij niet, of... toonde ze niet.

Zowel Morrien als Ensing, en zij niet alleen, geven aan dat Warmond als auteur en
als persoon niet congrueert met de gangbare opvattingen over vrouwelijkheid. Zij
is niet te plaatsen binnen het gangbare genderconcept met de culturele constructies
van mannelijkheid en vrouwelijkheid. Het resultaat van gender is, aldus Margo
Brouns, onder andere dat wij 'mannen' en 'vrouwen' waarnemen.™ Het proces van
identiteitsvorming wordt bepaald door al dan niet subtiele codes: geboden,
verboden en voorbeelden stellen 'dit is een vrouw' dan wel 'dit is een man'. In het
genderonderzoek wordt onderscheid gemaakt tussen sociale identiteit en subjec-
tieve identiteit, twee bruikbare concepten om aan te geven waardoor er verwarring
kan ontstaan. Sociale identiteit is die waarop men wordt ingedeeld en eventueel
gewaardeerd of gediscrimineerd, terwijl subjectieve identiteit (het zelfbeeld) de
persoonlijke identificatie daarmee is. Deze twee lagen vallen niet samen, maar zijn
ook niet duidelijk van elkaar te onderscheiden. Het is overigens juist de tussen-
ruimte die een spel met de traditioneel bepaalde identiteit mogelijk maakt, zoals
bijvoorbeeld blijkt uit het optreden van David Bowie of Madonna, aldus Brouns.
Zowel Morrien als Ensing lijken het traditionele genderconcept geinternaliseerd te
hebben. Bij hen is er een nauwere samenhang tussen sociale en subjectieve identi-
teit dan bij Warmond. Vandaar hun verwarring en poging om haar weer in het
traditionele genderhokje te krijgen.

37 Erica van Boven, &n /ioo/&fufc jparr. 'Irouiwnromdm' m <fe //frniirf ferififfc J89S— J930. Amsterdam
1992
38 Margo Brouns (m.m.v. Mieke Verloo), 'Kernconcepten en debatten.' In: KrowimuWi« in irjdmi

«. Bussum 1995:29-51
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Bij Warmond vallen sociale en subjectieve identiteit dus minder samen dan vanuit
traditionele opvattingen wenselijk wordt geacht. Betekent dit, dat Warmond zieh
daardoor aangesproken voelt door het feminisme, een beweging die onder meer in
opstand komt tegen traditionele sekse-opvattingen? Uit diverse interviewfrag-
menten en dergelijke blijkt, dat haar houding ambivalent is. Met de grondstellingen
is ze het eens, maar ze moet niets hebben van 'detailfeminisme':

Wat het feminisme zou moeten bereiken is, dat ons hele denkpatroon, het
masculinistische denken verändert, want de grondslag veranderen, is de enige
methode. En dat is niet zo'n gemakkelijke opgave. Dingen als vrouwenhuizen
zijn natuurlijk heel nuttig, maar het zijn toch pragmatische oplossingen voor
details. ^

Interessant in dit verband is een reactie van Warmond op een arrikel van de Belgi-
sche auteur Lucienne Stassaert, waarin laatstgenoemde reageerde op de door Daniel
Robberechts serieus bedoelde vraag: 'Waarom schrijven vrouwen gewoonlijk
siecht, waarom zijn de vrouwen die goed schrijven buitenbeentjes (psycholo-
gisch-sociologisch)?'^
Distantie ten aanzien van haar seksuele bepaaldheid levert de vrouwelijke auteur
een haarscherp bewustzijn, observatievermogen plus een grotere vrijheid van vorm
en inhoud op, aldus Stassaert. De homoseksuele auteur Staat volgens haar door haar
maatschappelijke uitzonderingspositie in een andere verhouding tot de traditie.
Om een aandeel te veroveren IN de wereld is volgens Stassaert een rreafi'cf ni/n'/rsme
vereist om te kunnen onderzoeken wat niet vanzelfeprekend is. Met nihilisme
bedoelt zij: een drijfveer om de door de maatschappij vastgelegde waarden en
begrippen te ontleden en ter discussie te stellen (bijvoorbeeld de sociale machts-
struetuur, de seksualiteit en het enorme aandeel van de christelijke optiek). Stassaert
vroeg een aantal schrijfsters om een reactie, onder wie Miep Diekmann en Ellen
Warmond. Miep Diekmann reageert als volgt:

Ik begrijp niet goed dat vrouwen een dergelijke vraag nog willen beant-
woorden, daardoor laten ze zieh weer in diezelfde antieke hoek drukken. [...]
Durven ze bij jullie nog altijd niet gewoon: Stik! op zo'n vraag zeggen?

De reacrie van Warmond is interessant genoeg om wat uitvoeriger te eiteren, omdat
hieruit blijkt, dat zij losstaat van cultured bepaalde opvattingen over vrouwen en
kunstenaressen:

39 L. Heyting,'Ik sla niet meer zo haidop tafel.'NRC HamfefeWad 10-8-1979 '
40 Lucienne Stassaert, 'Waarom schrijven vrouwen gewoonlijk siecht?' In: De Waamjf Girfj, 56,
november, 1 l,p. 4—13 (met reacties van Diekmann en Warmond)
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(...) Het merkwaardige van dit soon artikelen is dat ze allemaal een ding
gemeen hebben: de uitdagende vraag is door een man gesteld, zodat de
antwoordende vrouwen meteen in de verdediging worden gedrongen, i.p.v.
gelcgcnhcid te hebben hun standpunten te overzien. Bovendien vind ik eigen-
lijk dat je je tijd beter kunt besteden aan het bewijzen van de onjuistheid van de
Stelling dat vrouwen zoveel slechter zouden schrijven en wel door goed te
schrijven.

| . . . | Wie zieh inspant de vraag te beantwoorden gaat eigenlijk eerst van de
veronderstelling nit dat de vraag zo juist gesteld is, terwijl de vraag hoogstens
zou kunnen linden: 'Is het waar dat er kwalitatief verschil bestaat tussen de lite-
rairc producten van mannen en vrouwen?', en zelfs dan zou men nog aan
mannelijkc autcurs kunnen vragen eerst eens te bewijzen dat zij.door de band
genomen, zoveel beter schrijven ... Een begin van emancipate zou al nioeten
liggen in het zelf kiezen van het onderwerp waarover vrouwen willen schrijven
en nict gehoorzaam (of geirriteerd) inhaken op een uitdaging als deze.

| . . . | het stcrkste wapen tegen discriminatie —op welk gebied en in welke vorm
dan ook— lijkt me nog steeds (en is in de praktijk gebleken te zijn) niet het
verweer tegen, inaar het negeren van die discriminatie. In sommige gevallen zal
daar inderdaad een beetje 'geweld' aan te pas moeten komen, maar 'ä vaincre
sans peril on triomphe sans gloire', zoals mij op school in een heel ander
verband geleerd is . . .

Toon een interviewer het volgende citaat —overigens incorrect— aanhaalde uit het
juryrapport van de Anna Bijns Prijs: 'De wereld is in het werk van Ellen Warmond
niet langer vanzelfsprekend niannelijk' *' reageerde Warmond hierop verbaasd met:
'Voor wie dan wel?' In haar dankwoord tijdens de uitreiking van de Anna Bijns Prijs
plaatste Warmond discriminatie van vrouwen in een bredere context. Alle vormen
van onrecht en discriminatie van alle minderheden komen in haar visie voort 'uit
ccn en dezelfde stinkende poel'.

7. Corar/ittiV

In dit hoofdstuk onderzocht ik een aantal abstraheringstechnieken in het werk van
Warmond. Woorden als 'men' en je ' in de functie van onpersoonlijk naamwoord
worden gebruikt om individuele ervaringen, gevoelens en dergelijke uit het
beperkte kader van het particuliere te halen en daardoor te veralgemenen. Dat geldt

41 net corrcctc citaat luidt: "De vnwwelijke stem is under andere het gezichtspunt van waaruit de
wereld met langer vamcltsprrkcnd niannelijk is." Myriain I^iaz-Dioearelz, Juryrapport Anna Bijns Pnjs
IW7, Den Haag 1W721
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ook voor de gedichten waarin het substantiet" voorafgegaan vwn.lt door con
lidwoord in categoriale tunctie.
Een spccule groep vormen de zogenaamde hij-gedichten, die in twee categoneen
zijn onder te verdelen. In de eenste categoric is de hij-vorm een middcl om atstand
te nemen van een bepaald nunnelijkheidsideaal. In de tweede categoric heett de
hy-vorm een exemplarisch effect. Uit de omzettingsproef bleek. dat de hij-vorm in
bepaalde gevallen ook stilistisch gemotiveerd is vanwege een grotere dramatische
kracht.
Vervolgens besprak lk nog twee andere abstraheringstechnieken: het inventarise-
rende effect van de tot voltooid deelwoord geredueeerde werkwoordsgroep en het
programmatische effect van de tot infinitief geredueeerde werkwoordsgroep.
De sekse-neutxaliteit ten slotte blijkt, in ieder geval tot 1970, ecn versluienngstac-
tiek te zijn om niet expliciet aan te hoeven geven dat het in bepaalde gedichten om
de damesliefde gaat. Verder blijkt uit een aantal interviews, een column en een
artikel dat Warmond sekse-onderscheid niet relevant vindt. Begrippcn als
'mannelijk' en 'vrouwelijk' vindt zij onwerkbaar, zeker in de kunst.
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VIII. POEZIE EN ENGAGEMENT

/. /ri/füftng

Engagement, zowel maatschappelijk als politiek, is in diverse literair-existentialisti-
sche werken een belangrijk thema. Voorbeelden daarvan zijn Ld jmtr (1947) van
Albert Camus en L« fW(jn</<jn>i.« (1954) van Simone de Beauvoir. In /,<» />r.«f<\ waarin
de inwoners van de stad Oran geisoleerd raken vanwege een pestepulemie, staan
een orthodox-christelijke en een existentialistische visie tegenover elkaar. gerepre-
senteerd door respcctievelijk pater Paneloux en dokter Bernard Kieux. Volgcns
Paneloux is de pest een collectieve straf van God. Hij hoopt d.U iedereen zieh in
vertrouwen tot de hemel rieht: 'God zou zorgen voor de rest.' Rieux vindt deze
fatalistische visie onacceptabel:

| . . . | wat voor alle rampen van deze wereld geldt, geldt ook voor de pest.
Sonmugen kunnen er geestelijk door groeien. Alleen, als je kykt naar wat hot
kost, de eilende en de pijn, moet je wel gek. blind of laf zijn om je erbij ncer te
leggen. '

Als hij geloofde in een al macht ige God, zou hij ophouden mensen te genezen om
die zorg aan Hem over te laten, aldus de dokter tegen zijn vriend Tarrou." Rieux
kiest \oor de slachtoffers. Hat geldt ook voor de Parijse journalist Raymond
Rambert, die uiteindelijk afziet van een vluchtpoging en uit solidariteit met de
slachtoffers besluit in Oran te blijven.
Simone de Beauvoir behandelt in haar roman Dr mam^n/Jin/ onder meer de positie
van de linkse intellectueel vlak na de Tweede Wereldoorlog. Het verhaal speelt zieh
voornamelijk af in de periode van de Vijfde Republiek (1947-1951), bijgenaamd
de Republiek der Mandarijnen. Het is de tijd van Generaal De Gaulle, die een sterk
centralistische politiek met veel persoonsgebonden macht voorstaat. De Beauvoir
verwerkt in haar roman een conflict tussen Sartre en Camus over de stalinistische
concentratiekampen. In de roman debatteren Henri Perron, die vcel weg heeft van
Camus, en Jean Dubreuilh, in wie Sartre te herkennen is, over de vraag of gegevens
over deportarie en dwangarbeid in de Sovjetunie gepubhecerd moeten worden of
niet. Publiceren van deze gegevens zou de rechtse, anti-communistische politici in
de kaart speien, aldus Dubreuilh. Perron kan dit standpunt echter niet met zijn
geweten in overeenstemming brengen en neemt ontslag bij de krant. *
Niet alleen in romans, maar ook in toneelstukken wordt het engagement gethema-
nseerd. Voorbeelden daarvan zijn L« ji«f« (1949) van Camus cn L« mdin;

1 Alben Camus, Dr prjf. In: Albert Camus, ßfwiTo/r Dr vwrm<Mi«j{. Dr /»«/. Dr *om«: / > w>/
Amsterdam 1993:318
2 Camus 1993:320
3 ontleend aan Ernst van Akena 'Mandarijnen pellen". Nawoord bij de veitaling van Simone de Beatl-

D '". Amsteidam 19%'": 713-726



(1947) van Sartre, die beiden in hun stukken het thema van de 'vuile handen'
bchandelen.
Opvallend afwezig in dit geheel is de poezie. Wat is daar de oorzaak van en is dat
terecht? Volgens Van Stralen (1996) hebben literaire existentialisten een voorkeur
voor proza en drama vanwege hun interesse voor de dialoog, aangezien die een
gcschikt nnddcl is om conflictsituaties en ideeen uit te werken. Daar kan ik enigs-
zins in meegaan, maar het verklaart niet afdoende waarom de poezie in dit verband
buiten spel wordt gczet. Voor het tonen van engagement heb je niet per se veel
ruimtc of tijd nodig, getuige de over het algemeen slechts een paar minuten
durcnde protcstsongs of spandoekteksten als 'Ban de Born'. Er zijn volgens mij ook
nog andere factoren die de geringe aandacht voor poezie verklaren. Ten eerste
richten publicisten over het literairc existentialisme zieh vooral op grote voor-
bccldcn als Sartre, Camus en I)e Bcauvoir, die zelf geen gedichten publiceerden.
Ten twecde heeft het te maken met Sartres visie op poezie. Daarover meer in de
volgende paragraaf.

2. Sartre en </e /wö?iV

Sartres ideeen over poezie houden verband met zijn opvattingen over de taak van
de literatuur, die volgens hem de existentiele situatie en de vrijheid van het individu
moet laten zien. In het essay QnVif-rr <JI«' /a /iffrrafnn\' •*, waarin Sartre een beroep
doet op de ethiek van de schrijver na de Tweede Wereldoorlog, is taal in de eerste
plaats eon iniddel om ideeen uit te drukken. De auteur moet niet alleen filosoferen
over de waarheid. maar hy moot haar vooral ook fcw/i en aldus de lezer bewust
maken van zijn vrijheid. Sartre acht de poezie hier minder geschikt voor, omdat de
dichter de taal niet zozeer ziet als een communicatief nüddel maar als een doel op
zieh. De dichter kent de woord.cn een magische autonomie toe. Poezie hoort in
dezelfde categoric als schilderkunst. beeldhouwkunst en muziek. Kleuren, vormen
en noten zijn geen tekens, omdat ze naar niets buiten zichzelf verwijzen. Zoals de
Schilder met kleuren werkt en de musicus met klanken, zo werkt de dichter met
woorden. Hy beschouwt het woord met als een teken, maar als een ding, aldus
Sartre.

In Sartres visie is een vage echo te horen van Plato's ideeen over poezie. Hoewel
Plato zelf epigrammen, dithyramben en tragedies heeft geschreven, verwerpt hi) op
een gegeven moment de poezie of beter gezegd een bepaald soort poezie.^ By hem
Staat de lnhoud centraal. Wat waar is, kan alleen in proza gezegd worden, omdat in
proza de vorm niet de kans krijgt de inhoud te vergangen zoals dat in poezie het
gcval is, aldus Plato. Alleen de inhoud van een boodschap maakt haar belangnjk,
niet de vorm. Het werk van dichter» uit zijn tijd is bovendien niet het resultaat van

4 ik hob grbruik genuakt van de volgende editicJean-Paul SartTC.' Itfa/ ij /if<w/i»r.''<mJ Odwr E«4)*
Cambridge IW.X
5 zu*: C Vcrhoevcn, Hr( medium um Je uMuWinJ. BruhoMuingra ourr
H.um 1988
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autonoom denken. Ze geven alleen de tradirie door met haar vanzclrsprekend-
heden, zonder kritische reflectie. De verzameling mooi klinkende woorden dreigt
een gesloten wereld te worden zonder nog naar de werkelijkheid te verwijzen.
Plato wijst overigens niet alle dichtkunst af. Hij heeft gecn bezwaar tegen poezie
die geen filosofische pretenties heeft en haar speelse karakter diiidelijk toont, zo.ils
de komedie en dc satire. Het is namelijk noodzakelijk dat men het mooie van het
lelijke en het belachelijke van het serieuze leert onderscheiden.
In Sartres visie op poezie weerklinkt Plato's kritiek dat de mooi klinkende woorden
van een dichtwerk een gesloten wercld vormen zonder nog naar dc realiteit te
verwijzen. Dat geldt ook voor het idee dat de vorm in poezie dc kans krijgt dc
inhoud te vervangen. Proza daarentegen stelt de inhoud cenrraal.
In Qn'r5f-<r <jnf /a /ittfrarurr.' verklaart Sartre dc aversic van dichten tegen literair
engagement vanuit een breder historisch perepectief. In dit essay geeft hi) enkele
voorbeelden van schrijvers die in de loop der tijd de bestaande ideologic bevestigd
hebben. Dat zijn vooral auteurs die banden ondcrhieldcn met do kerk of" met het
hof. Ze hoefden zieh niet af te vragen welke betekems en waardc literatnur heeft,
aangezien die bctekenis en waarde door de traditie waren vastgclcgd. De macht van
de religieuze en politicke ideologic was zo sterk en zo streng ten aanzicn van
andendenkenden dat er geen sprakc kon zijn van het ontdekken van nieuwc
gebieden in de geest, alleen maar van het vormgevcn aan gemeenplaatsen van de
elite, aldus Sartre. Pas tijdens de Verlichting weerspiegelde literatiuir niet langer
mecr de collectieve gemeenplaatsen. Schrijvers identificeerden zieh met de Geest,
dat wil zeggen met de macht om op vrije wijze ideeen vorm te geven en te bekriti-
seren. Dit ftindamentcle conflict tussen de schrijver en zijn publiek had geen prece-
dent in de literaire geschiedenis.

In de negentiende eeuw weigerde de literatuur de ideologic van clerus en bour-
geois te dienen. Ze werd onamankelijk van welke ideologic dan ook, maar werd
daannee volgcns Sartre zelf een ideologic, namelijk de ideologic van de autonome
literatuur. Op experimented wijze probeerde ze haar eigen wetten en nieuwc tech-
nieken te ontdekken. De /'<jrt-/>owr-/'<irf-theorie, die daar een uiting van is. wijst
Sartre af. Schrijvers die niets van literair engagement moeten hebben noemt hij
katharen. Hij bekritiseert hun wercldvreemdheid: ze trekken zieh terug in een
etherische wereld, terwijl de werkelijke wercld naar de achtergrond vcrdwijnt en
niet van belang wordt geacht.
De tijd dat de schrijver in dienst was van degenen die de wereld willen bezitten, is
voorbij, stelt Sartre. Hij moet nu de kant kiczen van degenen die de wereld willen
veranderen. De schrijver dient Stelling te nemen tegen alle onrechtvaardigheden,
van welke kant ze ook komen. Hij moet een beroep doen op de vrijhcid van dc
mensen opdat ze zieh van hun eigen vrijhcid bewust worden. Sartre realiseert zieh
dat dit utopisch is. Hij heeft met de lllusie hiermee de wereld daadwerkelijk te
kunnen veranderen. Bepaalde dingen moeten echter wel gezegd worden, al was het
maar om je gezicht tc redden tegenover je kinderen. Iedereen kan dat doen op zijn



eigen manier, in zijn eigen stijl, met zijn eigen techniek, zijn eigen onderwerpen,
aldus de Franse filosoof.
Het is overigens een misverstand, dat Sartre het over poezie in het algemeen heeft.
In het noteiiappara.it bij zijn essay benadrukt hij, dat zijn opmerkingen uitsluitend
de conteinporaine poezie betreffen. Sartre ziet echter over het hoofd dat de taal
bijvoorbeeld in hedendaagse epische, religieuze en politiek geengageerde poezie
wel degelijk ook als een communicatief middel gebruikt wordt, terwijl in experi-
mentele romanvormen de taal veel meer een doel op zieh is.
Sartre hecft elders zijn visie ten aanzicn van poezie genuanceerd. In 1948 verscheen
een door Leopold Sedar-Scnghor geredigeerde bloemlezing van Afrikaanse en
Wcst-lndische dichters: /iM/Zio/o îr <fr /a HOHI'W/C JWWIV »iftjrf ef ma/ijaf/if <fr /a/itjiif

/ruMfdijc'' Voor dezc bundel schreef Sartre het voorwoord. In dit stuk, 'Orphee
Noir', bespreekt hij de poezie in de context van het kolonialisme.^ Poezie is in dit
verband wel degelijk een middel om sociale veranderingen te bewerkstelligen. De
zwarte dichter is op zock naar een eigen taal en eigen uitdrukkingsvormen. Zijn
poezie is een bewustwordingsproces. Omdat hij onder druk van de kolonisatie
verbannen is van zijn eigen lichaam en hart, heeft hij de behoefte zichzelf weer te
vinden. Sartre noemt deze poezie orphisch, omdat de dichter af moet dalen in zich-
zelf. Deze afdaling doet Sartre denken aan Orpheus die Eurydice terugeist van de
onderwereld.

1 )e zwarte dichters uit de bloemlezing verkeren in een ambivalente positie: ze
verklaren in het Frans dat ze de Franse cuituur arwijzen. Omdat de onderdrukker
aanwezig is in de taal die zij spreken, moet de taal van binnenuit veranderd worden.
De poezie is daar uitermate geschikt voor, aangezien de betekenissen in dit genre
minder gefixeerd zijn dan in proza, aldus Sartre.

IM

Vlak na de Tweede Wereldoorlog zijn er in Nederland dichters die het politieke en
maatscluppelijke engagement met uit de weg gaan, ook niet in hun werk. Harry
Schölten steh in zijn artikel 'Lyriek is de moeder der politiek'* dat de Vijftigers, die
overigens geen partijprogram hadden, in hun streven naar vernieuwing van de
poezie ook generatiegevoelens van onvrede met de maatschappelijke ontwikke-
lingen hehben verwoord. Het bekendste voorbeeld is 'Minnebrief aan onze gemar-
telde bruid Indonesia' van Lucebert.

De Vijftiger die het meest in verband gebracht wordt met rechtstreeks politiek
engagement is Jan Ci. Elburg. Hoewel hij nooit lid geweest is van de CPN heeft hij
zieh wel voor deze party ingezet. Hij hield voordrachten tijdens protestbijeenkom-

6 'Malgaihe': van Madagascar
7 "Hlack Orpheus.'In:Jean-Paul Sartrr,' Wwf /J Liftwmir'' W Orfcrr Rsaysi Cambridge, Massachu-
setts 1988:29I-.VV1.
8 Harry Schulten. 'Lyrick is de moeder der politick Opvatnngen over pocne en maatschappelijk
engagement in de dichtcrshcwcgmg der Vijrhgers." in: Zjrmirwur, Utrecht 1984, afl. 1. p.13-18
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«en en werkte mee aan communistische vakantiekampen wor kindcren van de
Amsterdanise eilanden. Bovendien schreef hij gedichten en liederen als m.tteri.i.il
voor verkiezmgspropaganda van de party. Het engagement van Elburg ontwikkclde
zieh later tot een algemene betrokkenheid by de medemens en zijn wereld, .ildus
Peter Bormans in zijn Studie over Elburg.' Bormans vergelykt Elbtirgs poezie met
het werk van enkele Nederlandse dichters waarin het socialisnie een overheersende
rol speeide. Eind negentiende eeuw en begin twintigste eeuw kent Nederland tot
aan de Tweede Wereldoorlog een traditie van kunstenaars die zieh op de een of
andere manier betrokken voelden bij het socialisnie: Van Eeden. Heijernuns.
Adania van Scheltema, Gorter en Henriette Roland Hoist. Volgens Bonnans zijn
de meest hnksen onder de Vijftigers wellicht de laatste uitlopers van die traditie.
Hoewel de vraag om nicer werkelijkheid in de poezie dringender wordt in dc vyf-
tigerjaren, spcelt een belangrijke gebeurtenis als de Tweede Wereldoorlog nauwe-
lijks een rol in de Nederlandse poezie van direct na de oorlog, aldus Redbad
Fokkema in zijn overzicht van de Nederlandse poezie sinds 1945. Hij vcnvijst
daarbij naar een uitspraak van de Engelse dichter WH. Audcn: 'poetry makes
nothing happen'. Elders heeft Auden dit standpunt genuanceerd. Niet alleen dc
poezie kan niets veranderen, ook andere kunsten kunnen dat met, maar dat is ook
met hun taak:

Artists and politicians would get along better in a time of crisis like the present,
if the latter would only realise that the political history of the world would have
been the same if not a poem had been written, not a picture painted nor a bar of
music composed. If the criterion of art were its power to incite to action,
Goebbels would be one of the greatest artists of all time. Tolstoi, who, knowing
that art makes nothing happen |accentuering van mij), scrapped it, is more
to be respected than the Marxist critic who finds ingenious reasons for admit-
ting the great artists of the past to the State Pantheon.'"

Volgens Auden, die zeker tot de geengageerde dichters gerekend kan worden,
zullen er altijd twee soorten kunst zijn: 'escape-art', die net zo nodig is als eten en
slapen, en 'parable-art, that art which shall teach man to unlearn hatred and learn
love.'" Dit impliceert echter niet, dat de dichter zieh ten dienste moct stellen van
ecn of andere partij:

The propagandist, whether moral or political, complains that the writer should
use his power over words to persuade people to a particular course of action,
instead of fiddling while Rome burns. But Poetry is not concerned with telling
people what to do, but with extending our knowledge of good and evil.

9 PWCT Bonnans. "ft /loop 4« it JMOT" Df /x**w iwi^dn C Eftwijf f 7 V/51- J992/. Bnmcl z j : 28V
10 gccnccrd in Charles CHborne, WH /luioi 77w Li/r of«» Port New York 1995: 183
' 1 geciteerd in: Samuel Hynes. 7 V /Wrn Onratfum. Lirrrarurr and Po/ifio in fcn?(W in f/w / Wft. Prin-
ceton 1976": 168-169



perhaps making the necessity for action more urgent and its nature more clear,
but only leading us to the point where it is possible for us to make a rational and
moral choice ... One must show those who come to poetry for a message, for
calendar thoughts, that they have come to the wrong door, that poetry may illu-
minate but it will not dictate.'^

Fokkema vraagt zieh af of er van de Tweede Wereldoorlog wel poezie te maken is.
Mijn antwoord luidt: waarom niet? Door de eeuwen heen bekeken blijkt dat de
poezie geen enkel onderwerp uit de weg is gegaan; niet het onderwerp maar de
vormgeving bepaalt of er sprake is van poezie of niet. Voorbeelden die de impliciete
Stelling van Fokkema ondermijnen zijn te vinden in het vroege werk van dichten
als Bert Voeten, Sybren Polet en Ed. Hoornik, waarin de oorlog en de nawerking
daarvan wel degelijk terug te vinden zijn. Ook uit latere gebeurtenissen blijkt, dat
de Nederlandse poezie niet zo a-politiek is als wel eens gesuggereerd wordt.
Offermans' Stelling dat buiten Alain Teister geen enkele Nederlandse dichter zieh
destijds heeft laten inspircren door Vietnam, Cuba, Farijs of Praag haalt Redbad
Fokkema overigens overtuigend onderuit door een aantal tegenvoorbeelden:
Hamiy Michaelis, Maurits Mok, Hans van de Waarsenburg, Gerrit Kouwenaar en
Hlen Warmond."

Toen in 1965 de eerste Amerikaanse troepen in Vietnam arriveerden, waren ook in
Nederland de meningen over deze 'interventie' verdeeld. Demonstranten werden
beschouwd als gevaarlijke dissidenten, omdat ze een bedreiging voor de eenheid in
het Westen zouden vormen. Pas door de aanhoudende bombardementen en het
gebruik van napalm veranderde de publieke opinie. Toen in 1973 een bestand in
Vietnam tot stand kwam was bijna iedereen tegen de oorlogvoering.'"*
In onderstaand, titelloos, gedieht legt Hanny Michaelis een associatief verband
tussen het doodspuiten van een mug en de chemische oorlogvoering in Vietnam,
waaaioor het geweld ineens concreet wordt en heel dichtbij komt:

Voor het slapen gaan
een bloeddorstige mug
met de spuitbus vastberaden
achtervolgen. Liever niet

5. kijken naar het machteloze
gespartel, de langzaam verstijvende
pootjes, het gekroinde lijf. Daarna
wakker liggen van ontzettmg
over de honderden mensen

12 geciteerd in Samuel Hynes 1976*: 166-167
13 Rcdbad Fokkcma. .-l<m </<• mim J «in <i/ <fiV nunrn. &K joduri/rnu tun Je iVJrrAWw pofetr « i
Anuteniain I9"M:2W
14 (tcgcvciB ontlrend aan: Ke« Schuyt, Ed Taveme, f ?50 itWuurt m ^IMM-IHI. /W<r(i»i4jr oi/mur m
fcMwpnf omfr.vf </«•/ II.'Den Haag 2000
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ID. die op dit ogenblik kreperen
aan de wonden die ze elkaar
opzettelyk en geestdriftig
hebben toegebracht:
in Vietnam uiteraard.'"

De Viernam-oorlog wordt ook wel de 'televisie-oorlog' genoomd. omdut do tele-
visie vTijwel ledere dag beeiden daarvan uitzond. In 'Ciroeten uit Vietnam en
omstreken' gaat Ellen Warmond daarop in."' Met de dtel is iets vreemds aan de
hand. De term 'en omstreken' slaat op het omliggende gebicd van cen dorp of een
sud, met op dat van een land. Warmond verruinu in d» gedieht dus do gebruiks-
mogelijkheden van deze uitdrukking. De televisie heett ervoor gezorgd, dat de
wereld dichterbi) kwam en kleinschaliger leek dan daarvoor.
Ue titel, die in eerste imtantie idyllische assoeiaties oprocpt, vormt een seherp
contrast met de mhoud van het vierdelige gedieht, dat geschreven is naar aanleiding
van tclevisiebeelden van de oorlog in Vietnam. Een voorbeeld daarvan is het vierde
deel:

Vanavond zag ik een man
op schoenen
een man zonder schoenen schoppen
zijn magere rug lag als • -

5. een voorwerp in het zand
en niemand keek er naar om

een halrhaakte man vertrapt
door een aangeklede

en miljoenen keken ernaar
10. dronken koffie rookten zwegen

of zeiden het is weer niks
die TV vanavond.

Bij oppervlakkige lezing lijkt dit vers de anekdotiek niet te ontstijgen, maar op lite-
rair/formeel niveau gebeurt er wel degelijk iets waardoor het als gedieht aan diep-
gang wint. In de eerste strofe is er sprakc van twee personen, waarschijnlijk cen

'5 in: MffAmm noir « H ninw Utopia (1971). In: Hanny Michaelis. P4r?<im̂ Wr £nfa/ifni. Amsterdam
19%: 203
16 in: Or* UDOHCTI jera ^ i w t . Amsteidam 1968: 29-33



Amerikaans soldaat en een Vietnamese man. De regeis 4-6 roepen een beeld op van
ontmenselijking ('als een voorwerp') en totale verlatenheid ('niemand keek er naar
om') van het Vietnamese slachtoffer. De term 'vertrapt' in r. 7 geeft niet alleen aan
dat de man (mede?) ten gevolge van het trappen is overleden, maar roept ook de
vernederende en gewelddadige sfeer op waarin dat gebeurd is.
Nict allccn hot slachtoffer is ontmenselijkt, ook bij de dader is dat het geval. Het
woord 'aangeklede' in r. 8 is een bijvoeglijk naamwoord bij het samengetrokken
element 'man', maar je kunt het ook interpreteren als een zelfstandig naamwoord.
In dat geval hjkt het woord 'aangeklede' de Amenkaan te reduceren tot zijn
kleding, zijn uniform, tot iemand waaruit alle menselijkheid verdwenen is.
De onverschilligheid in r. 6 ('en niemand keek er naar om') wordt als het ware
geechood in de laatste regels van het gedieht. Het veelvuldig zien van gruwelijke
oorlogsbcclden leidt bij veel kijkers tot een zekere vervlakking. Het is alsof de
oorlog alleen maar op dc televisie plaatsvindt, alsof er geen relatie is tussen beeld en
werkelijkheid. Ook daardoor verliezen oorlogsslachtoffers hun persoonlijke identiteit.
Het twecde deel van 'Groeten uit Vietnam en omstreken' is interessant door een
verwijzing naar de poezie van vöör 1940:

Nu zullon er misschien wel mensen zijn
die zeggen
dat poezie vandaag de dag
weer gaat over de dingen des

5. gemenen levens
zoals v66r '40:

toen or een kind verdronken was ik meen
bijmonde van eddy hoornik
in middelharnis

10. alleen doen wij vandaag
de dag die dingen
meer in het groot.

Warmond vcrwijst in dit gedieht naar Ed. Hoornik (1910—1970), die samen met de
dichters Gerard den Brabander (1900-1968) en Jac. van Hattum (1900-1981) tot
de zogenaamde Ainsterdamse school behoort. In een tijd die gedomineerd wordt
door een economische crisis, de opkomst van het fascisme en de dreiging van een
vvereldoorlog schrijven zij sociaal bewogen verzen in een realistische stijl, waarbij ze
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vaak uitgaan van actueel-anekdodsche modeven.'' Zo schreef Hoornik gedienten
ab 'Emigrant', 'De vluchteling' en 'Pogrom'. Hot laatste gedieht, geschreven naar
aanleidmg van een pogrom in Berlijn. is vooral bekend geworden vanwege de
laatste, dreigende regel: 'Het is maar tien uur sporen naar Berlijn.'"'
In 1940 ncht Hoornik samen met Cola Debrot en Han (i. Hoekstra het tijdschritt
CnfffiMm op. Ze zyn geinteresseerd in een synthese van romantiek en rationalisme.
door hen aangeduid als 'romantisch rationalisme'. Hoornik zal later erkennen dat
dit met zo zeer een programma was. als wel een noeiner waar vele dichter* ondcr
konden vallen. De Vijftigers, die zieh richtten op "de ruimte van het volledig leven',
hebben zieh laatdunkend uitgelaten over de zogcnaamde Oifrriiiwi-dichters.
waarby een regel uit het gedieht 'Fanfare-corps' van Vasalis zou gaan dienen als
etiket voor de Cn/rmim-poezic: 'eerbied voor de gewoonste dingen'. Ton Anbeek
heeft erop gewezen dat deze poezie ten onrechte dit etiket heeft gekregen. Ten
eerste heeft Vasalis nooit poezie gepubliceerd in Crifrni«m. Ten tweede bestaat er
met zoiets als Cnterium-poezie door de diversiteit aan dichters. stijlen en onder-
wcrpen. Ten derde vindt men in het tijdschrift veel werk van Gerrit Achterberg, op
wiens werk men toch moeilijk het bovengenoemde etiket kan plakken.''
Warmonds "Groeten uit Vietnam en omstreken 2' bevat een verwijzmg naar een
bekende dichtregel van Hoornik: 'Te Middelharnis is een kind verdronken', afkom-
srig uit de zestiendelige gedichtenreeks Rr^uirm (1938). Ik citeer het eerste gedieht:

Te Middelharnis is een kind verdronken.
Sober berichtje in het avondblad:
onder een hooiberg die had vlam gevat
en naast een zolderschuit, die was gezonken. » •

5. Zes dagen heeft het in mij nageklonken.
Op het kantoor vroeg men: zeg, heb je wat?
Ik werkte door, maar steeds weer hoorde ik dat:
te Middelharnis is een kind verdronken.

En kranten waaien weg en zijn verouderd,
HI. de dagen körten, nachten worden kouder,

maar over 't water komt zijn kleine stem.

Te Middelharnis, denk ik, 'k denk aan hem
en bed zijn hoofdje tussen hart en schouder,
en zing voor hem dit lichte requiem.

17 ne GJ. Boric en N. Lain (red), 7ixrr rrwum /i;rru(uuij<«Aicdrfiij /Wriailr opHtrrin#rn in
bmtuiwr Groningen 1986:223-223
'* <le grooemde gedichten versehenen in de bundel BrrUni (1938). Ze zijn ook te vinden in Ed.
Hoonuk, Hrramriir ^ k M . Amsterdam 1972 op rejpecoevebjk p. 94,95 en 93
19 oe Ton Anbeek, CrfSffcifirnu win if .NVJotwiJ«/ifrro/Mur f«j«7i / « « i - Z W Amsterdam 1990*: 177



Het enige verschil met de dichters van toen is, aldus Warmond, dat 'wij', contem-
poraine dichters, 'die dingen / meer in het groot' (r. 11-12) doen: we schrijven niet
over Middelharnis maar over Vietnam; met over een verdrinking maar over de
verschrikkingen van de oorlog; niet over de dood van een kind maar over de vele
oorlogsslachtoffers.
'Groeten uit Vietnam en omstreken 2' bevat in r. 4—5 een allusie op de bekende
dichtregel van Vasalis 'eerbied voor de gewoonste dingen', waarmee de poezie van
voör 1940 van dichters als Hoornik en Van Hattum gekarakteriseerd wordt.
Warmond levert door middel van haar voorbeelden cynisch commentaar op deze
kwalificatie, zowel wat de poezie van vöör 1940 betreft als die van 'vandaag de dag'
(r. 3). Ze lijkt een contrast te scheppen tussen de gebeurtenis in Middelharnis en
de grootschalige eilende in Vietnam, maar tegelijkertijd komen beide gebeurte-
nissen dichter bij elkaar. l)e term 'gemeen' betekent immers niet alleen alledaags.
maar ook geimrenschappelijk. Maar net zo min als de verdrinkingsdood van een
kind tot de 'dingen des gemenen levens' behoort, net zo min behoren de door de
televisie uitgezonden oorlogsbeelden uit Vietnam daartoe. Ook al zorgen de media,
vöör de oorlog met name de krant en nu vooral de televisie, ervoor dat dit soort
gebeurtcnissen 'gewoon' zijn geworden.

Hoewel er na de Tweede Wereldoorlog dus wcl degelijk sprake is van Neder-
landstaligc geengageerde poezie, is het de vraag of dit genre zo'n prominente plaats
innain .ils gesuggereerd wordt door de auteurs Jan liervoets en Hans Ramaer in
Mujfcfrt/ 1989. Zij presenteren de dichter van rond 1960 als 'een luidruchtige avon-
turier, een veroveraar van de vrijheid, waarvan zijn werk de representatie was.'"'
In de uiterviewbundel £f[j»<j|><wfMf i)/'«ot/>«»if? spreekt Fernand Auwera na vijftien
jaar opnieuw met een aantal auteurs over de vraag in hoeverre engagement een rol
speelt in him leven en in him werk." Volgens Hans van de Waarsenburg, een van de
geinterviewden, kende Nederland in tegenstelling tot Duitsland, Frankrijk en de
Verenigde Staten in de jaren zestig slechts weinig politiek-geengageerde dichters.
Er was slechts sprake van een 'klein randverschijnsel'."'' Dit beeld wordt bevesrigd
in Nfrffr/<H«</iP /iferafi/ur, few ^«c/iifdeMii. Schrijvers spraken zieh eind jaren zestig

20 Rodenko hcoft do poezie van Warmond cens -ten unrechte inijns inziens- gekarakteriseerd als een
'txanspositio in het experimented' van dc oude Cnfrnum-poezie. Zie Paul Rodenko, I irci»fiW</r r«<rys
<-M fcririrfcrn deel I. Amsterdam 1991:141-143
21 Jan Ucrvocts en Hans Ramaer, 'Portfolio. Van kunstcnaarsopstand tot engagement. Literatuur en
pohtiek in dc jaren zestig.' In: AfiMUMf 198V, jg. 37, atl. 8-9, p. 52-84
22 Fernand Auwera, /{»nM v̂mcr» i>/ <\«iipi$m<\' Xi'mur ,(r$/>rrMmi me/ £m$/ win ,4/»rn<j,J. Brmk/jJ<jn Cfcru-

7 Vil'm.ifiFi. /rfCrtrnirrK Ri>r> I«N Onm-p, Gwsf Gi/.<, HW/d ,S. H<i«usr, H.r7_/«j»m, Orrit K'iwmr-
Hufirrr i..imr*>, /iv AfiV/iiWf. H.irr)' Afu/i>(/i, Hani Ruyj/imit. .•IJnjjM iun «iff Irrn, HJHJ MOT A

ii);. /II/IVM HnrH>rij>/i, /\>u/ J<- II'u;>r/i»rfr. Wccsp/Antwerpen 1985. De vijftien jaar daarvoor
gehouden gesprekken zijn onder andere gebundeld in V/in/nm ô VfciWm.' Weesp/Antwerpen 1969
23 in studies over poezie en politick engagement bepcrkt men zieh meestal tot het werk van manne-
lijkc dichters Met wniient aanbevehng het work \*an gcengagcerde vTouwelijkc dichters als Lirzy Sara
May, Sonja Prins en Ellen Warmond aider te onderzocken. Wat de geengagecrde poezie van Warmond
bctreft, is dit hootdstuk een eerste aanzet.
24 m: Auwera 1985: 138.
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weliswaar uit over actucle politieke gebeurtenissen. maar er was nauwelijks sprake
van een direct geengageerde literatuur, dat wil zeggen een hteratuur die rechtstreeks
reageert op de actualiteit. Slechts een enkeüng als Hans van de Waarsenburg presen-
teerde zieh uitdrukkelijk als politick dichter."^
Politiek-maatschappehjk engagement speelde een grotere rol op toneelgebied. Met
name jonge acteurs en regisseurs gingen op zoek naar repertoire dat meer aansloot
bij de problematiek van hun eigen tyd. Bovendien ging men in werkgroepon expe-
rinienteren met andere spelvormen, waardoor al linproviserend nicuwe stukken
ontstonden. Ook in andere theatervormen hidden kunstenaars zieh bezig met een
actualisenng van het repertoire. Een voorbeeld daarvan is de opera Rtwfw'rwfiV uit
1%9. waar onder meer Harry Mulisch aan meewerkte."'' In deze opera Staat solida-
riteit met de Latijns-Amerikaanse guerrilla en Che Ciuevara ccntraal."

4. De £ffryjajjeerrfc H^mumrf

In Z> /t«f tof kzen (1988) presenteert Maaike Meijer dichters als Warmond,
Michaelis en De Vreede als representanten van de 'Grote Melancholie'. Hierinee
duidt ze een karaktenstiek thematisch complex aan in de poezic van vrouwen dat
met terug te vinden zou zyn in de poezie van mannen. De gedichten hebben een
depressieve teneur: het leven wordt als nutteloos ervaren, er is geen belangstelling
voor anderen of voor de buitenwereld en er is sprake van zelfVerachting en berus-
ting. Meijer erkent dat nihilisme en wanhoop ook in mannenpoezie voorkomen,
maar daar hebben deze verschijnselen een agressieve component. Mannen gaan
tekeer tegen de oude moraal, tegen de oude esthetiek, tegen hun voorgangers, maar
niet tegen zichzelf, aldus Meijer. De tegenhanger van do Grote Melancholie is het
pre-feministisch bewustzijn, vertegenwoordigd door dichters als Vasalis, Noordzij
en Peijpers. Volgens Meijer onrwikkelt hun aanvankelijke depressie zieh geleidelijk
aan tot (pre)-feministisch onbehagen of zelfs rebellie.

Meijer beperkt zieh in haar Studie tot de penode 195C)—1960 en in die jaren bevat
het werk van Warmond inderdaad weinig politick-maatschappelijk engagement, op
enkele gedichten in de bundeis Naor me« ze#f (1955) en Wera*i/ tun ff« uvrrU
(1957) na."" Later zal dit veranderen. Met name in de periode 1963-1972 is er in
diverse bundeis van Warmond sprake van geengageerde poezie, zoals gedichten
over de Tweede Wereldoorlog en de gevolgen daarvan voor de overlevendcn, de

25 Anthony Viertens, '28 juni 1969 Premiere van de open Reconstrucüe. Het pobnek-maatKhappe-
Ujke Idimaat in de jaren zeitig" In: M.A. Schenkeveld-van der Duuen (hoofred.), Nfifcrfonifrf /iffrofuur,
mijtrsrtodniu. Groningen 1993:807-813.
26 ne voor Mulisch' engagement:J.A.W. Buurlage, Orwrafufrr/i/ir mon^rr/i/fc. Harry Afw/iw/i (uiirn /iWnt-
'«Krjounu/ufifjfe, urfmu-Ziiip 01 po/iliffe in <fr /drrn ^o/r^ m ;ornf< .̂ Amsterdam 1999
27 ne: Kees Schuyt, Ed Taverne, / 950 WWwfcJrt in juwl-uir .Vri/friinJ«- ru/fwur in fiwropfjr fofiffxl drr/
/fc'Dcn Haag 2<XX): 425
28 rumcbjk: in j\<Mr moi z<yr (1955) het gedieht 'Een reisverhaal' (p. 22) en in Hfcmzi; w« «m wrrrM
(1957) de gedichten 'Broedcn en nuten' (p. 11), 'Hagepreek' (p. 12) en 'Ballade van de ondervoede
omchuld" (p. 45-46)



Victnam-oorlog, rassendiscriminatie en politieke gevangenen.^ Daarnaast
versehenen er een paar gedichten waarin de oorlog als verschijnsel en de oorlogs-
technologie op scherpe wijze aangeklaagd worden.^"
Geeft het toenemende maatschappelijke engagement in de bundeis De #roefe»i aan
<JM</eMdfHlke)id<>M 1970) en .S<j/n///.«7i<>f we/ k>i<j/</f»i/>er (1972) een breuk aan met de
existentialistische thematiek, zoals Pelgrom in zijn scriptie £//en ^armourf MI /iei
pxi5/eH/i<i/i5we suggereert? Deze suggestie lijkt mij onjuist. Pelgrom versmalt het
existentialisme ten onrechte door het politieke engagement buiten zijn bespreking
te houden. Politieke betrokkenheid heeft al vrij vroeg, namelijk vanaf 1944, samen
met verwantc termen als keuzevrijheid en verantwoordelijkheid, een rol gespeeld
in het existentialisme." Sartre noemt zijn leer zelfc optimistisch, omdat het een op
handelen gerichte leer is.
In een interview uit 1971 legt Warmond uit waarom de buitenwereld een steeds
groter accent knjgt in haar werk:

misschien ook naarmate je ouder wordt om de doodeenvoudige reden dat je de
binnenwereld we I gezien hebt, die inventaris heb je opgemaakt en wat daar
verder aan moord en brand aan de gang is, daar ben je zelf verantwoordelijk
voor en daar v.iJt .il of met weinig a.in re veranderen. Maar die buitenwereld
verändert nog wel steeds zonder dat je daar veel aan kan toe of af doen en ik
vind dat je dan op z'n minst voor jezelf moet uitmaken: vind ik dat goed of
vind ik dat niet goed. '"

Het gedieht 'Waar of niet?''"' bevat een neerslag van deze visie:

Belachelijk waar of niet?
poezie in deze tijd van ...
verzin zelf maar of lees een krant

hoewel

29 rcspecaevclijk in 'Een reisverhaal" (Niutr mm ;r<yf 1955:22) en 'Adam Kadmon. Ziekentroost lan
Willy l-ages; tcvens ter nagedachtems' (Orn Womtm jmi fx^ork 1968: 34); "Groeten uit Vietnam en
omstrcken" (Orn Mivmm uirn (vr.vtr 196«: 29-33); 'New map of Via Polorosa' (Dr^wfm <M» jmfcn-
i/rriit<ii(/<Ti 1970: 18); 'Foitm in ecu wclvaartstaat H'(7?jf(yrW «vw JtcW tr/imjdi 1966: 2(>-21)
30 a t bijvoorbocld 'A U pjix coinmc a la guerre" (Hrr srruuwJifr/nrjrrMJd/ 1963: 51-53). "Lintjes voot
gencraals' (/rsflvr/J iwr Jwui/ Jt/imjji 1966: 18-19) en "The sickest joke on earth" ( O m Womim ,frw
/v.-.N-t 1968: 28)
31 lie Bert Vanhestc. 'Existentialutuche Uteratuur. Een absurd problecm of" een met zo zinvoUc opk»-
ang? /jfoumMr 1992/3. p. 144-15«
32 Ben Bos. Literanu-intetvicw. mtzending 9 augustus 1971 NCRV GepuMiceerd in Liroawu. 6 *
jaarganj! nr. 13. 1971
33 in: Or jnvrrn « n onJrnJr«<fmJrn Anuterdam 1970: 9
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5. tusscn middcleeuwse cholera en zwarte pest
kruistochten brandstapels en later
by hongersnood oorlog en oorlog

-kleinere oorlogen wel: men stierf
toen hoogstens gespietst gcradbraakt

10. overgoten met kokende pek
of ontplofte primitief
met het primitieve buskruit-

was schrijvcn van poezie ook al
het onzinmgste dat er bestond

15. in tijden van nood kun je beter
iets anders doen als tenminste
maar iemand me zeggen kon wat

hoewel

in deze tijd net als toen
20. is misschien het schrijven van poezie

juist daarom het enige dat
je zo nu en dan kunt doen.

Warmond voelt zieh als schrijfster opgenomen in het spanmngsveld tussen maat-
schappelijke betrokkenheid en haar schrijverschap." Ze mag dan met in dc rcvo-
lutie geloven, het concept van de persoonlijke revoke spreekt haar wel aan.
Warmond is het eens met Camus, dat je moet kiezen voor de slachtoffers. I )e teneur
van de meerderheid in een samenleving is haar antipathiek. omdat die teneur vaak
een terreur is. Ze verklaart zieh tegen het "gezetene, gehjkhebbende en gelijk
opleggende vooral'.^ Voor de in 1979 uitgekomen bundel Os/ofoi s/>irj»<7i koos
Warmond het volgende motto van de negentiende eeuwse filosoof Max S

Erst dann, wenn ich Meiner ^fiM« bin und mich nicht mehr suche, bin ich
wahrhaft mein Eigentum: ich habe mich und darum brauche und gemesse ich
mich.

34 Ben Bos, 'Gesprek met Ellen Warmond. "Ik wil de memen met myn poezie leren dat zc hun nagelt
tn tanden schcrp moeten houden." Dr Niruur Unir 22-11-1969
35 ibidem

•"• Max Stirner (1806-1856). pieudomem van Johann Caspar Schmidt, wordt bc*chouwd ak een
**>rtoper van het anarchisme. Hy vcrdcdigt in zijn bock Drr £in*i;fr u«<i inn /:î rnrwm (1H45) een abv>-
•uut individualume. Dit individualistic » met gcricht op eigenbelang, nuar op het ontwikkelen van een
P"VK>nlijke autonomie.



Möglich dass ich aus mir sehr wenig machen fedw«, dies wenige ist aber alles und
besser als was ich aus mir machen

Je zou Warmond kunnen karakteriseren als een 'authentieke buitenstaander' in
existentialistische zin: iemand die onafhankelijk ten opzichte van door maatschappij
of traditie opgelegde normen cn waarden wil leven. Die houding neemt ze ook aan
ten aanzien van de kunst. Warmond wijst crop, dat kunst zieh afzet:

Als poezie aangemoedigd zou worden, zou zij stikken. Ik zeg dus eigenlijk:
tussen de maatschappij en de poezie bestaat een wrijvingscontact. Het is geen
inhaken op, maar een afzetten tegen.""

Evenmin als Auden gelooft ze dat je met de pen de maatschappij kunt veranderen,
maar dat neemt niet weg dat je je stem moet laten hören. Soms begint verzet
eenvoudig met het (durven) denken van een drieletterwoord:

men kan denken: nee
en kan denken:
net nelpr je geen ii'onder maar tuen
kan denken: nee.**

Als je zelfs het 'engagement op papier' achterwege laat, aldus Warmond, maak je
virile handen en is er sprake van kwade trouw. In verschillende interviews met haar
komt de uitdrukking 'vuile handen' al dan met expliciet terug als het gaat over de
combinatie dichterschap en engagement:

je kan niet zoveel veranderen in de buitenwereld, je kan hoogstens proberen
om je handen zo schoon mogelijk te houden [...]*'

ten eerste heb ik de behoefte om bepaalde dingen te zeggen en ten rweede
speelt op de achtergrond ook een beetje het gevoel dat je vuile handen maakt
als je dat niet doet.*'

De uitdrukking 'vuile handen' is in een existentialistische context vooral bekend
van Sartrcs /-<•.< »i<n'm° sii/r.< (1947). Warmond verbindt de term met 'niet handelen'of
met ten onrechte je mond houden. Dat geldt eveneens voor Sartre, maar hij geeft er
ook nog een andere mvulling aan. In zijn toneelstuk behandelt hij de thematiek van

37 Lidy van Marissmg. 'Ellen Warniond Doodsbang voor "gcvoelspoerie". In: <fc löttulmmr 16 nuart
1968
38 uit: 'Humanisme voor kleinbehuisden'. In: Or« Wivmoijpw fcr«wk. Amsterdam 1968: 23
39 in: Ben Hos. /jfmtmj 1971/13 (tekst van een radio-uitzending)
40 in: Trudy van Wi|k, ""Je wotvit wat ouder en wat dommer." Een exclusief interview met Anna Byns
Prijs-winnares Ellen Wannond.' Opii» november 1987
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het polirieke handclen. Hoederer. een van dc Icidcrs van de Parrij van hct I'roleta-
naat, valt op een gegeven moment uit tegen zijn secretaris, de intellectueel Hugo:

Wat ben jij erop uit om zuiver te blijven, mijn jongen! Wat ben je King je
handen vuil te maken. Wei, blijf zuiver! Maar wie zal daar vvat aan hebben en
waarom kom je dan bij ons? Zuiverheid past in het denken van een fakir en van
een monnik.Jullie intellectuelen ontlenen er alleen maar het voonveiulsel aan
om niets te doen. Niets doen, onbeweeglijk blijven.de ellebogen stijf tegen het
hchaam, en handschoenen aan. Mijn handen zyn vuil. Tot aan de ellebogen/'

Geen Stelling nemen is in feite een uiting van »njmwisf /01. Hugo wil geen bijdrage
leveren aan het gevecht tegen de bezetting van IHyrie, het unaginaire land waar het
toneelstuk zieh afspeelt. Maar ook door niet te handelen inaakt hij 'vuile handen".
omdat hy daardoor medeverantwoordelijk is voor de bestaande situatie. Uiteinde-
lijk maakt Hugo ook nog op een andere manicr 'vuile handen': als hij zijn vrouw
Jessica in de armen van Hoederer aantreft, trekt hij zijn pistool en schiet hem neer.
Niet uit politieke overwegingen, maar uit jaloezie.
Een enkele keer spreekt Warmond zieh in interviews uit over haar betrokkenheid
by politieke kwesties, bijvoorbeeld naar aanleiding van de vnjlating van Willy
Lages. de Duitse ex-politiechef.'** In 1952 al verleende de toenmalige minister
Honker hem gratie, maar door een massaal protest van duizenden mensen in
Amsterdam en Den Haag werd zijn vrijlating uitgesteld. Telkcns als er sprake was
van een nieuwe gratieverlening laaiden de discussics weer op over vergelding en
berechting. Dat was ook het geval toen Lages in 1966 plotseling vrijkwam, omdat
hij ernstig ziek zou zijn en waarschijnlijk binnen drie maanden zou overlijden/"
Warmond was een van de ondertekenaars van een petitie tcgen vnjlating. Het
gedieht 'Adam Kadmon' uit de in 1968 versehenen bundel CHTM Wt>fmoi#<TM /ip̂ ocfe
draagt als sarcastische ondertitel 'Ziekentroost aan Willy Lages; tevens ter
nagedachterns'. Een fragment hieruit:

21 jaar later moet een
van dezen 'heengaan in vrede
in het aangezicht van de dood'
- de dood gedacht als personage
dürft zo'n gezicht niet eens

41 Jean-Paul Sartre, I'uifc hinJm. Amsterdam 1965:242
42 Lag«, Fischer, Kotälla cn Aus der Funtcn waren de baute Duitse oorlogsmitdadigen die nog in
Nederland vastzjten. Ze werden de Vier van Breda genoemd.
43 gegevens ontleend aan: L de Jong. Hrf /nwimim/Jr irr MJrrknd«! in Jr 7ürr<<r H+frUooffcjf. DrW /2
^N«* «nfr Mft. Den Haag 1988:626 en Kecs Schuyt / Ed Tavrrne. »950 Wr/wutr» in *i*wf-m< Nrirr-
!•»*< o.//m«f M Europr« tonlc« irW /l.'Dcn Haag 2000



recht aan te kijken - of dacht u
van wel? (een vraag aan de minister)**

De minister naar wie hier verwezen wordt, is de toenmalige minister van Justitie
Samkalden. De vrijlating en de reden die daarvoor werd aangedragen acht
Warmond een klap in het gezicht van alle slachtoffers van het Nazidom. In een
interview uit 1969 zegt zij hier het volgende over:

Kijk naar Lages; hij is met een feest binnengehaald in zijn geboortedorp. De
NPD gebruikt hem als kattevoer; hij was helemaal niet wreed geweest enzo-
voort enzovoort; het is te gek om bij Stil te staan. Verscheidene vrienden van me
hebben met moeite Auschwitz overleefd; je zou aan zulke mensen dit wild
moeten overleveren. Maar dat heeft ook geen zin, want zij zouden niets doen;
zij hebben al moeite genoeg om zieh te handhaven in de wereld; ze leven
cigenlijk nog steeds in een kampsituatie, zonder familic, zonder idealen van
goed en kwaad, voorgoed kapot gemaakt.^

5. EfM 5fHf/N7/</f r>n<iit i'<jnjjcniV/ify»/ir»</

In vooratgaande hoofdstukken zijn al enkele geengageerde gedienten van
Warmond ter sprake gekomen naar aanleiding van de thema's wumiwsf /bi, gesecula-
riseerde invulling van christelijke begrippen en gender/'' In mijn bespreking van
existentialistische kenmerken van Warmonds poezie komt naar voren, dat het clas-
siticatieprocede minder gauw is aan te treffen in existentialistische poezie, aangezien
het vooral gesehikt is voor genres als roman en toneel. Toch komt er een enkele
keer in haar poezie een sjabloonaehtige figuur voor als representant van een levens-
houdiug die zij afwijst. Als voorbeeld daarvan citeerde ik in hoofdstuk VI het
gedieht 'Leider' uit de bundel Df #n>e/eM d<m dfu/frft/rofcrMriVri (1970), zonder daar
verder op in te gaan. Dat wil ik hier alsnog doen.

Leider

Hij is.
Hij bewoont een kuras.
Hij is. Hij beveelt.

44 in: Orn W<vmr»i tjtrn />r̂ <>rJf. Amsterdam 1968: 34—35
45 Hen Hos, 'Ciexprek met Ellen Warmond. "Ik wil de mensen met imjn poeac leren dat ze hun nageK
en landen silu-rp moeien houden." In: / > Ximur /jnir 22 november 1969
46 onder andere in hootdstuk VII cn VIII Hagcprcek" (in: IMm^i; um O-M U*ITW 1957: 12), "New map
of Via Dolorosa I" (in: Dr £»w/oi •«« •im/<TsJ™t<-nJ<'»i 197U) cn "In antwoord op uw schrijvcn' (in: G«K

1968: 22)
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Gooit kastanjes in andermans vuur.
5. Lacht in zijn modderen vuist.

Beveelt.

Hij is een stuipende pruik
van gewichtigheid.
Een buik.

1Ü. Bcvcelt:

aanstaande lijken in hct gelid.
Hijis.

Oogstende hercboer
op andermans dodenakkcr.

15. Beveelt.

Hand die zieh sluit
rond andermans strot.
Hy is.
Blijvend.

Het gedieht bestaat uit zestien zinnen, verdeeld over zes strafen van wisselende
regellengte. De herhaling van de körte, hier en daar elliptische zinnen: 'Hij is' (r. 1,3,
12, 18) en '(Hij) beveelt' (r. 3, 6, 10, 15) heeft een staccato-achtig effect, dat zo
kenmerkend is voor het geven van bevelen. Het is een adequaat middel om de
leider neer te zetten als een autoritair dictator. Door het herhalingsprocede lijkt het
gedieht op een moderne versie van een oude versvorm als het refrein, waarin de
terugkerende regels het thema van het gehele vers bevatten. In dit geval zijn dat de
regels: 'hij is' en '(hij) beveelt'. Dictators die mensen de dood injagen zijn van alle
rijden. Door de afwezigheid van het lidwoord in de titel wordt dit menstype als een
abstracte categorie gepresenteerd. Zowel de cyclische opbouw als de presensvorm
accentueren hier dat we met een algemene waarheid te maken hebben, die onaf-
hankehjk is van verleden, heden en toekomst.

De wreedheid en onmenselijkheid van de leider geeft Warmond zowel op gram-
maticaal als op literair niveau vorm. Vanaf r. 6 heeft het woord 'beveelt' geen gram-
maticaal onderwerp meer. Vanaf dat moment wordt de leider gereduccerd tot de
actie die hem het meest karaktenseert: het geven van bevelen. Het is alsof alle
menselijkheid nu naar de achtergrond verdwijnt. lets dergelijks gcbeurt in r. 4-6
waarin door het ontbrcken van het grammaticaal onderwerp op de onmenselijke
en ontmenselijkende aeries van de leider wordt gefocust.
Ook door gebruik te maken van allerlei litcraire technieken weet Warmond de
'leider'meer relief te geven. De regel 'Hij bewoont een kuras' (r. 2) roept enerzyds



het beeld op van een man die voortdurend klaar staat om te strijden, anderzijds het
beeld van iemand die zelf afdoende beschermd is tegen het geweld dat hij veroor-
zaakt. Hij is daar zowel letterlijk als figuurlijk tegen geharnast. De herhaling van het
woord 'andermans' in r. 4 ('andermans vuur'), r. 14 ('andermans dodenakker) en r.
17 ('andermans strot') geeft op navrante wijze aan dat alleen änderen onder zijn
acties lijden.
Warmond maakt niet alleen gebruik van het herhalingsprocede, maar ook van allu-
sies op bekende spreekwoorden, zoals in r. 4 en 5. De regel 'Gooit kastanjes in
andermans vuur' (r. 4) is een allusie op het spreekwoord: 'iemand de kastanjes uit
het vuur laten halen' ofwel iemand iets gevaarlijks laten doen, terwijl men er alleen
zclf voordeel van heeft. Regel 4 zou je aan kunnen vullen met de woorden: 'en laat
anderen ze eruit halen'. De leider veroorzaakt door zijn zucht naar geweld
Problemen die hij anderen, Soldaten bijvoorbeeld, laat oplossen. Dat ze dat met de
dood moetcn bekopen, deert hem niet. De vierde regel verwijst als het ware al
vooruit naar regel 10: 'aanstaande lijken in het gelid'.

De volgende regel geeft aan, dat dit leidertype niet alleen onverschillig staat tegen-
ovcr wat hij aanricht, maar er ook nog een zeker genoegen in schept: hij 'Lacht in
zijn modderen vuist' (r. 5). Ook deze regel bevat een allusie op een bekende
uitcirtikking: 'in zijn vuistje lachen'. De leider lijkt zieh niet alleen in stilte te
Verheugen over zijn behaalde successen, maar ook over andermans ongeluk. Is hier
sprake van leedvermaak? Er staat echter niet dat hij in zijn vuistje lacht, maar 'in zijn
modderen vuist'. 'Modderen' betekent 'modderig', 'van aarde' of 'tot de aarde
behorend'. Verwijst ook deze regel vooruit naar de dodenakker in r. 14? KJeeft de
aarde van de dodenakker aan zijn handen? Zo opgevat klinkt hier ook de uitdruk-
king 'vuile handen' in door, maar dan niet in Sartriaanse zin. In L« maim 5d/w van
Sartre wordt de uitdrukking op twee manieren gebruikt. Ten eerste betekent 'vuile
handen' maken, dat je je son« moet corrumperen om iets te bereiken wat in
essentie goed is. Ten tweede maak je ook vuile handen, juist door de dingen na te
laten die je eigenlijk vanuit morele overwegingen zou moeten doen. Warmond
gebruikt de uitdrukking 'vuile handen' in haar werk vooral in die laatste bete-
kenis.'" In dit gedieht echter betekent de allusie 'modderen vuist'dat de leider zieh
zowel letterlijk als figuurlijk schuldig maakt aan zaken die in moreel opzicht met
verdcdigb.ur zijn.

In de derde strofe wordt de leider gepresenteerd als een toonbeeld van arrogantie.
Het 'tegenwoordig deelwoord 'stuipende' (r. 7) is afgeleid van het werkwoord
'stuipen', dat 'voorover hellen' of 'bukken' betekent. Zo opgevat roept de regel 'een
stuipende pruik van gewichtigheid' (r. 7) het beeld op van iemand die haast
bezwijkt onder zijn eigen gewiehtigheid, zo belangrijk vindt hij zichzelf. In vroeger
tijden was de pruik een teken van waardigheid en status, maar tegenwoordig is de
pruik toeh vooral een attribuut dat de mdruk moet wekken dat er iets is wat er
eigcnlijk met meer is. In die zin symboliseert de pruik hier de schijn: het lijkt heel

47 lie ook pangraif 4 van dit hoof&tuk
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wat, maar wat eronder zit stelt niets voor. Dit wordt geaccentueerd door het enjani-
bement in r. 7-8 waardoor het voile accent op 'prink' komt te liggen. De liegende
regel ('Een buik') veroorzaakt een ironische verschuiving in de betekenis van het
woord 'gewichrigheid': de leider wordt hiennee gereduceerd tot een volgevreten
arrogante ijdeltuit. De assonantie in deze strofe trekt de kennierkende facetten
daarvan bij elkaar: 'stuipende', 'pruik' en 'buik'.
Warmond mag graag de arrogantie van de macht bespotten. In onderstaand frag-
ment van het gedieht 'A la paix comme ä la guerre II' relativeert zij de status van de
machthebber door hem een 'hobbelpaard' te laten berijden in plaats van een mooi
volbloed exeniplaar, waarmee leiders in vroegere tijden vaak in de beeidende kunst
werden afgebeeld. In het woord 'hobbelpaard' kun je ook een allusie lezen op dc
uitdrukking 'zijn stokpaardje berijden'. Op die manier wordt aangegeven dat de
keizer uit het gedieht ook plezier beleeft aan zijn verwoestende activiteitcn:

de krankzinnige keizer njdend
op zijn bebloede hobbelpaard dat bijna
menselijk te noemen is zo dampend
wreed van energie zo blakend
van onverzettelijke eigenwaan/*

Terug naar het gedieht 'Leider'. De vierde strofe onthult wat de leider beveelt en
wat de gevolgen van dat bevel zijn. De regel 'aanstaande lijken in het gelid' (r. II)
roept niet alleen het beeld op van een aaneengesloten rij militairen die zieh hebben
onderworpen aan het gezag van de leider, maar verwijst tegelijkertijd vooruit naar
hun toekomst: de militaire begraafplaats, waar de doden in lange rijcn naast en
achter elkaar liggen.
In r. 13—14 wordt de leider voorgesteld als een rijke landbouwer die anderen voor
zieh laat werken en daar rijkelijk van profiteert. Het enjambement in r. 13-14
accentueert het navrante contrast tussen 'hereboer' enerzijds en 'dodenakker'
anderzijds. De woorden 'oogsten' en 'akker' roepen allereerst associaties op van
zaaien en het oogsten van voedzame gewassen, maar het enige wat de leider gezaaid
en geoogst heeft is dood en verderf op grote schaal.
Evenals de vierde strofe bevat het begin van de laatste een macaber bceld, dat een
inhoudelijke variatie is op de beeiden in r. 11-14: 'Hand die zieh sluit / rond ander -
nuns strot'. Het enjambement in r. 11-12 rieht alle aandacht op het woord 'sluit',
dat hier een proces van toencmende kracht of druk aangeeft. Uiteindelijk zal ook
deze würgende greep tot de dood van het slachtoffer leiden. In het gedieht 'De
leider spreekt' omschrijft Warmond dit soort leiders op afonstischc wijze als volgt:

in; H« itruutv^rrjrmui. Aimtcniain 1963: 52
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Een generaal lijdt aan een ziekte
waar meestal anderen aan sterven*''

In muzikaal opzicht heeft het gedieht 'Leider' wel iets van een rondo, een muziek-
stuk waarin het hoofdthema onder afwisselende en verschillende modulaties
telkens als refrein terugkeert. Het hoofdthema ('hij is' / 'hij beveelt') wordt in de
loop van het gedieht telkens op een andere manier gespecificeerd, met name in de
tweede, derde, vierde en zesde strofe om uiteindelijk weer terug te keren bij het
begin: 'Hij is.' Mocht je als lezer op dat moment nog de lllusie hebben dat het
missehien ooit zou kunnen veranderen, dan boort Warmond die hoop definitief de
grond in met de laatste zin: hij is namelijk 'Blijvend'.

6. ßtt/uif

Warmond is een van de weinige schrijvers in Nederland die zieh niet afzijdig
hebben gchouden van direct geengageerde literatuur. Naast de melancholieke
Warmond bestaat er ook een stnjdbare Warmond, die zieh bewust is van haar maat-
schappelijke verantwoordelijkheid als schrijver, zoals blijkt uit diverse geengageerde
gedienten on mterviewtragnienten. rYoewel'ze in een interview enlein"; daV ih&T
sociaal-politiek engagement groter is geworden,*' is dit element ook in haar werk
van voor 1970 al aanwezig. Het engagement van Warmond betekent geen breuk in
de existentialistische thematiek, het maakte daar al eerder deel van uit. Hoogstens
heeft het later wat nicer accent gekregen.
In zijn studie over do Vijftiger Jan G. Elburg poneert Peter Bormans de interessante
Stelling, dat politick engagement een vorm van transcendentie is. Iemand die poli-
tick geengageerd is, rieht zieh immers op een 'hoger' doel, bijvoorbeeld het dich-
tcrbij brengen van een betere maatschappij.^' Dat geldt in zekere mate ook voor
Warmond. Al is ze sceptisch over de macht en de invloed van de dichter, het feit dät
zij dingen aanklaagt, geeft aan dat ze een ideaalbeeld heeft. Uit haar werk spreekt
con verlangen naar een samenleving van autonoom denkende mensen die zieh
binnen bepaalde grenzen verantwoordelijk weten voor hun eigen daden en respect
hebben voor elkaar.

Volgens Bormans werd transcendentie ten onrechte eeuwenlang alleen mogelijk
gcaeht binnen een godsdienstige context. Bij de Vijftigers is weliswaar vaak sprake
van religiositeit en mystick, maar die hoeven niet samen te gaan met godsdienstig-
heid of kerkclijkheid. Ook dat geldt voor Warmond. De volgende hoofdstukken
gaan daar uitgebreid op in.

49 in: GtmMwmrH£rnifen«fc. Amsterdam 1968:38
50 Ben Bos 1%9
51 IVtrr Boruuns. "ft Jioop Juf ifc jtoor". Or ;***«• HDIJM C. Eftwig (7919-»992/ Bock 1. Brüssel z.j
346-352
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Een van dc thema's die in het werk van Warmond steeds naar voren springen is het
verlangen te ontsnappen aan een inperkende en beperkende rationalitcit. Pat geldt
zowel voor haar proza als voor haar poezie. Alleen door te ontsnappen .»an een
controlerend, reflexief bewustzijn is een spontane, pre-reflexieve lichaamsbeleving
mogelijk. Pualisme, de scheiding tussen subject en wereld enerzijds en de scheiding
tussen reflexief ik en lichaam andemjds, maakt plaats voor een unificerende werke-
hjkheidservaring. In de roman Pas/wurf ivor fiirniiifiiMiHf/ Staat de uitdrukking
"chinese momenten' voor een loskomen van tijd en ruitnte tijdens de sexuele
ontmoeting. Er gaat een transformerende werking van uit: na afloop is het contact
met het leven weer (even) hersteld, de hoofdpersoon voelt zieh als herboren. In haar
poezie gebruikt Warmond allerlei literaire nnddelen om de pre-reflexieve ervarmg
op te roepen: infinitiefconstructies waarin het subject afwezig is ('de hand laten
grijpen / niet tasten'), beeiden voor het pre-verbale ('ongeletterde tanden') en
signaalwoorden als ecnvoudig, vanzelrsprekend, probleeinloos, zorgeloos, n.itunrlijk,
onvatbaar, terugkeer en oorsprong.'

In hoofdstuk VI merkte ik op, dat dit alles dicht in de buurt van boeddhistische
ideeen komt. Volgens het boeddhisme is een non-dualistische beleving van het zijn
mogelijk door het ego te transcenderen. Pat geldt overigens niet alleen voor het
boeddhisme, maar ook voor andere contemplatieve tradkies. Het is in dit verband
belangrijk om te weten, dat in de boeddhistische en christelijke mystiek rĵ o iets
anders betekent dan in de westerse psychologic. Het vcrwijst niet naar wat het
persoonlijk voornaamwoord 'ik' aanduidt. Het loslaten van het ego in mystieke zin
betekent niet dat we onze persoonlijkheid moeten opgeven. Pat zou niet cens
kunnen, aangezien onze persoonlijkheid het materiaal van ons individuele bestaan
is. Maar we kunnen met dat materiaal op twee manieren omgaan: op een egoccntri-
sche of op een niet-egocentrische manier. In de psychologic heeft het begrip 'ego'
een positieve betekenis: om goed te kunnen functioneren is een stevig ego vereist.
De term verwijst naar een zeker vertrouwen of zelfvertrouwen, het gcvoel dat we
ons niet voor ons bestaan hoeven te verontschuldigcn. In de contemplatieve tradi-
ties echter wordt met 'ego' iets anders bedoeld, namelijk het egocentrisch pcrspec-
tief. Pit egocentrisch perspectief moct getranscendeerd of losgelaten worden om
een unificerende werkelijkheidsbeleving mogelijk te maken. ~
Tot nu toe heb ik voor de eerder genoemde ervaringen de existcntiele fenomeno-
logie en het daarop gebaseerde existentialisme als interpretatiekader gebruikt. Maar

1 nc hoofdstuk VII
^ Be: Han F. dc Wit, Dr urrfwiym Won Ourr Je /w)f/itf/<>piWw «7i/r>jf«>ri</rn iwt »pinlu<j/ivil Kämpen
1998-67-68
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verlangen naar eenheid, het loskomen van tijd en ruimte, transformatie, een ander
bewustzijn en beeiden voor het pre-verbale doen ook aan mystiek denken. Het lean
daarom op basis van deze gegevens interessant zijn om bepaalde gedichten van
Warmond in een mystiek interpretatiekader te plaatsen, omdat dit een ander licht
kan werpen op haar werk, met name op haar poezie. Maaike Meijer heeft erop
gewezen dat binnen de neerlandistiek de belangstelling voor poetica en mystiek
zieh vooral rieht op moderne mannelijke dichters als Lucebert, Kouwenaar, Der
Mouw, Van Ostaijen, A. Roland Hoist en Gilliams. In haar boek De /HS/ for /eiw
(1988) doorbreekt zij deze tendens door als eerste het werk van een moderne vrou-
welijke dichter, Vasalis, vanuit een mystiek interpretatiekader te bestuderen. Het
wordt tijd dat Vasalis gezelschap krijgt.

Van der Vegt (1981) wees al op het 'oosterse'stiltethema in het werk van Warmond,
dat met name in haar latere werk wat pregnanter naar voren komt.' In haar vroe-
gere werk komt het ook al voor, maar daar wordt het nog met enige ironische
afstand gepresenteerd, zoals in het openingsgedicht van Naar men 2e#r (1955):

Naar men zegt is dit
het leven der wijzen:

niet nicer bewegen stilstaan als een berg''

Uit Warmonds werk blijkt, dat zij dit stilte-ideaal onbereikbaar acht, aldus Van der
Vogt. Bij de bespreking van zijn artikel Het ik mijn twijfels over deze uitspraak
blijkcn. In het gedieht 'Voor wie uit is op inkeer 2', waar ik straks uitgebreider op
inga, staat immers dat dit ideaal 'welhaast niet haalbaar' is. Het woord 'welhaast' is
intrigerend: het geeft aan dat realisering van dit ideaal niet geheel en al onmogelijk
moot worden geacht. Er wordt een zekere ruimte opengelaten. Weliswaar miniem,
maar voldoende om in de körnende hoofdstukken op zoek te gaan naar
antwoorden op de volgende vragen:
welke f'actoren verstoren de realisering van het verlangen naar stilte en eenheid?
zijn er in het werk van Warmond gedichten te vinden waarin dat verlangen wel
gerealiseerd wordt?
zo ja. met welk soort mystiek hebben we dan te maken?
sluiten dit mystieke verlangen en het aards gerichte existentialisme elkaar uit?

Er zijn grote overeenkomsten in mystieke ervaringen, die bijna geheel
onafhankelijk zijn van plaats, tijd, cultuur en religieuze of levensbeschouwelijke

3 Jan van der Vegt, 'Kijken in een gesloten spiegel.' In: Oru er/ifcr/1981, all. 5, p. 655-664
4 in: Mwr mm ny' Den Haag 1955:7
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opvattingen. Dat betekent met, dat er geen variaties zijn. Juist door deze variatics
ontstaan verschillende tendensen en tradittcs, inede door de verschillende
antwoorden op de vraag waar de crvaring vandaan komt en waar ze naar verwijst.
Volgens de Engelse onderzoeker FC. Happold zijn mystieke ervaringen niet .llleen
in een religieuze context te plaatsen. Ze vornien onder andere ook ecu mspiratie-
bron voor de kunsten:

mysticism has its fount in what is the raw material of all religion and is also the
inspiration of much of philosophy, poetry, art, and music, a consciousness of a

Het verband tussen poezie en niystiek speelt in het work van moderne dichters als
Baudelaire, Mallarme, Van Ostaijen en Nijhoff een grote rol. Voor hen is poezie zelf
cen vorm van mystiek. Hugo Friedrich (1956/1988) spreekt in dit verband van
'leere Idealität' of 'feg* frarMcrmfcnfiV. omd.it de crvaring van het 'andere' niet
wordt mgevuld met theologische begrippen als Cod of de Ahnachtige. Vecl mystici
willen een bepaald doel bereiken, aldus Friedrich, maar bij dichters als Uaudclairc,
Rimbaud en Mallarme ontbreekt deze wil. Het doel wordt ervaren als ver en leeg,
het Absolute als inhoudsloos. Friedrich vindt het begrypelijk dat de poctes maudits
die nog vastzaten aan een coherent wereldbeeld het gevoel hadden tegenovcr het
Niets te staan.''
Het is de vraag of de poMri^myjfiVfc-opwi/fiwjj bepalend is voor alle moderne
poezie of alleen voor de zogenaainde pure traditie, een term die in Nederland
gei'ntroduceerd is door Sotemann7 Voor de 'pure' of'zuivere' dichter is dc poczie
een instrument waarmee do onbekende essentie van het bestaan verkend kan
worden. De 'zuivere' dichter hoopt, dat het instrument -het voltooide gedieht- het
mysterie zelf zal belichamen en tot uitdrukking zal brengen. In hoofdstuk XI ga ik
hier naar aanleiding van enkele gedienten van Ellen Warmond verder op in.
Friedrich spreekt van 'lege' transcendentie, omdat ze niet wordt ingevuld met het
traditionelc godsbeeld. Maar geldt dat ook niet voor veel mystici uit diverse peri-
oden en tradities, zowel chnstelijk als niet-chnstelijk, die het goddelijkc niet of niet
meer invullen met allerlei beeiden en namen? De opvatting dat mystiek niets tc
maken heeft met een god is niet revolutionär. Uit ondcrzoek blijkt, dat de zogc-
naamde 'voile' transcendentie slechts een bepaalde vorm van mystiek is. Bovendien
is ze zeker niet de meest verbreide en nusschien niet eens de bclangrijkstc vorm.
Bepaalde onderzoekers beschouwen haar zelfs als een lager of minder belangrijk

5 F.C. Happold, Afyjrinjm./I SfuJy an</ an /infMo^y LWrn 1990 (rweedc hcrzicnc dnik): 18-19
6 Hugo Friedrich, Dir 5/rafc/uf drr modrrrKTi I-ynJf. lim ikr Mi'n« drJ «un.iWi/i/«i i>o JU/ Aii'ftr Jo ?u*m-
?ip»oiJa/iWiunJ<T«i Hamburg 1956/1988: 48
7 A.L. Sotemann, Orr;x>rtiai rn /x*>i>. Groningen 1985
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stadium dan de zogenaamde lege transcendentie. De laatste is de metafoor en allerlei
andere beeiden immers voorbij.*
De geestelijke achtergrond van de huidige moderne dichtkunst wordt gewoonlijk
gezocht in de tweede helft van de achttiende eeuw. Meestal wijst men dan in navol-
ging van Friedrich op de breuk met de voorafgaande rationalistische eeuw. De
exploratie van het onderbewuste en de worsteling met de taal, die zichtbaar wordt
in allerlei taalexpenmenten, zijn weliswaar opvallende kenmerken, maar du zijn
slechts 'moderne' verschijningsvormen van een al eeuwenoude opvatting, aldus
Gerard Aertsens in zijn artikel 'Het eeuwenoude dualisme in de Nederlandse expe-
rimentele poezie'.^ Hij duidt op levensbeschouwingen waarin de wereldschepping
door het woord een belangrijke rol speelt. Dit denkbeeld heeft de mythische of
voormythische wereldopvatting van de Oudheid beheerst. Deze prelogische denk-
wereld heeft, aldus Aertsens, in Egypte haar duidelijkste vorm van expressie
gevonden. Hij wijst crop, dat Rodenko bijvoorbeeld uitvoerig de middelaarsrol van
het woord in de oud-Egyptische denkvormen heeft belicht in verband met de
poezie van Achterberg. Een recentere Studie van Anja de Feijter (1994) heeft
aannemelijk gemaakt, dat ook Luceberts poezie gei'nspireerd is door oude teksten
waarin het woord als scheppende kracht wordt genoemd, met name door het Se/irr
_7«*f5ird. Dit is een kabbalistisch geschrift, gedateerd tussen de derde en zesde eeuw na
Christus, waarin gestefd wordt dat Cod de wereld schiep door middel van de tien
sefirot (getallcn) en de 22 letters van het Hebreeuwse alfabet. AI wat bestaat kwam
met name tot stand door allerlei combinaties van de 22 letters.'". Friedrich heeft
overigens ook zelf gewezen op de veel oudere achtergronden van de moderne
poezie:

Die Erkenntnis von der Verwandtschaft zwischen Poesie und Magie ist zwar
uralt. Doch musste sie neu erworben werden, nachdem Humanismus und
transalpiner Klassizismus sie verschüttet hatten.''

Mystieke ervarmgen zijn door de eeuwen heen op schrift gesteld. De verhevenheid
van het onderwerp en de bijzondere uitdrukkingsvormen maakten dat geschreven
mystiek in het verleden byna automatisch tot de literatuur werd gerekend. aldus
Van de Watering (1979).'- Hij stelt voor mystiek op te vatten als een speciaal genre,
oiniiat mystieke geschriften dwars door alle culturen en tijden heen grote over-
eenkoinsten vertonen in woordenschat, beeldgebruik, voorstellingen en proce-

8 zie bijvoorbeeld Frits Steal, H d u*rfo«Ä7i<ippWi;ir i>n</rr.r<vfc MM Jf myjfirfc. Utrecht/Antwerpen 1978

9 in: De 1Umudir GW*, September I960: 5 3 4 - 5 4 0

10 Anja Je Feijter. 'j/wruf/i/r <iMij/pAij(vfi.iiÄr njjm' Hrt hurorurfi J<+uuf tun ZjwrlxTf m Aer /iVfcf iwt "fr

iHlrnrfcjf lun /<*>•/.«• mpfiWt rn H<>WrWm. Amsterdam 1994

11 Hugo Frudruh 1956/1988: 50

12 C W . van de Watering. Afrri/r >yrn «ficM. £rn intnprrMfM'MmniitrfrfrdkAirn Min IjuWwrt ais («xyun; M

rfiou po#*w o« p<WfK4i Muiderbcrg 1 9 7 9 : 7 9 - 9 0
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dures. In zyn Studie Afr» <ir î rn rfif/i/ (1979) tungeert de inystiek als
interpretariekader voor een aantal gedichten van Lucebert. Van de Watering stelt
voor mystiek als Uterair genre zowel mhoudelijk als formeel/literair te definieren.
Allereerst de in/i0M<fWi/kr romponrnf. l)e mystieke ervaring is een bewustzijnstoe-
stand of geestelijke sta.it die zieh van andere bewustzijmtoestanden onderscheidt
door een aantal kenmerkende eigenschappcn:

1. het ervaren van eenheid of een-wording. Deze ervanng kan athankelijk van
leniands achtergrond geinterpreteerd worden als een-wording met een persoon-
lijke God, het onpersoonlijk goddelijke, het absolute, het levensbeginsel zelf, het
Universum, de natuur, het diepste eigen lk of zelf, het onbekende, het andere of
het niets

2. de ervaring heeft een ken-aspect: er wordt kennis verworven van of inzicht
ervaren in een vorm van waarheid die van een andere ordc is dan die vcrkregen
wordt via het logische denken

3. passiviteit: je kunt de ervanng met afdwingen, zc overkomt je ervaren van tyd-
loosheid

4. een ik-bewustzijn dat uitgaat boven en buiten het gewone, alledaagse ik
5. de ervaring geldt als onuitsprekelijk of onmededeelbaar, omdat ze met in ratio-

nele bewoordingen is uit te drukken

Van de Watering noemt vervolgens nog drie kenmerken: de lichtervaring, de
angstervaring en depressie na de extase. Deze kenmerken neeint hij niet op in de
basisonischrijving, omdat het niet duidelijk is of ze essentieel zijn voor de mystieke
ervaring.
De/ormWf//iferairr componfnf zou idealiter e'en lexicon mocten zijn van het taal-
eigen van mystici. Om van mystiek te spreken moet er aan twee voorwaarden
worden voldaan. De auteur moet gebruik maken van het taaleigen van mystici zoals
dat in het lexicon beschreven Staat. Bovendien moet er sprake zijn van een ervaring,
zoals beschreven in de inhoudelijke component. Hclaas bestaat voornoemd lexicon
nog niet. Eerst moeten er allerlei deelstudies komen over afzonderlijke woorden
en/of auteurs. In hoofdstuk XI, waarin Van de Waterings analyseschcma wordt
toegepast, lever ik een bijdrage aan dit lexicon.
Van de Watering wijst er terecht op, dat werken met parallelplaatsen uit werken van
erkend mystieke auteurs problematische kanten heeft. De indruk kan namelijk
ontstaan, dat er sprake is van ontlening of van een soortgelijke spirituele traditie als
van de mystici naar wie verwezen wordt. Er kan immcrs ook sprake zijn van eigen,
spontane woorden en beeiden of van een tussenvorm of mengverhouding. Farellel-
plaatsen dienen daarom alleen als illustratie, met als argument.
Hoewel ik het in grote lijnen eens ben met Van de Watering en zijn aanpak inspire-
rend vind, wil ik toch een paar kanttekeningen plaatsen bij een aantal van zijn
opmerkingen over mystiek. De eerste kanttekemng betreft de uitspraak, dat de
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mystieke 'procedure' gekenmerkt wordt door een hoge inzet: de mysticus wi] het
uiterste, hij eist het onmogelijke, maar hij krijgt altijd minder dan hij wenst. Het
echec, de ontgoocheling, zou een vast bestanddeel zijn van de mystieke ervaring.
Dit conflictmodel behoeft mijns inziens enige nuancering. De grondtoon van de
mystieke ervaring is altijd een vorm van verzoening. De kern van de mystieke erva-
ring is immers het ervaren van eenheid. De ontgoocheling wordt eerder veroor-
zaakt door het feit, dat de ervaring vaak van korte duur is. Bovendien kan de
mysticus intens terugverlangen naar deze eenheidsbeleving, omdat het verschil met
de 'gewone' werkelijkheid daarna des te scherper gevoeld wordt. In diverse
mystieke tradities wordt er echter op gewezen dat de mysticus hier niet in moet
blijven hangen. Terugkeer naar de 'gewone' werkelijkheid is juist wenselijk. De
mystieke ervaring is namelijk niet het einddoel. De volgroeide mysticus is volgens
het ideaal van de middeleeuwse mysticus Kuusbroec (1293—1381) iemand die door
de mystieke ervaring zodanig getransformeerd is, dat het 'schouwen' al zijn daden
zal doordringen. Dit is het hoogste stadium.'^ Waarschijnlijk is hij hierin beinvloed
door Meester Eckhart (ca. 1269-1327). Diens visie blijkt uit een interessante inter-
pretatie van het nieuwtestamentische verhaal van Maria en Martha. In Lucas 10,
38-42 wordt verteld dat Jezus uitgenodigd wordt in het huis van Marta. Terwijl
haar zuster Maria naar hem luistert, is Marta bezig met bedienen. Op een gegeven
moment komt ze orbij staan en zegt: 'Heer, laat het U onverschillig, dat mijn zuster
mij alleen laat bedienen? Zeg haar dan dat ze mij moet helpen.' Het antwoord luidt,
dat Maria het beste deel heeft gekozen. Eckhart legt deze passage op een tegen-
dra.ulse nianier uit. Volgens hem is Maria nog niet toe aan de hoogste vorm van
mystiek, w.iarbij de mystieke ervaring uiteindelijk ook in het dagelijkse doen is
doorgedrongen.' "*

Ook voor de boeddhist is de mystieke ervaring geen doel op zieh. De wijsheid die
men op de berg verkregen heeft, moet haar toepassing vinden in de wereld, zo luidt
een bekende boeddhistische uitspraak. De afdaling noemt men het pad van het
mededogen of van de liefde.
Van de Waterings opmerking dat de mysticus altijd minder krijgt dan hij wenst, gaat
misscluen wel op voor dichters voor wie dichten gelijkstaat aan mystiek. Rodenko
spreekt in dit verband weliswaar over de jwfeie pan Aef «7i«c, maar dat wil niet
zeggen dat de dichter zieh ontgoocheld of mislukt voelt. Het gedieht is voor de
moderne dichter geen openbaring vanuit het transcendente (God ot Muze), maar
een zesde zintuig waarmee hij tekens uit het Andere kan opvangen. Het blijft
echter mensenwerk. Het lijkt of het Andere door een heel dun vliesje van de
werkelijkheid gescheiden is, voorbij dit vlies kan de dichter niet. Dat is zijn echec.

13 ae: Paul Monuiucrs en Jan van Uragt, R w u k « in jeripre* m« /wf OM/OI. MysfiWr in
<nri.<r«iJ.>m Kämpen 1995: 222-224
14 ue Uruno borvhcrl. AfysfiWr. Hrt wmrhi/'wW, «fr jprsrfcirt/oiij, ir mrwur uififapig. Haarlem 1994
(tweede, bijgewerktc druk): 124
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Maar het vlies tastbaar maken. er een zekere transparanrie aan geven en. al is het
niaar voor even, deel aan dat Andere hebben, dat is de uitente triomt of genade van
de dichter van het echec, aldus Rodenko.'*
De tweede kanttekening betreft een opnierking over Meester Eckhart. Van de
Watering stelt terecht, dat ook in de westerse traditie de koppeling van mystiek aan
een vaste godsvoorstelling discutabel is. Hij noemt als voorbeeld de iniddeleeuwse
mysticus Meester Eckhart, die via een god-ontstijgende uiteindelijk bij een
god-ontkennende mystiek zou zijn uitgekomen.''' Hoevvel Van de Watering hier
verder met op mgaat.lijkt het alsot Eckhart tenslotte by een atheistische levensvisie
is uitgekomen. Zijn uitspraken over het 'Naamloos Niets', "Onbeweeglijke Rust'en
dergelijke hören echter thuis in een oude mystieke traditie, de zogenaamde Wa
itrgaripa. Het idee dat het goddelijke alleen in negatieve termen beschreven kan
worden is vanuit India ook de christelijke mystiek binnengekomen. Een negatieve
omschrijving bevestigt juist de grootsheid van het goddelijke.'^ In deze traditie is
het belangnjk dat je je losmaakt van allerlei beeiden, coneepten en vooronderstel-
lingen. Boeddhisten noemen dit bevrijd zijn van beeiden en dergelijke de Leegte of
het Niets. Dit is niet nihilistisch bedoeld. Het duidt eerder op een open bewustzijn,
het onderscheid aanbrengendc denken voorbij. In deze beeldloosheid verdwijnen
alle goddelijke namen en al het onderscheid.

Verlangen naar stilte en eenheid zijn terugkerende thenu's in het werk van
Warmond, zoals in de inleiding al naar voren kwam. Er zijn echter factoren die de
realisering van dit verlangen belemmeren of bemoeilijken. Het tweedelige gedieht
'Voor wie uit is op inkeer' uit de bundel (/i/ciWif op »mr/if (Amsterdam
1974:39-40) geeft aan welke factoren dat kunnen zijn:

15 Paul Rodenko.'Dc poeae van hct'vlies'.'In: PffZ<»wWr omyj 01 Jm/irfcrn.dcc) II Amsterdam 1991:
249-260
16 Van de Watering 1987: 81
17 ne: S Ridhakruhnan. Easfcrn RWi;u»u W Hfrrmi TTiowjfh/ Oxford 1939: 292 en Bruno Borchert
1994:19
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VOOR WIE UIT IS OP INKEER

1

Voor dc afdaling in dc mijnschacht

van de eigen geese is bijna

geen zwarte makker meer te vinden

cen witte nog minder als die tenminste

5.binnen ons zelf geboren hoort te zijn

want wat hoor je dan in de lift

die rinkelend op weg is naar de inkeer:

kirren kwebbelen en keuvelen

ec-n kwekkende bes in gesprek

10. met een verkalkte bastaard.

Het oog op de Himalaya

of willekeurig welke bergtop laten rüsten

en dan bedoel ik ook: r ü s t e n

zodat geen wimper meer fladdert

5. en geen gedachtestolsel knapt

onder de vuile nagel der versterving

mooi moet dat zijn maar hier ter plaatse

welhaast niet haalbaar

door iedere gedachte aan niets

10. rijdt met knersende remmen een tram.

Hot gedieht bestaat nit twee op analoge wijze opgebouwde delen. Eerst wordt een

iiiogi-nj&ni'iu' lui iniU-er gciiociiiu": in u'eef l is dat tic ariialing in de mijnschacht, net
liefst in aanwezigheid van een zwarte en een witte makker; in deel 2 is dat 'Het oog
op de Himalaya / of willekeurig welke bergtop laten rüsten'. Vervolgens geeft het
lyrisch subject een nuancenng aan: in deel 1 zijn de regeis 'als die tenminste /
binnen ons zelf geboren hoort te zijn' een nuancering bij 'witte makker'; in deel 2
wordt het begrip 'rüsten' nader gepreciseerd: 'zodat geen wimper meer fladdert /
en geen gedachtestolsel knapt / onder de vuile nagel der versterving'. Beide delen
rindigen met geluiden die dc realisering van het verlangen naar verdieping en rust
vcrstoren.
Bij eerste lezing lijkt de intcrpretatie van dit gedieht geen problemcn op te leveren.
maar bij nader inzien roepen de beeiden die Warmond gebruikt de nodige vragen
op: wie of wat zijn die zwarte en witte makkers en wat is hun taak? Wat doen de
'kwekkende bes' en de 'verkalkte bastaard' in de lift?
'Voor wie uit is op inkeer' is gebouwd op een antithese: de weg omlaag (deel 1) en
de weg omhoog (deel 2) orwel katabasis en anabasis. Katabasis is de weg omlaag naar
het duistere onbewuste, terwijl anabasis de weg omhoog is uit het onbewuste naar
het heldere bewustzijn. Een van dc bekendstc voorbeelden van dit motict is de
mythe van Orpheus en Eurydice. Ook het lyrisch subject uit 'Voor wie uit is op
inkeer 1' daalt af. hij wil de diepte in. De geest als mijnschacht is een interessant
bceld. Dc mijnschacht is een verbinding tussen boven en beneden, tussen bovenwe-
reld en de ondenuaLse wereld van de mijn. Het beeld geeft aan dat er via dc geest
toegang mogelyk is tot een nog met of slechts gedecltclijk geexploreerd gebied
orwel -in metaforische zin- de cigenlijke mijn. Dit beeld roept uitdrukkingen op
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als 'diepgravend', 'de diepte ingaan'en 'naar iets graven', uitdrukkingen die allemaal
in opposirie staan met een steer van oppervlakkigheid.Je zou de nujnschai ht in dit
gedieht op kunnen vatten als een visualisering van (het verlangen naar) geestclyke
verdieping of diepgang.
Voor de 'afdaling in de mijnschacht van de eigen geest' is het wenselijk dat het
lyrisch subject vergezeld wordt door een zwarte en/of een witte nukkcr Als die er
met zijn ('want wat hoorje dan' r. 5), krijg je in plaats van de gewenste diepgang
alleen maar oppervlakkig gepraat, aflcomstig van twee 'begeleiders' ('een kwek-
kende bes" en 'een verkalkte bastaard') van wie ook nog weinig wcrkkracht is te
verwachten. Hct bijwoord 'dan' zou hier ook nog een emorioncle betekenis
kunnen hebben en wel die van ergernis. Zo opgevat accentueert 'dan' het ergernis-
wekkende en het ongewenste van de lawaaiige situatie.
Wie zijn toch die zwarte en witte makker? Rodenko heeft erop gewezen, dat het
dier, het kind, de neger, de misdadiger en de krankzinnige een grote rol speien in de
moderne poezie.'* Hij geeft onder meer de volgende voorbeelden: "|e suis une bete,
un negre' van Rimbaud en 'Er is een grote norse neger in my neergedaald' van
Lucebert. De 'negcr' reprcsentecrt hier de instineten, de ongecensureerde driften
en de duistere impulsen uit het onbewuste, aldus Rodenko. In / > /us/ for /r^rn stelt
Meyer dat dit soort interpretaties discutabel zijn.'' Het woord 'neger' is besmet
geraakt, omdat het mede door zijn koloniale context een raciale bijklank heeft
gekregen. Zij stelt dat witten in de loop der geschiedenis van zwarten een projectie-
scherm hebben gemaakt van hun eigen angsten en ongewenste gevoelens. Is dat
ook het geval met de 'zwarte makker' in "Voor wie uit is op inkeer'?
Gezien de context van de mijn lijken zwart en wit me in dit gedieht geen raciale
aanduidingen. Het ligt voor de hand hier allereerst aan mijnwerkers te denken. Wat
hen verbindt, is de kameraadschap met degene die afdaalt, hct lyrisch subject. I)e
term 'makker' geeft geen hierarchische verhoudmg aan, maar duidt juist op gelijk-
waardigheid. De zwarte makker in dit gedieht doet denken aan een geroutineerde
mijnwerker, iemand die al zo vaak in de mijn geweest is, dat hct vuil in al zijn
porien is gaan zitten. De witte makker verbaast echter in deze context: is hij een
mijnwerker die zieh schoon heeft gemaakt of iemand die nog met ecrdcr mijnar-
beid heeft verricht en dus voor het eerst naar beneden gaat? De passage 'als die
tenminste / binnen ons zelf geboren hoort te zijn' (r.3—4) geeft aan dat de 'witte
makker'uit onszelf dient voort te komen. Geven deze raadselachtigc regcls aan, dat
de afdaling op eigen verantwoording geschiedt, dat wil zeggen een eigen keuze is,
zonder druk van buitenaf? De 'witte makker' zou kunnen duiden op een zekere
natuurlijke onbevangenheid, die echter door alle opgedane ervanngen moeilijk

18 Paul Rodenko, "De expcnmentele cxplotic in Nederiand. Context en achtergronden.' In:
"fMf awyj oi fcnft^fcoi, deel II. Amstcidam 1991: 352-434
19 Maaike Meijer. Or furf to« Jrz«t. Nnfaidiiitf «feftumjai <* for fabmirr jyfCrrm. Amsterdam 19X8:
217-218



[20*]

bereikbaar is. Zo opgevat, Staat de zwarte mijnwerker voor de opgedane ervaring en
de witte voor de onbevangenheid. Voor het lyrisch subject zijn beide facetten
belangrijk: om tot geestelijke diepgang te kunnen komen maakt het lyrisch subject
gebruik van de opgedane ervaringen. Tegelijkertijd is daarbij ook een zekere onbe-
vangenheid en openheid wenselijk, anders ziet hij misschien alleen maar het meest
voor de hand liggende.
In plaats van deze gewenste en geschikte maten zit er een onbruikbaar gezelschap in
de lift. Hun gesteldheid doet het ergste vermoeden: de bes is oud en kletst zonder
enige inhoud. De woorden waarin de k-klanken zo opvallen ('kirren', 'kwebbelen',
'keuvelen', 'kwekkende', 'verkalkte') hebben een onaangenaam hamerend effect.
Hier is meer sprake van klinkklank dan van zin-klank. Deze woorden staan in schril
contrast met het eerste gedeelte van deel 2, dat juist opvalt door zijn zachte sfeer. Pas
in de laatste regel van deel 2 keert de harde k-klank weer terug: 'knersende
remmen' (r.10). De bastaard is verkalkt: alles zit vast, is tot kalk geworden. Hij lijkt
wel gefossiliseerd. Verkalking verwijst niet alleen naar geestelijke aftakeling (ader-
verkalking), maar ook naar geestelijk verstard zijn, niet meer open kunnen staan
voor iets nieuws.

De gewenste en ongewenste personages voor de afdaling vormen een interessant
contrast. De zwarte makker en de bes vertegenwoordigen respectievelijk de diep-
gang on de oppervlakkigheid. De verkalkte bastaard Staat voor onzuiverheid en
verstarring, terwijl de witte makker de zuivere onbevangenheid representeert.
Opmcrkdijk is, d.it het lyrisch subject zieh al tijdens de afdaling in de lift realiseert
dat do onderneming op een mislukking uit zal lopen.

4. /Wdf ^ m i HIVM/MY mcer

In 'Voor wie uit is op inkeer 2' gebruikt Warmond een ander beeld voor het
verlangen naar inkeer en stilte en wel de berg. In Oosterse levensbeschouwingen als
taoi'sme, boeddhisme en shintoi'sme wordt de berg in verband gebracht met geeste-
lijke vcrlichting. Door zieh op de berg te richten hoopt men een tot dan toe onbe-
treden gebied te betreden: een gebied waarin alle tegenstellingen wcgvallen, waarin
er geen onderscheid meer is tussen subject en object, kortom het gebied waarin de
leegte-ervaring mogelijk is. Leegte is hier geen nihilistische term, maar duidt op de
totale afwezigheid van onderscheid en tegenstelling.

Het lyrisch subject uit 'Voor wie uit is op inkeer 2' acht het 'welhaast niet haalbaar'
dat gebied te betreden: de grens tussen dat gebied en de eigen werkelijkheid ('hier
ter plaatse") wordt duidelijk ervaren. Deze grenservaring impliceert twee dingen.
Allereerst dat hot lyrisch subject zieh ervan bewust is, dat er een andere werkelyk-
heidsbeleving mogelijk is, waarin onderscheid en tegenstelling zijn opgeheven. Er is
op zijn minst een zekere gevoehgheid voor die andere werkelijkheidsbeleving. Daar
Staat echter tegenover dat de grenservaring teleurstclling en machteloosheid
oproept:
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mooi moet dat zijn maar hier ter plaatse
welhaast met haalbaar

door ledere gedachte aan niets
njdt met knersende renunen een tram.

Ook in andere gedichten verbindt Warmond de motieven berg en inkeer met
elkaar. byvoorbeeld in het begin van "De snelkookpan van de tijd 8""":

wat wil je dan? de bergtop?
de inkeer
de zuiverheid
ik-loos?

Het is blijkbaar een thema dat haar bezighoudt. In een interview mt 19(>'J la.it
Warmond blijken dat ze 'het zelfverstcrven op een berg' een cultuurgebonden
vorni vindt, waarbij ze in het midden laat of er voor haar eigen cultuur dan wel een
geschikte vorm is:

Overigens vind ik het nadenken in zijn meest intense vorm -het zelfvcrstcrvcn
op een berg— het summum; maar ik zie niet dat die vorm een mogelijkheid
biedt voor onze cultuur. Ik geloof niet in navclstaren al.s maatschappyver-
schijnsel; toch is zelf-inkeer belangnjk [...]"'

Dn interviewcitaat laat zien, dat Warmond nict de bedoelde crvaring als zodanig of
het nastreven daarvan ter discussie stelt. Haar twijfels gelden alleen de vorm of de
manier waarop.
In 'Voor wie uit is op inkeer 2' ziet het lyrisch subject een volledige contemplaticve
rust als idcaai. Deze rust wordt gekenmerkt door de afwezigheid van beweging:

zodat geen wimper meer fladdert
en geen gedachtestolsel knapt
onder de vuile nagel der versterving

Het streven naar een rüstige geest is een bekend thema in contemplatieve literatuur.
Krishnamurti byvoorbeeld stelt, dat een stille geest voorwaarde is voor het komen
tot inzicht. Duidelijkheid, inzicht of begrip zijn slcchts mogclijk als het denken is
opgeschort, als de geest seil is. Slechts dan kun je heel zuiver zien en zeggen dat je

20 in: /mpJojrc Amsterdam 1976: 50
21 in: Ben Bos, 'Gcsprck met Ellen Warmond. "Ik wi) de memen met mijn poezic leren dat K hun
nagcU en tanden Kherp moetcn houden.'" Or Ntmwr Li«i*. 22-11-1969



werkelijk begrepen hebt. Omdat je geest niet langer verward is, neem je recht-
streeks waar, aldus Krishnamurti.""
Het beoefenen van de stilte is niet alleen in een aantal oosterse levensbeschou-
wingen belangrijk, het speelde ook in vormen van het vroege Christendom een rol.
De kluizenaar Evagrius van Pontus (346-399) schreef eveneens over het cultiveren
van de stilte. Als de mens vrij is geworden van alle passies ontstaat er een toestand
van rust of /iwyc/iia. Op dat moment is het ervaren van God mogelijk. Deze
monnikenmystiek is blijvend beoefend in het oosterse monnikendom, vooral op de
berg Athos in Griekenland. Ze vertoont overeenkomsten met yoga: het lichaam
roerloos houden, de buk naar binnen richten, de gedachten vanuit het hoofd af
laten dalen in het hart, een kleine tekst als een mantra steeds herhalen op het ritme
van de ademhaling."^ Het zieh innerlijk leegmaken hield ook Meester Eckhart (ca.
1269-1327) bezig, waarbij hij zieh onder meer beroept op bovengenoemde
monnikenmystiek.

In de tweede strofe van 'Voor wie uit is op inkeer 2' nuaneeert het lyrisch subject
wat hij onder 'rüsten' verstaat: de wimper beweegt niet meer, het oog kan de blik
dus zonder verstoring op de berg gericht houden. De gedachten fladderen niet
meer als vlinders van het ene onderwerp naar het andere, de ogen flitsen niet meer
van het ene object naar het andere object. Er is slechts een fixatiepunt: de bergtop.
Opinerkclyk is dat de dichter 'het oog' en niet 'de ogen' laat rüsten op de bergtop.
Met 'het oog laten rüsten' wordt een vorm van meditatieve concentratie aan-
gegeven. Deze concentratie lijkt geintensiveerd te worden door het categoriaal
gebruikte lidwoord 'het'. Het gaat hier niet om een individueel oog of ogenpaar.
De woordgroep 'het oog laten rüsten' roept allerlei andere uitdrukkingen op
waarin het oog een rol speelt: een en al oog zijn voor iets, iets voor ogen houden, in
het oog houden. Allemaal uitdrukkingen waarin het element concentratie, het niet
(meer) afgeleid worden centraal Staat. Ook in andere gedichten thematiseert
Warmond een andere manier van zien. De titel van het gedieht 'Focus'bijvoorbeeld
wijst niet allcen vooruit naar de inhoud, maar maakt ook, dat de aandacht van de
lezer bij voorbaat al gericht wordt op elementen als 'scherpstellen' en
'concentreren'. Zo ontstaat er als het ware een dubbel gefocust zijn: van dichter en
lezer:

Lucide oog
gericht op het bestaande

het nudsei van de tijd
achter de hand

22 J. Kruhrumurti, Vw. .4rr (/«• WvM. New York 1972
23 Bruno Borchert, Myjfirfc. Hrf uror/iijiuW. Jr^fjrhifJrnu. <fr monur uif<i»pn£ Haarlem 1994:94
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5. een honderste seconde
van absolute aandacht

en zie: een messcherp beeld
van het onzienlijke."*

Het oog is onder andere symbool van het schouwen. het geestelijk zien. 'Het oog
laten rüsten' uk "Voor wie uit is op inkeer 2' lykt op do /loyi/iuj, eon toostand van
innerhjk vrij zijn van alle passies, want "geen gedachtestolsel knapt / onder de vuile
nagel dor versterving' (r. 5—6). I)e gedachton strömen mot moor, zo ?ijn gestolil, tot
rust gekomen. Zelfs de 'vuile nagel der versterving' kau zo op dat sublicmc moment
van rust niet ontstollen ofwel weer laten strömen. De tot rust gekomen geest hceft
de zorgen van de allcdaagse realiteit gotranscendeerd.
Ook in een levensbeschouwing als het taoismc ligt hot accent op hot boroiken van
een rüstige geest. Wanneer de overspannen goost cenmaal zijn lnnorhjko suite
herwonnen heeft, treedt de wijsheid op natuurhjke wijze aan dc oppervlakte.
Confucius zegt het zo:

Het geluk is daar waar alle beweging ophoudt.
Zij die met kunnen ophouden.
Rennen nog, zelfs wanneer ze zitten.
Als zien on horen met het innerhjke commumceren.
En de verstandelijke kenms naar buiten is verbannen,
Komen de godon in je wonen,
Zoveel meer de mensen.
Dit heet: de transformatie van de Tiendüizend dingen."*

5. De PMI7? M<J^/ </cr rrofm'/Mg

In 'Voor wie uit is op inkeer 2' gebruikt Warmond een beeld dat contrastcort met
de nagestreefde geestelijke zuiverheid, namelijk 'de vuilo nagel der versterving'
(r.6). üeze 'vuile nagel" kan het gcdachtestolsel laten knappen on aldus bewerkstel-
ligen dat de stroom van onrustige gedachten weer op gang komt. Wat kan er met dit
intrigerende beeld bedoeld zijn?
Versterving associeer ik in eerste instantie met ascesc. Maar waarom wordt ascese,
een streven naar zuiverheid van geest door af te zien van aardse genoegens, hier in
verband gebracht met een 'vuile nagel'? Vuüe nageis zijn immer* het multaat van
onverzorgdheid of van een bepaald soort arbeid, bijvoorbeeld tuinieren. Het bceld
van de vuile nagel roept bij mij een intertekstuelc echo op, namelijk de titcl van

24 in: nnWturro*m tun if Md/ Amsterdam 1988: 17
25 in: Krutofcr Schipper. 7*>. Or /nrm/r rr/î ir «in Oima. Amsterdam 1989*: 251-252
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Sartres toneelstuk Z^i main* 5<J/« (1947). Ik heb in eerdere hoofdstukken aange-
geven, dat de uitdrukking 'vuile handen' door Warmond diverse keren gebruikt is,
ook in interviews. Deze uitdrukking kon in die gevallen vanuit een existentialisti-
schc context geinterpreteerd worden. Leven implieeert vuile handen maken, al kun
je bijvoorbeeld door politiek geengageerd te zijn wel proberen zo zuiver mogelijk
te blijven.
In ' Voor wie uit is op inkeer 2' geeft het beeld van de vuile nagel aan, dat je wel
kunt verlangen naar geestelijke stilte en zuiverheid, maar dat de realiteit er iedere
keer weer tussendoor komt. Dit idee wordt versterkt door de antithese waarop het
gedieht gebaseerd is. Niet alleen het lyrisch subject, maar ook de lezer schrikt
hiervan op: de serene stilte en rust die in het eerste gedeelte van het gedieht worden
opgeroepen worden ineens doorbroken door irritant lawaai ('knersende remmen')
en door beweging ('rijdt [...] een tram").

De aanduiding 'hier ter plaatse'(r.7) vormt duidelijk een oppositie met de bergtop
uit de eerste strofe van het gedieht, maar waar is ze te situeren? In ieder geval
beneden, in tegenstelling tot de bergtop. Maar waarom die extra precisering 'ter
plaatse'? Wordt ermee bedoeW: hier waar ik aanwezig ben, waar ik woon? Verwyst
het dus naar een stad in Nederland waar nog trams njden of breder gesteld naar de
westerse cultuur? Of is er ook nog lets anders aan de hand?
In 'Voor wie uit is op inkeer 2' speelt de Himalaya een rol, echter niet als speeifieke
geografische aanduiding, aangezien dit gebergte vervangen kan worden door
'willekeurig welke bergtop' (r. 2). Door deze laatste toevoeging wordt het speeifieke
-de Himalaya- verbreed tot iets algemeners: welke bergtop dan ook. Die veralge-
mening geeft het berglandschap een symbolische meerwaarde. Als het bergland-
schap er echter een symbolische betekenis bij krijgt, kan dat ook gelden voor
andere plaatsaanduidingen in dit gedieht, zoals 'hier ter plaatse' waarmee het een
contrast vormt. Do rust van de berg vormt een scherpe tegenstelling met de stede-
lijke lawaahgheid van 'hier ter plaatse', geaccentueerd door de snerpende e-klanken
in de laatste re gel: 'rijdt met knersende remmen een tram'. De berg is in dit gedieht
geen plaats om te beklimmen, maar een punt waar de geest zieh op rieht zodat er
geestelijke rust kan ontstaan. Zo zou 'hier ter plaatse' ook naar de eigen geest
kunnen verwijzen. Een ander argument is dat ook de ruimtelijke aanduidmgen in
deel 1 ('de mijnschacht van de geest' en 'de lift') een geestelijke toestand aanduiden.
In beide delen belemmeren störende geluiden het bereiken van de beoogde erva-
ring.

In onder meer het zenboeddhisme worden de geest en afleidende gedachten verge-
leken met een heldere hemel waar regelmarig wölken längs komen dnjven, vari-
erend van eenvoudige wolkjes tot enorme dreigende dondenvolken. In plaats van
deze klassickc natuurmetafoor (de bewölkte lucht) gebruikt Warmond een
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moderne grote-stadsmetafoor die op hetzelfde neerkomt. De verüngde "gedachte
aaii niets" wordt vrijwel onmogelijk gema.ikt door allerlei störende gedachten die
ab lawaaiige trams er dwars doorheen rijden.
Een enkele keer lijkt het wel mogelijk, zoals blijkt uit het volgcndc citaat:

het verst reikt de blik
van de blinde

naarmate ik langer staar
naar niets bedaart de wereld
en hevelt zieh over naar nevels
ver weg en verder en weg

denkend
met voor of tegen

Maar in 'Voor wie uit is op inkeer' is de verhouding tussen de wcrkeli|kheid eu de
verlangde transcendentie een dissonante verhouding, geaccentueerd door de disso-
nante gelinden van de 'kwekkende bes' in deel 1 en de 'knersende remmen' van dc
tram in deel 2. Ook de dichter J.(". van Schagen schrijft met de nodige ironic in
Narrenwijsheid II' over een ervaring waarin het belevcn van het 'AI' gefrustreerd

wordt door lawaai, hoewel dat in zijn geval allereerst van buiten komt:

ge breiddet de armen uit om het Al te omvatten
maar trok toen niet een trek van wrevel over uw gelaat
wijl juist uw buurmans' fonograaf te wauwelen begon? "̂

Dat deze frustrerendc ervaringen niet tijd- of cultuurgebonden zijn wordt
geillustreerd door de gedichten van Han-shan ('koude berg'), die tijdens het begin
van de T'ang Dynastie (618—907) in de T'ien-t'ai-bergen in het zuidoosten van
China leefde. Hij schreef ruim driehonderd gedichten over zijn kluizenaarsleven in
de bergen. Veel van deze gedichten zijn vooral beschrijvend van aard en dat levert
prachtige landschapsgedichten op. In andere gedichten echter symboliseert het
berglandschap de spirituele zoektocht naar de verlichting en de moeilijkheden en
obstakels die men daarbij onderweg tegenkomt. Han-shan verwoordt af en toe zijn
frustraties, teleurstelling en wanhoop die ook deel uitmaken van het mocizaam

26 uit: 'Denken'. In: G«/or«i fpicgrb. Amsterdam 1979: 17
27 gecitceid in: F. Opheten, Op rorfc mwf n n w k l . Dr/fciw/ijf/if »n/u'rMrWmf ww/C. win .Sf/wfrn m ir

. Leiden 1983:83
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verlopende proces op weg naar verlichting. Alleen iemand die de zorgen van de
wereld transcendeert, kan de top van de berg ofwel de verlichting bereiken. In
gedieht 147 uit Han-shan zijn teleurstelling en verdriet. Zijn onmacht om tot
verlichting te komen wordt weerspiegeld in de wölken die hem het zieht op de top
ontnemen, terwijl zijn onrustige gedachten als het ware geechood worden door
allerlei natuurgeluiden als de klagende wind, apengeluiden, ruisende bomen en
kwetterende vogels:

Alone I sit, constantly disappointed and sad;
My feelings and innermost thoughts - how troubled they are and forlorn.

The clouds at the waist of the mountain spread out thick and dense;
The wind at the mouth of the valley - mournfully it sighs and moans.

5. Gibbons come — the trees shiver and shake;
Birds enter the wood - their singing echoes tweet, tweet.

Pressed now by the times, my temple hair dishevelled hangs down.
At the end of the year, I'm old, filled with pain and regret. ~*

7. Ow/ws/e

In het tweeltiik 'Voor wie uit is op inkeer'hebben zowel de mijnschacht als de berg
een spirituele betekenis. Het eerste beeld symboliseert de katabasis, de tocht
omlaag, terwijl het tweede beeld de anabasis, de tocht omhoog, symboliseert.
Ondanks het verschil in beeiden zijn de overeenkomsten opmerkelijk. Het lyrisch
subject ervaart de mijnschacht. of beter de daaronder liggende mijn, en de bergtop
als gobieden die door bepaalde omstandigheden buiten zijn bereik liggen. Maar
tevens wordt via subtiele Signalen (bijvoorbeeld 'welhaast' in deel 2) aangegeven dat
deze spirituele gebieden niet per defmitie onbereikbaar zijn. Onder bepaalde voor-
waarden is reahsering mogelijk. al zal dat niet eenvoudig zijn. In beide gevallen frus-
treert de lavvaaiige interventie van een onrustige geest echter het bereiken van het
docl. He bclemmering van dit verlangen naar stilte, zowel auditief als kinetisch (stil-
zitten), m.iakt Warmond zichtbaar door allerlei termen te gebruiken uit de woord-
velden 'stilte' en 'rust'. Uit onderstaand schema blijkt, dat deel 1 gedomineerd
wordt door auditieve aanduidingen. terwijl in deel 2 de kinetische termen over-
heersen:

28 in: Robert G. Henncki. TV ft«rtry of HM-SJM*. /I Compb*. /tiuwfu<n/ Twmüfwn of G>M JU<wnM<"
New York 1990:215
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AUDITIEF KINETISCH

hoor(l) afdalmg(l)

rinkelend (1) op weg is (1)

kirren, kwebbelen, keuvelen (1) rüsten (2)

kwekkende (1) fladdert (2)

in gesprek (1) knapt (2)

knapt (1) njdt (2)

knersende (2)

Uit de bespreking van de gedichtenreeks 'Everest/Himalaya' zal blijken dat het
tegendeel, namelijk de arwezigheid van geluid en beweging, een belangrijk
kemnerk is van de aldaar opgeroepen mystieke ervaring.
De titel van 'Voor wie uit is op inkeer' bevat allerlei betekenislagcn die met de
complexe inhoud van de beide delen verband houden. De iiitdrukking "ergens op
uit zijn'betekent 'met een bepaald docl ergens heen zijn'of'iets willen verkrijgen'.
Het lyTisch subject wil graag tot inkeer koinen, inaar daarvoor moot hy zichzelf als
het ware loslaten en 'uit' zijn lawaaiige gedachten weg zien te koinen. Tegelijkertnd
klinkt er in de titel een andere uitdrukking door: 'ergens uit zijn' kan ook bete-
kenen dat iemand zijn concentratie verliest, bijvoorbeeld by het spelen van een
muziekstuk. Op weg naar inkeer verliest het lyrisch subject zijn concentratie,
waardoor het beoogde resultaat niet bereikt wordt. Net als in diverse andere
gedienten van Warmond blokkeert het reflexieve bewustzijn zowel in deel 1 als in
deel 2 van 'Voor wie uit is op inkeer' de beoogde eenheidservaring.
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'Voor wie uit is op inkeer' is niet het cnige gedieht van Warniond dat een venvij-
zing bevat naar de Himalaya of naar de berg in het algemeen. Het is ook niet het
enige gedieht in haar oeuvre waarin de berg in ecu spirituele context wordt
geplaatst. Een voorbeeld daarvan is de zesdelige gedichtenreeks 'Everest/
Himalaya'', waar ik in hoofdstuk XI dieper op inga.
Het literaire bergmotief kent velc kanten. He berg vertegenwoordigt onder meer
uiteenlopende zaken als de hoogmoed. de chaos, het sublieme en de ultieine uitda-
ging. Om te kunnen bepalen welke visie op de berg Warniond representeert, schets
ik in dit intermezzo in grote lijnen de berg als cultureel-historisch inotief. Daarbij
staan de volgende vragen centraal: op welke m.inieren is er in de loop der tijden
tegen de berg aangekeken? Is er verschil in de minier w.iarop het westen en het
oosten tegen de berg aankijken? Bij welke opvatting sluit Warmonds visie aan?

IM /i

Bergen behoren tot de materielle wereld, maar tegelijkertijd rocpen zc door him
imposante versehijning een sacrale sfeer op. Dc houding ten aanzien van het bcrg-
landschap is in het westen niet altijd dezelfde geweest. Zo'n driehonderd j.i.ir
geleden zag men bergen als ontsierende wratten en puistcn. Dczc uitwasscn van de
aarde vormden een contrast met het toen hcersende beeld van het ideale landschap,
dat gekenmerkt wordt door Symmetrie, de juiste verhoudingen, evenwifht en
harmonic In 77ic .Sarrcrf 77icory o/"f/»c £<jrt/i (1726) schrijft de Engelsman Thomas
Burnet: » .

"Tis prodigious to see and to consider of what Extent these Heaps of Stones
and Rubbish are! ... in what Confusion do they lie? They have neither Form
nor Beauty, nor Shape, nor Order ... There is nothing in Nature more shapeless
and ill-figured than an old Rock or a Mountain ..."

Christelijke theologen raakten geintrigcerd door het bestaan van bergen: waarom
en vooral wanneer versehenen er bergen op aarde? Bestonden ze al vöör de zond-
vloed of zijn ze ten gevolge daarvan ontstaan? Is er een relatic tussen het ontstaan
van bergen en de zonden van Adam en Eva?
Calvijn, opgegroeid in de bergen, beantwoordt de laatstc vraag ontkennend. Het
kwaad zit in de mens, de aarde zelf is unschuldig. De natuur was misschicn niet zo
mooi als in de dagen van het paradijs, aangezien de origincle schoonheid vcrwoest
is door de zondvloed, maar zij was wel dezelfde aarde als in het begin van dc schep-
ping. Bergen maakten dus deel uit van de oorspronkelijke schepping.

1 in: On/miry. Amsterdam 1981: 11-16
2 gecitccrd in: Edwin Bernbaum. Snori Afountoim of (/«• HbrM. San Francisco 1990: 121



Volgens Luther, opgegroeid op het platteland, daarentegen was de oorspronkelijke
aarde een model van schoonheid. Maar de toenemende zondigheid der mensheid
wordt weerspiegeld in een voortschrijdende degeneratie van de natuur. De in zijn
ogen lelijke en grillige bergen behoorden dus niet tot het oorspronkelijke paradij-
selijke landschap/
Deze negatieve visie wordt niet ondersteund door het Oude en Nieuwe Testament.
Mozes ontvangt de tien geboden op de berg Sinai, waar God ook versehenen is in
het brandende braambos. In Deuteronomium 32: 48-50 vraagt Jahwe Mozes naar
de berg Nebo te gaan, alwaar hij Kanaan, het beloofde land, kan zien liggen. In de
psahnen wordt de berg geassocieerd met vrede en rechtvaardigheid, terwijl in
Ezechicl 28: 14 de profeet Ezechiel naar de hof van Eden verwijst als 'de heilige
berg van God'. In het Nieuwe Testament zijn bergen verbonden met belangrijke
gebeurtenissen in het leven van Jezus. De Bergrede, zijn belangrijkste en invloed-
rijkstc rede spreekt hij uit op een heuveltop bij het Meer van Galilea. Zijn transfi-
guratie van mens in de Zoon van God vindt plaats op de berg Tabor in de buurt van
Nazareth (Matth. 17: 1-3) en na zijn dood verschijnt hij aan elf van zijn leerlingen
op een berg in Galilea (Matth. 28: 16-20).

In de westerse literatuur is de berg een bekend topos. Onder invloed van de klas-
sieken hebben de 'godenberg' Olympus en de 'muzenberg' Parnassus zieh een
plaats verworven in de westerse literatuur, met name tijdens de renaissance. Het idee
dat de dichter een goddelijke spreekbuis is, hangt met dit klassieke topos samen.
Dcze verheven opvatting van poezie wordt door moderne dichters als Remco
Canipert bekritiseerd. In 'Geen gedieht, Hendrik de Vries' reageert hij op een
uitspr.uk van dichter en criticus Hendrik de Vries. * De titel is dubbelzinnig: het
onderstaaiide vers zal door zijn aardse gerichtheid in de visie van De Vries geen
echt gedieht zijn, terwijl volgens Canipert de poezieopvatting van De Vries geen
interessante gedienten kan opleveren. In het gedieht speelt Campert een geestig
spei inet woorden die hoogte en diepte aanduiden:

GEEN GEDICHT, HENDRIK DE VRIES

'brtekent "poezie" met, hehalvc dichtkunst, ook goddelijke levensgeur, onstcrfebjkheidsaroma?"
1 Icndrik de Vries in Vnj Nederland, 23 nov. '57

Ik hou niet van bergen
het beklimmen is nog tot daaraantoe
maar het op de top staan en vanaf het bereikte
bezien wat beneden ligt

3 zie: Marjone Hope Nicholson. MoufiMin Gfoom iini/ .Vfountom C/ory. 7 V Dnrfopmrnr
of dir fit/iitifr. Seattle/London 1997:97-102 (oorspronkehjk versehenen in 1959): 96-104
4 Remco Campen,'Vrnpreide gedienten 1950-1994';opgenomen in DK*»<T Amsterdam 1995:623
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5. is dodebjk vervelend en ondanks de hoogte
weinig verhelfend.

ook de gesprekken met goden,
die je op bergen met ontlopen kunt
ja waar het hele klimmen oin begonnen is

10. zijn van een duizelingwekkende onmensclijkheid
je neemt er behalve wat stank van onsterfelijkheid
niets van mee naar beneden
als je ooit beneden komt wat zelden gebeurt

liever loop ik
15. beganegronds rond

of su ik
als er dan iets verticaals gebeuren moet
in een met al te diepe kuil
dicht bij de kleine beesten

20. met inijn voeten in de warme aardc
inet nujn neus in de koude wind

Het literaire landschap bevat met alleen mythologische bergen, maar ook
'christelijke' bergen, die meestal een theologische connotatie hebben. Een bekend
voorbeeld daarvan is de Furgatono in de DIVIINI Comwirrfid van Dante (1265—1321).
Na zijn afdaling in het Inferno beklimt Dante deze berg met als doel het aardsr
paradijs te bereiken, dat zieh op de top daarvan bevindt. Op weg naar de top
passeert hij zeven terrassen, waar de zielen van de doden zieh proberen te reinigen
van de zeven doodzonden die tussen hen en (lod in staan. In tegenstcllmg tot wat je
zou verwach ten, zal de beklimming steeds lichtvoetiger verlopen, aldus Vergilius,
Dantes gids. De beklimming van de berg Purgatorio symboliscert de spirituell-
vooruitgang van de ziel:

[...] De berg is zo geschapen,
dat we aan zijn voet het klimmen moeihjk achten,
doch minder zwaar wanneer we hoger komen.
Zohaast hij u dus lieflijker gaat schijnen
en 't klimmen voor uw voet zo licht zal wezen
als 't voor een bootje is om stroomaf te dryven,
dan zijt gc 't einde van uw weg genaderd,
waar zoete rust u wacht na 't moeizaam zwocgen.

5 uit: 'Hct Vagevuur', Vicrdc Zang. ven 8Ä-96. In: Dance Alighieri, Or QwiJWi/fcr
Antwerpen/ Amsterdam 1977^: 225 (vertaling: C Kop» O F M )
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Is de berg bij Dante alleen nog een literair topos, bij Petrarca komt de reele berg in
zieht. Het verslag van zijn beklimming van de Mont Ventoux is een vroege voor-
loper van een veranderende houding ten aanzien van de berg. Petrarca (1304—1374)
ervoer als een der eersten de verrukking van het berglandschap, maar op de top valt
hij door het lezen van Augustinus terug in de oude, negatieve visie. Hij beklom in
1336 de ruim 19(X) meter hoge Mont Ventoux, gelegen in de Vaucluse. Zijn verslag
is geschreven in briefvorm aan de augustijner monnik Dionigi di San Sepolcro.
Omdat zo'n beklimming in zijn tijd niet gewoon was, heeft Petrarca de behoefte
zieh ervoor te verontschuldigen. Op de top leest hij in de willekeurig opengeslagen
ße/i/'</<7i<5£fri van Augustinus de volgende passage:

En de mensen gaan om te bewonderen de hoogten van de bergen en de
machtige golven van de zee en de brede strömen van de rivieren en de gang van
de oceaan en de omloop van de hemellichamen, en zij verlaten zichzelf. (Conf.
X .8 . 15)

Zijn brief krijgt een allegorisch karakter, als hij het beklimmen van de berg in
verband brengt met menselijke hoogmoed:

Bij iedere stap speelde deze vraag my door het hoofd: Als men zonder aarzcling
zieh zoveel zweetdruppels en zoveel moeite getroost om het lichaam een klein
beetje dichter bij de hemel te brengen, welk kruis, welke kerker, welke pyni-
ging zou dan de ziel kunnen afschrikken die tot God wil naderen en de opge-
blazcn hoogte van hoogmoed en het menselijke lot onder zijn voeten wil
vertrappen? [... | Hoezeer zouden wij ons moeten inspannen, niet om hogere
grond, maar om de door aardse driften opgestuwde Verlangens onder de voeten
te krijgen! ''

In de renaissance krijgen dichters en schilders meer belangstelling voor de natuur,
maar pas in de romantiek worden bergen ervaren als sublieme manifestaties van het
oneindige. Romantische werken beschrijven op lyrische wijze Alpenpanorama's en
idealiseren het leven van de bergboeren.John Ruskin, invloedrijk Engels criticus
die de idealen van de romantische kunst verkondigde, beschreef de bergen in reli-
gieuze termen:

great cathedrals of the earth, with their gates of rock, pavements of cloud, coirs
of stream and stone, altars of snow (...p

6 zic: R Pettarea, Dr top I«H JC I (•nf.m.v Vertaald en van aantckeningen voornen door Chris Tiicbar.
Burn 1990: 16-17
7 geutecid in: E. Bernbauin 1990: 231
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In haar boek Afountein CIIKWI <*fi<i A fountain G/<>ry (1959/1997) signaleert Marjorie
Hope Nicholson dat het klassieke ideaal van rcgclmatighcid, proportic, patroncn cn
Symmetrie in de achttiende eeuw vervangen wordt door idealen van diversiteit.
onregelmatigheid, vaneteit, oneindigheid en uitgcstrckthcid." Vcrklaringen voor
deze omslag, zoals de pionierstheorie en de navolgingsthcoric, zijn echter met over-
tuigend. De /»ionimf/ifonV stelt dat er eind achttiende eeuw meer inensen dan
daarvoor de Alpen overtrokken, maar deze theone vcrklaart niet waarom men
ineens geimponecrd word door het berglandschap. terwijl du daarvoor niet zo het
geval was. De HdPo/gingjf/irorir wijst op de relatie inet de andere kunsten. Verande-
ring in de literaire smaak zou voortkomen uit verandcringen in andere kunsten als
tuinkunst. schilderkunst en architectuur. Dit is echter een verschuivmg van het
probleem, aangezien niet verklaard wordt waaröm die andere kunsten veränderen.
Nicholson zoekt de verklarmg in een door wetenschappelijke onidekkmgen veran-
derd wereldbeeld. Tot in de zeventiende eeuw worden bergen beschreven in algc-
mene of allegorische tonnen, ontleend aan de klassiekon en aan de bijbel. Het
grillige berglandschap ontmoet weinig Sympathie in een visie w.t.irm men (iod ziet
als een klassiek estheheus die uitgaat van Symmetrie en proportie. Op een gegeven
moment, ongeveer halverwege de zeventiende eeuw, komt de thoologie tegenover
de meuwe wetenschap te staan. Oude ideeen van orde en proportio moeton worilon
herzten door revolutionaire ontdekkingen op hot gobied van astronomio, geologic
cn nücrobiologie. Emoties die eens gcreserveerd waren voor CJod worden getrans-
poneerd naar de interstellaire ruimto en naar de bergen. Men viiidt borgen niet
zozeer muoi, als wel subliem. Ze zijn mamfestaties van de goddohjko macht. De
wetenschap liet mensen exaeter zien en dat had ook effect op de achttiendc-eeuwsc
Engelse dichtkunst. Bergen, grotten, exotische landschappen, oceanen cn grote
nvieren zijn de uitingen van varieteit en diversiteit, uitgestrekt en majestueus.
Omdat de oude begrenzingen van tijd en ruimte zijn verdwenen, gaat men met
andere ogen naar de aarde kijken. In de achttiende eeuw baseren dichters zieh niet
meer zozeer op literaire bronnen, maar op actuele observatie. Zicn wordt belang-
rijker dan ooit daarvoor, aldus Nicholson.

Bernbaum 1990 betwijfelt of er een totaal nieuwe houding ten aanzien van de
bergen is ontstaan. Het ontzagwekkende, het heilige wordt vanouds op twee
nunieren ervaren: als iets demonisch of als iets goddelijks. Beide aspecten zijn vaak
tegelijkertijd aanwezig, alleen met altijd in een evenwichtige verhouding. Afhan-
kelijk van tijd en eultuur heeft dan weer eens het ene, dan weer het andere aspect de
overhand. Volgens Bernbaum zijn deze twee houdingen ook tijdcns de romantiek
met elkaar verweven, alleen is de ene houding wat meer naar de achtergrond ver-
dwenen, terwijl de andere visie wat meer naar voren is gekomen.

8 ne: Nichobon 1997. met name de 'Introduction' p. 17-33
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Deze visie wordt gedeeld door Von der Thüsen 1991^. Hoewel Von der Thüsen
over de vulkaan als symbool van de achttiende eeuw schrijft, gelden zijn opmer-
kingen ook voor de beleving van de berg. Hij noemt drie factoren die een centralc
rol speien in de ervaring van het jufr/iVme. Allereerst de fascinatie voor het onbetre-
denc: naarmate men meer macht over de natuur krijgt, wordt de aantrekkingskracht
van het ongetemde of ontembare in de natuur sterker dan ooit. Dat is met name het
geval in Engeland, waar de industrialisatie het eerst op gang komt. De tweede factor
is de eis dat men zelf in veiligheid moet zijn, want ondanks een zekere beheersbaar-
heid is de natuur niet volledig veilig. De natuur kan alleen tot schouwspel worden,
als men zieh op een veilige plaats bevindt. Von der Thüsen vergelijkt de ervaring
van het sublieme met de beleving van iemand die voor een raam Staat te genieten
van blikscm en storm. De derde factor is, dat de toeschouwer vanwege zijn veilige
pick weliswaar nauwelijks bedreigd wordt door deze natuurverschijnselen, maar dit
hij toch tegelijkertijd een residu van angst ervaart. Deze angst is atavistisch, dat wil
zeggen van generatie op generatie overgeleverd, ook in tijden waarin die angst niet
meer of minder reeel werd. Volgens Von der Thüsen is deze restangst gebleven,
omdat de psychologische evolutie van de mens nu eenmaal langzamer verloopt din
de technische ontwikkelingen. Toch heeft deze angst ook een reele basis, aangezicn
in de bcleving van het sublieme bewust de grens tussen het veilige en het onveilige
wordt opgezocht. Het wordt steeds gewoner om te genieten van de natuur vanaf
een bergtop die men met gevaar voor eigen leven heeft beklommen. Ook de
ballonvaarten rond 1800 passen in dit beeld, aldus Von der Thüsen.
Het begrip 'subliem' heeft in de loop der tijd een betekenisverandering ondergaan.
In onze tijd gcldt het sublieme als de hoogste vorm van het schone, maar in de acht-
tiende eeuw vormde het een oppositie met 'de begrippen 'schoon' en 'mooi'. Het
sublieme wordt ervaren in datgene wat groot van afmeting, massief en solide is,
terwijl het schone/mooie te vinden is in het delicate en kleine. Bovendien zijn in
de ervaring van het sublieme zowel fascinatie als angst aanwezig, mits degene die dit
alles ervaart zieh tegelijkertijd veilig weet. Geleidelijk aan verdwijnt de oppositie
tussen 'subliem' en 'schoon' en worden ze alleen nog als kwantitatieve verschillen
ervaren. Er blijken overigens frappante overeenkomsten te bestaan tussen het
sublieme en het heilige. De ervaring van het heilige kent een soortgehjke ambiva-
lentie: ook zij is zowel fascinerend als angstwekkend.'"

De opkomst van het woord 'subliem' weerspiegelt een herwaardenng van de ruwe
natuur, die nog niet door de mens getemd is. Omdat in Europa bergen tot de laatste
gebieden behoorden waar nog wilde natuur voorkwam, gingen ze een sleutelrol
speien in de nieuwe sensibiliteit, aldus de filosoof Ton Lemaire in zijn Studie Afrt
c>/>«'»r ririHc'N (2002). Zowel Verlichting als romantiek hebben daaraan bijgedragen.
Het vroege alpinisme is niet alleen mogelijk door nieuwe natuurwetenschappclijke

9 J. von der Thüsen, 'De vulkaan. Collectieve wuraeming en symbolisering in de achtnende ecu»'
In: R. Eügheiten. Th. Jansen, W Wittcvcen (red). Her re7i>n.<<<ir jnruwn/ Utrecht 1991: 127-144
10 ondeend aan: Ton Lemairc, Afrr »foi finnm. iYdfuur, fcifu/s/tjjp, iunfc. Amsterdam 2002: 77-103
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kennis en technische vindingen, maar ook door een veranderd gevoel voor natmir.
waardoor de berg als het ware gerehabiliteerd woait. Deze twee mvloeden bli|ken
ook uit de manieren waarop het bcklimmen van bergen wordt beschreven: cner-
zyds in ternien van bedwingen en veroveren, anderajds in tcrinen van participant'
en verbondenheid.''
Het is enigszins ironisch dat de herwaardering van de natuur vanuit de steden
begonnen is. Lemairc wijst op het verband tussen enerzijds een breuk met hct land
en anderzijds de idyllische en arcadische verbeeldingen daarvan. Door do toene-
niende verstedelijkmg en industrialisering raakt de niens steeds mecr vorwijderd en
vervreemd van de natuur en de daarbij behorende zintuglijke ervaringen. Dc vcle
landschappen uit de negentiende eeuw bijvoorbeeld komen voort tut een stedelijk
verlangen naar een authentieker leven op het land. Eon land dat overigens ook in
die tyd al bedreigd werd door de moderne tijd.
Een soortgelijke tendens is terug te vinden in de romantische natuurlynek, die
eveneens een poging is om de ongebroken verhouding tussen mens en natuur to
hervinden. Tegelykertijd is du een tragische zoektocht, aldus l.emairc.Juist omdat
het westen een dualistische houding innam, waardoor het milieu als fysischc natuur
werd opgevat, kreeg het macht over zijn milieu. Hct is de vraag of de metis in hot
westen weer aan kan knopen by een oorspronkelijke, nog ongescheiden natuur.
Hoewel de berg in de moderne Nederlandsc poezie (uiteraard) een margmalc
positic inneemt, zou er toch een aardige bundel samen te stellen zijn van Neder-
landse berggedichten. De thematiek varieert van de heroick van het klimmen zoals
in Mount Everest' van A. den Doolaard tot de berg als innerlijk landschap in het
werk van H.C. ten Berge. 'Mount Everest''- van Den Doolaard is opgedragen aan
de Engelse bergbekhmmers George Leigh Mallory en Andrew Irvine, die op K juni
1924 voor het laatst gesignaleerd werden op weg naar de top. Hun verdwijning
levert nog steeds stof voor discussie over de vraag of ze de top hebben bereikt of
niet. Pas in 1999 werd het lichaam van Mallory teruggevonden, maar deze vondst
kon het raadsel niet oplossen. Den Doolaard roemt in ronkendc verzen vooral de
tragiek en de bijna mythische heldhaftigheid van beide bergbekhmmers:

En, toen zij wagglend Stegen tot den top,
Brekend onder den druk van 't zuurstofapparaat
De knieen niet meer kruipcn konden, hun lijven
Saamtuimelend in een woordeloos vaarwel
Neersloegen in sneeuwval, warrelend op den wind.
En binnen der armen boog lag 't bonzend hoofd,
Waar met den tragen teruggang van het bloed
De laatste droom uit wegdreef...

11 ne Unuirc 2002: 98
12 in: A. den Doolaard. / > WT/K/A' fcrxmurrierr (1926). Met dank u n Wiel Kutten, die zo vriendclijk
was mij njn verzameling berggedichten tcr betchikking te stellen. Zie ook: Wicl Kutten, 'Over het
beklimmen van dc Parna»us' In: Lifrrd/uur 1996. afl.2: 86-91
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Klaroenden de winden toen, dreunde de aarde,
Talmden de sterren in hun strakke vaart,
Drangen wölken driftig aaneen, hen omlaag te dragen?
... Of namen wind en sneeuw en sterren hen?

Opmerkelijk is het in 1946 gepubliceerde Mnemosyne I'/I de tafge«, een episch
gedieht in negen zangen van Simon Vestdijk. Opmerkelijk, omdat het gedieht in
bepaalde passages een visie bevat die kenmerkend is voor de periode die aan de
rehabilitering van het berglandschap voorafging. Een voorbeeld daarvan uit de
zevende zang:

Wat al kegeis, horens, tanden, wallen,
I )iep verbrokkeld en uiteengevallen,
Wat al overdaad van smalle schachten:
Chaos, zonder wijze tegenkrachten
Die de harmonie in het te veel
Waarborgen ... Uit hun verweerde keel
Spuwen kloof aan kloof het ramm'lend braaksel
Van hun gruis tot waaiers van lomp maaksel:
Ungestörte wansmaak | . . . | '*

Uiteenlopende dichters als Verwey, Gorter, Kouwenaar, Andreus, H.C. ten Berge,
Van Daalen, Nooteboom, Warmond en de al genoemde Vestdijk en Den Doolaard
thcinatiseerden de berg in hun werk. In het kader van dit boek ontbreken mij helaas
de tijd en de ruimte om dieper op dit alles in te gaan. Dit onderwerp vereist een
aparte Studie, die veel interessant materiaal zou kunnen opleveren over de berg als
literair motief in de Nederlandse literatuur. '"* In hoofdstuk XI lever ik hieraan een
bijdrage door uitgebreider in te gaan op de gedichtenreeks 'Everest/Himalaya' van
Ellen Warmond.

2. De />rri» IM /»ff (»<»ff«

De spirituele wereldbeschouwing van een bepaalde eultuur weerspiegelt zieh in de
nianier waarop men het landschap ervaart en in de manier waarop men met het
landschap omgaat.'* Zo zijn er duidelijke verschillen tussen de joods-christelijke
traditie aan de ene kant en de oosterse traditie aan de andere kant.
In de dominante joods-christelijke traditie is het goddelijke of absolute niet imma-
nent maar oneindig boven alles verheven. Tegenover en boven de zintuiglijk waar-
neembare wereld bevindt zieh een hogere, ideale en spirituele wereld. Volgens

13 in:Simon Vestdijk, .Wnrmosym'in Jr (yijjrn. £cn rpw/i ^rduhf in my» ^iinjrn.Den Haag I960": 103
14 Fooltochten. berubeklinuningen. afdalingcn in de aarde of de diepzee cn het verlangen te kunnen
vliegrn lungcn mot clkaar «amen. Zie Wicl Küsten, /Whvftrrn. Amsterdam 1989: 28
15 zie: Ton Lemaire, fi/iwfr HOT hrt /W.iWijp Baarn 197<V"
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Lemaire heeft dit niet alleen tot gevolg dat de aardsc wcrkclijkhcid gerclativccrd on
soms zelfs geminacht wordt, maar ook dat zuuuiglijkhcid on lijtlijkhoid orvaren
worden als facetten die het contact met het goddolijko hinderen of zelfs geheel
onmogelijk maken."*
Lemaire vermeldt niet, dat er ook binnen de christelijke traditie een togenstroom
was. Hot bekendste voorbeeld is de middeloeuwse mysticus Franciscus van Assisi
(1182-1226), die in eenheid wilde leven met do gehele schopping: niet alleon mot
mensen, maar ook met dieren, planten, zon on maan. Dozo vorbondenheid komt
ook tot uiting in zijn beroomde 'Zonnclied', waarin hij alle schepsols zijn broer ot
zuster noemt: alles en iedereen vormt een grote familie van de ene Vader. In dit lied
looft hij ook de negatievo krachton van de natuur. Antmpocontrisino spoolt in de
visie van Franciscus geen rol: er is goen hierarchie tusson de schopsels. wat nnpli-
ceert dat de mens zieh geon bezitter of heorscr mag wanen.'' Franciscus' visie heeft
wat de omgang met de natuur botreft de dominante christelijke traditie echter niet
kunnen veranderen.

De verhouding van de Chinees tot de natuur wordt gekenmerkt door ecn diep-
gaande verbondenheid. Door zijn nadruk op onderlingc amankclijkhcul on
complementariteit (yin on yang) is hot oudo Chinese denken aardsor on imma-
nenter dan het westerse dualisme. In tcgonstelling tot hot weston was in China de
waarneembare werkelijkheid nooit verdeeld in een Scheppcr en het geschapenc.
Bepaalde landschappen riopen wel iets extra's op, maar dat was geen roden ran de
zin daarvan buiten zichzelf te zoeken, maar juist in zichzelf als een boginsol van
'kracht'on 'kosmische binding':

de zintuiglijk ervaarbare natuur boz«it in zichzolf roligiouze botokonis, zonder
dat de beschouwer om haar wezen to vatton vorwozen moost worden naar een
verre Godheid die dit alles had geschapen als teken van zijn aanwezighcid.

Vooral boeddhistischc monniken legden zieh toe op het schilderen van land-
schappen, als een bevestiging van hun wozenlijke eenheid. Het landschap was ecn
religieuze categorie, terwijl het in het westen steeds meer een tc manipuleren,
profane categorie werd.
In de Chinese poezie speien de berg en de ervaring van het sacrale een bclangrijke
rol, zoals al bleek uit mijn bespreking van de dichter-kluizenaar Han-shan. De
dichter Li Bai (701-762), ook bekend onder de transcriptie Li Po, zocht graag het
gezelschap van taoistische kluizenaars die zieh in de bergen hadden teruggetrokken.
In veel van zijn gedichten verschynt de berg als de andere wereld, ecn wereld van
spirituele perfectie:

16 zie: Ton Lcmairr. Mrf op«i 2imirn. N'afwHr, famfaTijp, ujrJc Amsterdam 2002: 255-256
17 zie Bruno Borchert. Afyj/K*. Hrt «radii/mW, Je £Mdiffl(r»u, </<• niruuv uifcfagin;. Hürlem 1994
(rweede. bijgerwerktc druk): 107-109
18 Unuire 1970:78-79
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Vraagt men aan mij waarom ik neerstreek in de groene bergen,
Dan glimlach ik en antwoord niet - het hart vindt er zijn vrede:
De perzikbloesems drijven op het strömend water heen,
Dit is een kosmos op zichzelf en niet de mensenwereld.'''

De perzikbloesems verwijzen naar een verhaaJ uit de Chinese literaire traditie
waarin een visser een vallei ontdekt die achter mistige bergtoppen verborgen blijkt
te liggen en waar de mensen eenvoudig en in harmonie met de Tao (de Weg) leven.
In China ontwikkelde de verering van bergen zieh vanuit een naieve angst voor de
krachten der natuur tot een meerlagige kosmologie. Men zag bergen onder andere
als kosmische zuilen die bemiddelden tussen mensen en goden. Die heilige bergen
fiinctioneerden met name in de Han-dynastie (206 voor Chr. - 220 na Chr.) als
doorgangen voor de zielen van overledenen. De grote bergen werden vervolgens
plaatsen waar mensen hun verborgen krachten direct konden ervaren. Bergen
waren niet meer alleen objeeten van verering. Individuele zoekers trokken de
bergen in om zichzelf te trainen, om goddelijke openbaringen te ontvangen en
onsterfelijkheid te verwerven.""

In de Japanse kunst speien bergen eveneens een belangrijke rol. De berg Fuji is een
geliefd onderwerp. De kunstenaars van de Ukiyo-e-school schilderden deze berg
temidden van scenes int het dagelijks leven. Bekend is de serie schilderijen en teke-
ningen van de negentiende eeuwse Katsushika Hokusai: /OO f̂-Jic/jfe« op rfe FM/'I. In
zijn schildering 'Great Wave off Kanagawa' komt een enorme golf aanrollen naar
drie boten inet angstige mensen. Op de achtergrond Staat de Fuji, kalm en screen.
De berg trekt de aandacht naar zieh toe: het wilde water accentueert de rust van de
berg. Beide elementen zijn met elkaar verbunden door de kleur wit: wit schuim op
de kop van de roller, sneeuw op de top van de berg. Deze dramatische scene kan
vanuit boeddhistische ideeen geinterpreteerd worden. De golf verwijst naar het
begrip 'samsara', de turbulente cirkel van leven en dood, terwijl de Fuji naar
'nirvana'verwijst ofwel het bevrijd zijn van angst en lijden. De onderlinge gelijkenis
van berg en golf wijst erop dat ondanks alle verschillen samsara en nirvana ook
overcenkoinsten hebben. Het zijn twee mameren om de werkelijkheid te ervaren:
de ene bindend, de andere bevrijdend. Hokusais tekeningen van de Fuji behoorden
tot de eerste werken van oosterse kunst die westerse kunstenaars bei'nvloeden.
Impressionisten en post-impressiomstcn als Manet, Degas, Gauguin en Van Gogh
werden mede door hem beinvloed.*'

19 uit: l.i Bai, "Duloog in de bergen." In: W.L. Idema, SpHtfr/ iwi <fc WassiWw Oiinnr /x*«r twi fcrt B«*
Jrr (X/ni fi>< .fr Qi>i|>-i/}-n<i.<iii-. Amsterdam 1991: 305
20 lie: Kiyohiko Munakau. ^J.TTJ AfaunMuu in OIIMIW .4rr. Urbana/Chicago 1991. An exhibition
organized by Krannrrt Art Museum at the University ot Illinois (1990) and The Metropolitan Museum
of Art. New York (1991).
21 tic Edwin ßernbaum, .SJO-TJ Afimn/Jim ö/'rtw IKwM. San Francisco 1990
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3.

Nu de verschillen cn ovcreenkomstcn in de waardenngsgeschiedenis van de berg in
oost en west in grote lijnen besproken zijn, rest de vraag: bij welke opvatting slnit
Warmonds visie aan?
In het gedieht 'Voor wie uit is op inkeer 2', dat in het vorige hoofdstuk centraal
stond, is er geen sprake van het westerse verlangen de berg te beklimmen en .»Ullis te
veroveren en te beheersen. Wel wordt het lyrisch subject gefascinoerd door het
sacrale karakter van de berg, cen fascinatie die zowel in het oosten als in het westen
voorkomt. De methode doet echter weer oosters aan: door zieh op de berg te
richten hoopt men een tot dan toe onbetreden gebied te betreden: een gebied
waarin alle tegenstellingen wegvallen, waarin er geen onderscheid nicer is tussen
subject (kijker) en object (het waargenomene). De afwezigheid of beter gezegd het
opheffen van onderscheid en tegenstelling wordt in het boeddhisme hot ervaren
van de leegte genoemd. Deze ervaring is echter met cultuurgebonden, aangezien
veel mystici uit allerlei eulturen en perioden melding maken van soortgelijkc bcle-
vingen. Bovendien lijkt deze ervaring ook op de pre-reflexicve ervaring, zoals die
in de fenomenologic van Merleau-Ponty beschreven wordt. Kortom, Warmonds
visie op de berg bevat elcmenten, die zowel in het oosten als in het westen voor-
komen. In hoeverre deze combinatie tocvallig of kenniorkend is voor haar werk, zal
een nadere bestudering van de gedichtenrecks 'Everest/Himalaya'duidelijk moeten
maken.
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XI. EVEREST/HIMALAYA

Als een Sherpa hem de Mount Everest aanwijst. staart do Nieuw-Zeelandse borg-
bekJimmer Edmund Hillary ongclovig in de aangegeven richting:

Tot mijn verwondering ontwaarde ik in de verte boven de heuvels eon witte
slagtand. die diep in de holdere hemel prikte. Het look moor op een droom-
beeld dan op werkelijkheid. En plotseling voelde ik mij ongeduldig worden.'

AI vanaf 1921 probeerde men de Mount Everest, eon hoge en onbereikb.ur gearhto
wereld. te bedwingen. Op 29 mei 1953 bereikten Edmund Hillary en do Slurp.»
Tenzing Norgay uiteindelijk de top.
Bergbeklinimers worden gedrevon door allerlei motieven: spanning en avontuur,
nieuwsgiongheid, ontdekkingsijver, maar ook door hot verlangen naar vryhoid en
geluk. Als het lukt, doorstroomt hen ccn overwinnaarsgevoel of ondergaan ze wat
ik maar do Adamservaring noon: de scnsatic om als eorste eon bepaald gebiod te
betreden. Overal in de wereld ondervinden deze beklimmers bowoiulonng en
respect.
'Everest/Himalaya' (1981) van Ellen Warmond bevat echter ccn andere visic* In
het eerste gedieht van deze zesdelige gedichtonreoks is do dichter seeptisch over do
pogingen van bergbeklinimers om de hoogste berg op aarde te vcrovcrcn."' Zij kiest
ervoor beneden te blijven:

Hoger
kan niemand komen
dus blijf ik beneden

blinden gaan kijken
5. of het wel waar is

wit in de sneeuw
lossen zij op
tegen mijn netvlies
achter hun ongeloof.

1 Ed. Hillary, A jrW op dr Enrml Amsterdam 1957:19 (vending Gerrit Kouwcnur)
2 in: Orrfoimje, Amsterdam 1981: 11 -16
3 in 1978 en 1980 was Ellen Warmond in Nepal, Sikkim en andere delen van het Himalayagcbicd (zie
J*n van der Vegt, "Ellen Warmond.' in: KW/IK/I /jlrroiuur Lrxuon. Groningen 1984). Op ba»i» van deze
gegeveru heb ik stcrk het vermoeden dat het hier een autobiografech gedieht betrtft. Daarom kiet ik er
in dit geval voor om met met de aanduiding 'lyruch »ubject' naar dc 'ik' uit hct gedieht tc verwijzen,
maar met "de dichter' of met •Warmond'.
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Deze tegendraadse visie roept een aantal vragen op: waarom wijst Warmond h*
bergbeklimmen af en vanwaar de keuze om beneden te blijven?
Deze cyclus roept echter ook nog andere vragen op. Het derde, vierde en vijf«
gedieht bevatten elementen die doen denken aan een mystiek idiooni. Is hier inde-
daad sprake van een mystieke ervaring en zo ja, met welke vorm van mystitk
hebben we dan te maken? In het laatste gedieht doet zieh de vraag voor of zon
ervaring ook mogelijk is in een andere context dan de Himalaya. 'Oh, East is Eat,
and West is West, And never the twain shall meet,' verzuchtte Rudyard Kipliig
(1865-1937) reeds in 'The Ballad of East and West'. Gaat dat ook op vo»r
Warmond?
Alvorens op zock tc gaan naar antwoorden op deze vragen citeer ik eerst de gehec
cyclus:

EVEREST/HIMALAYA

1
Hoger

.lein.niemand komen
dus blijf ik beneden

blinden gaan kijken
of het wel waar is

wit in de sneeuw
lossen zij op
tegen mijn netvlies
achter hun ongeloof.

Hier ligt de steen der wijzen
voorgoed verankerd in dejjrond

voor iedereen toegankelijk
onberoerd te vergaan.

Zichier het nu
terug als gister
licht werpt zijn schaduw
omhoog
daaronder gehurkt
bladstil
de leegte meten
als vleselijk.

In een land waar niemand mij
en ik niemand verstaan kan
moet ik alle taalresten kwijt
(zoals: niemand kan dan toch spreken
met die andere niemand?)

ik gorgel met poezie
spuw het uit en vul mijn oren
met suite mijn ogen met leegte
en adem achterstevoren.
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De grote Idokslag
valt hier eeuwig
onhoorbaar
oorverdovend

voor wie hier geboren is zijn
dit de verstaanbare tekens:
wit bianco ruets

ik lees hardop
wat ik met uit kan spreken.

De horizon
bijna aanraakbaar
ten nnnste met de blik
maar kan ik dat als ik wil?

gehinderd door mijn bagage
waar de dragers geen weet van hebben:
de grijns van de Mona Lisa
Cleopatra's diademen
de luidsprekers van Hitler
en het sink van Holl.indse polders
Calvijn in het grondwater roeiend

hier kun je voomamehjk denken:
ik hoor hier met.

7.

In het eerste gedieht neemt Wannond een standpunt in ten aanzien van het bergbc-
klininien en het doel daarvan. Misschien was er in eerste instantie ook een
verlangen om naar boven te gaan, maar ze komt daarvan terug. Het voegwoord 'dus'
in r. 3 werkt verrassend: de dichter komt tot een andere conclusie dan de bcrgbc-
klimmers die voortdurend op zoek zijn naar toppunten. Ze noemt hen zelfs
'blinden'. Deze term roept een aantal associates op: de kliiiuncrs zijn ziendc blind,
dat wil zeggen ze zijn zo bevooroordeeld dat ze met zien wat voor de hand hgt en
ze Staren zieh blind op deze ene mogclijkheid. Hun houding wordt tocgesehreven
aan ongeloof, voortkomend uit onbekendheid met andere, eenvoudiger te bereiken
vindplaatsen van de wijsheid of het hogere. In het tweede gedieht zal Wannond
zo'n alternatieve vindplaats aangeven.

Bevat deze cyclus in tegenstelling tot 'Voor wie uit is op inkeer 2' een negaticve
visie op de berg? Dat lijkt me niet het gcval te zijn, aangezien in het eerste gedieht
van de cyclus niet de berg maar het beklimmen daarvan wordt afgewezen. In de
derde strofe wordt een interessant spei gespeeld met het begrip 'oplossen'.dat zowcl
'verdwijnen' als 'opgaan in" of'een worden met' kan betekenen:

wit in de sneeuw
lossen zij op
tegen mijn netvlies
achter hun ongeloof.

De klimniers zijn als het ware de personificaties van hun ongcloof, waar ze gcheel
in opgaan. Hoe hoger ze komen, hoe onzichtbaarder ze worden in de sneeuwmassa'i
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van de berg. Een gebeurtenis die indruk maakt, kan nog lang op je netvlies blijven
staan. Warmond is echter duidelijk niet gei'mponeerd door de actie van de klirn-
mers, aangezien hun beeld oplost 'tegen' haar netvlies, alsof het beeld afgeketst
wordt. Het beeld raakt haar niet, ze kan zieh er niet mee vereenzelvigen.
Tegenover Goethes serene 'Über allen Gipfeln ist Ruh'^ Staat Warmonds nüchtere
constatering 'Über allen Gipfeln sind Gipfeln'.*' Het bestijgen van bergtoppen, d
dan niet in metaforische zin, kent namelijk geen einde. Er kan hooguit sprake zijn
van een tijdelijke bevrediging, een bevrediging echter die vervolgens weer oplost m
de volgende uitdaging: verder, hoger, meer, anders enz. Naast deze op prestate
gerichte visie Staat die van Lao Tze:

Zonder de deur uit te gaan
kun je de gehele wereld kennen:
zonder uit het raam te kijken,
kun je het Tau van de hemel zien.
Hoe verder je reist,
des te minder zul je kennen.''

Het lijkt me dat het cerste gedieht van de Everest/Himalaya-cyclus zieh wel thuis
voelt in deze oosterse context. Het werk van Warmond bevat diverse verwijzingen
naar oosterse filosofie, zoals 'Lao Tse in zakformaat'^ en 'Long gom pa'*, dat in de
bundel On/cm'/ij» direct na 'Everest-Himalaya' komt. De titel van 'Long gom pa'
verwijst naar de /t>»i(»-(»c>»i-p<j renners uit het oude Tibet: renners die in meditatieve
trance in körte tijd enorme anstanden af konden leggen.

2. De steew <frr tn)>cw

Het eerste en eweede gedieht van 'Everest/Himalaya' bevatten met elkaar contras-
terende elementen:

1 2
voor weinigen toegankelijk voor iedereen toegankelijk
moeizaam te bereiken eenvoudig te bereiken
betreden gebied de steen blijft 'onberoerd'
berg voor blinden de steen der wijzen
boven beneden (in de grond)

4 in: Ein Gleiches' In: OdiWifr Artitf/ir KMf 7 Berlin 1976: 68
5 in: /mp/osir Amsterdam 1976: 21 (de ntel bevat een drukfout of een granunabcale fout het moet
ujn 'Über allen Gipfeln sind Gipfel')
6 LJO Tze. 7ju 7r Ts/mt,'. Den Haag z.j.: 57
7 in: Hrt sfrMi.tui>i>r/rr«rrnj<ir. Amsterdam 1963:21
8 in: On/rmni>. Amsterdam 1981: 17
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De stern der wijzen is een stof waarmee alchemisten goud inccndcn to kunnon
nuken of een levenselixer waarmee de onsterfelijkheid to bcroikon was. De term
slaat —ook bij de oude alchemisten- niet alleen op een chemisch proccs, niaar tevens
op een transformatie- ot" bewusrwordingsproccs in de tnens:

Die Alchimie ist |...J ein magischer Vorgang, bei der sich der Wahrhcitssucher
in die innere Märchenwelt versetzt und die Kräfte seines Wesens erforscht.'

Dezc zienswijze komt niet alleen bij alchemisten voor, maar bijvoorbceld ook in
het werk van de grondlegger van de dieptepsychologie, de Zwitserse psychiater
Carl Gustav Jung (1875-1961), die overigens alchcmistischc beeiden in zijn thoorie
heeft verwerkt.
De wijsheid, de kwintessens is in het hier en nu te vinden, niet zo zeer in hct ginds
en vorder, zo leert ons het tweede gedieht. De steen der wijzen ligt echter
'onberoerd' te vergaan, ondanks zijn bereikbaarheid. Hot bogrip 'onboroord' knjgt
in deze context een meervoudige inhoud. Aan de one kaut geoft hot aan dat de
steen der wijzen niet aangeraakt wordt, terwijl dat wel zou kunnon; aan do andere
kant duidt het erop dat de steen der wijzen de mensen 'onberoerd' la.it. zo worden
er niet door gcraakt.
In eerste instantie lijkt er sprake te zijn van een contradictic: hoe kan de steen der
wijzen, die immers in verband gebracht kan worden met onsterfelijkheid, liggon to
vergaan? Is er een verband tussen hot 'onberoerd' zijn van de steen en hot "vergaan"
(r. 4) daarvan? Is het zo dat de steen langzaam vordwijnt of oplost.juist omd.it hij
niet aangeraakt wordt? Blijkbaar is de wijsheid waar Warmond op doch nict icts
wat je tocvalt of overkomt, maar iets waar een zekere activiteit voor nodig is. Berg-
beklimmon is uiteraard ook een activiteit die een zoektocht naar het Hogoro k.in
zijn, maar in tegenstelling tot de berg is de steen der wijzen nict moeilijk te
bereiken, je kunt hem zelfs aanrakon. Maar de wijshoid kan niet zondor de actiove
inzet van de mens, ze moet 'beroerd' worden. Dit idee van wodorkcrigheid is torug
te vinden in diverse religieuze en levensbeschouwelijke traditios. In haar dordc
Albert Verwey-lezing (1988) verwijst de auteur Andreas Burnier bijvoorbecld naar
Etty Hillesum, die tegen het eind van haar N<j(jf/<if«i j?«<7iri/frH'" het gevoel uitdrukt,
dat niet wij het goddelijke om hulp moeten smeken, maar dat (Jod onze hulp nodig
heeft. Burnier zegt hierover:

Tot het kosmisch-goddchjke hebben wij met ons monsolijk bewustzijn waar-
schijnüjk geen toegang, maar het druppcltje goddelijke geest dat wij dicp

9 In: W. Bauer, J. Dumotz. S. Golowin. Lcninii irr .Syrnftob- Wiesbaden 1980: 323
10 K.A.D. Smchk, G. Lodden. R. Tempelaan. &«y. * n^v/a/oi jncftnytaf iw> £«y Hi//««m, / 94 f-
Anuterdam 1986
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verborgen in onszelf kunnen aantreffen, dat heeft 'onze' hulp nodig, de hulp
van onze alledaagse persoonlijkheid, om zieh te kunnen manifesteren."

Warmond plaatst dit wederkerigheidsidee niet in een goddelijke of theologisch:
context, bij haar is dit idee juist zeer aards gericht: de steen der wijzen is 'voorgoed
verankerd in de grond / / voor iedereen toegankelijk' (r. 2—3).
Hoe moeten we 'hier' uit r. 1 geografisch situeren? Het verwijst in ieder geval naar
ecn piek die in oppositie Staat met de top van de berg: de voet van de Everest of het
dal. Het idee dat de berg verder verwijderd is van de essende dan het dal articuleeit
Warmond ook in het gedieht 'Dunner 3' '":

regen op een berg
treuriger dan in het dal
want verder
van oorsprong en einddoel

Het dal is hier niet alleen een geografische aanduiding. Door de vermelding dat het
dichter bij 'oorsprong en einddoel' ligt, krijgt het dal een symbolische dimensic.
HfX hoyfxu&aande Jcnrtr #edirJbi roepr bi,i rni,i ecu taoisiische tekst van Lao Tze cp,
die verduidelijkend kan werken:

De vallei en de geest sterven nimmer
ze vormen de mystieke moeder
haar poort is de oorsprong van hemel en aarde.
Deze (oorsprongl schijnt eeuwig te blijven,
en kan door gebruik nooit worden uitgeput.

Ik volg het commentaar van de sinoloog Kristofer Schipper bij deze passage van
Lao Tze. Het dal opent zieh: al het water van de omringende bergen stroomt naar
het dal en verzamelt zieh daar. Zo opent ook de geest zieh voor allerlei van buitenaf
körnende mvloeden. De vallei is, omdat ze het water in zieh verzamelt, een symbool
van concentratie en, omdat het water in haar afdaalt, een symbool van verdieping.
Deze twee geestelijke aspecten -concentratie en verdieping— zijn nodig om de
Oorsprong te doorgronden, om tot de essentie van het leven door te dringen.
Kent de berg een sober leefklimaat. het dal daarentegen is vruchtbaar. Warmond
wijst een weihaast materialistisch te noemen spiritualiteit af die -vanuit haar visie-
vooral gericht lijkt te zijn op verder. hoger, meer. Haar voorkeur gaat niet uit naar
de zieh mannehjk verhertende berg, maar naar het nioederlijke dal. Daarniee kiest
2e misschien ook voor wat traditioneel het 'vrouwelijke' genoemd wordt. In

11 Andreis Burnicr. MyrtiWr <i« imipf in <k /ittoufmjr. Leiden 1988: 84
12 in: O i t o m s/xrvvk. Amstcnüm 1979: 34
13 in: Lao Tie, Tau 7? Ti/in«. Den Hug i.j.: 14
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taoistische teksten wordt de vallei aangeduid als 'de mystieke moeder' of'de Duis-
tere Vrouw'. Volgens Schipper venvijzen deze termen naar de aarde, een vruchtbaar
lichaam met een vredige natuur.'^ Hoewel de berg ook deel uitnuakt van de aardc,
maar zieh daar tegelijkertijd ook eiugszins bovenuit lijkt te verhörten, voelt
Warinond zieh in een lager gelegen gebied meer thuis. Dit is niet alleen een geo-
grarlsche voorkeur. Het impliceert ook een voorkeur voor een daarmee sanienhan-
gende spintuahteit, die aardser, 'vrouwelyker', eenvoudiger en mtiuter
prestatiegericht is dan de spiritualheit die ze met bergbekluninen in verband
brengt.

3. Z/p/jjer /iff MM

Het derde gedieht van 'Everest/Himalaya" roept een mystiek aandoende ervaring
op. Er zijn enkele karaktenstieken die in deze richting wijzen: tijdloosheid (r. 1-2),
stilte (r. 6), het ervaren van de leegte (r. 7-8) en het gebruik van paradoxen door het
hole gedieht. De geijkte categorieen van werkelijkhcidsbeleving zijn weggevallen.
In dit derde gedieht worden een paar grenzen overschreden die plaatsing in eon
mystiek interpretatiekader rochtvaardigon, namolijk de grons tussen hedon on
verleden (r. 1-2) en die tussen leegte en materic (r. 7-8).
In de passage 'Ziehier het nu / terug als gister' (r. 1-2) wordt een temporcle grens
doorbroken. Heden en verledon vallen samen.zijn niet gcschcidcn.althans zo wordt
het op dit moment door de dichter en de lezer beleefd. Er is geen lineaire tijdsbelc-
ving, maar een cyclische: het nu wordt gister, het gister wordt nu enzovoorts. Dc
uniciteit van het tijdstip is als het ware doorbroken. Heden en verleden worden
even met meer gevoeld als geisoleerde en tegengestelde traginenten, maar als
onderling inwisselbaar. Daarmee wordt het tijdsbegrip gerelativeerd.
Het tussenwerpsel 'ziehier' vestigt de aandacht van de lezer op wat komen gaat.
Bovendien wijst deze visuele aanduiding op de rol van het zien in de mystieke erva-
nng, die een direct inzicht met zieh meebrengt dat buiten het gebied van het intel-
lect ligt. In het eerste gedieht van de cyclus gaan 'blinden | . . . | kijken / of het wel
waar is'. Zij gaan echter uit van het zintuiglijk zien, dat ontoereikend en zelfs
misleidend is. In het derde gedieht is het zien eerder van mystieke aard. Dit
'schouwen' wordt -hoe kortstondig misschien ook- niet geblokkecrd door het
dualistische denken in begrippen. Er is een beleving van ccn ongedirTerentieerde
eenheid, van non-dualisme.

Met het licht is ook iets bijzonders aan de hand. Uiteraard verwijst de dichter in
eerste instantie naar het reele licht cn dc reele schaduw, die in de Van Dale als volgt
wordt omschreven: 'een donkere vorm waarin een [ondoorzichtigj lichaam zieh
door het onderscheppen van de lichtstralen op de bodem of op ccn achtergrond
aftckent.' Niet het licht veroorzaakt een schaduw, maar ccn lichaam of voorwerp dat

14 Knstofcr Schipper. Täo. I > «nrn* « % • wm ChtM. Amsterdam 1989: 166; 241



de lichtstralen onderschept. De regel 'licht werpt zijn schaduw omhoog' is een
paradox.
De 'hoge' schaduw uit het derde deel van de cyclus wordt niet veroorzaakt door het
onderscheppen van zonnestralen, maar van stralen van een lichtbron die zieh op een
laag punt bevindt. Het licht schijnt van onderaf. Maar wat voor licht is het? Een
natuurkundig te verklaren licht of het licht dat mystici vaker noemen als een
verschijnsel dat hun mystieke ervaringen begeleidt? Deze passage geeft zijn raadsel-
achtigheid niet geheel en al prijs. In ieder geval bevindt het licht zieh, net als de
steen der wijzen, beneden. Bovendien zit er lemand gehurkt (r. 5) en meet daar de
leegte, die zieh dus ook daar beneden moet bevinden, voor zover je dat zo kunt
zeggen. Kortom, de aandacht is net als in het tweede gedieht naar beneden gericht.
De lichtervaring gaat samen met een beleving van stilte (r. 6) en leegte (r. 7-8).
'Stilte' en 'leegte' zijn termen die vaak voorkomen in het mystieke idioom. In het
gedieht 'Everest/Himalaya' is de leegte niet een negatieve term die duidt op afwe-
zigheid, ze is juist iets wat zintuiglijk waarneembaar is, zoals blijkt uit de paradoxale
regeis 'de leegte nieten als vleselijk' (r. 7-8). De leegte wordt op dit moment als een
levende aanwezigheid gevoeld. Het gebruik van de lange e-klanken versterkt het
ruimtescheppende perspectief. Het begrip 'leegte' heeft hier niet de westerse invul-
ling van 'onvervuldheid' of 'zinloosheid' in nihilistische zin. In taoi'stische en
boeddhistische context houdt het begrip 'leegte' verband met een relationele
manier van denken. Met 'leegte' wordt bedoeld dat verschijnselen niet Jos van het
geheel bestaan. Elementen op zieh hebben geen eigen werkelijkheid, ze bestaan
alleen maar in relatie tot elkaar. In de Tau 7c Ti/iii? noemt Lao Tze de leegte een
voorwaarde voor het bestaan van vormen:

van klei wordt vaatwerk gevormd,
en dank zij de ruiinte waar niets bestaat,
kunnen wij ze als vaten gebruiken'*

Het leegtebegrip heeft ook nog een andere inhoud. Het duidt erop, dat de ultieme
werkelijkheid non-dualistisch is. Het is het reflexieve denken dat een scheiding
aanbrengt in begrippen en categorieen. Via meditatietechnieken of tijdens een
mystieke ervaring kun je dit dualistische denken transcenderen en de eenheid van
alle dingen ervaren.
De stilte die door het woord 'bladstil' (r. 6) gesuggereerd wordt, duidt zowel op
arwezigheid van geluid als op arwezigheid van beweging. Blijkbaar is het zo stil in
de lucht, dat geen blad zieh beweegt en daardoor dus ook geen geluid veroorzaakt.
Het is opnierkelijk dat in de eerste drie gedichten van de cyclus visuele en kineti-
sche aanduidingen overheersen, zoals onder meer blijkt uit de woorden "blinden",
'kijken', 'ziehier', 'komen', 'onberoerd', 'werpt', 'gehurkt' en 'meten'. In het vierde

15 Lao Tze, Täw 7? Tjjm* Den Hug z.j.: 19
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en vijfde gedieht echter komen vooral auditieve aanduidingen voor als 'verstaan".
'spreken', 'klokslag', 'onhoorbaar", 'oorverdovend". 'wrstaanbarc tekens' en "lees
hardop'. Het \voord 'bladstil' werkt door zijn meerduidigheid als een scharmerpunt
in deze cyclus: het geeft de overgang aan van het visuelc/kinetische naar hot audi-
tieve. De stilte waar in 'Voor wie uit is op inkcer" zo naar verlangd wordt. lijkt hier
eindelijk beleefd te kunnen worden.

In het vierde en vijfde gedieht van de cyclus wordt de taal als inotief
geintroduceerd: " verstaan', 'taalresten'. 'spreken", "poezie", "verstaanbare tokens' en
'lees hardop'. Is er een verband tussen dit taalmotief en het ervaren van stilte en
leegte in het vorige gedieht?
Van alle zintuigen schynt het gehoor het moeilijkst uit tc sehakelen te zijn. Talrijk
zijn de verhalen van patienten die ondanks de narcose tijdens him operatic allerlei
gespreksflarden hebben opgevangen. De dichter probeert in het vierde gedieht
ontvankclijk te blijven voor de leegte en de stilte, zoals opgemepen in het derdc
gedieht, maar de taal. die samenhangt met het gehoor. werkt .Us stoorzender. Eerst
moeten allerlei taalresten, taaloverschotten opgeruimd worden, woorden die niet
adequaat zijn of afleiden. Ze creeren een eigen werkelijkheid. met eigen wetten,
zoals "niemand kan dan toch spreken / met die andere niemand?" (r. 4-5). Dcrgc-
lijke taalvondsten kunnen in een andere context zinnig zijn. In de O</y$5rr bijvoor-
beeld leidt Odysseus.de vindingrijke.de cyeloop Polyphemus om de tuin door zieh
Niemand te noemen. Als de makkers van Polyphemus vragen wie hem verwond
heeft, antwoordt de reus: "Niemand!" Dank zy de hierdoor ontstane vcrwarring
kunnen Odysseus en zijn vrienden ontsnappen.

Om toegang te kunnen krijgen tot een andere werkelijkheidsbeleving dient men
zieh echter te ontdoen van dit soort spitsvondigheden, omdat ze belemmerend
werken. De poezie heeft hierin een reinigende ftinctie: 'ik gorgel met poezie' (r. ft)
en 'spuw het uit' (r. 7). Poezie is blijkbaar een mogchjkheid om in contact te komen
met die andere werkelijkheid."' Na het 'gorgelen' is de dichter weer ontvankclijk
voor de stilte en de leegte: 'vul nnjn oren / met stilte mijn ogen met leegte'(r. 7-8).
Het lijkt wel alsof ze eerst aan de taal en het daarmee samenhangende rcflcxievc
denken voorbij moet zien te komen. Pas nadat dit dualistische, onderscheid
aanbrengende denken dank zij de poezie getranscendeerd is, is er plaats voor ccn
mystiek aandoend ervaren van stilte en leegte. Het paradoxale is echter, dat
Warmond alleen via de taal in staat is deze ervaring voor de lezcr op te roepen.
Dit gedieht is hiermee een duidehjke exponent van de moderne poezie, aangezien
het gedieht voor de moderne dichter in de woorden van Rodenko een zesdc

16 ab ik het in dit hoofdsruk over een "andere werkelijkheid' heb, bedoel ik met dat er vertchillende
Morten werkelijkheid bestaan, maar dat een en dezelfdc realiteit op venchillende mameren beleefd kan
worden. Die 'andere werkeüjkheid' Uaat hier op een non-duabsuche werkelijkheidservanng.



zintuig is waarmee hij tekens uit een andere werkelijkheid kan opvangen.'^. In
hoeverre dit gedieht ook thuishoort in de zogenaamd 'zuivere' traditie vind ik
moeilijk te bepalen. In hoofdstuk IX gaf ik al aan, dat het zelfs voor Sötemann, die
de termen 'zuivere' en 'onzuivere' traditie in Nederland introdueeerde, niet duide-
lijk is of de poezie=mystiek-opvatting bepalend is voor alle moderne poezie of
alleen voor de 'zuivere' traditie.'" Voor zowel de 'zuivere' als de 'onzuivere' dichter
is de poezie een middel of werktuig waarmee de onbekende essentie van het
bestaan verkend kan worden. Beide soorten dichters hopen, dat het voltooide
gedieht het mysterie zelf tot uitdrukking brengt. Het wezenlijke verschil tussen
beide tradities is volgens Sötemann, dat de 'onzuivere' dichter zichzelf ziet als ziener
en leraar. Daarmee zou de poezie vooral voertuig worden van emoties, inzichten en
geloof. Tegelijkertijd erkent Sötemann dat 'onzuivere' dichters sterk beinvloed zijn
door ideeen uit de 'zuivere' poetica. De vraag doet zieh voor in hoeverre dit onder-
scheid relevant is of kunstmatig is aangebracht. Van de 'onzuivere' traditie geeft
Sötemann namelijk minder citaten, volgens zijn zeggen omdat 'onzuivere' dichters
zieh minder hebben uitgelaten over poeticale problemen. Maar hij erkent ook, dat
hij met de citaten uit het werk van Walt Whitman, exponent van de 'onzuivere'
traditie, een eenzijdige, scheefgetrokken kijk heeft gegeven op diens
poezieopvatting. Sötemann beschrijft zijn werkmethode als volgt:

üepaalde citaten moesten rigoureus ingekort worden om het effect te bereiken
dat ik nastreefde, en bepaalde woorden moesten enigszins worden verdoe-
zeld.'"

Er is op zieh niets tegen een scherpe selectie van citaten om een bepaalde hypo-
these te ondersteunen. Nuancering leidt in dat soort gevallen alleen maar af van de
hoofdstelling. De vraag is natuurlijk wel in hoeverre zo'n 'scheefgetrokken kijk'een
al te vertekend beeld oplevert en in hoeverre zo'n onderzoeksmethode tot een
self-fulfilling prophecy leidt. Daar komt bij, dat poetica en poeziepraktijk van dich-
ters niet altijd s.uncn blijk.cn te vallen. Het is hier niet de plaats om op deze kwesties
nader in te gaan, maar het lijkt me wel raadzaam de conclusies van Sötemann met
de nodige voorzichtigheid te bejegenen.

Terug naar het vierde gedieht uit 'Everest/Himalaya'. Het stütebegrip krijgt er in
dit gedieht een dimensie bij: het is niet alleen een aanduiding voor de afwezigheid
van beweging en geluid, zoals in het derde gedieht, maar het geeft tevens de afwe-
zigheid van störende taalresten en daarniee ook van störende gedachten aan. Stilte

17 lie Paul Rodenico, "De poezie van het "vlies".' In: l£r2<«mfWf raoys CTI ferifiWtm /f. Amsterdam 1991:
249-260
18 zie A.L. Sötcnumi, 'TWee modernistische tradities in de Europese poezie. Eruge suggest]«' In: OTT
/wrtiVii rn /*v.ri<\ Groningen 1985: 77-94
19 Sotcnunn, 1985:92



XI. EVEREST/HIMALAYA ( 2J7 ]

verwijst hier dus ook naar een rüstige geest. waar in 'Voor wie uit is op inkeer' 70
naar verlangd wordt.
Het blijft niet bij het ervaren van stilte en leegte, er gebeurt ook iets intrigerends
met de ademhaling: 'en adem achterstevoren' (r. 9). Pe ge\w>ne volgorde is
inademen en dan uitademen. Hegint de geboorte met met een itudcmmg? Hier is
de volgorde omgedraaid. Niet het spreken, dat op dc uitademing gebeurt, maar het
zwijgen/de stilte wordt nu belangrijk. In de adcmthcrapic wordt inademen in
verband gebracht met nemen en spanning, terwijl uit.uiemen geassooccrd wo nit
met (zieh) geven en ontspanmng. In het 'achterstevoren'.ulcmen lijkt het accent op
de uitademing, op het (zieh) geven en op ontspanmng te liggen
Diverse dichters hebben, ieder op him eigen inanier. het adeinen binnen een
grotere, kosnusche, context geplaatst. liij Goethe knjgt de ademhaling ecu rcli-
gieuze dimensie:

Im Atemholen sind zweierlei Gnaden:
Die Luft einziehen, sich ihrer entladen:
Jenes bedrängt, dieses erfrischt:
So wunderbar ist das Leben gemischt.
Du danke Gott, wenn er dich presst.
Und danke ihm, wenn er dich wieder cntlässt.^'

Een ander voorbeeld is het gedieht 'Ademen' van J .C Bloem. In cerste instantie
lijkt de dichter het leven te relativeren en terug te breiigen tot het maxime: 'I.even
is niet veel meer dan ademhalen'. Maar in de tweede strofe blijkt de adem de
verbinding te zijn met de kosmos en wordt de adem zclf tot kosmisch fenomeen:

Eenzaam bevonden onder 't flonkerstralen
Der najaarssterren boven de gerust-
Geworden wereld, wordt zieh 't hart bewust:
Leven is niet veel meer dan ademhalen.

Maar dat is: in de diepten van dit dal
De oneindige ruimte tot zieh in te leiden

20 J.W von Goethe. GnMitr Arffurfe H M r / Berlin 1976: 367



En, na een wankel ogenblik van beiden.
Die te hergeven aan 't beroofd heelal."'

Bij Warmond duidt het 'achterstevoren' ademen erop dat de overgave, een belang-
rijk facet van de mystieke ervartng, centraal Staat. Inademen is de wereld in jt
opnemen, uitademen is je overgeven aan de wereld. Op dat moment, zo blijkt uii
het vijfde gedieht, wordt het eeuwige in het tijdelijke voelbaar.
Vnjwel de gehele cyclus is gebouwd op paradoxen: 'blinden gaan kijken', 'Ziehiei
het nu terug als gister', 'licht werpt zijn schaduw omhoog', 'de leegte meten ab
vleselijk', 'niemand kan dan toch spreken met die andere niemand', 'vul mijn oren
met suite', 'mijn ogen met leegte', 'adem achterstevorcn', 'De grote klokslag valt
hier eeuwig', 'onhoorbaar oorverdovend', 'verstaanbare tekens: wit bianco niets', en
'ik lees hardop wat ik niet uit kan spreken'. De paradox is een precede van literaire
vcrvreemding dat in de poezie veelvuldig gebruikt wordt. Deze stijlfiguur kan de
lezcr niet alleen nieuwsgierig maken of tot nadenken aanzetten, ze kan ook de al«.
normaal gcaccepteerde zienswijze ter discussie stellen door twee elkaar in eerste
instantie uitsluitende elementen met elkaar te verzoenen. Dit literaire precede is
ook vaak aan te treffen in mystieke literatuur. Omdat de mystieke ervaring niet of
nauwehjks over te dragen is, wordt de mysticus gedwongen poetische taal te
gebruiken, als hij er tenminste nog iets over wil zeggen. In de oosterse mystiek
women paraubxen vooral' gebruil« om aan te tonen dat het rationele denken een
relatieve, zeer beperkte geldigheid heeft. De 7JM 7e Ts/mtj bijvoorbeeld gebruikt dit
precede enerzijds om de lezer/leerling te dwingen nog eens door te denken, ander-
zijds om te laten zien dat pogmgen tot denken en verstandelijk verklaren tot
mislukken gedoemd zijn. In het taoisme is transformatie een essendeel uitgangs-
punt, zoals blijkt uit paradoxale uitspraken als 'wees leeg en je zult vervuld blijven'
of 'wil je nemen, dan zul je eerst moeten geven'. De paradox dient ertoe om de
dwingelniuiij van de begrippen en van vooroordelen te doorbreken. Hij toont aan
wat voor tegenstrijdigheden de verbale communicatie oplevert en wat de grenzen
daarv.ni zijn. Koans, raadselachtige zenspreuken, maken ook vaak gebruik van para-
doxen. Koans zijn net als mantra's vooral bedoeld om een verandermg in de geestes-
gestcldheid teweeg te brengen. Zc proberen het denken los te weken van de
vertrouwde methoden van logisch redeneren. Een koan is niet op te lossen met

21 J.CBIocm. lW;jm<-Uc^vJiV/ififi. Amsterdam 1979:129.J. Kamcrbcek vergelijkt in D c p r ä r urn/C.
BAvw in (:un>/w.< /»rrs/xvfii;/ (Amsterdam 1979:75-80) dit gedieht met Rilkes "Annen, du unsichtbares
Gedicht!', het eerste gedieht uit het rweede deel van Dir SiinrHr .in C)rp/in« (1923). In 'Nijhoff. Blocm.
Rilke' vra.igt Küsters zieh at" of ook NijhorTgeinspirccrd werd door Rilkes gedieht. In ccn voordracht
wer poezie uit 1935 stell Nijhoff dat poezie rekenmg houdt met dc 'inademing' Pbezie 'doct
inademen op dc Icvcndc plekkcn. Hicrdoor ontstaat tdkens een ondeelbaar moment cen stiltcjuist op
die levende plekken. cn in du trillend oponthoud controntcren ziel en oncindighcid.' BIJ poezie voclt
de mens zieh 'terstond in het heelal. Elk goed gedieht bevat deze conrrantatie van puur hcelal en
inwcndighcid |...|". (geciteerd in: / > mruur laj^jjj 81-2. 1988: 178). Het valt buitcn het kader van dit
hoot'dstuk om hier nader op in tc gaan.
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behulp van de logics, maar is juist onrvvorpen om het denkproces tot stilstand te
brengen en de zenleerling daarmee voor te bereiden op de non-verbale ervaring
van de werkelijkheid. De verlichtingservaring gaat nainclijk alle i ategoneen van het
denken te boven. Woorden kunnen nooit de uiteindelijke werkelijkheid weer-
geven."

Het oproepen van de mystieke leegte wordt voortgezet in het vijfde deel van
'Everest/Himalaya'. 'De grote klokslag' (r. 1) overstijgt de tijd: valt hier eeuwig", in
tegenstelling tot de kleine klokslag, die een veel geringer bereik heeft en alleen
maar de uren aangeeft. De grote klokslag is de klokslag waar het om gaat, hij geeft
de essentie aan. Hij duurt eeuwig en het enige wat hij aangeeft is tijdloosheid, stilte
en leegte, 'onhoorbaar', maar zeer doordringend ('oorvcrdovend'). L-venals in het
derde gedieht van de cyclus wordt hier een temporele grens doorbroken: lag in het
derde deel het accent op het cyclische van de tijd ('Ziehier het mi / terug als gistcr')
,in dit vijfde deel wordt de ondeelbaarheid van de tijd voelbaar gemaakt.
Het gedieht is gebouwd op een aantal paradoxen, die met elkaar verbunden zijn
door auditieve correspondences. Ze bevatten enerzijds een element dat geluid
aangeeft en anderzijds een element dat met stilte tc maken heeft:

GELUID STILTE
klokslag valt eeuwig
oorverdovend onhoorbaar
verstaanbare tekens wit bianco niets
ik lees hardop niet uit kan sprcken

Net als in het vorige gedieht is er hier een mysterieus verband tussen stilte en taal.
De volgende regels kunnen ons op een spoor zetten: 'dit |zijnj de verstaanbare
tekens: / wit bianco niets' (r. 6-7). Opgevat als een reeks synoniemen benadrukt
deze tnts de leegte-ervaring. Dc onderlinge betekenisnuances wijzen er echter op
dat de leegte diverse aspecten kent. Het wit, dat natuurlijk ook naar de besnceuwde
top van de Everest kan verwijzen, hangt samen met de zuiverheid van de leegte.
Maar het 'wit' is ook te verbinden met de taal. Zoals in de muziek de rüsten niet de
muziek onderbreken, maar deel uitmaken van de compositie, zo maakt het wit in dc
poezie deel uit van het gedieht. Het is op zijn minst net zo bclangrijk als het verbale
gedeelte van het gedieht. De stilte tussen de woorden laat aan de ene kant het
zegbare klinken, aan de andere kant accentueert ze het onzegbare. Het woord
'bianco' sluit daarbij aan. Ook deze term duidt op het oningcvulde of nog niet
ingevulde, op datgene wat opengelaten wordt. Het 'niets' lijkt me hier niet nihilis-

22 ondeend aan: Frits Sual, Hrt iurt<7»<Adppr/i/i <m<kr?<w(r KM ir myrtirir. Utrecht/ Antwerpen 1978:37; 57



tisch bedoeld. Het geeft aan dat de ervaring van de leegte niet te vatten is i
woorden of begrippen. Alle drie de termen -wit, bianco, niets- verwijzen in dez
mystiek aandoende context ook naar een non-dualistische werkelijkheidsbelevin.
In het boeddhisme betekent leegte immers ook afwezigheid van onderscheid <"
eenheid.
In du gedieht begint zieh al een scheiding af te tekenen, die in het volgende gediel
gethematiseerd wordt: 'voor wie hier geboren is zijn / dit de verstaanbare tekens' t
5-6). Mensen die geboren zijn in het Everest-gebied of in de Himalaya zii
vertrouwd met dit soort leegte-ervaringen, omdat die deel uitmaken van hun belt
vingswereld en eultuur. De passage 'verstaanbare tekens' kan in deze context zowl
auditief als mentaal worden opgevat: de tekens worden gehoord, opgevangen 6
begrepen. Maar geldt dat ook voor mensen die van buitenaf komen, zoa
Warmond? Het gedieht eindigt immers met de woorden: 'ik lees hardop / wat i
niet uit kan spreken' (r. 8-9). Uitspreken is met mogelijk, lezen blijkbaar wel. Aai-
gezien je alleen maar iets kunt lezen wat geschreven of gedrukt is, vat ik deze rege
op als een verwijzing naar de poezie. Alleen het gedieht kan het onuitsprekelijk
verwoorden. Poezie is hier, in de woorden van Rodenko, het zesde zintuig dt
tekens uit het Andere op kan vangen.^

6. O/nW<W door MJI/M ^PflCP

In het zesde gedieht zijn we weer terug bij het zien. Had het kijken in het eerste
deel van 'Everest/Himalaya'een negatieve connotatie ('blinden gaan kijken / of het
wel waar is'), in dit laatstc gedieht geeft het kijken het hoogst bereikbare aan:

De horizon
bijna aanraakbaar
ten minste met de blik

De horizon, de lijn waar hemel en aarde elkaar lijken te raken, is geen vast punt
waar lcm.uid uiteindelijk bij uit kan komen. Als de kijker zieh verplaatst, verplaatst
de gezichtseinder zieh ook. Ze zullen elkaar nooit ontmoeten. Hoewel, in het zesde
gedieht lijkt de dichter iets anders te suggereren: 'De horizon / bijna aanraakbaar'.
Er volgt echter meteen een restrictie: 'ten minste met de blik'.
In deze passage klinken verschillende betekenissen van 'horizon'tegelijkertijd door.
Het woord verwijst niet alleen naar de gezichtseinder, de begrenzing van het blik-
veld. maar ook naar de geestelijke horizon, het gebied dat de geest of het versund
kan overzien. De ervaring uit de vorige gedichten van de cyclus heeft de geestelijke
horizon blijkbaar zodanig verruimd, dat hij 'bijna aanraakbaar' lijkt. De dichter
twijfelt er echter aan of volledig contact mogelijk is: 'maar kan ik dat als ik wil?' (r.

23 rif Paul Rodcnko. 1991:249-260
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4). Met deze opnierking plaatst Warniond zieh in de traditie van de dichten van het
'vlies'. Deze dichters ervaren een heel dun vliesje tussen de alledaagse realiteit en
het Andere. Enerzijds is dit een echec. anderzijds een triomf. onui.it ze er we I in
geslaagd zijn, al is het maar voor even, deel te hebben aan dit Andere.''* Net .»Is de
horizon hjkt het Andere bereikbaar, maar wijkt het als je het nadert.
Warniond plaatst dit echec in een cultuur-historische context. Er is een kloof, oni
in alpinistische ternien te blijven, tussen twee culturen. In het oosten behoort zo'n
ervaring van het Andere tot de iiiogelijkheden: "voor wie hier geboren is zijn / dit
de verstaanbare tekens', zoals in het vijfde gedieht van 'Everest/Himalaya' staat.
Maar de dichter voelt zieh:

gehinderd door mijn bagage
waar de dragers geen weet van hebben:
de grijns van de Mona Lisa
Cleopatra's diademen
de luidsprekers van Hitler
en het slijk van Hollandse polders
Calvijn in het grondwater roeiend

De dragers dragen alle reisbenodigdheden, maar Wannond tont zelf haar cultu-
reel-historische bagage met zieh nice, waardoor ze zieh van hen gescheiden voelt:
schilderkunst, klassieke en contemporaine geschiedenis, de met bepaald veiiijnde
Nederlandse cultuur en het calvinisme. De enumeratie in r. 7-11 represcntccrt een
totaal andere wereld dan die het oosten bij Warniond oproept. Zo vormen de
"luidsprekers van Hitler' een scherp contrast met de stilte en sereniteit die in de
vorige gedichten zo'n grote plaats innamen.
Er is ook een landschappelijk contrast: dc keung ingedamde Hollandse polders
steken mager af tegen het majestueuze, grillige berglandschap van de Himalaya.
Bovendien vomit het drassige poldergebied een scherp contrast met de hardheid en
stevigheid van de bergen. Blijkens de becldspraak in r. 10-11 heeft de dichter ecn
negatief beeld van Nederland en het Hollandse calvinisnie. Roeicn in grondwater is
nogal moeizaam. Dit beeld en het beeld van dc drassige polder zouden kunnen
duiden op een gebrek aan geestelijke diepgang of op de belemmerende en inper-
kende invloed die het calvinisme kan hebben op het zielclcven. Al eerder gaf
Warmond een niet zo vleiend beeld van de doorsnce-Nederlandcr, die herkenbaar
is aan:

24 ne Paul Rodcnko, 'De poezic van het 'vliei' In: tfrzamWiir «My» «i fcn'firfcrn //, Armtcrdam 1991:
249-260
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zijn neergetrokken mond
en aan zijn ingeschapen weerzin om zowel
het lichaam als de geest eens te bewegen"'

De scheiding die Warmond in het laatste gedieht van 'Everest/Himalaya' ervaart
culmineert in de volgende gedachte:

hier kun je voornamelijk denken:
ik hoor hier niet.

Omdat oost en west in dit gedieht bij elkaar komen verliest het bijwoord 'hier'zijr
eenduidigheid: verwijst het naar de Himalaya of naar Nederland? En hoe zit he:
met het werkwoord 'horen'? Is dat een auditieve aanduidmg of betekent het hie:
'ergens deel van uitmaken' of'thuishoren'? Ik vermoed dat al deze mogelijkheder
een rol spelen in die intrigerende laatste regeis. De dichter beseft, dat ze niet thuis-
hoort in de Himalaya, ze kan geen deel uitmaken van de bijbehorende cultuui
Maar gezien de beschrijving in r. KM 1 voelt ze zieh ook met thuis in Nederland
In eigen land verlangt Warmond naar de stilte-ervaring die in het Himalayagebiec
wel mogelijk was. Er is echter een probleem: Nederland is in tegenstelling tot he
oosterse bcrglandschap met de geschikte omgeving om de Signalen uit die ändert
werkelijkheid, waarvan het middendeel van de cyclus rept, te horen otop te vangen.
Ook dat maakt dat ze zieh in Nederland niet thuis voelt.

Met de regel 'ik hoor hier niet' wordt lets afgesloten, wat in de mystieke ervaring
juist zo belangnjk is, namelijk de auditieve sensatie van de stilte (zie het vierde
gedieht: 'en vul mijn oren / met stilte'). De andere realiteit wordt toegedekt. De
dichter is weer terug in een werkelijkheid die gekennierkt wordt door scheiding,
verdeeldheid en lawaai, ze is weer terug bij af. De situatie lijkt op het slot van 'Voor
wie uit is op inkeer 2', waarin het lyrisch subject tevergeefe verlangt naar geestelijke
rust:

mooi moet dat zijn maar hier ter plaatse
welhaast niet haalbaar

door iedere gedachte aan niets
rijdt met knersende remmen een tram.

Er is echter een belangrijk verschil: de stilte-ervaring en het beleven van een andere
werkelijkheid blijkt, ook al is het maar voor even, wel degelijk mogelijk.

25 uit: 'Eenheid van ojd (een thcatrul beginsel)' in: Dr jpwrtoi aon Wrrs<frnfcfH<frn. Amsterdam 1970:
29-31
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Pe tweeledige titel van de cydus weerspiegelt het verschil tussen oost en west. De
Sherpa's hebben voor de Everest eon eigen n.um: Chomoloengma orwel
'goddelijke moeder van de aarde'. De berg werd in 1856 door de 'Ground Survey
oflndia' vernoenid naar Sir George Everest, gepensioneerd 'Surveyor-General of
India". Dit gebeurde vijftien jaar nadat de Engelsen ontdekten d.u du de hoogste
berg van de wereld is. Tot die tijd moest de berg het doen inet de aanduiding 'Peak
XV. Sir Everest was uit politieke overwegingen niet zo gecharmcerd van het idee
om de berg naar hem te vernoemen. De afspr.uk was om een oftkieel in ka.irt
gebrachte berg de naam te geven waaronder hij bij de plaatselijke bevolking bekend
stond. Maar Sir Andrew Waugh. de opvolger van Everest, dreef zijn zin door en
kreeg voor elkaar dat de berg toch naar Everest vernoemd wen.!."''
Er is een scherp contrast tussen de sherpanaam en de westerse a.uiduiding 'Mount
Everest'. In de sherpanaam is de aandacht gevestigd op de verbinding van het
kosmische ('goddelijke moeder') met het aardse. In de westerse naam daarcntegen is
de aandacht gericht op de top, het 'verdere', het 'hogere'.

Waarom noemt Warmond dit gedieht eigenhjk 'Everest/Himalaya'? De laatste
toevoeging lijkt overbodig, want wie weet nu niet dat de hoogste berg zieh in de
Himalaya bevindt? Er moet iets anders aan de hand zijn. De titel bergt een verras-
send contrast in zieh. In de vernoeming naar een persoon komt het westerse indivi-
dualisme naar voren, terwijl de term Himalaya, 'domein van de sneeuw', de
eenheidservaring benadrukt. 'Everest' is symbool voor het individu dat -ook al is
het maar voor even- teruggeplaatst wordt in de eenheid, die op haar beurt gesym-
boliseerd wordt door de Himalaya. Enerzijds verbindt de schume streep in de titel
beide elementen met elkaar, anderzijds brengt hij een scheiding aan. Kortom: de
thematiek van de cyclus in een notendop.
'Everest/Himalaya' zit vol ruimtelijke aanduidingen die te makcii hebben met
'boven' en 'beneden'. Afgaande op dit soort aanwijzingen zou je de struetuur van
de cyclus kunnen visualiseren als een berglandschap. Uiteraard zijn de afstanden
tussen boven en beneden niet exact te bepalen; ook de lijn van de horizon is in dit
geval lastig te visualiseren. Het schema wil alleen maar weergeven dat er een afwis-
seling is tussen boven en beneden en dat het zoeken naar wijsheid in de visie van dc

26 ontlecnd un: Walt Unsvrorth, forrwf. TJw C/firnd/f Boot o/"/fcr (1«ma/f Mounu/n. London 1991:
546-550



dichter eerder 'beneden'(in relatieve zin) moet plaatsvinden dan boven (ook in rela
tieve zin).

I hoger

I losscn op

III omhoog

VI horizon

Ibcncdcn II hier III
daarondcr

IV
lecgle

V
stiltc

VI hoor hier met

Gedichten waarin landschappen en klimaten een menule gesteldheid weerspic
gelen bevatteu vaak transgressiemoticven."^ Ze gaan bijvoorbeeld over pooltochtei
het beklimmen van bergen, het onderzoeken van barre streken, het afdalen in d

...aard»; en in do dî "P7i><\ Ook het verlapiren te kunnen vlieeen hoort daarbij. I)e7
motieven worden tot transgressiemotieven als ze tegelijkertijd verband houden met
de leegte als filosofisch/religieus begrip, eeuwigheidsverlangen, het opheffen van de
tijd, streven naar taalzuiverheid en aardse metafysica."" Hoewel Warmond niet voor
het bergbeklimmen kiest. is er in de 'Everest/Himalaya-cycliis duidelijk sprake van
eon transgressicinotiei". Het derde, vierde en vijfde gedieht, waarin de mystieke
ervaring wordt opgeroepen, zijn 'beneden' gesitueerd. Dit sluit aan bij wat in het
tweede gedieht al werd aangekondigd: 'Hier |beneden| ligt de steen der wijzen /
voorgoed verankerd in de grond'. Hier is sprake van een aardse transcendentie: wijs-
heid hoef je niet ver te zoeken, zij bevindt zieh 'beneden'. als het ware onder hand-
bcreik ('voor iedereen toegankelijk'). Uiteraard kan het beklimmen van bergen ook
een vorm van aardse transcendentie zijn, de berg maakt immers deel uit van de
aarde. Warmond onderscheidt echter twee vormen aardse transcendentie: enerzijds
een vorm die veel inspanning vereist (het klimmen), anderzijds een vorm die rela-
tiet" weinig inspanning vraagt (het aanraken van de steen der wijzen). Zij opteert
voor de laatste mogelijkheid, want, zoals ze elders zegt: 'het ware inzicht ligt diep
beneden'."

27 ' tramntwie' wordt hier gcbnitkt in de neutrale betekenis van 'overstcken', 'passeren'.
28 ontlernd aan Wicl Kusters, /W/Mihfrn. Amsterdam I W )
29 uit: "Denken". In: (irstofnt spKflrfa. Amsterdam 1979: 17
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7. AfyjfiWr

Uit de analyse van 'Everest/Himalaya' bhjkt. dat diverse elementen wijzcn op een
mystiek aandoendc ervaring. Maar impliceert dit dat deze cyclus opgcnomcn kan
worden in de canon van mystieke gedienten of. met andere woorden. koincn deze
aanwijzingen ovcreen met de criteria die Van de Watering heeft opgesteld voor
mystieke literatuur? Wat de inJi<WWi/fc<' romponrnf bet reft, lijki me dat met name
in het nuddendeel van de cyclus het geval. Er is sprake van een eenheidsbeleving,
aangezien de leegte hier geinterprcteerd kan worden als de afwezigheid van het
dualistische, onderscheid aanbrengende denken. Deze ervaring bevat een
ken-aspect, namelyk dat het beleven van de eenheid mogelijk is in het hier en nu.
Of de ervaring de dichter overkomt. is met expliciet uit de tekst op te maken, maar
het lijkt me wel waarschijnlijk. De laatstc rcgel van het vierdc gedieht ('en adem
achterstevoren') interpreteerde ik als een vorm van overgave. Hoewel overgavc
meestal -wat nuj betreft ten onrechte- als lets passiets gezien wordt, lijkt ze me hier
juist het resultaat van een zieh actief bevrijden van taalresten: 'ik gorget met poezic
/ spuw het uit' (IV r. 6-7). Pas dan kan de dichter zieh openstellen voor de leegte:
'en vul mijn oren / met stilte mijn ogen met leegte'.

Dit ontvankelijk zijn voor de stilte en de leegte is een kenmerk van een ander
ik-bewustzijn, dat niet samenvalt met het alledaagse ik-besef. Dovendicn wordt er
geen temporele grens meer ervaren ('Ziehier het nu / terug als gister') en is er
sprake van een eeuwigheidsbelcving ("De grote klokslag/ valt hier eeuwig). Wat dc
mededeelbaarheid van de ervaring betreft, doet zieh een paradoxale situatie voor:
alleen het gedieht blijkt het onuitsprekelijke te kunnen verwoorden.
Wat dcJbrmWr//iff mire componrn/ betreft, levert 'Everest/Himalaya' een bijdrage
aan het mystieke lexicon van bijzondere uitdrukkingsvormen en -middelen. In de
analyses van de diverse onderdelen werd hier al aandacht aan bestecd. Opmerkelijk
is het aantal paradoxen en de verscheidenheid daarvan. Met name de zintuiglijke
paradoxen vallen op: auditief (bijvoorbeeld 'vul mijn oren met stilte'), visueel
(bijvoorbeeld 'bhnden gaan kijken') en tactiel (bijvoorbeeld 'dc leegte meten als
vleselijk'). Daarnaast zijn er een paar paradoxen die met de taal te maken hebben,
bijvoorbeeld 'de verstaanbare tekens: / wit bianco niets' en 'ik lees hardop / wat ik
niet uit kan spreken.' Deze paradoxen ondermijnen de als normaal geaeeepteerde
zienswijze en tonen aan dat het rationele denken een relatievc, beperkte geldigheid
heeft. Bovendien verwijzen ze door hun ambiguitcit naar een andere werkelijk-
heidsbeleving.

Een andere bijdrage aan het mystieke lexicon zijn de diverse beeiden die Warmond
gebruikt om de stilte mee op te roepen: "bladstu", 'dc leegte', het kwijtraken van
taalresten, 'de grote klokslag / valt hier eeuwig', 'onhoorbaar / oorverdovend' en
'wit bianco niets'. De stilte is bij Warmond ovengens veclzijdig. Ze krijgt zowel een
auditieve, kinetische als mentale invulling: afwezigheid van geluid, afwezigheid van
beweging en afwezigheid van störende gedachten.
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In de canon van transgressiemotieven neemt Warmond een heel eigen plaats in. Ze
is niet prestatiegericht. Voor haar geen verafgelegen en moeilijk bereikbare
gebieden. Haar spiritualiteit is niet 'mannelijk', dat wil zeggen gericht op 'hoger,
verder, meer'.*' In hoeverre hier inderdaad sprake is van een gendercomponent,
kan lk in dit stadium nog niet aangeven. Daartoe zullen eerst mystieke gedichten
van mannehjke en vrouwelijke dichters nader onderzocht en onderling vergeleken
moeten worden.
Met wat voor soort mystiek hebben we in 'Everest/Himalaya' te maken en is er een
verschil tussen oosterse en westerse mystiek? Om te beginnen met de laatste vraag:
ten onrechte wordt vaak een onderscheid aangebracht tussen oosterse en westerse
mystiek. Christelijk denken zou dynamisch en creatief zijn, omdat het de werkelijk-
heid en de zinvolheid van het leven bevestigt. Hindoei'sme en boeddhisme zouden
geen creatievc kracht kennen, omdat ze de werkelijkheid ontkennen en dood en
onbeweeglijkheid verheerlijken. In westerse mystiek zou de affirmatie van de
wereld en het leven centraal staan, terwijl oosterse mystiek juist van de negatie van
wereld en leven uitgaat. Oosterse mystiek wordt tegen de profetische religies
afgezet als passief, berustend en contemplatief, terwijl de profetische religie actief,
verlangend en ethisch zou zijn. In mystiek zou het ik ontkend worden in tegenstel-
ling tot profetische religies waarin het ik juist bevestigd wordt. Tenslotte zou
mystiek vrouwelijk zijn en de profetische religie mannelijk.

OOSTERSE MYSTIEK WESTERSE MYSTIEK
negatie affirmatie
passief actief
berustend verlangend
contemplatief ethisch
ontkenning van het ik bevestiging van het ik
vrouwelijk mannelijk

Deze twee typen vind je echter allebei zowel in het oosten als in het westen. In feite
is er ook geen sprake van een tegenstelling, maar van fases waarin het een of het
ander wat meer benadrukt wordt. Het boeddhisme bevat ook een ethische compo-
nent, aangezien boeddha het belangnjk vond dat iedereen op actieve en systemati-
sche wijze zachtnioedigheid cultiveert. De christelijke eschatologie bevat ook een
zckerc negatie door te stellen dat het Koninkrijk Gods niet hier op aarde gevestigd
zal worden. Bepaalde vormen van Christendom legden de nadruk op contemplatie
en waren niet zozeer op het leven hier en nu gericht maar op de eindtijd. Ascese,
flagellantisme en langdung vasten komen in allerlei religies voor als methoden om

30 uiteraard wil ik hiermee niet beweren dat elk nunneiijk mem prestatiegencht is en uit is op "hoger.
verder, meer'. alleen nuar dat xo"n houding in onie westene culruur al dan niet terecht ab •mannelijk
gekwalirlceerd wvn.lt.
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hrt lichaam onder condole te knjgen. Kortom, hot contrast is niet geografisch
bepaald."
Met het ondcrscheid tussen oost en west kunnen we dus niets beginnen. On» te
kunnen bepalen met welke soort mystiek we dan wcl in 'Everest/Hinulaya' te
nuken hebben, maak lk gebruik van ecu mdeling die Bruno Bordiert (I*J*>4) heett
aangebracht. - Hij onderscheidt vijf soorten mystieke crvaringen, ath.mkelijk van
de prikkel waar ze door zijn opgewekt:

twrfovM joorf
religie bybel, goeroe theistische mystiek
natuur turn, landschap natuurmystiok
culturele omgevmg kunst, architectuur moderne mystiek
medemens oorlogsslachtoffers dialogische mystiek
het eigen ik verlangen naar dieper wezensmystick

bewustzijn

De ffcmffirfo myjfiVfc ontstaat door een religieuze prikkel als de liturgieviering, het
lezen in de bijbel, contact met een goeroe of een bepaald kerkelijk dogma. Het
inzicht dat God 66k mens is, veroorzaakte byvoorbceld by Hadewtjch een
mystieke ervaring.
In de fia/MMrmys/iVfc kan een landschap het gevoel versterken opgenomen te zijn in
een groot geheel. Dit kan tot een gevoel van geborgenlieid leiden, maar ook tot
huiver voor de enorme grootheid van de kosmos. Volgens William James is dit de
meest voorkomende vorm van mystiek. Ue meeste ervarmgen vinden plaats in de
natuur en vooral in bepaalde jaargetijden: voorjaar en vroege zoiner.'" Een voor-
beeld van natuurmystiek is het Zo/i/if/if«/ van Franciscus van Assisi.
De «Kx/ern«? myj/iefc is vooral te vinden in eigentijdse mystieke getuigenisscn en bij
moderne schrijvers, aldus Borchert. Deze vorm van mystiek kent weinig affiniteit
met de westerse religie, maar des te meer met de Japanse zen-mystiek, aangezien
ook daar culturele bezigheden, bijvoorbeeld de thceccremonie en tuinaanleg,
worden gebruikt om iemand ontvankelijker te maken voor mystieke ervaringen.
Gedichten, schilderijen, muziek of een kerk zijn voorbeclden van prikkels die tot
moderne mystiek kunnen leiden.

Een ontmoeting met iemand die in een uitzichtloze situatie verkeert, kan een trans-
formerend effect hebben. Dan is er sprake van düt/ogijc/tr myjfiVfc Zo veranderde
het leven van Gandhi radicaal na de ontmoeting met een klasscnloze paria in de

31 dcze gegevens zijn ontleend aan: S. Radhakruhnan, £dirrrn RWI£KVM dm/ Wfcjfmi 77u>u;/i(. Oxford
1939: 64-76
32 Bruno Borchert, Myj/i>fc. Hrf wr/jf/ii/niW, i/r ^rscfcirJoiij, i/r n(o««r wifJ^mf Hurl rm 1994 (tweede,
bijgcwerktc druk), p. 22-26. De voorbeclden bij de venchiilende «oorten inyuick zijn ook hierun
ontleend.
33 William Jam«, 77v linffi« O^RWI^IOUJ Expcnnur. /I 5lu<r/ m Humon Nmurr. New York 1999 (ecnte
edioe 1902): »29-434



wachtkamer van een station. De vele slachtoffers die de Eerste Wereldoorlog
maakte, zetten ook veel mensen aan het denken. Het belangrijkste mystieke werk
uit die tijd is Martin Bubers Mi KMJ DM (1923), aldus Borchert. In de bevrijdings-
theologie in Zuid-Amerika wordt de Ander of God in de onderdrukte medemens
gczicn. Ook dat is een vorm van dialogische mystiek.
ff&zerumyiftefc tenslotte komt voort uit het verlangen dieper in het eigen bewust-
zijn door te dringen of uit het besef dat God bereikbaar is in het diepste van ons
wezen. In bepaalde tradities wordt in dit verband gesproken over de goddelijke
vonk. Dcze mystiek speelde ook al een rol in het vroege Christendom. Een ander
voorbeeld is de inkeringsmystiek van Jan van Ruusbroec (1293—1381). Het
uitgangspunt is, dat we allemaal verbonden zijn met God of het goddelijke. God
sprak immcrs 'Nu gaan we de mens maken als beeld van ons, op ons gelijkende'
(Genesis I, 26). Dat eeuwige Oerbeeld van vöör de schepping draagt ieder mens als
een gegeven met zieh mee, daarom kunnen we in onze ziel een worden met God.
Ruusbroec maakt een onderscheid tussen de in de Genesispassage gebruikte
begrippen 'bceld' en 'gelijkenis'. Het beeld is een gegeven, of je wilt of niet. Door je
mamer van leven kan de gelijkenis met dat beeld groter worden of ongerealiseerd
blijven. Daar is de mens vrij in, aldus Ruusbroec.'''

Uitgaande van Borcherts prikkeltaxonomie concludeer ik dat 'Everest/Himalaya'
een voorbeeld van natuurmystiek is. Landschap en atmosfeer evoceren en
versterken de ervaring van tijdloosheid en non-dualiteit. Dat juist het landschap
hier de prikkel is, blijkt ook uit de suggestie in het laatste gedieht van de cyclus dat
Warmond Nederland minder geschikt acht om zo'n ervaring op te wekken.

34 ne Paul Momnuers en Jan van Bragt. Ruusfowr in flrspnrfc mrt fc« Own». MyjriWr m
Kämpen 1995:169-172



XII. EINDCONCLUSIE

In dit boek stonden proza en poezie van Ellen Warmond centraal en hun relatie tot
het literaire existentialisme. Diverse vragen werden opgeworpen en -waar moge-
lijk- ook beantwoord. Het wordt tijd om de balans op te make». Ik goof een ovw-
zicht van de belangrijkste conclusies en doe hier en daar voorstellen voor vorder
onderzoek.
Het existentialisme is in Nederland vlak na de oorlog niet alleen bij filosofen en
theologen maar ook bij schrijvers al bekend en populair. (Conclusies over oniv.mg
en periodisering van het literaire existentialisme in Nederl.ind zijn p.is inogch|k .ils
aan een drietal voorwaarden is voldaan: allereerst dient er onderzoek te worden
verricht aan de hand van een adequate defmitie; ten tweede dienen niet alleen
genres als roman en toneel onderzocht te worden maar ook poezie; ten derde moot
onderzocht worden of het literaire existentialisme in Nederland dezelfde pcriode
omvat als in Frankrijk (1935-1960) of dat er sprake is van een vertragingsefTcct.
Een adequate defmitie van het literaire existentialisme dient zowel een inhoudelijkr
als een formcle component te bevatten. Voor de inhoudelijke component IK eft Van
Stralen (1996) de nodige elementen aangedragen, terwijl Kern (1970) dat heeft
gedaan voor de formele component.

Ik stel voor zowel het conflictmodet van Sartre als het ambiguiteitsmodel van
Merleau-Ponty in de inhoudelijke component op tc nemen. Beide modelten
presenteren een visie op belangrijke aspecten als pre-reflexiviteit, reflexiviteit,
lichamelijkheid, de blik, vervreemding, sexuele intimiteit en vrijheid. Deze twee
modellen vervangen niet de ethische en de esthetische variant van het literaire exis-
tentialisme. Afhankelijk van de houding ten aanzien van bovengenoemde aspecten
kan er zowel binnen de ethische variant als binnen de esthetische variant sprake zijn
van een conflict- of een ambiguiteitsmodel.
Pas/worf i'oor HifMi<j«(/5/dMrf (1961) en diverse gedichten van Warmond komen zowel
inhoudelijk als formed overeen met de kenmerken van het literaire existentialisme.
Haar werk vertoont niet alleen affiniteit met het conflictmodel van Sartre maar ook
met het ambiguiteitsmodel van Merleau-Ponty. Kenmerkend is een spanningsveld
tussen de Sartriaanse vervreemding en een Merleau-Pontyaans verlangen naar
eenheid en verzoening. De pre-reflexieve ervaring van eenheid is wel degelijk af cn
toe mogelijk, namclijk in de erotiek en in de mystieke ervaring. De vraag of hier
sprake is van een genderfactor kan pas beantwoord worden nadat op basis van de
boven genoemde voorwaarden een corpus van existentialistische romans, tonecl-
stukken en gedichten uit de jaren '40, '50 en '60 van zowel mannelijkc als vrouwe-
lijke auteurs is geanalyseerd.

Wat is Warmonds bijdrage aan het literaire existentialisme? Ten eerste laat haar
werk zien dat het conflictmodel van Sartre ten onrechte als het enige existentialisti-
sche basismodel naar voren is geschoven. Ten tweede heeft Warmond de invulling
van het existentialistische vrijheidsthema verruimd door de vermenging van



sexuele identiteit en gender. Diverse personages zijn namelijk niet eenduidig te
classificeren als homo/hetero of als mannelijk/vrouwelijk. In haar roman lopen
categorieen als homo/hetero en/of mannelijkheid/vrouwelijkheid op een vanzelf-
sprekende en speeLse manier door elkaar. Diverse personages vertonen een
verrnenging van homo- en hetero-erotiek (bijvoorbeeld Hans Erkelens, Bert
Masson en Esther Engelrijk) en/of van mannelijkheid en vrouwelijkheid (bijvoor-
beeld Esther Engelrijk en Jacques de la Rive). In haar poezie is de sekseneutraliteit
op te vatten als een 'genderspel', dat aangeeft, dat Warmond zieh niet aan de
bestaande gendercodes wenst te houden. Een grotere interpretatievrijheid voor de
lezer is een bijkomend effect.

Het na 1970 toegenomen polideke engagement in Warmonds werk impliceert
geen breuk met de existentialistische thematiek, aangezien er ook al v66r die tijd
politick gecngagecrde gedachten in haar werk voorkomen. Het heeft hoogstens wat
meer accent gekregen.
Het laatste deel van dit boek ging in op het 'transgressiemotief in het werk van
Warmond. In de canon van 'transgressiemotieven'blijkt zij een originele positie in
te ueiiien: Warmond rieht zieh met op verafgelegen en moeihjk bereikbare geogra-
fische gebieden. Haar spiritualiteit is niet gericht op 'hoger' en 'verder', maar op
'beneden' en 'dichterbij'. Pas als 'transgressiegedichten' van mannelijke en vrouwe-
lijke dichters nader onderzocht en onderling vergeleken zijn, kan vastgesteld
worden of een keuze ä la Warmond genderbepaald is of niet.
In de laatste hoofdstukken kwam het mystieke verlangen naar eenheid en zuiver-
heid in het werk van Wannond aan de orde. Impliceert dit verlangen een breuk met
hot a.irds gerichte existentialisme? Het lijkt me dat filosofen en theologen
geschikter zijn om deze vraag te beantwoorden dan neerlandici. Toch wil ik met
enige schroom een poging wagen.

In het werk van W.innond spelen enkele met elkaar samenhangende thema's een
rol die in dit verband interessant zijn: vervreemding, de wens te ontsnappen aan een
controlerende en inperkende rationaliteit en het verlangen naar herstel van het
contact met de ander en de wereld. Deze thematiek plaatste ik in de voorafgaande
hoofdstukken in een existentialistische context. Vervreemding ontstaat door een
spanningsveld tussen het menselijke verlangen naar eenheid en de als zinloos
ervaren wereld. In het Sartriaanse conflictmodel is vervreemding niet op te heffen.
het reflexieve en pre-reflexieve bewustzijn worden als essentieel verschallende en
onverzoenlijke ervanngsniveaus opgevat. In het ambiguiteitsmodel van
Merleau-Ponty daarentegen is verzoening geenszins uitgesloten. Een direct en
prinuir contact, waarin geen breuk nicer wordt ervaren tussen subject en wereld.is
wel degelijk inogelijk. Ervaringen van kunstenaars, kinderen en mensen uit diverse
niet-westerse culturen getuigen daarvan.
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Bij Warmond klinkt in het vervreemdingsthema altijd eon verlangen door naar
eenheid of naar de ander, hoe subtiel en indirect de Signalen daarvan son« ook
verborgen mögen zijn. In het gedieht 'Vereenvoudigde religie'" bijvoorbccld lijkt
het lyrisch subject een hoge graad van vervreemding beroikt te hebben. totdat
ineens aan het slot van het gedieht de woorden brief" en "envelop" vorschi|non als
Signalen van het verlangen naar contact: open my en lees me.
Een ander belangrijk thenu in het werk van Warmond is het verlangen zieh tc
bevrijden van een controlerende rationaliteit. die een spontane, pre-reilexievc
lichaamsbeleving in de weg staat. Door het rcfloxiove of tweedegraads bewus(/i|ii
ervaren we een onderscheid tussen subject en object, tussen onszelf en de wen*Id
oni ons heen. Tydens momenten van vervTocinding, waarin het tweedogra.ids
bewustzijn overheerst, wordt het lichaam als object ervaren, tcrwijl in de
pre-reflexieve ervaring het lichaam als subject kau worden beleefd. In de roinan
P<w/K><>r/ iwr Mi'fm<»i<fc/<Mf<f is met name de sexualiteit ecn mogelijkhoid om tot ecn
pre-reflexieve beleving te komen. De hoofdpersoon, Hans F.rkelci«. spreekt in dat
verband over de 'chinese inomenten", momenten waarin hij even loskomt van tijd
en ruimte en zieh verzoend voelt met de wcreld om hem heen.
In haar poezie speelt het verlangen naar de directheid van de pre-roilexicve erva-
ring, zonder tussenkomst van een reflecterend en rationaliserend Ik, een belangrijkc
rol. Warmond gebruikt allerlei Uteraire niiddelen om zo'n ervaring of het verlangen
daarnaar op te roepen: infinitiefconstructies waarin het subject afwezig is ('de huid
vanzelfsprekend bewonen'), beeiden voor het pre-verbale fongelettcrdo tanden')
en signaalwoorden als 'eenvoudig', 'vanzelfsprekend', "probleeinloos", 'zorgeloos',
'natuurlijk', 'onvatbaar', 'terugkeer' en 'oorsprong'.

Opheffing van vervreemding, loskomen van een controlerende rationaliteit, een
unificerende werkelijkheidsbeleving: het zijn elementen die ook de mystieke erva-
ring kenmerken. Afgescheidenheid maakt -ook al is het maar voor even- plaats
voor verbondenheid. De mystieke ervaring in 'Everest/Himalaya' is nict verheven
geestelijk, maar aards gericht. Het lichaam wordt niet ontkend, intcgendeel. Er zijn
juist allerlei met de mystieke beleving samenhangende zintuiglijke gewaarwor-
dingen: 'vul mijn oren met stilte' en 'mijn ogen met leegte' (IV 7-8), terwijl dc
leegte zelfs 'als vleselijk' (III 8) wordt ervaren. Zowel 'stilte' als 'leegte' duiden hier
op een non-dualistische ervaring, waarin het onderscheid tussen geluiden en
dingen —tijdelijk- is opgeheven. Kortom: spontane directheid, ophefTen van
vervreemding en ontstijgen aan een controlerende rationaliteit zijn in het werk van
Warmond niet alleen mogelijk in de sexuele ontmoeting, maar ook in de mystieke
ervaring. In beide gevallen is de ander belangrijk als deelgenoot:

zic voor een uitgebreidc analyse van dit gedieht hoofdttuk VI
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Wat wil je dan? de bergtop?
de inlceer
de zuiverheid
lk-loos?

tot iedere prijs
maar dan daarbij
cen ander oni
het (mee) te delen.^

2 uit: "Oc snclkookpan van dc njd 8". In: /mptosi/ Amsterdam 1976:50



XIII. SUMMARY

In this book research is carried out into Ellen Warmond's work in relation to
literary-existentialism. The first two chapters deal with the problems concerning
definition and time-span of this literary-philosophical 'movement'. In chapters III -
V attention is focused on Warmond's novel. Aw/wrf iwr Mrmi»i<fc/iW</ (1%1). not
for its literary qualities, but because of its high literary-existentialist content. More-
over, the novel can help to explain the poetry, and vice versa. Warmond's poetry is
discussed in detail in chapters VI- XI.

Shortly after the second world war existentialism was popular with theologians,
philosophers and writers in the Netherlands. Initially, the interest was tor existentialist
texts which were connected with the war and it was only later that novels such as
L n/MMjffr (Camus) and L<J Naitt/r (Sartre) were translated. The dichtomy between,
on the one hand, an existentialism of loneliness and despair and, on the other hand,
a later development of an existentialism of moral choice is incorrect, being as Sartre
had, in 1944, stressed the liberty and responsibility of the individual.
Reaching conclusions concerning the magnitude and time-span of literary-exis-
tentialism in the Netherlands is only possible when three conditions have been met:
first of all research must be carried out based on an adequate definition; secondly,
not only should novels and plays be looked at but also poetry, and thirdly, research
should show whether literary-existentialism started later (and also ended later) in
the Netherlands than in France.

An adequate definition of literary-existentialism is not only connected with the
content but also with the form. Apart from focussing on elements such as border-
line situations (viz. a difficult situation in which a person is confronted with him or
herself and is therefore forced to make a choice), the other person as a catalyst,
engagement and enclosed spaces, attention must also be paid to the form: a range of
what are mostly modernist techniques which also make the problems apparent.
Examples of this being the perspective techniques, a variation in philosophical and
literary passages, simultaneity, irony and paradox.

My proposal would be to include both Sartre's ron/Krf morfW and Mcrleau-Ponty's
dttifrijfHi'fy m«ff( in the definition, being as both are connected with a difference in
attitude concerning important aspects such as pre-reflectivity, reflectivity, corpora-
lity, the look, alienation, sexual intimacy and liberty. Generally speaking, in contrast
to Sartre's conflict model, reconciliation and reciprocity are central to the ambiguity
model. Both models could be found in both the rf/iiVdf and the arsf/ic/ir variant. In
the ethical variant the emphasis is on the wish to change that which is seen as the
unjustified reality. The aesthetic variant, also known as the existentialism of the art
of living, stresses the acceptance of reality with all its negative and positive aspects.
This, however, does not exclude social and political involvement.
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The relation between literature and philosophy is complex, especially in a
literary-philosophical 'movement'such as the literary-existentialism. In this book I
have used the /lermrnrurü' wWW to study Warmond's work, viz, the literary work is
clarified for the reader by using certain philosophical terms without endangering
the autonomy of literature. Contents and literary style are, as far as possible, studied
in relation to each other.

CVw/jfrw /// — F Poj/wort twr Mrm<iM</s/<iM</
Warmond's first and only novel, Pas/worf wor JVi«MdM<fo/<iM</ (1961), meets the
criteria for literary-existentialism, both contextually and formally. The strong unity
between form and content is apparent from the wide range of literary techniques
which also uncover the existentialist issues. This novel belongs to the aesthetic
variant of literary-existentialism. It is remarkable that not a single one of the book's
reviewers associate it with existentialist issues, although the connection with the
problems of the postwar youth was made. It wasn't until 1984 that Jan van der Vegt
in an article on Warmond's poetry links her work to existentialism.

C,7;<i/>/ra ^7 - k7// Exiifrnfi'd/um am/ Poffry
It is useful to study poetry, especially that of Warmond, from a literary-existentialist
pe/spttcmv. Thf/wes 5urh JU fe»/; jJie«.»fto/?, border!//?? «ft«www, rf?e persoi«/?..-.}-
tion of objects, enclosed spaces and a secularised interpretation of Christian
concepts point to an affinity with the existentialist range of thought. This is also
shown in the representation of the body. The perception of the body as subject
(/i'i/i) or as object (K'tf/prr) appears to be connected with the pre-reflective and the
reflective consciousness respectively. Sartre's view of love as a game with a
conqueror and a conquered cannot be found in Warmond's work.
Both her novels and her poetry show not only affinity with Sartre's conflict model
but also with the ambiguity model of Merleau-Ponty. The characteristic feature of
this is a field of tension between, on the one hand, alienation (Sartre) and, on the
other hand, a desire for unity and contact (Merleau-Ponty). The pre-reflexive expe-
rience of unity is, at times, definitely possible, namely in eroticism and mysticism.
In her poetry, Warmond uses the abstraction technique remarkably often. Generally
speaking, she uses this technique to generalise individual experiences, feelings and
so forth, therefore placing them in a more universal context. An example of this is
the so-called "he-poems", written in the masculine, third person singular. Another
example is the sex-neutrality in her work. It appears from interviews that Warmond
does not consider sex-distinction to be relevant. Her sex-neutral style of writing
increases the freedom of interpretation and the reader's possibilities for identifica-
tion.

After 1970, political commitment becomes more prominent in her work. However,
this does not mean a break with existentialist themes. First of all, political commit-
ment was a part of existentialism very early on, and secondly, this aspect could be
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seen in Warmond's work before 1970. At the most there is a shirting of emphasis.
Apart from the "melancholic" Warmond there is also a militant Wannoiul who is
aware of her social responsibility as a writer.

C/wp'ro X — X// Afyrfüvm «iurf
A desire for unity, a release from time and space, transformation, a different con-
sciousess and pre-verbal images all play an important part in Warmond's poetry. Up
till now I have used the existentialist phenomenology and its related existentialism
as an interpretation framework for these experiences. However, these experiences
also make one think of mysticism. In this book, mysticism is seen as a literary genre
as mystical texts throughout all ages and cultures have shown a great deal in simila-
rity in vocabulary, use of images and ideas. In chapters X and XII 1 have placed the
two poems," tfor Wie I/if i* o/> /Nfc(*<*r"and "Eirrr.<r/HiMi<i/<»)'<i"in a mystical context.
The so-called fm/>/y rrawrf ru/rarc, which is supposedly a feature of all modem poetry
is not a contemporary western invention but can be found in all ages and cultures,
among others in the centuries-old mystical tradition of the i'i<i »it̂ iifiiw. This also
applies to the poetry = mysticism idea: in many ideologies the creation of the world
by use of the word plays an important role. This concept for example dominated the
mythical or pre-mythical ideas of the ancient world.

In the dyptich, " H w Wi> (/if « o/> /nfeffr", there are two images with a spiritual
meaning: the mine and the mountain. The former symbolising the "katabasis", the
descent and the latter symbolising the "anabasis", the ascent. The attainment of
either spiritual state, however, is hampered by the noisy intervention of a restless
spirit.
Due to the fact that the mountain theme plays an important part in the
"Everest/Himalaya" cycle, I first outlined in chapter XI the differences and similari-
ties in the historical appreciation of the mountain in the Eastern and Western
world. It is at this point that, among other things, the history of "the sublime" is
looked at. Warmond's view of the mountain appears to be a mixture of Eastern and
Western elements. The poetry sequence, "Everest/Himalaya", is dealt with
comprehensively in chapter XII. This sequence is an example of natural mysticism:
landscape and atmosphere evoke and strengthen the experience of timclessness and
non-duality.

Find/ ronWiKion <»i</ rewwjmcfN/d/ioii/or/wrt/irr

What is Warmond's contribution to literary-existentialism? First of all her work
shows that Sartre's conflict model has been wrongly highlighted as the only basic
model for existentialism.
Secondly, Warmond has broadened the interpretation of the existentialist liberty
theme by blending sexual identity and gender. In her novel categories such as
homo/hetero and, or male/female intermingle naturally and playfully.
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Thirdly, Warmond occupies an original position in the canon of "transgression
motives": her spirituality is not directed towards "higher" and "further", but
towards "below" and "close by". It will only be when "transgression poems" by
both male and female poets are examined in more detail and mutually compared,
that it can be ascertained whether or not choices such as those made by Warmond
are determined by gender.

Translation: Dave Mahoney
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can H'<irm<W

In de eerste kolom staan de genoemde en/of besproken gedienten van Warmond in
alfabeüsche volgorde. De rweede kolom bevat in verkorte vorm de titel van de
bundel waarin hct gedieht versehenen is, terwijl de denle kolom verwyst naar de
bladzyden waar het betreffende gedieht in dcze studio aan de orde koine. Sclnnn-
gedrukte paginanummers geven aan, dat een gedieht daar uitvoeriger hesproken
wordt.
De aanduiding a, b of c in de tweede kolom geeft aan dat het betrerVendo gedieht
ook te vinden is in een of meerdere van de volgende bloemlezmgen van W.irmonds
werk:
a = Afms.-eew inernfcirü (Amsterdam I960)
b = 7ft>«i5/>f/cr fi/d. £«i fee«zf MI/ rff yjcJir/i/fn (Amsterdam 1979)
c = Proixwwfcrui/j iwr initvnrr Er« ikfi^r m'r rfr ,<»frfif/ifrH (Amsterdam 1991)

1 - de anderen = 2

Achter glas
Adam Kadmon
Ä la paix comme ä la guerre II

Alles is ijdelheid I/II
Amok

Bidstonde
Bijna alles / bijna niets

Carriere I
Chanson presque triste

Dag dode dichter
De beste composirie is de stilte
De goddelijke divan
De leider spreekt
Denken
De snelkookpan van de tijd 8
Dichter
Dit dan of meer
Dunner

Naar men; a

Weerszij; a/b
Geen bloemen
Het struisvogelrescrvaat;
a/b
Vragen
Proeftuin; a/b

De huid; a
De huid; a

De huid; a
Naar men; a

De groeten
Uitzicht
De groeten; b
Geen bloemen; b
Gesloten spiegeis
Implosie
Proeftuin; a
Wärmte; a
Gesloten Spiegels

161

142.152
191-192
195

159-160
162

124

158-159
122.133.134.
J57-/5«, 160

93-94
123
167-168
195-196
211.244
207. 252
155
133
232
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Eenheid van tijd
(een theatraal beginsel)
Eenvoudig

Eerstc en laatste
Everest/Himalaya

Excuus

Focus

Goed gesprck
Grocten uit Vietnam
en onistreken 2
Grocten uit Vietnam
en onistreken 4

Hagcprcek
Hcrkansing I
Huinanisinc voor kleinbehuisden

In antwoord op uw schrijven
In tenminste twee mensen een
wclbchagen

Kleine antropologie

Lao Tse in zakformaat

Leider
Lezen en schrijven
Long gom pa

Naar men zegt
New map of Via Dolorosa
Niets dan dit

Omgekeerd pcrspectief
Ongeletterd
Op R.C.
Persoonsbewijs voor inwoner

De groeten; b

Vluchtstroken; c

Wärmte; a/b/c
Oldening

Proeftuin; a/b/c

Vluchtstroken

Saluutschot
Geen bloemen

Geen bloemen

Weerszij; a/b
Vragen; c
Geen bloemen; b

Geen bloemen
De groeten

Wärmte; a/b

Het struisvogelreservaat;
a/b/c
De groeten; b
Het struisvogelreservaat; a
Ordening

Naar men; a/b/c
De groeten; b
Weerszij; a

De huid; a/b
Wärmte; a/b/c
Testbeeld; a
Vragen; c

242

75-76, 747-J49,
154
132
213,215,222,
225, 227-244,246
248,251
118

208-209

155
/S4-JS<5

/S3-JS4

144-145
165
190

170-171
166

157

230
120, /5>2-196
153
230

118,198
143-144
162

133

75,152
123-124, 126
162
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Plastische Chirurgie
Pygmalion

Rontgenologic

Schipbreuk
Slaapwandelen
Slightly drunk
Status

Troost voor psychiaters

Über allen Gipfeln sind Gipfel

Vereenvoudigd

Vereenvoudigde religie

Voor wie uit is op inkeer

Waar of niet?
Wiederaufführung Sternenstunde Kaalslag
Wie zieh vergist heeft gelijk
Woonhuis I
Woonhuis II

Ziet/Denkt
Zoals
Zo moet het

Proeftuin; a
Wannte; a/b/c

De huid; a/b

Proeftuin; a/b/c
Naar men; a
Testbceld; a
Testbeeld; a/b/c

Geen bloemen

Implosic

Het struisvogelreservaat;
a/b
Naar men; a

Uitzicht; b/c

De groeten
Kaalslag
Kaalslag
Proeftuin; a/b
Proeftuin; a/b

Testbeeld; a
De huid; a
Gesloten spiegeis; c

122-123
157

148

162
79-80
171
162

155

230

150
/27-/J4.139, 145
149.155. 161. 163
251
118-119.198.
203-2/.?, 215. 225
229.235. 237. 242

188-189
75,149
141
/35-/JJ», 162
139

156-157
150-151
164
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Ri<y5/ifirfc, /l^ri'iuin WJM </fr I^rn, Hans wn (fe H-Ws«iinr(>,_/M/ifH
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november 2001:289-309

Vestdijk, Simon

MfieMKuyne in Jr />eijjen. Ecu rpi&'/i f̂JiV/iJ in nr^nt caM^en. Den Haag 1960"
Vogel. Marianne

öii<ir(/ /><)irn />ii<ifrf. C)irr /iff i\V(/fW<m<t«f /irrrairr f« mdof̂ r/Kippe/i/Jte /ctrn
/ 9^5- /960 . Amsterdam 2(H)1



BIBLIOGRAF1E [ 27J ]

Vuyk, Bep
'Twee boekjes van Ellen Warmond. Geen paspoort voor de eeuwigheid." In:

13-1-1%2

Watering, C.W. van de

Jims /xv;ri> rw /who». Muiderberg
Wentworth, Harold en Berg Flexner, Stuart

77ir Piv/tef DiffioMdry t)/'/lmfrif<jM S/<JMJJ. New York 1968
Wesseling, Lies

'Van ideeengeschiedenis naar cultuurgeschiedenis. Over de ontwikkclingsg.ing
van een interdisciplinaire onderzoekspraktijk.' In: '/V/rfsi/iri/f iitor /iIrrun«i«r̂ r.«7it>-
rffMK 1 1998:49-65

Wieg, Rogi
'Ieder mens is zijn eigen centrum.' In: rff Ib/Jb/rrurtf 7-10-1988

Wit, Han F. de
D f irHw^f« Woei. Oirr </f /»iyf/iö/<^i5f/if <K"/i/oyr«>H</fn I«H (pinfwd/i/nr Kampen

1998"
Wijk, Trudy van

"Je wordt wat ouder en wat dommer."' Een exclusief interview met Anna Bijns
Prijs-winnares Ellen Warmond.' In: Op-?y november 1987

IJzcr, Meta van
'Ellen Warmond. Ontmoeting in proza.' In: _/<"i«?(/ «i rH//i(i<r. Brüssel 1964/7,
p.316-319

IJzer, Meta van
'Ellen Warmond. Zes poetische ontmoetingen.' In: _/fi<?</ <vi ru/rMi<r. Brüssel
1965:267-277

IJzer, Meta van
'Marmeren status versus hanig zijn. Teksten aan de wand in een welvaartsstaat.'
In:JeM r̂f en rn/fMi«r. Oudenaarde 1967:128-135



l 'W)



CURRICULUM VITAE

Trudy van Wijk werd op 23 december 1951 geboren te Amsterdam. In 1977
behaalde zij de akte Nederlands MO-A. in 1983 de .«kte Ncdcrlaiuls MO-B en in
1988 het doctoraal examen Nederlandse taal- en letterkundo .»an de Univerateit
van Amsterdam. Zij was van 1979 tot 2000 werkzaam in het middelbaar ondcrwijs.

[275



[27*]



REGISTER VAN PERSONEN [ 277

REGISTER VAN PERSONEN

Achterberg J«5, 200
Adama van Scheltema 7Ä7
Aertsens 200
Anbcck /5- /6, 79-24, 26, 30,
7/3-7/4, 7 «5
Andreus 74, 7 73, 222
Armando 32
Audcn /#/
Augustinus 2/#
Auwcra 7 #6

Baudelaire 799
Beauvoir, de 76, 7«, 2«, 3/ , 33, 7«,
706, / /9 , 777-/7«
Beckett 46-47
Belle. La 724, /26
Berg, van den 73«
Bernbaum 2/9
Bervoets 7 «6
Blaman 7«, 2/, 3/ , 34, 37, 70«-/7 7
Bloem 237
BöU 37
Bontridder 7 76
Boon 7 75
Borchert 247
Bork 27, 7/3
Bormans 7*7, 796
Boven, van 7 77
Braak.ter 75,22-23
Brabander, den 7 «4
Brems 757, 754
Breton 757
Brouns 7 72
Buber 24«
Buelens 7 75
Bulthuis 70«-709
Burnet 275
Burnier 756,237

Calis 77,775

Calvijn 275
Campen 7 7,33, 7/4, 723,2/6
Camus 75, 77-22, 25, 37-32, 36-37,
39, 65, ««-«9, 97, 706, 7 77, 179, /37,
742, 7 77
Celine 79
Chirico,de 136, 749
Christiaens 7 75
Claus 7 7, 7 74-7 75
Cohen Solal 7 73
Confucius 209

Daalen, van 222
Dante 30,277
Dcbrot 7 «5
Degas 224
Delfgaauw 75-76, 2/, 30
Der Mouw 79Ä
Dieknunn 773
Donovan 33
Doolaard.den 227-222
Dostojevski 79,29
Dresden 76,26
Dylan 33

Eckhart 202-203
Eeden.van 7£7
Elburg 7Ä0, 796
Ensing 7 72
Evagrius van Pontus 20Ä
Everest 243

Faulkner 79
Feijter.de 200
Flaubert 47
Fokkema 7 74, 7«7-7»2
Franciscus van Assisi 223, 247
Friedrich 799-200

Gauguin 224
Gilliams 79«
Goedegebuure 25, 37



27«

Goethe, von 230,237
Gogh, van 224
Gogol 79
Goiter 787,222
Greene 79, 36
Greshoff 708-7 70

Hadewijch 247
Han-shan 27/
Happold /99
Hattum.van 784, 786
Heidegger 35,97
Heijcrmans 787
Hemingway 79
Hermans 76-77,27,34-35, 708
Hcynders Z /6- / /7
Hillary 227
Hillesum 23 /
Hoekstra /85
Hofland /7
Hokusai 224
Holliday 97
Hoornik /82, /84, 786
Hutchcon 59

IJzer.van 708
Irvine 227

James 247
Jaspen 26, 35-36, 38, 62, 97
Jörn 757
Jung 23 7

Kamp, van de 7/0
Keats 767

Krishnamurti 207
Küsters 77, 48, 7 76

Laan 27, 7 73
Lacan 74, 725, 733
Lages 797
LaoTze 230,232
Lemaire 220,223
Li Bai 223
Lucebert 20, 780, 798,200,205
Luijpen 43
Luther 276

Magritte 736
Mallarme 799
Mallory 227
Manet 224
Marcel 26,36
Mazis 43
Meijer 739, 765, 787, /98, 205
Merleau-Ponty 40-42, 44, 48, 66, 76,
78, 7 7/, 727, 726, 732, 738, 753,225,
249-250
Michaelis 782, 787
Mok 782
Molen, van der 7/4-7/5
Morden 7 70, 772
Mulisch 32-33, 787
Murdoch 27,34

Nicholson 279
Nietzsche 27
Nijhoff 799
Noordzij 709, 787
Nooteboom 222

Kern 45, 47-49, 249
Kierkegaard 26-27, 35-36, 46-47, 62
Kipling 22tf
Knuvelder 24
Koestler /9
Kousbroek 17
Kouwenaar 77,33-34,48, / / 4 , / / 7 ,
782, / 98, 222

Ostaijen.van 798-799

Pascal 37
Peijpers 787
Pelgrom 7/9-/27, 788
Petrarca 278
Peursen, van 7 6



REGISTER VAN PERSONEN {27*

Plato
Polet I «2

Rabelais 63
Ramaer 7 «6
Redcker 76
Reve 20-2/, 70«
Rilke 729
Rimbaud / 99, 205
Robberechts /73
Rodenko 79, 22, 7 73, 7 76, 200, 202,
205, 240
Roland Holst, A. 79«
Roland Holst, H. 78/
Romein-Verschoor 7«
Rooduijn 7 7
Rubinstein 70«-709
Ruiter 25
Ruskin 27«
Russ 7 7/
Ruusbroec 202, 24«

Samkalden 792
Sappho 765, 767
Sartre 75-23, 25-26, 2«, 30-37, 33,
35-37, 39-44, 47-4«, 64, 67, 76, 7«,
«5, 97-92, 700, 703, 706, 7 73-7 74,
7/6-7/7, / /9 , 732, 742, 745, /54,
7 7«-7 79, 790,270,249
Schagen,van 2/7
Schierbeek 7 7, 33, 4«, / / 4, 7 / 6- / 7 7,
754
Schipper 232
Schölten 7«0
Schräm 32
Sedar-Senghor 7«0
Sierksma 2/
Smith 97, 743
Smulders 25
Sötemann 799,236
Stassaert 7 73
Stirner 7 «9 • •

Stralen, van 7 7- 72, 22, 25, 27, 29,
3 7-3«, 40, 45, 4«-49. «5, 92, 704, 7/6,
720-727, 7 7«, 249
Struyker Boudier 7 7 7

Teister 7 «2
Tenzing Norgay 227
Thüscn, von der 220
Tsjechov 7 9

Vanheste 77,27,23,26-27, 7 73
Vasalis 35,4«, 776-777. 7«5-7«7, /9«
Vegt.van der 7 70, 7/7, 7 79, 735-736,

739, 79«
Verwey 222
Vestdijk 75,222
Voeten 7 «2
Vogel 707-70«. 7 70, 772
Vrcc.de 7 76
Vreede.de 7«7
Vries.de 276
Vuyk 709

Waarsenburg, van de /«2, /«6
Walravens 7 75
Warmond 35, 39, 4«-49. 52, 55-57,
60-67, 67, 74-75, 79, «2, «4, 93, 704,
706, 70«-///, 7/6-//7, 7/9-/2/, 723,
726-727, 729, 737, 734, 739-740, 745,
749, 753-/55, Z59-76/, 763, 765,
76«-769, 772-/73, 7«2, 7«6-7««, 797,
797, 203, 270, 2/5, 222, 227, 23«,
247,243,249,257
Watering, van de 200-203, 245
Waugh 243
Whitman 236
Wieg 769
Wolf-Catz 70«






