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VICTOR E. VAN VRIESLAND

DE OUDE MAN IN HET VOORjAi\.R

De stemmen van de lente lijken zachter
In de open leegte door den storm gelaten.
Geruischloos sluipt de zon achter het dak om
En wordt verdeeld in leegte, bleek en laaiend
En ademend, en legt zich rennend aan het
Gonzend Londensch lijntoestel, rust daar even -
Alreeds voorbij - en tuimelt er weer af.
De boersche bloementuintjes in de stralen
Blijven trillende van onschendbaar leven.
Als breede zwammen zacht en zwaar en slap,
Kleurporseleinen breekbare eeuwigheid,
Begonia's, bros versteend uitgespreid.
De verre dorpsgeluiden spieglen vrede,
Van deze wereld niet maar van het hart.
Zoo veel van liefde dat zoo vele jaren
Mijn borst deed klinken liet haar leeg en leeger.
Nu ik onder de boomen stilte vind
Waar ik jaren lang tevergeefs naar wachtte
- De einder krimpt samen tot een kleinen kring -
Wellicht dat hier de weg ten einde ging
Langs die al eeuwen eigen boerenhoeven
Naar eenen middagsluimer die de droeve
Droomen in hunne looverschemering
Oplost, neerhoudt en vangt. Is dit bevangen
Wegzinken niet een helder onbewust
Aanspoelen aan de blind blinkende kust
Vanwaar geen weerkeer is? Doolage's end.
Hier vind ik weer terug de dagen van
Ontwaken, nu uiteindlijk slapen kan
Wie van den aanvang af den afloop kent.



P. MINDERAA

TWEE GETUIGENISSEN OVER
DE BESTEMMING VAN HET DICHTERSCHAP 1)

De bestemming v"anden dichter is, naar zijn wezen, om te zingen.
En het lijkt onnodig te betogen, dat zijn bestemming niet ligt in de
katheder der wetenschap, op de kansel, in de landbouw of de poli-
tiek. Althans als dichter; dat de mens, de burger, die dichter is, in
de genoemde en vele andere maatschappelijke bedrijven zijn rol
kan spelen is al even evident. Zelfs zal niemand ontkennen, dat
de burger met zijn bepaalde functie en de dichter in één persGon-
lijkheid zelden twee geïsoleerde fenomenen zijn. Maar als dichter
nietwaar, heeft hij te zingen en natuurlijk zingt dan ook hier elk
vogeltje, zoals het gebekt is.
Zonder twijfel zouden wij op een veel omstreden terrein komen,
als ik de vraag aan de orde stelde, welke betekenis deze zingende
dichter behoort te hebben in de samenleving. Is hij de Leider van
Verwey, de paria van Gossaert, de avonturier van Aafjes? Het is
niet mijn bedoeling in mijn voordracht deze vragen anders dan ten
hoogste zeer zijdelings aan te roeren. Ik ga er van uit, dat de dichter
zijn bestemming volgt door te zingen, waar en hoe dan verder ook
zijn plaats in de menselijke orde zijn mag. Doch dan blijft bij even
doordenken de grote vraag: Wat is dit zingen, hoe hebben de
dichters zelf hun zingen verstaan in zijn oorsprongen, achter-
gronden en gerichtheid, in zijn wezen en wezenswetten ? Deze
vragen zijn eigenlijk eerst in de moderne literatuur bewust gesteld
en in gedétailleerde theorieën beantwoord. Tevoren hebben ver-
scheidenen "de waerdigheit der poëzie" verdedigd en geroemd,
zonder dat eigenlijk de vragen, waarop ik thans doel, als het eigen-
lijk probleem naar voren kwamen. De moderne antwoorden op die
vragen zijn echter legio. Ik noem slechts namen als Kloos, Ver-
wey, Van Langendonck, Van deWoestijne, Van Eyck, Van Ostayen,
Roland Holst, Nijhoff, Marsman, Westerlinck. Bij ogenschijnlijk
markante verschillen is er dikwijls verwantschap in de diepte en
het zou een boeiende studie zijn ze te ordenen, de eigenlijke princi-

') Voordracht (met geringe wijzigingen) gehouden op de Nederlands-Vlaamse bijeen-
komst der Maatschappij der Neder!' Letterkunde te A'dam, 110ct. 1947.
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piële scheidingslijnen te zoeken naast de varianten, die van een
familie zijn. Ik doe uit dat materiaal hier een greep en geen wille-
keurige, maar een bij de groot-nederlandse huldiging van P. N.
van Eyck bewust gekozene. Ik stel de sprekende, oorspronkelijke
getuigenissen van een Vlaming en een Noord-Nederlander naast
elkaar. Het zou daarbij de schijn kunnen wekken, dat het mij aan
fijngevoeligheid ontbrak, waar ik een zeker oorspronkelijke, maar
in denken en dichten nog in groeikrampen worstelende en jong
gestorven Vlaming stel tegenover een in dichten, denken en leven
gerijpt landgenoot. Maar ik heb onder wie mij kennen genoeg de
roep van Vlamophilie om het te durven wagen. En nietwaar, wij
willen niet meer weten van afgescheiden, laat staan tegengestelde
Hollandse en Vlaamse literatuur, wij leven in één, onderscheiden
bloesemende, maar ongedeelde Nederlandse cultuur!
'Wanneer ik allereerst het getuigenis van Paul van Ostayen be-
schouw, dan is het bovendien zeker niet om zijn theorieën als
waardeloos of zonder meer verwerpelijk ter zijde te schuiven. Het
gaat hier voornamelijk om zijn voordracht (te Antwerpen in I926):

Gebruiksaanwijzing der Lyriek. Deze is niet alleen bij alle ernst met de
hem eigen uitdagende ab~oluutheid geformuleerd, maar wordt
geschaad door een zekere troebelheid en buitenissigheid der weten-
schappelijke terminologie, die het moeilijk maakt zijn eigenlijke
bedoelingen te verstaan. De uitgesproken gedachten en de ver-
werking der eigen dichterlijke ervaringen roepen ook in mij weer-
standen op, maar ik meen anderzijds, dat hem ook door serieuse
critici van eigen bodem, als Demedts in zijn inleiding op "De
Vlaamse Poëzie tussen I9I8 en I94I" niet ten volle recht is
gedaan.
Van Ostayen had, toen hij het genoemde opstel schreef, een
woelige jeugdbaan reeds achter de rug en was meermalen van
poëtische partij en uitdrukkingswijze gewisseld. Oorzaak daarvan
was zeker ook een driftig verlangen naar erkenning en een uit de
tijdsomstandigheden en eigen jeugd verklaarbaar revolutionnair
pathos. Doch niet minder stuwde hem de hartstochtelijke begeerte
- en die eigenlijk heimwee was - naar een verjongde, echte levens-
staat zo in de menselijke samenleving als in de poëzie. Hij was eerst
bentgenoot van de expressionisten van Ruimte met zijn humani-
tair enthousiasme, maar scheidde later van Moens en Mussche,
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wees elke ethische tendenz van de poëzie af en werd de verdediger,
theoreticus en experimentator in de Nederlanden van de zogen.
zuivere poëzie. Achtereenvolgens kwamen van zijn hand de kleine
bundels Music-Hall, Het Sienjaal (een der documenten van het
Vlaamse, vooral Duits-georienteerd expressionisme met koortsig
religieus-humanistisch pathos), Bezette Stad, (de om zijn originele
maar teugelloze typografische expressie vermaarde bundel, die hij
later zelf een kureren van eigen oneerlijkheid noemde), Feesten van
Angst en Pijn (voor mij ongenietbaar geworden hartstochtelijke,
maar niettemin cerebrale woord-orgiën, waarin de taal in geladen
atomen uiteenvalt) en Het eerste boek van Schmoll, m. i. de eerste
aanzet van zijn eigen, rijpende poëzie. Dan treft hem de dood.
Wat hij had kunnen worden is een open vraag, te pijnlijker wan-
neer men een ogenblik bedenkt, hoe de in menig opzicht verwante
jonge Marsman zich ontwikkelde na zijn eerste expressionistische
experimenten. Uit Van Ostayens' laatste periode stamt de "Gebruiks-
aanwijzing der lyriek", waarin hij zijn credo geeft over de poëzie
en den dichter. In hoofdzaak zijn zijn beschouwingen als volgt
samen te vatten:
Wat gebeurt er in den dichter vóór en in het creatieve proces?
Van Ostayen meent: de levenservaringen van den dichter zinken
in het onderbewustzijn; zij sterven er niet, maar verbinden zich
met elkaar en met herinneringsbeelden tot nieuwe fenomenen en
duiken als zodanig op een bepaald moment uit het onderbewuste
op. De dichter heeft dan niets te verklaren, hij mag niet sturen of
remmen met de rede, maar moet het opkomende slechts rythmisch-
muzikaal laten uitstromen. Wil en rede mogen zich slechts mengen
in de vervolmaking van het technisch proces. De taal streeft hier
niet naar onmiddellijke uiting van een persoonlijk gemoedsleven en
zij bedoelt volstrekt niet iets te zeggen. De woorden moeten, zegt
hij "de specifiese onderbewuste som, die zich in den dichter naar
aanleiding van een gebeuren vormt, aan de oppervlakte stoten."
Dat wordt dus geen vertolking van dat gebeuren zelf, dat immers
in het onderbewustzijn is opgelost. Er is in het gedicht geen onder-
werp dan het gedicht zelf.
Een gedicht bestaat, onontkoombaar, uit woorden en het woord
is steeds een onscheidbare versmelting van zin en klank, begrip en
muziek. Hierin schuilt een van de moeilijkste problemen van alle
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woord-kunst, dat misschien alleen in paradoxen, ik zeg niet op te
lossen, maar te formuleren is.l) Is het woord, in de functie die Van
Ostayen het toedenkt in het vers, zin of klank? Men heeft veelal
gemeend, klank; zo kreeg zijn richting de naam klank-expressio-
nisme. Hijzelf heeft het althans niet zo gewild; hij kiest noch
de zin, noch de klankwaarde. De resonans van het woord in
het onderbewustzijn - en om deze is het hem te doen - ligt, leest
men, tussen de zin en de klankwaarde in; elders spreekt hij van
een vereniging van beide elementen (wat niet hetzelfde is!). Hij
gebruikt voor die tussenvorm of synthese de m.i. niet gelukkige
term sonoriteit, niet gelukkig en tot verkeerd verstaan leidend,
omdat sonoor immers geheel en al een klank-qualiteit is. Deze
sonoriteit is vooral een eigenschap van woord-verbindingen. Van
Ostayen verduidelijkt zijn bedoeling, een vergelijking makend
met de schilderkunst, door te spreken van "het trillen der waarden
tot elkaar, het imponderabele, dat in de spanning ligt tussen twee
woorden". Deze waarden- in-spanning zijn evenzeer begrippen als
klanken en het lijkt mij onjuist zijn versideaal af te doen met een
term als "spelen met woord-klanken".
In wat ik tot hiertoe over Van Ostayens theorie vermeldde schuilt
veel - trouwens slechts ten dele nieuw - dat ons het wezen, met
name van het lyrisch gedicht en het creatieve proces beter doet ver-
staan. Ik wijs op de gedachte, dat het niet gaat om de onmiddellijke,
adaequate uitstorting van een stuk gemoedsleven, maar om een
complex geheel, een omvorming in het onderbewuste, waarin de
aanleiding gevende levenservaring een component is. Ik herinner
aan het betoog van Gossaert, in zijn nu eindelijk gebundeld opstel
over Lucretius, dat de poëzie eer dan uit onmiddellijke emotie uit
de herinnerring stamt. Ik verwijs verder naar Croce's onderschei-
ding tussen de persona poetica en de persona pratica. In de inleiding
van mijn boek over Van de Woestijne heb ik getracht te omschrijven
uit welke componenten die persona poetica in het lyrisch gedicht
is samengesteld. Aldus: "Hier is ten eerste het totale, bewuste èn
onbewuste zieleleven van den dichter, ten tweede een nog wijder
vergaarbekken van algemeen-menselijk en cosmisch leven, waaruit
in het genoemde totaal, juist door de actie van het scheppings-
proces, veelal via het onbewuste, elementen worden opgezogen en
1) Men vergelijke Ter Braaks "Démasqué der Schoonheid".
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ten derde, thans niet wijder openend naar beperkend, niet materieel
maar formeel, de figuur waartoe en waarbinnen de kunstvorm
de activering dezer elementen stuwt en bedwingt." Ik trachtte
recht te doen aan de persoonlijke en onpersoonlijke, actieve en pas-
sieve, materiële en formele elementen, waarbij de vraag nog open
bleef, welke natuurlijke of geestelijke krachten in den dichter deze
elementen scheppend verwerken. En om een onzer jonge dichter-
generatie te citeren, Bertus Aafjes schrijft in zijn geestige "Kleine
Katechismus der Poëzie: "Dichtkunst wordt" eerst geboren op het
traject tussen het hart en het papier. Men moet zich onderweg van
zijn hart weten te ontdoen." Dat laatste, ietwat boutade-achtig
zinnetje, schijnt Van Ostayen bij te vallen in zijn afwijzing van elke
belijdenis en biecht, wanneer hij bijv. constateert: in zuivere
poëzie is de kunstenaar zelf verdwenen! Maar er is opmerkelijk
verschil. Aafjes gaat in zijn Kathechismus zeker niet zover te
loochenen, dat zich in het vers de ziels- en geestesinhoud van den
persoonlijken dichter openbaart; hij bestrijdt slechts dat de harts-
uitstorting in versvorm van vele quasi-dichters tot echte poëzie
leidt, wanneer het materiaal niet is verwerkt in het scheppings-
proces, dat den dichter dwingt afstand te nemen van het eigen hart.
Bovendien is in Aafjes' uitspraak opmerkelijk de actieve wilsactie
van den dichter: men moet zich weten te ontdoen! Een eerste
bezwaar, dat ik dan ook tegen Van Ostayens voorstelling van den
dichter zou willen maken is, dat hij de gehele geest- en zielsinhoud
maakt tot willekeurig, passief materiaal, waarmee het vrijmachtig
zich ontplooiende gedicht speelt. De dichter is slechts scheids-
rechter, die het spel van de onbewuste krachten binnen bepaalde
perken houdt. Of zoals hij zelf hem noemt: grenswacht, die er op
te letten heeft dat, als een bepaald thema eenmaal is ingezet - hij
noemt dat de praemisse - de uit het onbewuste zich losmakende
reflexen - repercussie-zinnen in zijn terminologie - de grens van
de praemisse niet overschrijden. Ook zulk lyrisch gedicht heeft
als centrum een Ik, Van Ostayen schrijft zelfs "Het Ik blijft het
hoogste goed," maar vervolgt dan: "doch niet het Ik van de
dichter, maar wel het Ik van het gedicht". Hier dicht het gedicht
zichzelf en de bestemming van den dichter is zich te laten bespelen,
een thema op te geven en een oogje in het zeil te houden, dat dit
thema niet geheel verlaten wordt. Dit is een verabsolutering ad



OVER DE BESTEMMING VAN HET DICHTERSCHAP 647

absurdum van de ongetwijfeld juiste gedachte, dat het gedicht,
wanneer we een ogenblik afzien van de daarin zich voltrekkende
overdracht van het zieleleven van zijn schepper op hoorder of
lezer, een eigen, haast met magische dwang zich ontwikkelend
leven heeft. Dit eigen leven is echter slechts een der componenten
van de volledige schepping. En ook in Van Ostayens eigen ge-
dichten blijkt het slechts deze component te zijn; gewild of niet
gewild, is ook de zogen. zuivere poëzie uit "Het Boek van Schmoll"
- ik denk bijv. aan het bekende "Melopée" -, ook al spreekt zelden
het Ik van den dichter, een versluierde belijdenis van zijn ziel.
Een gelijkwaardige verabsolutering kan men constateren in Van
Ostayens beschouwingen over het woord als zin en klank. Waar
het woord is, is overdracht van zieleleven. Ik heb elders getracht 1)
het wezen van de lyriek, niet als scherp af te grenzen genre, maar
als een bepaalde wijze van overdracht van het leven van ziel en
geest, te omschrijven als die methode van overdracht door het woord
die het naast verwant is aan die der muziek. Het blijft echter
een overdracht door het woord, dat'bij al zijn mogelijkheden van
rythme en klank, nooit verlaten is van zin en begrip. De hoogst
denkbare "muzikale" overdracht door het woord zal daarom steeds
overdracht blijven ook van een zin. En er is een lyrische overdracht
van ideeën mogelijk evenzeer als van emoties, die - het behoeft
nauwlijks gezegd - met andere middelen werkt dan bijv. de wijs-
gerige. Ook Van Ostayen erkent in het woord de componenten
zin en klank; hij ziet ze verenigd in de sonoriteit, omschreven als
"het trillen der woorden tot elkaar," en laat uitsluitend daarop de
poëtische expressie berusten. Deze expressie wordt mogelijk door
een spel van elkaar verwante of contrasterende klanken èn be-
tekenissen in waarden en woordverbindingen. Dat is dus wel con-
sequent de methode der muziek. De zin van het afzonderlijke
woord gaat er niet geheel bij verloren - kan ook nooit geheel ver-
loren gaan - maar het rationele element wijkt naar een schemerige
achtergrond, de overdracht van zieleleven wordt in hoge mate
suggererend, redelijk onontleedbaar en nauwelijks vertaalbaar.
Dat is één der mogelijkheden van poëzie, ik zou willen zeggen:
een grensmogelijkheid, waarbij het gevaar niet denkbeeldig is,
dat de door de woorden opgeroepen voorstelling uitsluitend ele-
1) In een binnenkort te publiceren voordracht over "Het Lyrische".
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ment wordt van muziek-spel en slechts een bepaald gekleurd
levensgevoel en stemming overgedragen kan worden. Van Ostayen
noemt zelf als sprekend voorbeeld zijn gedicht "Sple~n pour rirc".
Beter dan abstracte redeneringen kan dit gedicht duidelijk maken,
wat hij op deze wijze bereikt. Ik laat het hier volgen.

SPLEEN POUR RIRE

Het meisje, dat te Pampelune geboren thans te Honoloeloe woont
en in een raode lakkooi gevangen houdt
een kobaltblauwe papegaai
- zij schilderde hem met Ripolinkoeleuren
zoals gezeid de veren blauw
de snavel en de poten geel -
bet meisje van Pampelune te Honoloeloe
dat om haar hoge hals heeft een krans van purperen anemonen
op haar opalen borst kleine barokkoralen
en om haar dijen niets
(vogelveren dorsten haar dijen niet te dragen
zo zeer zijn dun haar dunne dijen)
dit pampeluner meisje, dat te Honoloeloe woont
ken ik niet

Priez toujours pour Ie pauvre Gaspard
Il n'est pas encore mort ce soir

Dit is bekoorlijke en geestige muziek met taal en verbeeldings-
spel. De lang-deinende, kleurrijke rythmische verbeelding van
ongecompliceerd-natuurlijk, teder leven - en men kan overal het
spel van verwante en contrasterende klank en betekenis volgen -
breekt in de korte snik, met zelf-ironie gemengd: "ken ik niet". En
uit het onderbewustzijn van den dichter stijgen dan flarden van
gelezen versregels op, die in een donker-melancholisch accoord
de melodie afsluiten.
Wie zich weet open te stellen voor deze woord-en-zin-muziek,
Verstaat dit gedicht in de zin van een mede-ervaren van de stem-
ming van spleen. Nog eens, hier is een der mogelijkheden van poëzie
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met eigen, ongewone kansen. Een grensmogelijkheid; Engelman
is in zijn vocalises de grens nog wel dichter genaderd. Het is één der
mogelijkheden en een beperkte. Ook al wil men van alle denkbare
mogelijkheden geen rangorde opstellen, het moet in ieder geval
onjuist geacht worden déze tot de bij uitstek echt en zuiver po-
etische te proclameren. En de vraag kan gesteld, of bij zulk pro-
clameren het element zin niet volkomen dienstbaar gemaakt
wordt aan het element muziek. De pretentie, dat dit de poëzie in
haar eigenlijkste, zuiverste vorm zou zijn, lijkt mij even verwer-
pelijk als ene, die de muziek volkomen zou inlijven bij het element
begrip, laat ons zeggen door een soort, in rythmische, klankrijke
formules gestyleerde, ideeën-algebra.
Van Ostayen heeft echter met zijn musiceren nog een geheel
andere pretentie. En juist daar openbaart zich m.i. een geestelijk
tekort.
Hij heeft de poëzie genoemd "een in het metafysische geankerd
spel met woorden" en de lyriek een zwakkere vorm van de ecstase.
Het gedicht is voor hem als het gebed ontstaan uit mystieke ont-
roering, een doorbraak naar het transcendente, die door de rede
niet is te ontleden. Dichten is hem een actie der verrukking. "Mijn
woord", schrijft hij, "gaat in het fantasma der dingen en dringt
tot gene waarde door, wier voren het blote verstand te diep lig-
gen." Dichten is een dóórdringen met het woord in het ge-
heim, dat achter de fenomenen der zogen. werkelijkheid zich
verbergt.
Men denkt hier dadelijk aan de theorieën van E. H. Brémond,
maar Van Ostayen mag er zich op beroepen reeds vóór hem, in I922,
zijn beschouwing van de poëzie als ecstatisch doordringen in het
metafysische te hebben ontwikkeld. Hij raakt hier ongetwijfeld aan
de diepste zin van het gedicht en van het woord. De fenomenen
der ons omringende en in ons wonende werkelijkheid, dragen, in
hun gescheidenheid van ons bewustzijn, een vreemdheid in zich
die wij kennend willen doorgronden. Verborgen in of achter het
physische tergt ons het geheim des levens. Ons denken, discursief
of intuïtief, tracht er in door te dringen, wezen, oorsprong, zin te
verstaan en ons instrument is de logos, het woord. vViede dingen,
wie het leven bij hun naam, hun volle wezensnaam vermag te
noemen - eeuwig onvoltooid en onvolmaakt pogen - heeft de ver-
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vreemding doorbroken, de verborgenheid gepeild, de een-wording
nabijgestreefd. Waar de menselijke rede altijd herbeginnend te
kort schiet, waagt de intuïtie van den dichter een eigen poging, of
bereidt zij de ziel tot een openheid, waarin de naam binnen kan
treden, waarin de Logos nederdaalt. En het vinden van of het
beschonken worden met dit volkomen woord, heft de ziel op in
verrukking. Zonder twijfel is de verrukking van den dichter
om het woord verwant met die der religieuse mystici om de
eenwording.
En Van Ostayen spreekt een diepe waarheid uit als hij zegt: "Uit
het heimwee naar een vaderland van het volmaakte weten en uit
het besef om de ijdelheid van elk menselijk pogen daarheen, uit
dezelfde dubbele oorzaak van verlangen en machteloosheid, die
wekster is van het gebed, spruit de poëzie." Hij gevoelt echter
naast de verwantschap met de mystiek ook onderscheid. "Zoals
de ecstase slechts dit ene thema kent, dat is het schorsen van het
dualistische aanvoelen van God in de kreatuur, zo kent de dichter-,
lijke ziel.alleen dit ene verlangen dat zij steeds wil uitdrukken het
vervuld-zijn door het in het transcendente boren van het woord."
Het is dadelijk al opmerkelijk, dat Van Ostayen niet zegt: "het ver-
langen naar een boren in het transcendente door het woord", maar "het
verlangen dat zij wil uitdrukken het vervuld zijn door het in het trans-
cendente doordringen van het woord". Het woord is dus een autonome
doorbraak in het transcendente; de dichter in en door wien dit
woord handelt, kent slechts de ecstase van vervuld te zijn door deze
zich aan hem verwerkelijkende functie van het woord. Weer blijkt
hier de passieve houding. De gróte vraag is echter: wat moet onder
dit boren in het transcendente en onder dit transcendente zelf
worden verstaan. Het gaat, volgensVan Ostayen, in de poëzie om
een mystische weg tot de kennis der fenomenen. Hij gevoelt zelf,
dat het hachelijk is van mystiek te spreken anders dan waar het
einddoel is de unio mystica met de godheid. Hij laat een fictieve
tegenspreker zeggen: "Zonder God, beroept gij u op hem. Gij wilt
een mysticisme scheppen zonder mystiek, waaruit logischerwijze
volgt, dat gij ons niet mystiek maar mystificatie biedt". Daar-
tegenover stelt hij, dat men, zonder zich het feitelijk doel der my-
stiek te stellen, zich van gelijke middelen als de mystiek bedienen
kan. Het betreft dus een overeenstemming in methode; de keuze
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van de naam "mystisch" wordt m.i. daarmee onvoldoende ge-
rechtvaardigd, al is het gebruik op deze wijze van die naam ook
bij velen gewoon geworden. Wij kunnen zijn bedoeling dus als
volgt omschrijven: in de poëzie boort het woord op een wijze, ana-
loog aan die der mystiek en niet op die der redelijke doorgronding,
in een metaphysische, trancendente wereld en de bestemming van
den dichter is, dit proces aan zich als aan het geeigende instrument
te laten geschieden en als grenswachter het binnen "het raam van
de gedichts-eenheid te harmoniseren. Ik herhaal nog eens, dat hier
voor een bepaald deel zeker licht geworpen wordt op het creatieve
proces. Maar ik stel de vraag: zijn de termen "metaphysisch" en
"transcendent" hier niet ijdelijk gebruikt om. een zeker rationeel
niet te omschrijven, in het onderbewuste vermoede geheim des
levens aan te duiden? Is wat hier fLE:'t"IX. 't"IX. rpucnXIX., achter de na-
tuurlijke verschijning der fenomenen in suggererende taalmuziek
vQelbaar gemaakt wordt, menselijk en geestelijk zinvol genoeg om
met namen als metaphysisch en transcendent te worden bestempeld,
namen die pas gerechtvaardigd zijn voor een gebied van aan de
natuur te boven gaande eeuwige, goddelijke waarden? De teleurstel-
ling kan dan ook niet uitblijven, wanneer men met Van Ostayens
hooggrijpende theorie voor ogen de verzen zelf opslaat. Men kan
er - en ik spreek niet van de krampachtige vroegere experimenten,
maar van de beste stukken uit Het Boek van Schmoll - prachtige
stemmingsexpressies bewonderen, geestige muziekvariaties op
kleurige taal-thema's, maar ik vond geen doorbraak naar een
eeuwigheid, geen openbaring, hoe irrationeel dan ook, van een
goddelijke zin. Zou dat ook mogelijk zijn, als de dichter zijn be-
stemming slechts ziet in het zijn van een passief instrument voor
een autonome woordmystiek ? Is het woord van den dichter,
met een hoe groot percentage buiten-redelijke, hem doorstromende
muziekkracht men het zich ook geladen denke, niet allereerst de
drager en overdrager van persoonlijk ziels- en geestesleven? Van
een op de lange levensweg van persoonlijk dromen, denken, han-
delen en lijden verworven ervaring, visie, geloof? Van een met
actieve, persoonlijke intuïtie doordringen in de wezensgrond van
het zijnde?
Van Ostayens tekort schuilt slechts ten dele in een eenzijdige be-
schrijving en waardering van het proces van dichterlijk scheppen,

\-
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maar bovenal in het feit, dat hij dit proces, deze methodos tot het
een en al van de poëtische werkelijkheid maakt. Ook in dit proces
ontstaat pas echte en diepe schoonheid, als het zich voltrekt in
ziel en geest van een echte en diepe persoonlijkheid.
Wanneer hij zover gaat te beweren, dat hij dicht omdat hij niets te
zeggen heeft, dan is dat ten eerste onjuist, want hij spreekt wel
degelijk herhaaldelijk een eigen zielsinhoud uit - hoe kan het
anders! - maar dan wil hij zich in ieder geval tot dienaar maken
van een natuurproces, dat in zichzelf de natuur niet vermag te
overstijgen.
En laat ons anderzijds het volmondig beamen, de dichter is instru-
ment, instrument van de geest, die zijn beperkte persoonlijkheid
te poven gaat en zich van die persoonlijkheid en de natuurlijke
organisatie van zijn wezen bedient - en het onderbewuste is daar-
van een belangrijk gebied. Est deus in nobis, agitante calescimus
illo. Deze god vermeestert den dichter in zijn persoonlijkheid, ook
waar deze zich naar de natuur verzet. Zoals Apollo de zich razend
verwerende SibylIe in het zesde boek van de Aeneis overmeestert.
En hij drijft zijn bedwongen en nu willig instrument tot de zang -
eigen en meer-dan-eigen-zang - van de geest.

Wie enigszins thuis is in de ontwikkeling van de zielservaringen
en daarmee parallel van de poëzie van P. N. van Eyck, zal zich
niet verwonderen, dat ik juist hem naast Van Ostayen stel in een
behandeling van de bestemming van het dichterschap. Deze twee
dichters zijn in sommige opzichten antipoden; nooit zou een cri-
tische geest alsVan Eyck zich kunnen laten verleiden tot de spel-
experimenten met keuze-loos uit het onderbewuste aanvaard
materiaal alsVan Ostayen waagde. Tracht deze laatste den kunste-
naar enerzijds en den mens anderzijds, den denkenden, naar een zin
des levens hongerenden mens, zovèel mogelijk te isoleren, voor Van
Eyck waren die twee steeds een ondeelbare eenheid. En toch is er
in beider visie op de poëzie en het dichterschap een merkwaardige
verwantschap. Ook voor Van Eyck was de poëzie nooit zonder
meer een muziek en beeld worden van de lusten en smarten van
het individuele leven, maar een door bijzondere krachten ge-
schapen mogelijkheid door te dringen in een andere orde. Ook
voor Van Eyck was het gedicht niet slechts een aan bepaalde
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vormen gebonden middel tot overdracht van een emotie of een
idee, maar zoals hij reeds in 1913 aan d'Oliveira verklaarde, een
onafhankelijk wezen, dat een mysterieus, vruchtbaar leven leidt,
dat de poëtische potentie als latente, levensscheppende .kracht in
zich draagt. Ook voor Van Eyck bevat dit autonome gedicht niet
slechts een schoon-gestyleerde vormgeving van de levenservaringen,
maar wordt er een harmonie in beleefd met een wijdere, voor de
rede onbereikbare werkelijkheid. Ook Van Eyck spreekt over de
menselijke functie die in het dichten werkt als over intuïtie en ge-
tuigt van de verrukking, die opgewekt wordt door de poëzie-in-de-
poëzie, gelijkVan Ostayen in zijn poésie pure de verrukking beleefde
door het vervuld zijn van het onzegbare. Beiden scheiden niet als
zelfstandige elementeri in het vers inhoud en vorm, maar zien in de
vorm een integraal kenmerk van de inhoud, of beter misschien een
inhoud op zichzelf.
Wanneer wij echter in deze verschillende, verwantschap aan-
duidende gevallen de achtergronden, de motiveringen en de per-
spectieven nader beschouwen, dan blijken deze twee belijdenissen
over dichtkunst en dichter ver uiteen te lopen. Ik neem ter eerste
voorlopige illustratie wat gezegd wordt over de verrukking. Bij
Paul van Ostayen draagt de verrukking haar doel in zich; de ver-
rukking om de mogelijkheid der veruiterlijking door het in het
metaphysische borende woord is het een en al van zijn lyriek en
hij voegt er aan toe: "ik streef naar de volledige armoede van het
onderwerp, opdat de geest door niets secundairs, door niets dat niet
lyrisch is, zou worden afgeleid". Als Van Eyck echter ervan spreekt
hoe in de poëzie de individuele stem van den dichter op bijzondere
wijze herleid wordt, zet hij uiteen, dat in die stem dan klinkt
(ik citeer:) "de toon, toon-in-het-rythme, die de woorden ver-
nieuwt, de zin tot aanduiding van een gelukkiger wereld verheldert
en die de poëzie-in-de-poëzie is: de verrukking van de ziel door Gods
schoonheid". Terwijl dus Van Ostayen als het ware blijft hangen
in een ecstatisch moment, dat alleen in en om zichzelf bestaat,
krijgt de verrukking bij Van Eyck een zin en een ziclsinhoud. Ge-
lijksoortige wezensverschillen openbaren zich bij nader toezien ook
bij de andere aanvankelijke verwantschappen. Beter dan dit in-
cidenteel aan te tonen, geef ik u, hoe ook in samenvattingen ver-
schraald, een exposé van Van Eycks theorieën over poëzie en dichter,
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waarmee een beschouwing van zijn geestelijke ontwikkeling nood-
zakelijk verbonden is 1). Zijn leven en werk is van de jeugd af be-
heerst door een diep verlangen naar eenheid en zin. In de eerste
periode uitte zich dat meest op negatieve wijze in het smartelijke
bewustzijn van gespletenheid. Tegenover elkander stonden onver-
zoend de schone lust der aardse zinnen in de getooide doolhof
en de drift naar de sterren. In voortdurende tweespalt waren in
hem gevoel en denken. In een pessimistische wereldbeschouwing
vermocht hij de werkelijkheid niet anders te zien dan als zinledig-
heid en bij alle levensdrift maakte de hunkering naar een eindelijke
zin het zijn hart toch onmogelijk het leven te beminnen boven en
buiten die verborgen zin. Leven werd hem zo naar eigen bekentenis
de koorddans boven de afgrond. Harmonie en eenheid en daarmee
zielsbevrediging vond hij slechts in de dicht-actie. "Onder het
dichten," zeide hij aan d'Oliveira, "voel ik mij als een wijde or-
ganische eenheid." Gevoel en intellect vloeiden dan ineen. Typisch
is de uitspraak: "soms zelfs, het verhaal van mijn twijfel schrijvend,
heb ik een gevoel van vervuldheid, dat ik daarna dan weer moet
missen". Hierin is m.i. meer dan de onmiddellijke bevrijding van
smart en twijfel, die naar de ervaring van alle kunstenaars, ge-
vonden wordt in de objectivering en zeker meer dan een "genuan-
ceerd epicurisme" (Bittremieux). Er was in het dichten de voor-
smaak van een mogelijke harmonie, er was het in de scheppende
actie een ogenblik grijpen van wat in het leven onbereikbaar was.
Dit hangt samen met de geaardheid van de dichtergeneratie, waar-
toe Van Eyck behoort, het zogen. geslacht van 1905. Hun dichten
was, als men het in een noodzakelijk te strakke formule wil uit-
drukken, niet alleen de expressie van een individuele emotie gelijk
voor de 80-ers, maar ook een geestelijke worsteling naar klaarheid,
naar bevrijding, naar wat van de Woestijne zou noemen het licht
der kimmen. Was en is het gelukkige gevoel van vervuldheid niet
mede een voorlopig nog alleen op de wijze van het gedicht naderen
tot die lichtende kim? Of, om een verwante gestalte op te roepen
uit Van Eyck's grote epos, waarin eigen levensgang verbeeld ligt,
denkt men bij deze smartelijke poëzie uit de eerste periode niet

') Ik verwijs hier ook naar het essay van C!em. Bittremieux "P. N. v. Eyck", uitg ..
De Standaard, 1947, waarin echter aan het werk uit de eerste periode geen recht
wedervaart.
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aan Medousa, zoals ze rondzwervend bij de duistere grot der
Gorgonen, opklom naar de top en uitzag in reikhalzend verlangen
over de Okeanos ofnaar de bergen, waarachter de Hesperidentuin
verborgen lag?

Of later, als zij stil, in donkre nacht
Zuidwaarts, naar 't nauwelijks zichtbre waas van glans
Boven de steile bergrand aan de kim,
Reikhalzend uitkeek, 0, 't verlangen zelf, .
(Want Ja, zij wist reeds, wist reeds, wat daar lag!)
Had één dat beeld van starre smart aanschouwd,
Hoog in de helle vlam van 't hemel-licht,
Een stommè weeklacht in één luide lach!,
Of had hij ooit in zoelste zomernacht
Een zo wanhopige, zo smartelijk-Jel
.Gespannen drift uit hunkerend zielsgemis
In liefelijkste gestalte kunnen zien,
En zich niet diep-verbaasd, in bang ontzag
Gevraagd, hoe 't zijn kan dat een schoonheid zó
Volkomen, in zich zelf geen vrede vond,
Doch leed, in stom beklag, aan hoger droom
Dan zelfs in háar vorstelijk vervuld kan zijn? 1)

Medousa is bij dit smartelijk verlangen en vóór-voelen niet ge-
bleven; zij vond door veel ontgoocheling heen de vervulling. In de
visioenen waarin het cosmisch licht, gepersonifiëerd in Athene, haar
verschijnt, beleeft ze, één duizelend ogenblik, de vereenzelviging.
En sedert dien zoekt ze de kloof tussen ik en goddelijke eeuwigheid
te overbruggen. Noch de bouwselsvan het denken, noch de dronken-
schap ener boven de zinnen niet uitstijgende liefde, noch het hoog-
moedig zelfbewustzijn, dat de toegang tot de Hesperidentuin eist,
vermogen haar de vervulling te schenken. De vervulling was er,
een enkel moment van verrukking in de natuur, als de schors die
haar ziel omklemde, als 't ware openscheurt. Zij schijnt echter na
haar trotse poging tot overweldiging van het paradijs, verkeerd in
verworpenheid en vernietigingsdrang, maar zij wordt door de
dood heen in de liefdedaad van Athene toch volledige werkelijk-
1) cursiveringen van mij P. M.
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heid. Pegasus, het paard der poëzie, stijgt uit haar door Perseus ge-
dode lichaam vrij ten hemel. En Medousa's ziel leeft aan de over-
zij der grens, die de dood was, als liefste gezellin van de lichtgodin
Athene in een nu stoorloze harmonie.
Ik deed slechts een enkele greep uit het schone gedicht, waarin
Van Eyck zijn levensgang maar tevens zijn belijdenis aangaande
schoonheid en poëzie symbolisch samenvatte. De voortgang van
zijn religieuse zieleleven, van zijn denken over mens en cosmos,
van zijn poëzie-theorieën, gaat voortdurend met deze beelden
parallel, zodat zij elkander wederzijds verhelderen. De gelegenheid
ontbreekt hier om dat zelfs schetsmatig uit te werken. Wenden wij
de ogen van het gedicht weer naar 's dichters leven en denken, dan
zien wij, hoe hij in zijn tweede periode, ongeveer van de bundels
"Voorbereiding" en "Inkeer" af, de tweespalt te boven komt in
een religieus-wijsgerig en mystiek beschouwen en leven, waarin
hij zich aansluit bij Spinoza of op Spinoza's gedachten voort-
bouwt. Hij leert, voorlopig op de beperkte wijze die met het aardse
leven gegeven is, in de natuur van wereld en ikheid de godsopen-
baring te aanschouwen, de natura naturans in de natura naturata.
Hij erkent als levenswet en bestemming, die godsopenbaring te
dienen met het vooruitzicht eens, in de bevrijde persoonlijkheid na
het lijfelijk sterven, dat op volmaakter wijze te mogen doen. Een
zeer wezenlijk onderdeel van dat God-dienen is hem zijn taak als
dichter, want dê scheppende actie van den dichter verstaat hij als
een bijzondere weg God te openbaren, of liever in zijn Spinozistische
gedachtengang, mede te werken aan Gods zelfopenbaring. Wie niet
mçnistisch denkt, zal hem in deze beschouwingen en terminologie
slechts ten dele willen volgen. Met name het begrip zelfopenbaring
Gods is onlosmakelijk verbonden aan de stelling: deus sive natura.
Wie dualistisch God wel als de Creator der natuur, maar trans-
cendent, als in zich rustende eenheid, ja als persoonlijk wezen den-
ken, zullen eer de door Van Eyck bedoelde functie der poëzie achten
te zijn een openbaring van de door den Schepper in de cosmosgelegde
wezenswetten. Toch liggen de standpunten niet zo ver uiteen, als
in dialectische formuleringen schijnt. Want enerzijds is voor den
theïst God óók immanent in de cosmos aanwezig, (al blijft dit bij
velen slechts theorie) en anderzijds drukt Van Eyck zich, vooral
in de in beelden sprekende poëtische belijdenis noodzakelijk in
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dualistische vormen uit. Ook bij verschil van theologisch-wijsgerige
fundering, is er zo in hoge mate een verstaan en als eigen beamen
van zijn religieuse poëzie mogelijk, al dreigt wel eens het misver-
stand, waarbij iedere ketter zijn letter vindt.
Ook zonder aan theologische discussie te doen, die hier niet op zijn
plaats is, meende ik deze kleine kanttekening niet te mogen ver-
zwijgen. Volgen wij nu Van Eycks eigen uiteenzettingen, zoals die
het meest gesystematiseerd zijn neergelegd in zijn essay: Over Leven
en Dood in de Poëzie. De Poëzie is voor hem een in vormen van taal
hoorbaar geworden harmonie van individuele levensbeweging
met de universele rythmus van de cosmos. Terecht ziet hij het
meest eigen kenmerk van de poëzie in het rythme, dat wezenlijk
onderscheiden is van het rythme der lichaamsfuncties en van dat
der spreektaal. Versrythme ontstaat niet door de regelmaat van een
mechanische beweging, noch door het volgen van verstandelijke,
abstracte schema's, maar door een levende, in individuele en
onherhaalbare vorm verwezenlijkte regelmaat van taalbeweging,
die de uitdrukking wordt van een harmonie met het universele
rythme der natuur, met de harmonie der sferen der ouden.
Daarom is het rythme als vorm-element van het gedicht niet wille-
keurig en uitwendig, maar een integraal kenmerk van de inhoud,
zo niet een inhoud op zichzelf. Zinnen, hart of verstand kunnen
dit bijzondere rythme niet scheppen, ze zullen het soms eer dwars-
bomen -; het orgaan dat in den mens daartoe wel in staat is, noemt
Van Eyck met vier namen: als vermogen tot onmiddellijke bewust-
wording van wezenseenheid : intuïtie; als verwekker van aan-
schouwbaarheid: verbeelding; als scheppingsvermogen van den
kunstenaar: vormkracht en als kern-vermogen, dat die andere hun
samenhang geeft: geest. Waar de geest van den kunstenaar, intuï-
tief een-wordend met de cosmos, door zijn vormkracht verbeel-
dingen scheppend, de materie der menselijke levenservaring, be-
wuste en onbewuste, aangrijpt, transformeert ze deze tot poëzie,
tot de schoonheid, die openbaring voor Van Eyck zelfopenbaring
is van God.
Denken we hier terug aan Van Ostayen, dan zien we overeenkomst
in de nadruk gelegd op het intuïtieve en in het bewustzijn van een
doorbraak der taal naar een andere orde. Maar hier is de dichter
niet slechts een instrument, die de magische kracht, aan het woord

42
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inhaerent, passief aan zich laat geschieden, maar de geest als actieve
vormkracht bedient zich van het instrument der taal. In beider
gedachtengang krijgt de taal in de poëzie-schepping nieuwe functies;
ze wordt meer en anders dan mededelingsorgaan van persoonlijke
ervaringen of gedachten. Maar nu het verschil. Het Ik, dat zingt,
wordt voor Van Ostayen volkomen onbelangrijk, mits het maar
met zijn willekeurig levensmateriaal aan het woord de kans geeft
te boren naar wat hij een metaphysische werkelijkheid noemt. De
in versrythme zich manifesterende vormkracht bij Van Eyck geeft
aan de individuele stem van den dichter en daarmee aan zijn levens-
inhoud het volle recht, maar herschept deze individuele stem, geeft
hem de toon, die de woorden vernieuwt, en kan bovendien nieuwen
zin scheppen. Immers, zegt hij, juist in en door het dichten komen
gezichten, ideeën aangaande het zelf, de mens, de wereld, het leven,
God tot uitdrukking, die de dichter tevoren niet kende en die niet
voldoende verklaarbaar zijn uit zijn gewone ervaringswijze. Mis-
schien zweeft veel hiervan Van Ostayen voor ogen, als hij in de
dicht-actie een soort van ecstatische kennis ziet en in het samen-
trillen der sonore woorden de openbaring van een geheim erkent,
achter de fenomena. Maar hij laat het dichten opgaan in de ver-
rukkende ervaring dezer ecstase op zichzelve.
Ik wil nog op een andere tegenstelling wijzen. Paul van Ostayen
isoleerde, zeide ik tevoren, den dichter van den denkenden, han-
delenden mens. Althans theoretisch, de boeiende werkelijkheid was,
dat hij het niet deed en als springlevend mens niet doen kon. Men
kan nogmaals betreuren, dat een verdere levensrijping, die ook in
dezen onberekenbare mogelijkheden in zich borg, hem niet is
vergund. In Van Eycks gedachtengang is er juist een innig verband
tussen mens en dichter. Hij die van de jeugd af het leven niet kon
beminnen boven zijn verborgen zin, ziet de dichter te beter voor
zijn taak berekend naarmate hij zich zijn bestemming als mens
bewust wordt, nl. zich van binnen uit tot de ware mens (naar
Blake), de nieuwe mens (naar Paulus), of, zoals hij zelf verkiest te
zeggen, de schone mens te hervormen. Dichten en leven worden
hier onverbrekelijk één; poëzie is voor den dichter het handelen der
ziel, waarin alle ander op de eeuwigheid gericht handelen zijn
diepste kracht en rijkste ontplooiïng vindt. In dit beperkte aardse
leven daarin nog veelvuldig geremd, ziet hij met heimwee en ver-
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langen uit naar de volmaakter mogelijkheden generzijds het
sterven, als Medousa's kind Pegasus in vlammend licht ten hemel
klimt, al vervreemdt hem dat verlangen niet van zijn taak hier
op de aarde. De spanning tussen dit verlangen en de liefde voor de
schoonheid van het hier en nu geeft aan vele gedichten uit Van
Eycks laatste bundels - ik noem hier slechts "De Tuin" en "Her-
waarts" - hun zeer bijzondere en tedere trilling.
Ik vat nu nog eenmaal in Van Eycks eigen woorden samen wat
voor hem de bestemming is der poëzie en de taak van den dichter.
"Haar bestemming is: in haar rythme, door haar stem, door haar
woorden en het verband van haar woorden, zingende zichtbaarheid
van God in menselijke zelf- en wereldervaring te zijn" (blz. 46).
En de taak door God-zelf hem met het schenken van zijn gave
opgedragen in dit leven: "rythmen van taal te scheppen, door wier
dwingende kracht elk die horen kan het rythme van Gods eigen
scheppende zelfopenbaring hoort ruisen, elk die zien kan zijn ver-
schijning in schoonheid aanschouwt" (blz. 4.9).
In mijn titel heb ik deze beschouwing over het wezen der poëzie
en de bestemming van den dichter een getuigenis genoemd. Ik
doe dat, omdat men er, meer nog dan een wetenschappelijk ont-
leden en ordenen, de uitspraak in beluistert van het, een geheel
leven dragend, persoonlijk geloof, dat in laatste instantie berust
op evidenties, die men aanvaardt ofniet aanvaardt. Ook als theorie
der poëzie is deze beschouwing origineel, scherpzinnig, openbarend
menigmaal, maar laat zij, als elke theorie, voor het denken en de
practische toepassing vragen open.
Terecht wijst van Eyck als het centrale element der poëzie de
rythmus aan. Versrythme is, zegt hij verder, niet slechts beweging
op zichzelf, maar "beweging van woorden, die door, ja in haar
als persoonlijke stem zingend rythme hun ;:;inoverdraagt". Naar zijn
inhoud is het gedicht bewustwording van individuele gewaar-
wordingen, ontroeringen, gedachten, voorstellingen. De vorm-
kracht verleent aan deze, in de eenheid van het gedicht, hun zeer
bijzondere trilling, helderheid, ja innerlijke lichtkracht. Hoe
brengt het gedicht dit tot stand? Van Eyck antwoordt: "door
letterlijk niets anders dan door een aantal meest alledaagse woor-
den met een wat andere gang dan gewoonlijk te doen bewegen".
Dit antwoord bevredigt mij slechts ten dele. In het vervolg toont
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de schrijver aan, dat de individuele stem van den dichter hier tot
innerlijkste eigenheid herleid, de bijzondere toon krijgt, "de toon-
in-het-rythme, die de woorden vernieuwt, de zin tot aanduiding
van een gelukkiger wereld verheldert". Ik vraag mij af, of hier niet
mede een andere kracht-der-poëzie werkzaam is dan de rythmische
ordening. Ik verwijs naar wat ik naar aanleiding van Van Ostayen
zeide over de onthullende en bevrijdende macht van het waarachtig
woord, dat de werkelijkheid vermag te noemen bij zijn wezensnaam.
Daarin doen naar mijn besef andere qualiteiten mee dan de toon
alleen. De door intuïtie en vormkracht gedreven geest vindt de
naam, de enige naam; de scheppende wordt niet alleen wonderlijk
en heerlijk bewogen door het in hem geboren rythme, maar hij
luistert ook in uiterste zielsconcentratie naar de enig-ware naam.
Onbevredigd verwerpt hij benaderingen tot de volkomene hem
met een gelukkig-makende evidentie verschijnt. Kan deze zielsactie
aan de werking van het rythme worden toegeschreven? Of verloopt
zij, in innige samenhang met het rythme, daarmee parallel?
Een andere vraag betreft de waardering van afzonderlijke ge-
dichten. In Van Eyck's gedachtengang moet eigenlijk ieder gedicht,
dat werkelijk gedicht is, goddelijke openbaring in schoonheid zijn.
Hij drukt zich gereserveerder aldus uit: "Daarom heeft ieder ge-
dicht, waarin iets van die schoonheid tot verschijning komt (d.i.
dus, waarin enigszins menservaring door vormkracht tot goddelijke
openbaring in schoonheid is geworden), recht op erkenning, hoe
ook soms door onschoonheid omgeven, of door de stof waarin dit
geschiedt misschien zelfs verloochend". De dichter, lezen wij, die
zich van de door Van Eyck beleden bestemming van zijn dichter-
schap, en daardoor tevens van zijn bestemming als mens, bewust
wordt, zal dáárdoor in staat zijn tot hogere, niet tot grotere poëzie.
Voor de dichterlijke kracht en de schoonheidswaarde van ieder
vers blijft de omvang en intensiteit van het dichterschap beslissend.
De onderscheiding, hier bedoeld, is duidelijk. Maar is ze, strikt ge-
nomen, binnen Van Eycks gedachtengang ook aanvaardbaar?
Wanneer in rythmus en vormkracht als zodanig zich de openbaring
van goddelijke schoonheid voltrekt, moet dan niet grotere omvang
en intensiteit van dat dichterschap ook groter en intenser open-
baring van goddelijke schoonheid tot vrucht hebben? Of wordt
men gedwongen te erkennen, dat, door menselijke verblinding en
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schuld, ook een luciferische, een, prometheïsche vormkracht denk-
baar is, die, met het licht en vuur aan de hemel ontstolen, een
ongoddelijke schoonheidsbrand doet opvlammen? Dit ware echter,
in Van Eycks conceptie, een parodox.
Over andere belangrijke vragen, die de poëzie raken, had men juist
in dit tot de kernen doordringend opstel, gaarne een nadere uiteen-
zetting gezien. Ik noem, terugdenkend aan Van Ostayens problema-
tiek, de spanning tussen de elkaar nauwlijks verdragende en toch ver-
smolten elementen binnen het woord: muziek en zin. En, de ver-
houding in de scheppingsactie van het bewuste en het, individueel-
en collectief-onbewuste. Men mag hier echter nauwlijks van een
gemis spreken; het gaat in deze studie immers bovenal en speciaal
om de betekenis van het poëzie-rythme, dat verre boven alle tel-
en meettechnieken uit, op verrassende wijze doorschouwd werd in
zijn cosmische en eeuwige diepte.
Zulke vragen doen niets af aan de erkenning van magistrale

kracht en grootheid van deze belijdenis, die tevens - op een wijze
zeldzaam onder de dichters - een tot de kern gaande verantwoor-
ding is van het eigen werk van den dichter en zijn laatste zin.
Op het feest van zijn 60ste geboortedag hebben velen hun bewonde-
ring en dank uitgesproken voor zijn poëzie en zijn literair-historische
essays. Naast hen tredend was het heden mijn voornaamste bedoeling
den dichter te eren in een beschouwing over deze belijdenis aan-
gaande wezen en bestemming van poëzie en dichter, die misschien
de diepzinnigste en schoonste is ooit in onze taal geschreven.
Zoals daarstraks al opgemerkt is, dichten en leven zijn bij Van
Eyck een voortdurende spiegel van elkander, daar leven en dichten
gedragen en doorgloeid zijn door eenzelfde Godsverlangen. Het
essay dat ik behandelde sprak daarvan, naar zijn aard, hoe warm
gestemd ook, op beschouwelijke toon. Moge ik eindigen met de
samenvatting van het daar beledene, nu in naakte, lyrische direct-
heid in het gedicht: Dichterschap (Verzen 1940, blz. 33):

DICHTERSCHAP

Vaak denk ik, moe van arbeid-in-gemis,
(Daar geen uit eigen kunnen dichter is)

Dat somtijds in een zeldzame enkeling
Door onvoorzienbare begunstiging
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De geest wel plots de sterke vleugels rept
En in zijn feilloze opvlucht schoonheid schept, -

Zodat, visioen waar de ademtocht voor faalt!
God zichtbaar uit dat menselijk zingen straalt;

Maar dat hij meestal, slechts indien hij, stil,
(Kleine eigen-wil geärdend naar Gods wil)

Zijn dichten als ondelgbre schuld erkent,
En dan, van al wat hindert afgewend, .

In strenge, blindelings aanvaarde plicht
Zijn leven opdraagt aan 't volmaakt gedicht, -

Eindelijk, als hij verzaakt heeft noch gemord, .
Eén korte, diepe stonde, dichter wordt.

Doch óok die worsteling met het stugge woord,
(Waarachter 't hart de hoge zang al hoort)

Als 't licht ons, toch nog, flitsend binnendringt
En, daar 't uit God is dat het straalt en zingt,

ZIJN liefde ons zingend opheft tot een staat,
Die al ons leed in vreugd te boven gaat, -

Z,e is, korte delging van de óndelgbre schuld,
Om dat geluk de gave die vervult.

Dan neigt mijn peinzen naar die liedren heen,
(Want alle schoonheid is uit God alleen)

Waarin door de aarde omgrensde vreugde en pijn
ZÓ innig aan zichzelf ontzongen zijn,

Dat van de rhytmus die door de aether ruist,
Ook in hun stem een ijle erinnering suist, -

Hoe zou 'k, wat zij tot stem der ziel verwijdt
Niet eren in ontroerde dankbaarheid?
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Zo - wetend door vervulling en gemis,
Dat geen uit eigen kunnen dichter is,

Maar 't al gegeven krijgt, zelf als hij, stil,
Zijn eigen wil staag ordent naar Gods wil,

En moeizaam worstelt tot hij, in zijn woord,
De heldere toon van 't hoge zingen hoort, -

Dank ik eerbiedig voor mijn dichterlot,
Want alle schoonheid is, alleen, uit God.



MARIJN VAN DANTZIG

ONDERGRONDSE BALANS

I

Schok

De televisiezender Droom versmoorde
zijn viering van imaginair geluk;
stoorgolven van de zoemer Morgen boorden
de laatste natrillende beelden stuk.

2

Woorden, voorboden van besef~ begonnen
een nieuw geroep, benoemend scherf biJ scherf,
brokken voortvluchtig materiaal, geronnen
uit snel vervlietend visioenversterf:

3
taalreconstructie van droom-mozaïek,
inspelen van het instrument Bewustzijn
afschilfering van wilde fantastiek
tot een verborgen ondergrondse rust!ijn.

4
Dichter in roes was ik, met pauwenveer
gekroond, zong van een dwaze maan, en golven
die zijn goedmoedig spiegelbeeld in 't meer
met zilver-klokkend lokgelach bedolven.

5
Toen vloog een gier de kamer in en klauwde
mijn pauwenveer in twee, slurpte mijn bloed,
joeg met zijn vlerkslag mij en mijn vertrouwden
voort uit ons daagse doen, ons werk, ons goed.
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6
De tekenfilm versprong: ik was een toekan,
vogel met grote neus, gekooid ten spot,
angstig verscholen, loerend naar zijn boeman
en wachtende op wisseling van 't lot.

7
In dit vroeg-ochtendlijk ontwaken lagen
weten en niet-weten ineengevlijd;
zo had zich door de nacht het eerste dagen
van kim tot blauwe koepel uitgespreid.

8
Een schemeren van verstandelijke normen
doorlichtte 't uitgeftonkerd droomgewelf;
langzaam ontftoersten zich de nuchtere vormen
van kamer, wereld, vrouw, mijn eigen zelf.

9
Het inslapen, een zeldzame vervoering,
vond in de morgen geen schoon tegenspel:
door de atmosfeer, vol ronkende beroering,
raasde een afweer, onheilspellend fel.

10

Een uit het zwerk neerkorrelende vijand
was gruwzaam, vredeschennend losgebroken;
wij staarden voor ons uit: achter het weiland
zagen we reeds de vliegveldloodsen roken.

II

665

Spring op je wiel en vlucht. Zuid? Noord? De brug!
Links suist een glijder neer. Agent! Terug!
Ook achter ons de zwarte reuzenmug!
Dan toch! Dood, levend, altijd samen, vlug!
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12

De stad sliep en de rubberboten landden.
Slechts waakte de onderwereld. Uit de wanden
der straat, langs bang gekijk, sloop het verraad.
Men jouwde ons na, een eeuwenoude smaad.

13
Die stad zou branden duizend meter hoog,
dit centrum zou vergaan tot as en loog,
eerst na dat offer waart gij uitgestreden,
o stad! Geen, die het wist; hier was nog vrede.

14
Doch dagen later zagen wij de brand,
andermaal starend over 't zomerland,
zagen de kudden dichtgeschonkte wolken
loeiend hun \Valme dampen opwaarts kolken,

15
zagen in rood fonteinend vulkanisme
een nooit geloofde gruwel ingelijfd:
laagwerelds oer-magma van atavismen,
waarop het vasteland Beschaving drijft.

16
Uit oude sagen waren opgestaan
wezens van angst en afgrijzen, en gierden
in een orgie van sterven en vergaan,
als wilde heksen, die hun sabbat vierden,

17
koortsfantasieën, gedrochtelijke resten
van wat in kindertijd vaag werd beleefd,
in hete ziektewaan omhooggeprest en
aan vertroebeld denken vastgekleefd.
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18
Zoveel werd waar, wat men vaak had gelezen,
maar niet aanvaard als iets dat echt bestaat:
gil van een moeder, ogen star van vrezen,
brandlucht en hemelhoge vlammen, haat.

19
Vertrouwelijk werd de legende Dood
en onbegrijpelijk het sprookje Leven,
zo irreëel doemde de oorlogsnood
binnen de stille bloei van tuin en dreven.

20

De stad in puin was als een angstdroom: brokken
in drift geschroeide, wankele werkelijkheid.
In leegten tussen wrakke huizenblokken
versmeulde rokend een vergane tijd.

21

Doch wezenlozer dan de stadsmorenen
deden de ongeschonden wijken aan,
gevels van oud-vertrouwde straten schenen
als spookbeelden langs onze weg te staan.

22

Zo was ons lijf: een starre gevelwand
om 't raderwerk van ons gedachtenleven,
en 't mechaniek: was het onaangerand
of toch onmerkbaar uit zijn as geheven?

23
Achter de strakke blokfaçaden lagen
de kamersuiten schijnbaar ongerept;
gelijk we thuis ook niets veranderd zagen
dan in een vaas wat bloemen half verlept.
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24
Maar een onzichtbaar iets zweefde daarbinnen
als een onzegbaar somber voorgevoel,
remmend de wil tot enig herbeginnen
achter het afgedane levensdoel.

25
In ons was nieuwe weifeling geboren:
zo ver gevlucht, vlak bij de kraterzoom
voorshands gered, scheen elke zin verloren
voor ideaal of oude toekomstdroom.

26
Want overheersend was de vraag geworden:
wat waarde in dit tumult van leven en dood,
verdrongen onder 't stampen van de horden,
voor ons 't bestaan nog had, als mens, als Jood.

11
Evenwicht

27
Het denken ging uiteen voor vrouwen mij,
ten eenre in dagelijkse beslommeringen,
ter andere in wereldvreemde dromerij
en noodlotpeilende bespiegelingen.

28
Ik trachtte naar de dagkoers op te maken
een inventaris van bezit en schuld
om uit het kluw van twijfels te geraken,
dat rust en welbehagen had omhuld.

29
Gehouden bij voor-oorlogse notering
leed een disagio het huidig ik,
eenzelvig denken ontmoette geen verering
in 't volkse brallen van het ogenblik:
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Al mijn bezit en schuld bestaat uit wanen,
die ik soms kennis, soms vermoedens noem,
soms machtswellust, soms vrees, dan weer het manen
van plichtsgevoel, begeerte of jacht naar roem.

31
Naar den agnosticus is heel het leven
verbeelding slechts uit onbekende wel;
illusies, wanen, voorstellingen zweven
dooreen in onontwarbaar samenspel.

32
Als grote staten, die eigengereid
de wereldmonopolies tot zich namen,
klonten in dit verbeeldingsleven altijd
de cliquen Ik en Buitenwereld samen.

33
Het lijf, heulend met beide kampen, lokt
het ik tot een volkomen overgave,
dan doet het plots aan als een vreemd stuk have,
dat in de stallen van de wereld hokt.

34
In wezen is het ik uit vele ikken
gevormd, illusionnaire krachtcentra,
waarrondomheen zich ik-gevoelens schikken,
als grondillusies van mijn activa ...

35
Als zoeteliefjes zonder tal verdringen
mijn ikken zich jaloers om mij, toch ben
- denkbeeldig meester, naar wiens gunst zij dingen -
ikzelf, illusie ook, slechts één van hen.
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36
Een zanger somde zijn vriendinnen op:
één lief woont bij de kerk, één in een slop,
één in het poortgebouw, één op een plein,
één in een villa bij het sportterrein.

37
Met eentje zwerf ik door de havenwijk,
met één ravot ik op de buitendijk,
Met één bezichtig ik 't aquarium,
een ander zoen ik in 't rosarium.

38
'k Heb één als pronkstuk voor de boulevard,
één om te griezelen bij 't abattoir,
één om te fluisteren bij de kapel,
één om te slapen in het volkshoteI.

39
Eén ik, een jochie, schuchter en verward,
blameert zijn heer met argeloze daden,
één is een engeltje, als kind verstard
en met een infantiel complex beladen.

40
Eén is een man als ik, maar groter held,
edel en wijs en dapper, niet te remmen,
één is een dromer, die, wars van geweld,
zich aan een ijle roes zoekt vast te klemmen.

41
Eén is als vrouw zo heerlijk aangedaan, .
een fee te paard, met purperen kleed omvouwen,
heul' damp briest moed, heul' wonderogen schouwen
mij, zondaar, in extatisch glanzen aan.
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42
Eén, de verleider, sist: het lijf, het lijf,
en doet het gloeien als een lokkend wijf,
en één, charmant maar dwars, is dualistisch
en, trots gespletenheid, idealistisch.

43
Eén is het ik, dat zegt den geest te leiden,
één ben ikzelf, actief en passief beide,
het centrum van dit vreemd conglomeraat,
dat ik het meest bemin, het felste haat.

44
Een werveling is het ballet der ikken
van telkens weerkerende ogenblikken,
en ik, de pasja, zie dit dansen aan:
blijft een van hen, blijft een van ons bestaan?

45
Ik, ik, een ik is ook de wereldmacht;
het hemelsblauw, der aarde zwaartekracht,
vrouw, werk en vriendenschaar zijn al momenten,
die ik herken in des iks componenten.

46
Zo 'k aan de banden van de wereld ruk,
scheurt hij de kluistering binnen mijzelve;
wat geeft de buitenwereld mij? Geluk,
dat al mijn ikken mij niet konden delven.

47
't Is of ik schooltje speel achter mijn muren:
eenzelfde klas steeds eendere stof doceer
en van het vraag- en antwoordspel niets leer,
waaruit ik enig nieuws zou kunnen puren.
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48
Maar op de straat word ik wild aangegrepen
door het bewustzijn van iets buiten mij;
nieuwe begeerten laaien op en zwepen
mij voort in 't kolken van de maatschappij.

49
De krachtlijnen des velds magnetiseren
het ik tot een gelijkgerichte staf:
de weke kern verstaalt, lokt en stoot af
en wordt zelf bron van haten en begeren.

50

Het wisselend geschok van energie
had ik voorheen, te laks, vrij spel gelaten:
lijdzaam toegankelijk voor sympathie
die zocht, en niet terugslaand, die mij haatten.

51
De sultan, veilig voor 't toneel gezeten,
vroeg, mijmerend, naar zijn toekomstig lot,
niet om een ja, een neen, maar om 't genot
zich een diepzinnig filosoof te weten.

52
Doch nu de dreigende actualiteit
een grimmig antwoord scheen te suggereren,
ontwaakte dit narcistisch mediteren
tot een woedende dorst naar zekerheid.

53
De kansen op verderf of redding werden
bepaald door parallelle machten om
en in mij: eigen wilskracht, hulp van derden
tegen de zelfhaatdemon en 't pogrom.
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54
Door 't eigen hunkeren naar verder leven,
dat meegevoel en steun bij vrienden vond,
werd Ik en Buitenwereld saamgedreven
tot een eendrachtig, strijdbaar afweerfront.

55
Ik sloeg het twijfelen in mijzelve neder,
vijfde colonne van de Jodenhaat,
zodat van vrouwen mij het denken weder
ineenvlood tot daadwerkelijk beraad.

III
Doorslag

56
De wereldheiden greep. Had hij gelijk?
Hoe vaak droomden we onszelf een slavenrijk
in onbeperkte heerschappij gegeven:
perverse lust, door onmacht opgedreven?

57
Hem was de daad, en ons: een binnenstrijd
met lokverschijningen van half-vergane
in oude hulsels weder opgestane
dwangbeeldfossielen uit onze jongenstijd.

58
Hem was de furie een fantastisch feest;
in 't snuivend stuiven van zijn kuddedieren
liet, dweepziek, zweepziek, hij zijn leuze vieren:
in 't diepste wezen is de mens een beest, .

59
roofdier of prooi, katachtige besluiper,
die met een grauw 't geknauwde lijf ontvleest,
of - vluchtend opgejaagd - weerloze kruiper
en angstig schouwende: de mens een beest.
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60
Bloeddronken jongeren, tot oude mythen
juichend teruggekeerde knapen lieten
het dierlijke vrij spel over de geest,
zoemend hun psalmodie: de mens een beest.

61
Dat woord "bloed" was hem als een geil toxien,
dat hem wellustig op de lippen schuimde,
als hij zijn knechten in het aanschijn fluimde
zijn fanatiek begeren: bloed te zien -

62
mystieke honger, die om offers vroeg,
alsof gemeenschap in een dierlijk zwelgen
een ongeweten schuld vermocht te delgen
en bloed-te-zien een vage angst verjoeg.

63
Het zien van bloed: een kind bij 't eerst gebeuren,
vóór het de associatie pijn beseft
- als sneeuw die 't op zijn prille handjes heft -
een feeëriek vertoon van speelse kleuren,

64
dan den volwa~sene een gruwel, wien
deemoed geleerd is jegens hen die lijden;
.de volgelingen van den wereldheiden
was het een heerlijk zingen: bloed-te-zien.

65
Geest was hem: smeersel voor zijn staatsmachine,.
de waarheid: een slavin, zijn troep gewijd,
beschaving: vastgestampte discipline
en leven: een verlengde puberteit.
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66
De jungle, het moeras, gebergten en velden
herdroomde hij zich tot een jachtterrein,
waar zijn halfwassen rakkers koppen snelden
om zich te vergewissen man te zijn.

67
Hem voedden stammen, die naar wijder macht
hadden gegrepen en waren neergeworpen,
wijl ik de doem droeg van het voorgeslacht:
een spons te zijn om volkshaat op te slorpen.

68
De grijper greep, een wrochter van ellenden,
die joeg in 't gierend pulveren van de orkaan
wat zich gewiegd had in een veilige waan
en niet de tekens van de storm herkende.

69
o wat een wereld, waar zulk oordeel flitste,
waar de magie van 's vijands dictatuur
macht scheen te hebben over de natuur
en zoveel rampspoed op het mensdom hitste.

70
Die vijand was niet meer een mens als wij,
wiens fantasieën en denken en doen en lusten
men nog herkende in 't eigen onbewuste;
hij was een brok gebalde razernij;

71
hij was de razzia, het leugenwoord, .
het concentratiekamp, de massamoord,
de bom, verkeerd gericht, 't ontmande land,
't vergeldingswapen en de fosforbrand ;
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72
hij was de honger, die het lichaam scheurde,
hij was het beulsvolk, dat zijn eer verbeurde,
des mensen voorpost als diens zwakste plek
zoekend te tekenen met zijn gele vlek.

73
De haat was hij, die sijpelde in het hart,
de winter, die de wateren had verstard,
hij was de zee, die in de polders joelde,
hij was de oorlog zelf, die om ons woelde,

74
en zonder onderscheid trof hij den Jood,
zijn vijand en zichzelf; hij was de dood,
een willoos wapen in 's duivels regiment,
een werktuig, dat zijn meester niet meer kent,

75
een uit zijn macht ontzette tovenaar,
die had verward zijn woord, verspeeld zijn kansen:
zweper, zweep, gezweepte zweepten elkaar
als marionetten in dit satanisch dansen.

IV
Her-ijk

76
Zovele werelden omstrengelen elkaar.
"Geritto-gritto" juicht de buitelaar
hier boven 't riet; achter de horizon
koekoekt de doffe echo van 't kanon.

77
Onder de grond gevlucht, weten wij niet,
wat ons nog wacht, wat wij nog moeten derven;
bij elk geruch t verkennen wij 't verschiet,
zullen we 't leven redden, zullen we sterven?
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IETS OVER WELLS

Un impot qui renchérit Ievin ou Iepoulet
aura toujours plus d'importance pour la
génération contemporaine que la mission
d'un régime,découvertepar la philosophie
de l'histoire, un siècle plus tard. Tel est
l'infirmité naturelle du genre humain.

(GuglielmoFerrero: Pouvoir).

De lezer zal, hoop ik, in de hiervolgende bladzijden niets zoeken
dan eenige overdenkingen bij schrijver dezer gewekt door het
heengaan van een groot schrijver, die hem zeer lief is en was.
Overdenkingen, notities is misschien nog juister. \Vant de tijd voor
een werkelijke studie over den nu kort geleden gestorvene schijnt mij
nog niet te zijn gekomen; is voor mij althans zeker nog niet gekomen.
Ik erken, al zijn werken - voor zoovcr ze in boekvorm zijn. ver-
schenen - zelfs nog niet te hebben gclezen. Maar indien genegen-
heid en vereering, vertrouwdheid ook, sinds decenniën, met het
voornaamste van dit zoo omvangrijke ceuvre eenige beschouwingen
wettigen ook zonder dat ze aanspraak maken op volledigheid,
diepte of scherpzinnigheid, zoo neme men deze voor lief.
"Die Wells - zegt hij zelf aardig in een van zijn latere boeken,
den schrijvers-roman Brynhild van 1937 - was op zijn best maar
een kletserige, onhandelbare schrijver zonder werkelijk gevocl voor
waardigheid. Een vent wordt niet zóó maar voor niks door al zijn
vrienden Eedsj Dzjie (H. G.) genoemd." Dat kan in den context
als een boutade gelden die men niet te zeer au sérieux moet nemen.
Maar in zijn - naar mijn meening - meesterlijke autobiographie
(Experiment in Autobiography: Discoveries and conclusions of a very ordi-
nary brain, since I866, in twee flinke deden van samen een goede
800 blz. verschenen in 1934) gaat hij, bij wat hij zijn zelfontleding
(dissection) noemt, nader en ernstiger op het probleem in, of hij
met eenig recht tot de romanschrijvers van den eersten rang en
van blijvenden aard behoort. Blijvende aard: nu ja, uiteraard voor
zoovcr wij thans kunnen zien, wij, die aannemen dat over drie-
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102

Ook dit heidense botvieren van lust
is morgen ingekneld en weer gesust,
als andermaal, verscheurd in de ochtendgloed,
bengelt de dure klokslag van het bloed.

103
Dat is, koorts-kloppend aan de slaap, 't geweten,
hormoon van 's mensen onsterfelijk bestaan,
te lang gestremd, dan jagend als bezeten
dwars door de cirkelgang van Ik en Waan.

104
"Gij, held te bed," spot het, "gij wereldwijze,
"zoudt gij niet wakker worden en mede oprijzen
"met al die velen, die staan opgesteld
"als strijders tegen roofzucht en geweld?"

105
Ja, wentelt niet het front de kamerwanden
- begrenzing jaar na jaar van onze blik -
over ons heen, rukken nog eens de banden
der wereld uitéén de kluisters van het ik,

106

dan moge, ingeschaard één onder allen,
dit mediterend ik ten offer vallen,
als het, opgaande in de orde Wij,
afbreekt - winnend? verliezend? - zijn dromerij.

Nieuwkoop/Rotterdam, 1944/46.
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96
't Waar': Ik en Macrocosmos weer ontdaan
en andermaal gekernd tot tegenpolen
om, in één scheppingsvonk te niet gedaan,
voor 't laatst samen te smelten en te verkolen.

97
't Waar': Stilte en Lust, de bronnen van het Zijn,
het Worden, 't Leven, 't Sterven, in één fontein
versproeid, vergloeid in een apotheose
van Tijd, wegwervelende in 't Wezenloze.

98
Ik lig in 't kamertje en slaap bijkans,
wijl de natuur ontwaakt, en de balans
van 't wikken en wegen, nimmer uitgedeind,
een zinloos schommelen van gedachten schijnt.

99
Het land verhongert, aan de fronten stroomt
het bloed van de millioenen, aangetreden
voor betere maatschappij, en ik, verdroomd,
lig fantaserend op mijn legerstede.

100

Hetzelfde dromen, dat ik was ontvlucht,
dezelfde twijfel, die 'k had overbrugd,
hetzelfde ikkenspel, dat 'k had geknecht,
dezelfde illusies, die 'k had weggelegd,

101

zijn in dit passief ogenblik herboren;
het denken, opgestuwd, vergat zijn taak,
te hoog gegrepen, heeft het zijn macht verloren
- als iedere nacht wéér - tussen slaap en waak.
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90
peins ik: bestaat er dan niet één begrip
dat deze sferen bindt, een ruimteschip,
dat boodschappend de werelden langsschuift,
zoals een bij een bloemenveld bestuift,

91
een koppeling, die al die bollen vat
als in een schakeling van zeepsopbellen,
of wel ze magistraal tezamenspat
en ze om éénzelfde centrum heen zal knellen?

92
Dit is de kern der vragen, 't ideaal
van de oude ideeënbouw, pyramidaal
geconstrueerd en met een top bekroond,
waarin het wezen aller dingen woont.

93
En 't antwoord, zo het ooit gevonden waar',
zou als een liefdesdrank 't heelal betoveren,
jagend de wereldharten naar elkaar
tot éénwording in wederzijds veroveren.

94
En eigenlijk speelt het denken overspel
in dit mystiek gezoek naar een model,
dat de totale schepping in één blik
ontvouwt: 't heelal, de mensheid en het ik.

95
't Waar': Of- 't oneindige gekristalliseerd
in een doorzichtige korrel van de tijd;
Of- 't ik, reusachtig groot geprojecteerd
als de dictator van een eeuwigheid.
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84
De wilde eenden krijsen in hun vlucht.
De nachtarmada ronkt. Door het gehucht
rommelt een vreemde kar: een overval?
Een joelend hondenpaar viert voorjaarsbal.

85
Een veelsprong is dit lentepunt: de kansen,
toekomstige ruïnen en renaissancen,
richten zich hier, verborgen nog, dooreen.
Daar is een wereld Ja, een wereld Neen,

86
een wereld Stilte en een wereld Jacht,
één wereld is het Licht en één een Nacht,
vervuld van angsten en geheimenis
en waar géén weet, wat hels, wat heilig is.

87
Eén wereld is voor wie in God gelooft
volgens een vastgestelde exegese,
een eenheidssfeer, die diep is afgekloofd
van werelden, die andere teksten lezen.

88
Eén dreunt van leuzen: recht en klassenstrijd,
één bol omspant wie 't eigen welzijn wijdt
aan vorst of land; één is des mans en wreed,
en één des kinds: een fictie zonder leed.

89
Als 't animale kolken is verstild
en in de ragfijnste gedachten webben,
aleer in 't nevelig slapen weg te ebben,
een laatste pareling van waken trilt,
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78
Het spreeuwtje tjilpt zo uitgelaten blij,
de koeien en het paard gaan in de wei
vrijuit. 't Verbodsuur slaat: blijft in uw pand.
o mensheid, denk om ons, het hongerland.

79
Nu hokken in de huizen van de stad
de bleke kinderen, zonder maal gebleven.
De zwarte handelaar is nog op 't pad;
hij heeft voor drank zijn graan in ruil gegeven.

80
Van huis tot huis gaat 't ondergronds bericht.
Op 't plein staan twintig man, geboeid. Hun plicht
is afgedaan. "Moeder!" roept één. Mitraille
doorboort zijn lijf. Hij valt als represaille.

8r

De vroege heliant vouwde zich samen.
Een zwarte toverprairie is ontbloeid.
In 't zengen van de stadse lichtreclame
wordt zij, als 't vrede is, weer dichtgeschroeid.

82
Een zoeklicht flitst door 't nachtelijk clair-obscuur.
Ik wek mijn vrouw: "Liefste, het trommelvuur
komt naderbij!" Mijn hartslag smoort in 't bed.
Bij iedere bons wordt bloed uiteengespet.

83
Die ongeruste rust als plots verstomt
dit nog te verre, lang verwachte knallen!
Ik ken de brand die langzaam naderkomt.
Mijn vrouw is andermaal in slaap gevallen.
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of vijfhonderd of duizend jaar Tolstoj en Balzac nog even zeer
zullen leven als Homerus en Shakespeare. Hij doet dit in een para-
graaf: Digression about novels, die - en dit is kenmerkend -
volgt op een andere, waarin hij zijn "geschriften over het sexueele"
(writings about sex) afzonderlijk beschouwt en in 't algemeen ver-
oordeelt of althans oordeelt als vergankelijk. "Zij waren essentieel
negatieve onderzoekingen, het constateeren van onopgeloste moei-
lijkheden, protesten tegen starre inperking en onderdrukking;
variaties van "Waarom niet?" Zij hielpen een generatie om zich
te bevrijden van verboden en dat is ongeveer alles, wat zij tot
stand brachten. Aesthetisch hebben zij geen groote waarde. Nie-
mand zal ze ooit voor plezier lezen." Dit laatste nu daargelaten,
men ziet hier in ieder geval dat Wells, op gevorderden leeftijd ge-
komen, als wijs man veel van wat hij in zijn jeugdiger jaren heeft
geproduceerd, ten scherpste critisch bekijkt. Naar mijn meening
zelfs te scherp. Want onder deze rubriek noemt hij ook een van
zijn onbetwistbaar waardevols te romans: The New 1vJachiavelli,
waarin het groote probleem, dat men ook elders bij hem behan-
deld kan vinden: het d~odelijke antagonisme tusschen een groote,
diepe, alles overheerschende liefde voor een vrouwen een politieke
carrière van den eersten rang, in de Britsche wereld zeker, met een
diepte en wijsheid wordt behandeld, die het boek, dunkt mij,
ook thans, 35 jaar na zijn verschijnen, nog even belangrijk maken
als toen het 't licht zag. In diezelfde paragraaf vindt men trouwens
nog meer zelf-kritiek. Strubbelingen met de critici, die hem van
voorliefde voor polygamie en polyandrie beschuldigden in die
jaren vóór den eersten wereldoorlog, toen Wells' eerste "sexuee1e"
romans verschenen, leidden mede tot een breuk met het socialisme
en het feminisme dier dagen. Maar hijzelf ziet zich nu in dien tijd
als al te geneigd tot compromissen, al te toegeeflijk, al te zwak.
"Die schermutselingen met politici en vlugschriftschrijvers vielen
voor in 1906-07 en 8 en ik bereikte ~jn dieptepunt van compro-
mis en zwakheid door niet genoegzaam op de waarheid te staan
in dat laatste jaar. Verderop, wanneer ik vertel van mijn verhou-
ding tot de algemeen aanvaardc religieuse vormen en gelooven,
zal ik mij weer moeten bezighouden met die politieke, verzoenende
neiging in mc. Zij kan worden verontschuldigd. Zij kan worden
verklaard als de deferentie van bescheidenheid en als een beschaaf-
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de geneigdheid tot conform-zijn; zij heeft zekere beminne1ijl,e
aspecten. Maar wat in wijder breinen mogelijk moge zijn, het
mijne is niet knap en subtiel genoeg om in die mate onoprecht te
zijn; mijn eigenlijke rol is de dingen duidelijk en nog duidelijker
te zeggen, agressief en ridiculiseerend te zijn en de overrederij
naar den duivel te laten loopen. Het is beter te be1eedigen dan te
misleiden. Wanneer ik diplomatiek ben, ben ik verloren." Is zij
niet kostelijk, deze confessie? Zeker verklaart zij veel van Wells' li-
teraire carrière en rol. Nog op hoogen ouderdom, toen hij deze
jeugdzwakheden lang had overwonnen - zijn ontwikkeling is
dus schijnbaar de antithese van de normale: van neiging tot ge-
matigheid naar onverholen felheid - schroomde hij niet, op het
toppunt van zijn vermaardheid, heilige huisjes zijner landgenoten
met hoon en spot te bejegenen. Ik denk aan de artikelen, die aan
den vooravond van den Tweeden vVereldoorlog in een Penguin-
boekje gebundeld zijn onder den titel: Een Republikein op zoek naar
Heet Water, en aan den fellen aanval, dien hij kort voor zijn dood
deed op wat na deze vreeselijke worsteling om het bestaan meer
dan ooit een palladium en heiligdom voor het Engelsche volk
schijnt te zijn geworden: de constitutioneele monarchie. Neen:
Wens moge nog als betrekkelijk jonge man tot compromissen, tot
diplomatie, tot transigeeren, tot schipperen, tot ontzien geneigd
of althans in staat zijn geweest, in zijn ouderdom, in volle rijpheid
was hij dit zeker niet meer. Een felle, onvermoeide, niets en nie-
mand ontziende strijder voor wat hij als waarheid had leeren zien.
Men mag, dunkt mij, het feit constateerende en waardeerende -
welk een behoefte is er niet aan zulke strijders, in dezen tijd zeker
meer dan ooit - zich afvragen of de sociale en financieele onaf-
hankelijkheid, die zijn roem en populariteit hem denkelijk pa~
wat later in vollen omvang verschaften, dezen strijdgeest niet
eerst recht mogelijk hebben gemaakt en tot vollen wasdom ge-
bracht.
In die "sexueele" romans, d.W.Z. die zich meer speciaal met de
verhouding der geslachten, en vooral met het vrouwelijke bezig-
houden - ook onder zijn na I934 verschenen werken behooren
eenige daartoe, zooals het zooeven reeds genoemde "Brynhild"
van 1937 en een van zijn laatste en beste "Dolores" , waarin men
wel een roman à def heeft te zien volgens de Fransche kritiek ten



IETS OVER \YELLS 685
minste in die "sexuec1e" romans ligt, ondanks Wells' eigen
kritiek, toch ontzaglijk veel, zooal niet van blijvende dan toch zeker
van ook nu nog actueele waarde. Wat men de sexuecle kwestie
in 't algemeen kan noemen, en speciaal deze van het standpunt
der vrouw, is immers sinds \Vells' jonge jaren - het einde der Ige
eeuw, in Engeland samenvallend met het einde van het Victori-
aansche tijdvak - wel van karakter veranderd, maar daarom niet
minder urgent en... onopgelost gebleven. Wells heeft haar steeds als
centraal gezien. En in zijn kritiek op en conflict met het in Enge-
land zoo virulente feminisme van vóór IgI4 komt dit vooral te
voorschijn. In de reeds genoemde paragraaf van zijn zichzelf ont-
ledend hoofdstuk zegt hij dat als volgt:

"De oude feministische beweging van de vroege negentiende eeuw
had een soort van verjonging ondergaan in de jaren '80 en 'go ...
Er was een wassende vraag van den kant der vrouwen naar
economische en politieke onafhankelijkheid en in 't eerst scheen
't me toe, dat hier nu ten minste die groot-hartige vrije mak-
kerschap van edele vrouwen te voorschijn trad, waar ik van mijn
vroegste jaren van had gedroomd."

Hier raken wij ongetwijfeld - 't zij reeds bij wijze van inter-
ruptie opgemerkt - de kern van Wells' wezen: zijn behoefte aan,
zijn verlangen naar harmonie. Harmonie, evenredigheid, schoon-
heid - zoo ongeveer als die van een groot Ellgelsch landgoed.
Een landgoed, waar de standbeelden van Diana en Flora in wit
marmer schemeren door de boomgroepen. En Wells zag van dit
opkomende, burgerlijke, - zoo mogen wij het toch wel noemen,
niet waar? aangezien het, èn in Engeland, èn in ons land, waar het
in de zelfde jaren opkwam en hier culmineerde in de tentoon-
stelling van Vrouwenarbeid van I8g8, slechts vrouwen uit de
burgerlijke klassen aantrok, en parallel, maar dan ook niet meer
dan parallel liep met het jonge socialisme - zag in dit burgerlijke
feminisme al direct als zwakheid, dat het niet het sexucele in het
middenpunt plaatste.

"Indien vrouwen vrij wilden zijn, was zeker het eerste voor haar:
volkomen beheer over haar persoon te hebben, en hoe kon dat
gebeuren tenzij Vrije Liefde en Nieuwmalthusianisme op den
voorgrond van haar program traden ter vervanging van geleide
en verplichte liefde en onvrijwillig kinderbaren. Haar inferio-
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riteit was een noodzakelijk aspect van de patriarchale, op eigen-
dom berustende familie, en er bestond geen andere manier om den
economischen achterstand, haar opgelegd door het baren en
opvoeden van kinderen, te egaliseeren dan door een publieke
erkenning en belooning van het moederschap. Deze dingen en
niet een nietige politieke vrijmaking, zoo redeneerde ik, behoor-
den zeker de werkelijke Magna Charta der Vrouwen te con-
stitueeren, en ik begon dit uit te leggen met dezelfde tactIooze
eenvoudigheid en helderheid, die reeds zooveel ongemak hadden
veroorzaakt aan de politici der Labourparty."

Helderheid en doorzichtigheid; geen verdoezeling of versluiering;
recht-op-den-man of liever op-de-vrouw-af, de radicaal en
revolutionnair, die \Vells was, vond bij de dames zoo min gehoor
als hij reeds te voren gevonden had bij de Fabiërs en de andere
socialisten der opkomende Britsche arbeidersbeweging.

"Dat feminisme iets te maken had met sexueele gezondheid en
geluk, werd door deze dames met blozende verontwaardiging
van de hand gewezen, zoodra het denkbeeld haar duidelijk was
gemaakt. Haar modestia was even groot als haar stoutheid.
Sexe- wat was sexe? Vade retro, Satanas! Ze dachten er niet aan.
Zij waren goede, reine vrouwen, die vochten om een Stembiljet-
en dat was al wat zij wenschten. Het Stembiljet zou hun heer-
schersinstrument zijn. Zij concentreerden al de energie van haar
groeiende beweging op dien cisch. En de nieuwe Feministische
Bewegingkon mij niet meer gebruiken dan de Labour-Socialisten.
Voor beide organisaties was ik een enfant terrible, waar ze maar
liever niet over praatten."

Het "feminisme," het beperkte dan, heeft zijn doeI bereikt: de
eerste en de tweede wereldoorlog hebben de vrouwen overal dat
Stembiljet gebracht, waar zij in Engeland vààr 1914 als ra-
zenden om vochten, kerken en landhuizen voor in brandstaken,
ministers molesteerden, zich naar de gevangenis lieten sleuren -
hoeveel fraaie beschrijvingen vindt men er van in WelIs' eerste
romans, in Liefde en Meneer Lewisham enz. -, maar dat wijdere, dat
radicale feminisme, dat den nog jongen Wells als ideaal voor oogen
stond, is verder dan ooit. De vrouw is overal - in de dictatoriale
landen het meest - meer nog in het arbeidsproces opgenomen; in
de wereld der U.S.S.R. is zij, wat dit betreft, ongeveer de gelijke
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van den man geworden. Maar is daarmee de ideëele verhouding
tusschen de geslachten, de harmonie tusschen de seksen bereikt, die
Wells droomde? Hij is, ook wat dit betreft, wijzer geworden en
tot het inzicht gekomen, dat de seksenstrijd zoo diep in de natuur
van ons geslacht wortelt, dat wij ons voorshands - d.w.z. voorzoover
zich geen diepe biologische veranderingen voltrekken - geen op-
lossing van dien strijd kunnen voorstellen. Een soort van resignatie
is, wat dit betreft, in de plaats getreden van radicalisme en door-
zichtigheid. Maar nutteloos is de strijd voor werkelijke bevrijding
der vrouw niet geweest.

"Ik weet niet, in hoeverre de hoofdaanval en de verovering van
het Stembiljet van waarde was voor de menschheid - zooeindigde
zijn beschouwing in 1934 - maar ik twijfel niet aan den dienst,
dien die langzamer en wijdere strijd van het "waarom niet?"
heeft bewezen, waarin ik mijn rolletje speelde. Een lastige en
hinderlijke opeenstapeling van versleten verbodcn, conventies
en prctenties werd opgeruimd voor een nieuwe generatie. Dit
maakte geen einde aan de gemakkelijke zelfdecepties op sexueel
gebied, omdat deze de werkelijke materie van het leven uitmaken,
noch konden zij er iets aan doen, dat er een soort van niet-in-
elkaar passen bestaat tusschen de chronische wederzijdsche be-
hoeftc cn het chronische verzet tegen verstrengeling, maar het
ruimde baan voor een individ uecle behandeling van de verblinding
cn de daarop volgende centrifugale neiging: Het plaatste de
verblinding op haar plaats cn maakte de nciging tot vluchten
controleerbaar en dragelijk. Wanneer godinnen en Zee-Vrouwen
verdwijnen en cen sprong tcrug naar den voorvader"chimpanzee
dc toovergrollen van Venus doet verdwijnen, komen er men-
schelijke wezens opdagen. In plaats van een star stelsel van ver-
plichtingen cn beperkingen die voor icdereen het vrouwcn-
probleem zouden oplossen, op èène algemeene wijze, worden
wij achtergelaten met een bijna oneindige reeks variaties van het
probleem van de associatie tusschen mannen en vrouwen, en een
oneindige massa gelegenheden tot wederzijdsche caritas."

Wederzijdsche caritas! Wederzijdsch medelijden! Dat is het resul-
taat, waartoe de bejaarde WelIs na zoveel experimenteeren op dit
onmetelijke terrein, moest komen. Laten wij wederzijds medelijden
met elkaar hebben, de mannen met de vrouwen, de vrouwen met
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de mannen. Het stembiljet, of de gelijkheid in arbeids- ja zelfs in
militaire slavernij heeft de wederzijdsche verhouding zoo min
dragelijkeI' of minder schrijnend gemaakt dan de opheffing der
taboe's, waar Wells'jongejaren nog getuigen van waren en waar hij
als een Graalridder tegen heeft gestreden. De huidige jonge vrouw
kan zich naakt of nagenoeg naakt in het publiek bewegen; zij kan
van flirtatie tot flirtatie fladderen en met evenveel jongens een
verhouding beginnen als haar behaagt; zij kan rooken en drinken
als ecn soldaat; niemand neemt haar meer kwalijk, dat zij een
broek draagt in plaats van ecn rok. Maar wie zal durven beweren,
dat zij of de gemiddelde gehuwde, d.w.z. met een gezin belaste
vrouw daarom gelukkiger is dan haar niet-geëmancipeerde groot-
moeder? Wells althans durft het niet. Zijn vrouwen figuren - het
is merkwaardig voor een man die, als hij, voortkomt uit een "be-
krompen, naar huisje in het kleine stadje Bromley, dat sindsdien
een deel van Londen is geworden" - zijn bijna alle vrouwen uit de
hoogere, rijke klassen. Hij heeft wel kleinburgerlijke vrouwen-
figuren geschapen - meestal eenigszins ongunstige - maar beslist
proletarische, arbeidersvrouwen bij uitstek, niet. Wells kent het
moderne proletariaat niet. Hij is daarvoor waarschijnlijk - zooals
zijn oudere en even beroemde tijdgenoot G. B. Shaw hem als
necrologie meegaf - te vroeg in milieu's geraakt, waar de werkelijke
proletariër een onbekende was. Maar dat deze vrouwen uit de rijke
klassen - van adel of niet - gelukkiger zijn dan haar moeder of
grootmoeders kan men onmogelijk volhouden. En een van zijn
laatste goed geslaagde vrouwenfiguren, de vrouw van een grooten
Britischen uitgever, Dolores, gaat te gronde aan wat hij bij zoovcel
andere heeft geschetst, een soort onbevredigdheid, juist bij rijke
vrouwen frequent.
1vfaar keeren wij terug tot die algemeenere vraag: was Wells een
groot romanschrijver? Hij zelf wijdt er een hede paragraaf aan
in zijn Autobiographie, die hij noemt een "digressie over romans"
en waarin hij de vraag zelf stelt. Maar niet alleen de vraag naar de
waarde van zijn eigen romans. Neen, naar de beteekenis van den
roman in de huidige wereld in 't algemeen. Een moeilijke, maar hoe
belangrijke kwestie.
Ik voor mij kan er niet aan denken, haar hier zelfs maar in groote
trekken te schetsen. De roman - kan men zeer in 't algemeen zeggen



IETS OVER WELLS 689

- is wat het epos was in de maatschappijen, die het boek niet kenden.
Een middel dus om de maatschappij te weerspiegelen. En haar
enorme gecompliceerdheid verklaart ook de enorme gecompliceerd-
heid van den modernen roman. Maar zien wij, wat Wells erover
heeft te zeggen. Hij dan begint met zich te spiegelen aan Henry
James, een nu misschien al weer te veel vergeten, maar in ieder
geval een belangrijke collega op dit gebied in de beginjaren der
eeuw, die, zoals hij zegt, "van mij hield en mijn werk respectabel
genoeg vond om er erg bedroefd over te zijn. Ik hinderde hem en hij
hinderde mij." En wat was het nu, dat Henry James in ,,yells' werk
uit dien tijd bedroefde en hinderde? Dit: voor James was de roman
een doel in zichzelf, een kunstwerk, dat slechts als kunstwerk mocht
worden beschouwd en behandeld: 1'art pour l'art. Hij had er geen
idee van, ja hij minachtte het denkbeeld, dat de roman ergens voor
zou dienen, een sociaal doel zou hebben, zou kunnen beschouwd
en aangewend worden als een middel om de menschen over te
halen zich zoo en zoo, anders, te gedragen. Kortom: dat de roman
een moreèl werktuig kon of moest zijn, in dienst van een hooger
doel dan zichzelf alleen. Wells zegt het zoo:

"Hij dacht (aan den roman) als een Kunstvorm en aan roman-
schrijvers als kunstenaars van een zeer speciaal en verheven type.
Hij bekommerde zich om hun grootheid en naam. Hij zag ons
allen als Meesters of would-be :Meesters,kleine Meesters en groote
Meesters en het .speet hem blijkbaar dat "Cher Maître" geen
Engelsche uitdrukking was...
Ik stond van nature en door opvoeding onsympathiek tegenover
deze geestesgesteldheid. Ik was geneigd een roman ongeveer even-
zeer als een kunstvorm te beschouwen als een marktplein of een
boulevard. Hij hoefde zelfsniet noodzakelijk ergens heen te leiden.
Men ging er bij verschillende gelegenheden langs."

Hier heeft men het verschil scherp, toegespitst. Voor vVells,den nog
jongen Wells, was de roman niets - zoo zag hij het althans of be-
weerde hij - dan een vehikel, een voertuig, een draagkoets, voor
ideeën, lessen, moreele of andere overwegingen, die hij wilde ver-
spreiden. Toevallig - om zoo te zeggen - was de roman daarvoor nu
een bizonder geschikt werktuig, daar 'het publiek immers veel ro-
mans vraagt en leest en het de ideeën, de lessen, de overwegingen
zoo in een aangenamen vorm, boeiend, en met een lekkere saus om
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zoo te zeggen, opgediend krijgt. De roman dus geen proza-kunst-
werk, zooals bij Henry James en een illuster, misschien het meest
illustere Fransclle voorbeeld, Flaubert, maar eenvoudig een ge-
makkelijk middel om het publiek te bereiken. Aan een voorbeeld:
Wells' roman "lvIarriage" uit die jaren toont hij dan zelf aan, niet
alleen wat J ames er uit een oogpunt van roman-techniek op aan
heeft te merken, maar ook dat de criticus gelijk had. "Ik had de
betreffende individualiteiten niet met genoegzame zorg en volledig-
heid doordacht. Ik had niet genoeg om deze individualiteiten
gegeven. Bovendien verschafte in de gesprekken tusschen de twee
hoofdpersonen, de man 't bizonder mededeelingen omtrent zich-
zelf en zijn positie in het leven zoo, dat hij tot den lezer spreekt in
plaats van tot het meisje." En: "Henry J ames had groot gelijk met
te zeggen, dat ik deze twee menschen niet tot het toppunt van
verzadiging had doordacht en dat zij niet onbewust en natuurlijk
zich gedroegen."
Maar dezelfde subtiele en welwillende criticus, die Henry J ameswas,
moest toegeven, dat Vvells'werk, deze zelfderoman "lvIarriage" waar
hij uit een technisch oogpunt zooveel op had aan te merken "meer
vol leven en borrelend van bloed was dan iets, wat mij gegeven
is, thans tegen te komen." En mij dunkt: dit oordeel vandengrooten
schrijver raakt niet alleen de kern maar is ook nu nog ten volle te
waardeeren. Ja, in alle of nagenoeg alle werken van Wells klopt
en gloeit het leven, al is het, zooals J ames zegt, vaak meer Vvells'
eigen leven dan dat van zijn helden en heldinnen, zijn personen.
Wells zelf geeft toe, dat James gelijk had met zijn kritiek, maar;
voerde hij dezen tegemoet, de roman, zooals J ames dien verlangde
en 't hoogst stelde, de roman van volkomen samenhangende karak-
teristiek, die op schoone wijze in een verhaal is samenschikt en als
't ware diep, rond, soliede is geschilderd, die roman put zoomin
alle mogelijkheden uit, als bv. een Velasquez alle mogelijkheden
van de schilderij. En in den loop van zijn lange leven als roman-
schrijver kwam Wells zelfs meer en meer tot de overtuiging, dat
het boven de menschelijke macht gaat "individualiteiten" te schep-
pen. "Als wij niet naar modellen schrijven dan compileeren en
fabriceeren wij toch." Hij meende, hij kwam tot de meening, dat
ieder "levend" karakter in een roman, openlijk of heimelijk naar
het leven is geschapen, een soort portret is of een samenstel van
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trekken. En hij betoogt, dat, indien dit in de Ige eeuw misschien
anders had geschenen, dit slechts te danken was geweest aan de
betrekkelijke stabiliteit der maatschappij. Hij komt daarbij zelfs
tot deze beschouwing, die men gerust een historisch-materialistische
zou mogen noemen - al heeft 'vVellsals goed Engelschman, en
nominalist, in den middeleeuwschen zin des woords, nooit iets van
het "marxisme" geweten of willen weten -:

"Met zeker recht schrijven zekere critische autoriteiten het over-
heerschen van de individualiteit toe aan het voorbeeld van Sir
Walter Scott. Maar meer in 't algemeen was het een gevolg van
het overheerschende gevoel van maatschappelijke stabiliteit, en
hij was niet zoozeer een primaire invloed als wel een exponent.
Hij was een man ~et intens conservatieve eigenschappen; hij
accepteerde met graagte de gevestigde sociale verhoudingen
rondom hem; hij koesterde nauwelijks eenigen twijfel aangaande
wat goed of verkeerd, fraai of leelijk, rechtvaardig of gemeen was.
Hij zag derhalve de gebeurtenissen als een spel van individuali-
teiten in een star schema van waarden, die niet meer in twijfel
konden worden getrokken of blijvend veranderd. Zijn wetteloos,
romantisch verleden was het schilderachtige voorspel voor deze
stabiliteit... Gedurende den breeden, gladden stroom van het
negentiende-eeuwsche leven in Groot-Brittannië dreef de kunst
der verbeelding op diezelfde aanvaarding van maatschappelijke
vastheid. De Engelsche roman werd geproduceerd in een at-
mosfeer van veiligheid voor het divertissement van veilige
menschen, die er van hielden zich voOr goed veilig en gevestigd
te voelen."

Uitmuntend aperçu! Hoe is het zelfs nog van toepassing op eenige
der laatste groote vertegenwoordigers van dezen Ige-eeuwschen
Engelschen roman, op George Meredith en zelfs op den tragischen
Thomas Hardy! Wie Meredith leest, bevindt zich nog in een maat-
schappij, schijnbaar zoo vast gefundeerd en stabiel als die van
Louis XIV of van Swift en Defoe. Wat natuurlijk in 't geheel
niet de kritiek op en de ironie omtrent deze maatschappij uitsluit.
Meredith is een van de scherpste dier ironici en Wells heeft - zooals
hij trouwens zelf erkent - in dit opzicht veel van dezen groote
geleerd. Maar hij was al in de jaren vààr den eersten Wereldoorlog
tot de overtuiging gekomen, dat dit kader van den klassieken
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Engelschen roman der Ige eeuw, den roman der karakterschilde-
ring, moest worden overschreden of doorbroken. In een artikel over
den Contemporainen roman, van IgI2, eischte hij voor de "nove-
list" het recht op, alles te behandelen, niets uitgezonderd. Poli-
tieke en sociale kwesties, geloofs- en kerkelijke vragen, alle eigen-
schappen en eigenaardigheden van mannen en vrouwen. Geen
verboden- terreinen. Geen taboe's meer, geen dingen, waar men
niet over spreekt - bij een Meredith bv. zijn ze nog talrijk! - kortom,
dezelfde vrijheid voor den romanschrijver, die zijn Fransche collega
reeds sinds cenige decenniën had verworven. (Wells verwees niet
naar hem, maar zijn eisch en zijn practijk kwam hierop neer).
Het gevolg was - Wells geeft het toe - dat het kader van den roman
niet alleen werd doorbroken, maar ook om zoo te zeggen werd
overstelpt. De roman werd iets als een vat, waarin te veel vloeistof
werd gegoten, zoodat het overliep, ofmet een ander beeld, dat Wells
zelf gebruikt, hij werd iets als een deken, te klein voor het bed en
niet meer in staat het woclige conflict van ideeën geheel te bedekken.
Dat het scheppen van individualiteiten daaronder moest lijden,
sprak vanzelf. Wells erkent, er zich, om zoo te zeggen, geen tijd voor
te hebben gegund. Hij erkent zelfs, dat de'zucht om veel te schrijven
en daardoor veel geld te maken hem misschien evenzeer heeft
bclet om te veel en te langdurig aandacht te schenken aan de
individuen, de persoonlijkheden. Hij erkent dus een zekere slordig-
heid, die hij trouwens, zeggen wij er onmiddellijk bij, met een zoo
grooten, den grootsten misschien van alle romanschrijvers der Ige
eeuw, met Balzac gemeen heeft. Hij geeft toe, dat die vloed van
ideeën o.a. tot het gebrek, het misbruik heeft geleid, dat zijn per-
sonen veel te veel praten, eindeloos praten soms. Maar wij lezers,
zijn tijdgenooten, die dezelfde problemen, of nagenoeg dezclfde,
onder de oogen hadden te zien, hoe boeit ons dan ook het intense,
borrclende leven, dat door zijn boeken stroomt! De vraag - ik erken
het - blijft, of, over honderd jaar, wanneer de problemen - mogen
wij aannemen - toch wel andere zullen zijn geworden, ten deele
althans, de lezer met cultuur en eruditie nog in dat leven van het
einde der Ige en het begin onzer eeuw behagen zal scheppen. Het-
zelfde behagen als wij in het leven scheppen der maatschappij van de
Fransche Restauratie en het Burgerkoningschap bij Balzac of dat
van den Moskovitischen adel in 1812bij Tolstoj. Wiezal het zeggen?
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Wel is het de moeite waard in dit verband nog te letten op wat Wells
in deze excursie in 't algemeen nog heeft te zeggen over wat naar
zijn meening de toekomst van den Ïyoman is of zou kunnen zijn.
Zal hij, vraagt hij zich af, meer en meer naderen tot de biographie

. en de autobiographie? Indien het waar is - en Wells erkent dit -
dat per slot van rekening het schilderen van individualiteiten, van
personen, het hoogste is, waartoe de romankunst kan komen - zoo
goed, zou men haast zeggen, als het portret het hoogste genre is in
de schilderkunst - ligt het dan niet voor de hand steeds meer te

\

streven naar een studie van den werkelijken mensch, naar het naakt
model om zoo te zeggen, dus, naar bestaande menschen, die men
goed kent of heeft leeren kennen? Dat is de biographie en de
autobiographie. En Wells is er dan ook van overtuigd, dat het den
romanschrijver geoorloofd moet zijn, ja, dat het zijn plicht is, niet
terug te deinzen voor het schilderen van levende, herkenbare
menschen, van politieke, wetenschappelijke, ~rtistieke, mondaine
persoonlijkheden, zooals ze reilen en zeilen. Desnoods - want ook
dit komt er bij - hen te caricaturiseeren. Waarom, zoo vraagt hij,
heeft niemand bezwaar teg~n den caricaturist met de teekenstift ?
Inderdaad: van Daumier tot Low in onze dagen, ja reeds voor
Louis-Philippe heeft niemand in de karikatuur een ongeoorloofd
bedrijf van den kunstenaar gezien, en de getroffenen: Louis-Philippe
zoomin als een Dr. Abraham Kuyper zijn er boos om geworden.
Waarom zou de karikatuur met de schrijfpen maatschappelijk of
voor de betrokken individuen schadelijker zijn? Doch afgezien hier-
van: Wells is reeds, vrij vroeg, begonnen levende personen, hetzij
onder hun eigenlijken naam of onder een fictieven, in zijn romans
te schilderen. Wie herkent in The New Machiavelli bv. niet het echt-
paar Webb, de stichters of liever hoofdlieden van dat Fabiaansch
genootschap, dat in de geschiedenis van Engeland der laatste
60 jaar zulk een enormen invloed heeft geoefend? Het valt ook licht
een man als Winston Churchill - een van vYells' bêtes noires -
in min of meer karikaturaal licht in verschillende van zijn werken
aan te treffen, o.a. in den toekomst-roman: The Dream. En onder-
scheiden dagbladmagnaten, zooals Harmsworth, zijn ook be-
schreven, zij 't niet onder hun eigenlijken naam. Zeker lijkt me,
dat de nieuwere roman en dat Wells' werk door het toepassen van
dit procédé aan .interesse voor den lezer, althans den contempo-
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rainen, heeft gewonnen. Ook zijn jongere Fransche collega Jules
Romains - en hij is de eenige niet - past het toe: bij hem worden
moderne staatshc1den als Briand en J aurès zoo goed ten tooneele
gevoerd als Wilhclm Ir ofLenin. Zou het gebrek aan belangstelling,
dat den intellectueel en lezer voor den contemporainen Nederland-
schen roman eigen is,misschien niet voor een belangrijk deel te wijten
zijn aan het feit, dat onze moderne romanschrijvers nooit of zoo
goed als nooit dezen durf bezitten of bezeten hebben? Waar vindt
men in onze romankunst figuren als Abraham Kuyper of Domela
Nieuwenhuis, Thorbecke of Gorter, om maar niet te spreken van
nog levenden geschetst of aangewend? De beide Querido's, Israël en
Emmanuel, hebben een klein stapje in deze richting gedaan. Maar
tot een uitvoeriger schildering is het ook bij hen niet gekomen. Ligt
dit alleen aan de kleinheid onzer verhoudingen? Doch keeren wij
tot Wells terug.
Naarmate hij ouder werd, zegt hij, kwam hij meer tot de conclusie,
dat de biographie en vooral de autobiographie - mits zij alles
durfde te zeggen! - in belang den roman misschien zou te boven
gaan. "Een diep gravende studie van een karakter is bezigheid
voor den volwassene, is een philosophische bezigheid. Een zoo groot
deel van mijn leven is slechts een verlengde en vcrgroote puberteit
geweest, een ontmoeting met de wereld in 't algemeen, dat het
waarnemen van karakter slechts in mijn latere jaren een leidende
rol begon te spelen. Het was noodzakelijk voor mij het raam te
reconstrueeren, waarin individuee1e levens als een geheel moesten
worden geleefd, vààr ik mij kon concentreeren op een van de indi-
vidueele problemen om ze te doen passen in dit raam. Ik stel nu
meer belang in de individualiteit dan ik ooit te voren deed."
Dit werd - herinneren wij ons - in 1933 geschreven en met een soort
weemoed erkent hij iets verder, dat het leven hem te kort lijkt voor
het vele dat hij nog zou willen doen. Vrees voor den dood heb ik,
geloof ik, niet, gaat hij voort. "Maar ik wilde, dat hij niet zo snel
kwam. Volgens den natuurlijken loop der dingen zal ik gelukkig
zijn, als ik nog een twaalftal jaren mag leven en buitengewoon
gelukkig, wanneer mijn brein het nog twintig jaar uithoudt. (Het
is eigenaardig, dat hij inderdaad nog 12 j aar na het verschijnen
van het Experiment in Autobiography heeft geleefd). Dat is nau-
welijks tijd om zich geheel om te keeren. Goede biographie vereischt
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meer tijd dan dit - daargelaten, dat ik nog andere dingen te doen
heb ... "
Men ziet: welke hooge eischen hij, in zijn latere leven, aan dat voor
hem hoogste geworden genre, de biographie en de autobiographie

,was gaan stellen. De ons reeds zoo voortreffelijk schijnende levens-
beschrijving van 1933-'34 voldeed hem niet. En tragisch - werkelijk
tragisch - is, dat de tijd in de daarop volgende jaren voor het genre
ongunstiger in plaats van gunstiger werd. In 1933-'34 kon hij op
den bovengeciteerden zin: "Ik stel nu meer belang in de individuali-
teit (of het individueele) dan ooit te voren," nog laten volgen:
"Naarmate de menschheid zich neervleit in de veiligheid van den
modernen wereld-staat, waarvan het huidige leven zwanger gaat,
naarmate de geesten der menschen meer en meer ontsnappen aan
den harden dwang en de ruwe gevoelens van een primitieve wor-
steling, naarmate de conceptie van den modernen wereldstaat den
gemeenschappelijke grondslag wordt van hun opvoedig _en het
raamwerk voor hun gedrag, naar die mate zal de discussie over
primaire kwesties tot kalmte komen en de analyse van individueele
verschillen weer van overheerschend belang. Maar dan zullen de
menschen minder heendraaien om het juiste uitdrukken van hun
wezen en zal het te hulp roepen van de fictie !.lietzoo gebiedend zijn
als heden ten dage." Nog in die jaren dus had Wells het groote
denkbeeld, waaraan hij zijn leven had gewijd en dat steeds scherper
omtrekken had aangenomen en hem in allerlei gedaanten
voorgezweefd, niet alleen niet losgelaten, maar zag hij het als ver-
wezenlijkbaar. En in hetzelfde jaar, waarin die regels waren ge-
schreven en verschenen, was het wereldhistorische proces reeds
begonnen, dat binnen een decennium een nieuwe, kolossale uit-
barsting bracht, die den Wereldstaat verder dan ooit naar Utopia
verwees. Wells in ieder geval zag in de hem nog overblijvende
levensjaren dc rustiger atmosfeer van de volmaakte biographie en
autobiographie niet alleen niet nader. komen maar wel zich ver-
wijderen.
Men mag misschien in vVells' conceptie van en denkbeelden om-
trent den geordenden wereldstaat, waarin de mensch eindelijk
zich geheel zou kunnen ontplooien en niet meer de speelbal zou
zijn van machten, die hij niet kan beheerschen - zooals tot op heden
het geval is geweest - drie fasen onderscheiden.
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In de eerste fase tracht hij er zich rekenschap van te geven, waar
wij naar toe gaan, welke ontwikkeling mogelijk en waárschijnlijk
is volgens de lijnen, die de biologische en historische evolutie tot
nu toe heeft gewezen. Zijn biologische studie, die hem een voor-
sprong gaf vergeleken met zijn meeste collega's, wees hem daarbij
den weg, maar op den grondslag van de snelle ontwikkeling van
Engeland in de beslissende jaren zijner jeugd, dus sinds ongeveer
1880, in economisch en sociaal opzicht. Die poging leidde tot
werken als: The Time-machine, The Sleeper awakes, en zelfs The
First men in the maan. In de eerste studie fantaseert hij een beeld van
de menschheid zooals zij zou kunnen worden na eenige honderd-
duizenden jaren, wanneer zekere maatschappelijke en dienten-
gevolge biologische strekkingen, in het heden waarneembaar, zich
volledig zouden kunnen doorzetten. In die verre, zeer verre wereld
zijn er uit het menschdom twee geheel verschillende wezens, rassen
kan men ze niet meer noemen, ontstaan, waarvan de eenen, boven-
gronds, in een paradijs leven, wezens van een soort engelachtige
schoonheid en zachtheid, maar die een vreeselijk tribuut moeten
leveren aan de tweede, ondergrondsche soort, verworden tot
kwaadaardige maar sterke en wreede dwergen, die de boven-
grondsche etherische wezens 's nachts rooven en opeten. Dit
motief, het motief der bovengrondsche genieters en der onder-
grondsche wezens, is eigenlijk ook het overheerschende in The
Sleeper awakes, dat onder een eenigszins anderen titel, When the
Sleeper Wakes, dateert van 1899 en dat 12 jaar later herzien en
veranderd werd. Wells zelf noemt het in het voorwoord voor dezen
tweeden gerevideerden vorm een "van mijn meest ambitieuze en
minst bevredigende boeken." Dl' R. Jacobsen heeft er niet lang
geleden in dit tijdschrift over geschreven. Ik kan mij dus een be-
spreking van den inhoud besparen. Maar ik wil er op wijzen, dat
althans één hoofdmotief overeenkomt met dat van The Time-Ma-
chine, zij 't dat de hier en ginds geschetste "strekking" zich hier
nog maar betrekkelijk kort, een paar honderd jaar heeft kunnen
doorzetten en in het eerste boek duizenden eeuwen. In beide is cr
de strekking het !ilenschdom te doen uiteenvallen in ondergrond-
sche slaven en bovengrondsche genieters en heerschers. The
Sleeper awakes - hierop mag nog wel even worden gewezen - is ook
veel "werkelijker" dan The Time-Machine, daar het eindigt met het
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onbesliste conflict tusschen volk en dictator, tusschen vrijheid en
slavernij, tusschen arbeid en exploitatie van den arbeid. Zooals
WelIs aan het eind van zijn voorwoord (in 191 I) zegt: "Wie zal het
winnen - Ostrog (d.w.z. de Dictator) of het volk? Over duizend
jaar zal dat nog precies dezelfde open kwestie zijn, die wij thans
voor ons zien." Zelfs een schijnbaar volkomen fantastische geschie-
denis als First men in the moon kan men m.i. tot deze fase rekenen. De
ondergrondsche maanbewoners immers, hier beschreven door een
van de ontdekkingsreizigers, die er in slagen op de maan te landen,
Mr Cavor, zijn een soort wezens, door een tot het uiterste door-
gevoerde biologische aanpassing aan bepaalde functies, in ontel-
bare "rassen" verdeeld. Ongeveer naar analogie met een ten uiter-
ste gespecialiseerde mierenmaatschappij. Maar deze wezens, de
Seleniten, vertoonen niet alleen in dit opzicht een ontwikkelings-
stadium, dat men, in vergelijking met het door de menschen be-
reikte, misschien hooger mag noemen, maar kennen ook de onder-
linge vernietiging niet, die de menschensoort kenmerkt. En het
Opperbrein der Seleniten verbreekt de radio-verbinding met de
Aarde, die lvfr Cavor tot stand had kunnen brengen, zoodra het
van dezen aardeling hoort, dat de menschen de gewoonte hebben
elkaar periodiek op groote schaal te vermoorden. Het vreest, dat
deze woeste wezens het dan ook wel eens in hun hoofd zouden
kunnen krijgen een veroveringstocht naar de :Maan te ondernemen.
\,yells legt hem - min of meer in navolging van Swift's illuster V9or-
beeld - deze beschouwingen in den mond: "Hij sprak met zijn
omgeving, naar ik veronderstel," zegt de aardeling 11r Cavor,
"over' de vreemde oppervlakkigheid en onredelijkheid van den
mensch, die slechts op de oppervlakte van een wereld leeft - (de
Selenieten kennen en gebruiken heel het inwendige van hun wereld)
- een schepsel van golven en winden en al de toevalligheden der
ruimte, die zich zelfs niet kan vereenigen om de roofdieren te over-
winnen, die hem bedreigen en die er toch aan denkt een andere
planeet aan te vallen." /
Het oorlogs-motiefneemt in dit verhaal, zij 't als slot, een beslissende
plaats in. Wells heeft het - weet men - in een aantal langere en
kortere werken doen domineeren. Daar is het geniale The War
in the Air, van Ig08, waarin, op een moment, toen het vliegtuig
nauwelijks in het eerste stadium van zijn ontwikkeling was, een
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toekomstoorlog wordt geschilderd, die reeds geheel of nagenoeg
geheel in de lucht wordt gevoerd en die begint met de verwoes-
ting van New-York door een vloot van machtige Duitsche
luchtkruisers (het waren de dagen der schijntriomfen van het
luchtschip van den gekken Duitschen graaf Zeppelin). Daar is
The War of the worlds. Daar is, misschien als geniaalste: The world
set free, van 1913, waarin, na een inleiding omtrent de technische
ontwikkeling sinds de alleroudste fasen van het menschelijk bestaan,
voorspeld wordt, wat reeds in 1945 werkelijkheid is geworden, de
splitsing van het atoom en de toepassing van deze ontdekking tot
het uitvinden en construeeren van het verschrikkelijkste vernieti-
gingsmiddel, dat de menschheid nog heeft gevonden. Wells "voor-
spelt" de vrijmaking van de atomistische energie in het jaar 1956;
het zou ook 2056 kunnen zijn. Hij "voorspelt" en schildert den
grooten laatsten oorlog, die met behulp van atoombommen wordt
gevoerd, een oorlog, die de verwoesting van alle hoofdsteden der
wereld, den ondergang van ons land - door vernieling van de
dijken - enz. met zich brengt en die eindigt door de stichting van
een wereldstaat op de ruïnes en uit de ruïnes der ondergegane be-
schavingen. In de voorrede van een heruitgave van deze studie,
acht jaar later, na den eersten wereldoorlog, zegt Wells zelf: "De
hoofdthesis van de geschiedenis is het, die nu nog vooral van be-
lang is: de stelling, dat wegens de ontwikkeling van de weten-
schappelijke kennis, afzonderlijke souvereine staten en afzonder-
lijke souvereine rijken niet langer mogelijk zijn in de wereld, dat
de poging om met het oude systeem voort te gaan beteekent ramp
op ramp over de menschheid te brengen en misschien ons ras ge-
geheel te vernietigen." Tot dat inzicht was Wells reeds vóór den
eersten wereldoorlog gekomen. Het denkbeeld is door den eersten
wereldoorlog, waaraan hij geestelijk een enorm aandeel heeft ge-
nomen, versterkt en bevestigd. Al zijn werk is er, mogen wij wel
zeggen, verder mee doortrokken. In het uitvoerige laatste (negende)
hoofdstuk van zijn Autobiographie - The Idea of a Planned
World - dat bijna 200 bladzijden beslaat, schetst hij de wording
en den groei, de veranderingen en wijzigingen, die het denkbeeld
bij hem heeft doorloopen. Hij zelf noemt het daar den voornaam-
sten boog van zijn werk. Die boog, heet het daar, rijst op natuurlijke
wijze op uit mijn eerste scheppende verbeelding: The Man of the
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rear Million (het eerst geschreven in 1887) en " The Ghronic Argonauls
(in het Science Schools Journal 1888), en leidt door een logische

,ontwikkeling naar Tlte Shape of Things to Gome van 1933 en naar de
pogingen, die ik nog steeds doe om voor mijzelf en voor een paar
andere menschen, die mijn wereld bewonen, de werkelijke fac-
toren te definieeren en te rangschikken, noodig om een concrete,
werkende uitdrukking te geven aan een over de wereld verspreide
"Openlijke Samenzwering" ten einde de menschc1ijkemaatschappij
te verlossen uit het net van traditie, waarin zij ver,:"ikkc1dis en
haar te reconstrueeren langs plànetaire lijnen."
Aan de ontwikkeling en uitwerking van dit zijn beheerschende
denkbeeld heeft Wells een, men mag wel zeggen, onmetelijken
arbeid besteed. Alle middelen heeft hij daarbij aangewend. De
satyre zoo goed als de opbouw van een nieuwe geschiedenis-weten-
schap, in plaats van de oude, die hij als barbaarsch en vruchteloos
beschouwde, een nieuwe geschiedenis, die hij Menschc1ijkeEcologie
noemde. Het is onmogelijk in dit korte bestek een overzicht te
geven van alle fasen, die zijn groote idee heeft doorloopen: steeds
was hij op zoek naar de "hommes de bonne volonté," de samoerai,
de nieuwe aristocraten, in staat en bereid met hem de nieuwe ge-
meenschap te vonnen, die de wereld zou kunnen ophefièn uit den
somberen stroom, naar den afgrond voerend, dien \"!ells vooral
na 1918 als den loop der menschelijke geschiedenis zag. En ook
na zijn biographie, in de laatste IQ jaar van zijn leven, heeft hij
aan het denkbeeld gewerkt en heeft het hem niet losgelaten, hoe-
zeer hij zag, wel moest zien, dat er opnieuw een vreeselijke cata-
strophe dreigde. Star-begotten van 1937 en The Holy Terrorvan 1939
zijn daar onder andere getuige van. In het eerste kleinere boek,
dat hij een biologische fantasie noemde en dat, eenigszins won-
derlijkerwijs, opgedragen is, op een plotselinge ingeving, zooals
het heet, aan "mijn vriend Winston Spencer Churchill", wordt
een nieuw menschenras in 't leven geroepen door den invloed van
die kosmische stralen, welker herkomst de huidige wetenschap
nog niet schijnt te hebben ontdekt. Eerst dit nieuwe, om zoo te
zeggen door de sterren verwekte ras zal. den wereldvrede en de
nieuwe Menschheid brengen. In het tweede grootere, van '39,
zeer blijkbaar onder den indruk van de Duitsche, Italiaansche
en Russische dictaturen geschreven, ordent een groep van neo-
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revolutionairen, die zich The Party of the Common Man noemt
en welks hoofdleider een zekere Rudolf Whitlow is, de wereld door
een van Wells' geliefde middelen: een enorme, over de geheele we-
reld zich uitspreidende volksontwikkeling - merkwaardigerwijze
door geschriften, en wel niet door kranten, maar alleen door bro-
chures en boeken, niet door middel van de radio, die Wells terecht
als opvoedingsmiddel versmaadt- en vestigt een soort van wereld-
dictatuur van hervormers. Maar deze dictatuur ontaardt als alle
dictaturen en wordt ten slotte opgeheven door het uit den weg
ruimen van den dictator. Het boek behoort, hoe interessant ook,
zeker niet tot "VelIs' beste werken. Het is daartoe te onsamen-
hangend en de karakters zijn te weinig werkelijkheid geworden,
cngetwijfeld een bewijs, hoe Wells in die latere jaren, naarmate
de tweede wereldoorlog nader kwam, meer. en meer geestelijk is
gaan lijden. Een kleiner verhaal: The croquet-player, ook van de
jaren na 1934, is bv. artistiek veel beter. Het is een soort verbeelding,
in den geest van een medicus, dat de wereld bezig is in een nieuwe
periode van massalen waanzin te verzinken, en dat er een nieuwe
aera van woede en bestialiteit, een nieuwe middeleeuw aan 't
opkomen is. Het is een kleiner verhaal, dat uitmuntend zich aanpast
bij die schitterende serie Short Stories, die alleen in staat zijn Wells
in ieder geval onder de klassieken te rangschikken. Inderdaad:
de Short Stories zijn bijna stuk voor stuk kleine "masterpieces".
Welk een fantasie, welk een veelzijdigheid, welk een scherpte van
waarneming, welk een ongelooflijke kennis op bijna elk gebied
spreidt hij daarin ten toon. Men behoeft er maar enkele van op te
noemen, The country of the blind en tlze Empire of the Ants, die in
Zuid-Amerika spelen, Pollock and the Porroh JI.1an, uit West-Afrika,
In the Avu-observatOlY (Borneo), Aepyornis Island (Madagascar), om
heel een wereld voor zich te zien opengaan. En dit is misschien
het merkwaardigste van dezen man, uit zoo kleine en enge om-
standigheden opgegroeid - hij schildert die fraai in het begin van
zijn Autobiographie - dat hij tot zulk een de geheeIe wereld en
alle continenten, alle klimaten, alle menschcnsoorten omvattende
visie is opgeklommen of liever zich heeft weten op te werken.
Of "Vcllsdoor hct nagcslacht tot de allergrootstcn zal worden ge-
rekend ---.:.veronderstelcI dat de op het laatst van zijn levcn zoo
sombere voorzegging, dat de mensch reeds aan het eind van zijn
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loopbaan is gekomen en dat althans onze cultuur gedoemd is
evenzeer ten onder te gaan als de Sumerische en zoovele die haar
zijn voorafgegaan, dat die voorzegging niet uitkomt - wij weten
het niet.
Wat wij wel weten, is dat hij millioenen en mij veel, ontzaggelijk
veel heeft gegeven, meer aan ideeën misschien dan eenig schrijver,
zijn tijdgenoot. En dat hij een der eersten is geweest, die dat ge-
weldige denkbeeld: den noodzakelijk geworden Wereldstaa t, heeft
opgevat en uitgewerkt, dat na den Tweeden 'Vereldoorlog een
oogenblik uit de wolken der Fantasie scheen neer te dalen op Aarde.

IN KORT BESTEK.

ONKIES EN INCONSTITUTIONEEL 1.

Toen onze Koningin tijdelijk haar ambt neerlegde, hadden wij
daar zo onze eigen gedachten bij. Wij achtten het niet uitgesloten,
dat de teleurstelling in de vernieuwing van het vaderland, waar-
van ook zij in de oorlog gedroomd en waarop na de bevrijding
ook zij gehoopt had, aan die stap wel eens mede debet zou kunnen
zijn. Wij hielden die veronderstelling, want meer kon het uiteraard
niet zijn, echter terug in de overweging, die ons nog altijd juist
schijnt, dat het voorhands onkies zou zijn, naar haar motieven te
gissen en bovendien inconstitutioneel de Kroon voor ons politieke
wagentje te spannen. Zo lieten wij de door ons tegelijk bewonderde
en betreurde stap onbesproken.

Maar Prof. Gerretson denkt daar anders over. Die heeft geen
last van kiesheid noch om impliciet de draagster van de Kroon
in zijn reactionnaire actie te betrekken. Hij heeft niet geaarzeld,
gezag en positie van de Kroon te gebruiken voor zijn politieke
bedoelingen door in "Nieuw Nederland" te schrijven: "Het spreekt
vanzelf, dat de stelselmatige afbraak van Koninkrijk en Constitutie
de Koningin met diepe smart moet hebben vervuld" en aan die
smart haar stap te wijten. Anders dan wij schroomt Gerretson dus
niet zijn, aan de onze tegengestelde, persoonlijke opvatting aan de
Koningin in de schoenen te schuiven, en evenmin, om aan die
opvatting ruchtbaarheid te geven. Moraal: de progressiviteit
is altijd fatsoenlijker dan de reactie en als de eerste de neiging zou
krijgen om óók onfatsoenlijk te worden dan is het alleen, omdat de
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laatste er haar toe noopt. Tweede moraal: zo komen wij door
onze moraal, die wij toch niet verloochenen kunnen, altijd één
stap achteraan.

ONKIES EN INCONSTITUTIONEEL II

De heer Otten is plotseling een beroemd of, al naar men het neemt,
berucht man geworden. Tevoren kenden alleen de ingewijden hem
als president-directeur van het Philipsconcern; nu kent heel politiek
belangstellend Nederland hem als de man, die zo en passant Oost-
Indonesië heeft "geadopteerd", die met zijn' adoptief-zoon een
oplossing voor het Indonesische vraagstuk aan de hand heeft ge-
daan èn wiens Bi-arlita lamp ook dan nog niet is uitgeschenen.
Want een paar dagen later liet hij hetzelfde licht ook schijnen over
de Benelux om ons daarmee te onthullen, dat dit orgaan van
samenwerking tussen Nederland, België en Luxemburg bedoeld
was als hoofdkwartier van de anti-boljewistische Kruistocht -
Philips la volt!
Dat alles stemt ons tot voldoening. Niet dat wij 's heren Otten's
politieke invallen bepaald zouden bewonderen, maar wij zien er
een bevestiging in van een stelling, die wij al jaren aanhingen,
maar die altijd moeilijk te bewijzen viel, n.l. dat óók in Neder-
land de grote concerns politieke en dan steeds: reactionnaire poli-
tieke invloed hadden - en vooral hebben. Tot nog toe zijn de
leiders van de drie overige der Big Four - van de Aku, van de
Koninklijke Petroleum en van de Unilever - niet zo naïf gewcest
als Otten in zijn klaarblijkelijke ijdelheid om zo van achter de
couiissen voor het voetlicht van hct staatstoneel te treden, maar
wat niet is, kan nog komen en het zal in elk geval aan de duidelijk-
heid van onzc verhoudingen ten goede komen, als het zover is.
Icts waars schuilt er blijkbaar toch in Burnhams "managerial
revolution". Als de heer Otten' dat heeft willen bewijzcn, kunnen
wij hem slechts gelukwensen - maar dan ook alleen dáármee.
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BERNARD H. M. VLEKKE, Geschiedenis van den Indischen Archipel,
Romen, Roermond 1947.

Het is een genoegen, de verschijning aan te kondigen van het jongste
geschiedwerk over Indonesië - een vertaling, ten dele nieuwe bewerking
van het tijdens de oorlog in de Verenigde Staten verschenen "Nusantara" .
De schrijver constateert in zijn voorwoord het ontbreken van een mo-
derne niet al te uitvoerige geschiedenis van de Indische Archipel, die
zich bovendien bij de behandeling van de I7e en 18e eeuw niet verliest
in een geschiedschrijving van de Oost-Indische Compagnie tot in haar
verste handelsposten, maar tracht de wisselwerking tussen de inheemse
samenleving en de westerse bovenbouw te belichten. Zonder er naar te
streven, in deze leemte te voorzien, heeft dr Vlekke toch getracht deze
gedachte in zijn boek te verwerken.
Wij zien hier dus het streven, zich af te wenden van de traditionele ge-
schiedschrijving, die, naar de woorden van wijlen dr J. C. van Leur,
met de komst der Europeanen het beeldvlak honderdtachtig graden
omdraait om Indië voor het vervolg te bezien vanaf het scheepsdek,
vanover de wal van de forteres en vanaf de hoge galerij van het loge-
gebouw. I) De "Indo-centrische" instelling van de auteur blijkt ook uit de
rijkdom van ethnologisch en cultuur-historisch materiaal, die dr Vlekke in
de beginhoofdstukken van zijn boek heeft verwerkt, en uit de grote aan-
dacht, gegeven aan de groei en de betekenis van de nationalistische
beweging, uitmondend in de nationale revolutie van Augustus 1945.
Tot de grootste aantrekkelijkheden van het boek behoort de uiterst
smakelijke wijze, waarop de geschiedenis van Indonesië hier wordt
verhaald, de rijkdom aan tekenende details, de evenwichtige compositie
en de wijze zelfbeperking bij de vermelding van slaapwekkende personalia
en zee- of veldslagen.
Bij het oproepen van het beeld van het verleden heeft de schrijver

wellicht te zeer voortgebouwd op traditionele, niet aan de moderne
historische methode getoetste voorstellingen. Hoe weinig zeker de beeld-
vorming in de Indische geschiedschrijving in wezen nog is, blijkt het
duidelijkste bij confrontatie van dit boek met de werken van dr van
Leur, de eerste schrijver die consequent heeft getracht de Aziatische
geschiedenis te interpreteren in het licht van de sociologische en econo-
misch-historische theorieën van Max Weber.
Enkele voorbeelden. Op bI. 9 I stelt dr Vlekke, dat de Albuquerque er in
slaagde "het Portugeesch gezag over de zeehandelswegen van Azië te
vestigen". Daartegenover stelt van Leur, dat het Portugees bewind in
Azië economisch-commercieel geringe betekenis had, dat nergens een
1) In een bespreking van de onder leiding van Stapel uitgegeven "Geschiedenis van
N .1." ,dl. II en lIl, in Tijdschr. voor Ind. Taal-, Land-en Volkenkunde, 1939,bl. 590.
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monopolie ~erd doorgevoerd en dat tegenover de Portugese vaart
veelvouden der Chinese, Japanse, Siamese, Javase, Indische en Ara-
bische scheepvaart staan.1) Op bI. 180 schrijft Ylekke dat de Nederlan-
ders na zestig jaren op Indonesië handel gedreven te hebben de heer-
schappij hadden bemachtigd over alle zeewegen van de Golf van Ben-
galen en Ceylon tot Nagasaki. Daartegenover betoogt van Leur, dat de
Nederlanders omstreeks 16S0 zelfs geen politiek overwicht bezaten in
de Archipe12), en dat in het politieke tableau der 17e eeuw het Aziatisch
element volkomen domineert tegenover de minuscule machtsvestigingen
vanuit Europa3). Men stelle voorts tegenover Ylekke's bewering, dat om-
streeks 16so Batavia tot een opslagplaats en handelscentrum voor ge-
heel Azië was gemaakt (bI. 176) van Leur's met veel cijfermateriaal
gedocumenteerde stelling, dat Batavia zich tot 16so evenmin als Por-
tugees Malaka tot natuurlijke stapel van Indonesische en Aziatische
vaart had ontwikkeld. 4) Op bI. 184 schrijft Ylekke dat in de periode
tussen 16so en 1680 alle grotere Indonesische staten ten val werden ge-
bracht, op bI. 234, dat vanaf 1680 de Nederlanders de archipel beheer-
sten. Ygl. daartegenover van Leur's betoog, dat van een Europees Azië
in de 18e eeuw geen sprake is, dat de Oosterse rijken in het algemeen
.militair, economisch, politiek als valide eenheden actieve factoren blijven
vormen in het verloop der gebeurtenissen, en dat een interinsulaire macht
in Indonesië niet wordt bereikt5). Zou dr. Ylekke de Indo-centrische
methode consequent hebben toegepast, dan zou hij wellicht tot de con-
clusie zijn gekomen, dat tot het begin van de Ige eeuw de term "wes-
terse bovenbouw" voor Indonesië een scheef beeld geeft van de his-
torische realiteit.
Stel tenslotte naast elkaar Ylekke's conceptie van kooplieden, die
koningen werden (bI. so, 88) en van Leur's betoog, dat een zo-
danige metamorphose in de geldende sociale verhoudingen ondenk-
baar was, gezien de geweldige sociale afstand tussen de Oosterse koop-
man-kramer en de heersende klassen.6)
Voldoende om te doen zien, van hoe grote betekenis het zou zijn, indien
de belangstelling van niet uitsluitend op Indonesië - of op "Nederland
buitengaats" - gespecialiseerde, economisch en sociologisch geschoolde
historici zich op dit terrein zou gaan richten. Voor het wekken van be-
langstelling voor dit belangrijke onderdeel van de sociale en economische
geschiedenis der mensheid kan het werk van dl' Ylekke een welkome
bijdrage leveren. W.

1) v. Leur, "De wereld van Zuid-Oost Azië", in De Haan en v. \Vinter, "Nederlanders
over de zeeën", 1940, bI. 105.
2) v. Leur, ibidem, bI. 121.
3) v. Leur, "Eenige aanteekeningen betreffende de mogelijkheid der 18e eeuw als
categorie in de Indische geschiedschrijving", T. v. I. T. L. en V., '40, bI. 549.
4) "De wereld van Z. O. Azië", bI. 139.
5) "Eenige aanteekeningen enz.", blz. 551.
6) v. Leur, "Eenige beschouwingen betreffende den ouden Aziatischen handel", diss.
Leiden, 1934, bI. 145 nt. 41 en verder passim.
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JO MIHALY

MIJNS BROEDERS
HOEDER
Gebondenj 4.75

Sfepan VareskJI, een man uit het volk, die vrijheid en leven waagt
voor de vrijheid van zijn onderdrukte landgenoten, vlucht uit de
gevangenis, waarin men de "volksmenner" heeft geworpen en dwaalt
door de oneindige steppe. Een zigeuners tam erbarmt zich over hem,
hij wordt tot hun broeder verkoren en om hem te beschermen en te
redden, zodat hij zijn. roeping vervullen kan, blijken de Zigeuners
bereid opgejaagd, gefolterd en uitgeroeid te worden. Een ongewoon
thema, dat aangrijpend is uitgebeeld door de creatieve kracht van een
ongewoon talent.

Verkrijgbaar in de boekhandel
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Van Loghum Slaterus' Uitgeversmaatschappij N.V.

HENRI A. A. R. KNAP

SANATORIUM
Geb. f 7.90

Arthur van Rechtenvoorde is een van die jonge mannen, zoals
er zoveel zijn, innerlijk onvolgroeid, maar gestoken in
het jasje van de volwassene; een kwetsbare ziel, nog
onverwerkte verlangens en idealen verstopt achter het wat
cynisch uiterlijk van de man, die weet, wat er in het
leven te koop is. Met dit masker vertrekt hij naar het
sanatorium en vindt daar niet alleen lichamelijke genezing,
maar hij groeit er tegelijkertijd tot grotere volwassenheid.
De dagelijkse, gedeeltelijk intieme omgang met zijn mede-
patienten, evenals zijn verhouding tot Paulien, vormen de
toetssteen voor wat echt en niet echt in hem is. Voor-
treffelijk weet de auteur de sfeer van het sanatorium te
schilderen, als een klein, beperkt wereldje op zichzelf, de
hoop en angst van zijn bewoners, de moeilijkheden van
het ongewone en niet-actieve bestaan en de compensaties
daarvoor. Maar tegelijkertijd laat hij zien, hoe in deze
abnormale omstandigheden het leven dezelfde problemen
stelt als in het gewone bestaan, voor de oplossing waarvan
de figuur van de geneesheer-directeur een interessante, kundige
en sympathieke gids blijkt. Het boek is geschreven zonder
enige mooidoenerij, recht op de man af. Compositie en
stijl boeien tot het einde.

VER K R IJ G B A A RIN D E BOE K H A N DEL

N.V. DRUKKERIJ G. J. THIEl\IE - NIJMEGEN
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