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het leven dat hij aanwezig wist in zichzelf, als

voor hetgeen hem omringde in de wereld van

de stof, in die van den geest, in het heelal.

Ergens beschrijft hij zichzelf, in een spiegel

kijkende en wanende, daarin „het groene,

hoonende gezicht van den duivel" te aan-

schouwen. Niet de mensch Otten natuurlijk,

de mensch van allen dag, was voortdurend

van dezen angst bezeten; hij zou geen leven

hebben gehad; maar de ziel die in hem leefde

was er altijd van vervuld; zij verwonderde

zich smartelijk over de rampen die ons kun-

nen treffen, de fatale toevallen waarvan wij

het slachtoffer kunnen worden. Lianen, grijp-

armen, poliepen, zuignappen en spinnepooten

bevolkten Otten's verbeeldingswereld. Tegen

dit angstthema in speelt dan het thema van

zijn innige liefde voor kleine kinderen, speci-

aal voor kleine meisjes, en ook dat andere:

zijn dwingende behoefte aan vrouwenliefde.

Daarbij verlangde deze ziel naar veiligheid,

rust, hereeniging met gestorvenen. Op kinder-

lijke wijze wilde zij, na de ergste onheilen „dat

er niets gebeurd was", „dat alles goed zou

zijn", zooals men leest in Muiden en Demonen.

En zij had daarbij een merkwaardige neiging

om hetgeen zij zoo innig verlangde, van het lot

af te dwingen; zij wist mee te voelen met hen

die voor de hevigste geweldplegingen in be-

paalde gevallen niet terug zouden deinzen.

Een mensch die sensueel en sentimenteel

tegelijk was en wiens zenuwen misschien niet

van de sterkste waren. Een schrijver die,

waarschijnlijk door het gebrek aan congruen-

tie tusschen zijn exceptioneele gevoelens en

zijn al te gewone taal, nog niet geheel bevre-

digde. Een persoonlijkheid waarvan wij nog

veel goeds verwachtten en waaraan wij nog

menigmaal zullen moeten denken. J. T.

CRITISCHE NOTITIES

VERTELLERSRISICO

I

Antoon Coolen, Uit het /cieine rijk, Nijgh&

van Ditmar Uitg.-Mij. N.V. Rotterdam 1939.

Er zijn vertellers, die door de wijze waarop

zij hun woorden weten te rangschikken, in

staat zijn den lezer te doen vergeten dat het-

geen zij te zeggen hebben niet zeer belangrijk

is. Zij hebben zich gespecialiseerd in een be-

paalden bouw van den volzin, zij hebben

den „vertellersvolzin" gecultiveerd. Zij on-

derhouden in hun verhaal een eigen toon,

een eigen rhythme, dat den lezer boeit en hem

soms zóó gevangen houdt, dat hij zich van

hetgeen de auteur eigenlijk te zeggen heeft

geen rekenschap meer geeft: de auteur heeft

den lezer in zijn „systeem" gevangen en het

hangt maar van den geestelijken weerstand

des lezers af hoelang zijn prooi gewillig blijft.

Natuurlijk is tegen het bezitten van een

min of meer volgens een vast schema ver-

loopende schrijfwijze geen enkel redelijk ar-

gument in te brengen. Een persoonlijke stijl

is een voorwaarde voor volwaardig schrijver-

schap. Anders wordt het echter, wanneer

zoo'n schrijfwijze bewust tot een systeem

wordt gecultiveerd, waarin de auteur alles

wat in zijn hoofd opkomt weergeeft. Het

wonder van een persoonlijken stijl is dat hij

nooit in een systeem of een formuleering te

vangen is en toch den eenen auteur van den

anderen volledig onderscheidt. Een persoon-

lijke stijl is lenig als een kat, zich nauw aan-

sluitend aan den gedachtengang van den au-

teur. Hij is telkens anders, altijd nieuw, altijd
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verrassend, maar nooit of te nimmer syste-

matisch zichzelf gelijk. Het gevaar van een

systematischen stijl is dat de auteur het sy-

steem voortzet, zonder dat een equivalente

gedachteninhoud er in is ondergebracht. Er

gebeurt dan iets dergelijks als men bij zeer

muzikale dichters wel eens aantreft: het voort-

zingen van het vers terwijl de woorden al

geen wezenlijken inhoud meer hebben. Dat

is het risico van den dichter en van den ver-

teller. De ontaarde vormen van het systeem-

Couperus kan men waarnemen in zijn ro-

mans Psyche en Wereldvrede, waarin de woor-

den zich in lichte rhythmen en fraaie klank-

schakeeringen aaneenvoegen, terwijl de ge-

dachteninhoud is verzwakt tot een bestand-

deel van het derde plan. Het effectsysteem-

Heijermans heeft veel navolging gevonden,

vooral bij auteurs die gedachtenarmoede

hadden te verbergen. Een kras staaltje van

systeemschrijverij leverde Arij Prins in De

HeiZige Tocht. Hoe sterker de persoonlijkheid

van een auteur is, des te meer systeem kan

hij velen zonder in leege-woorden-schrijverij

te vervallen. Schrijvers als Heijermans, Cou-

perus, Coolen zijn op hun best wanneer zij

in het vuur hunner gedachten alle systeem

laten varen. Van oude menschen van Coupe-

rus is een prachtig en aangrijpend boek, dank

zij het feit dat het geheel vrij is van de gema-

niëreerdheid van Psyche of Wereldvrede.

Maar de meeste schrijvers zijn de dupe van

hun systeem. Het wil ons voorkomen dat

Antoon Coolen, één van onze vaardigste ver-

tellers, langzaam maar zeker vastloopt in zijn

vertelsysteem. Het systeem-Coolen bezit on-

betwistbaar een aantal hoedanigheden die

onmiddellijk innemen: een quasi nonchalan-

ten zinsbouw, een quasi slordige interpunctie

— komma's waar men punten en punten waar

men komma's verwachten zou — en een

kinderlijke argeloosheid, die meermalen in

verrassend contrast staat met den ernst en de

tragiek van Coolen's onderwerpen. In het

systeem-Coolen is de naïveteit met zulk een

geslepenheid opgevoerd, dat wij ons meer-

malen afvroegen: is dit alles tóch niet echt,

is dit niet werkelijk een kinderlijk mensch

die met groote verbaasde oogen en een dosis

gezond verstand de wereld inkijkt? Maar

telkens wanneer wij ons weer gevangen wis-

ten in het geraffineerde stijlsysteem van dezen

verteller en bekoord werden door zijn lenige

zinnen en slimme interpunctie, legden wij

zijn werk uit handen: neen, dit is niet het

leven, dit is schijn van leven, dit is onecht,

vervalscht. Het toeval wilde dat wij dezer

dagen Coolen's roman De drie gebroeders nog

eens onder het oog kregen en bij de tweede

lezing van dit akelig holle boek moest het

ons van het hart: deze veelverteller is geen

kunstenaar, maar een kunstemaker, gevaar-

lijk door zijn raffinement in het opdisschen

van schijn voor werkelijkheid. Ook wat nu

voor ons ligt, Uit het /deine rijk, kan ons niet

bekoren, ofschoon wij moeten erkennen,

telkens geboeid te zijn geweest door de won-

derlijk innemende, glimlachende wijze van

vertellen. Deze verhalen van een vader over

zijn kinderen zijn charmant en toch . . . .

tóch kunnen wij ons achteraf niet onttrekken

aan den indruk dat hier oorspronkelijk zui-

vere en diepe gevoelens werden uitgebuit ter-

wille van een den lezer gerievend vertelsy-

steem. Voor a.s. moeders is het boekje om

van te genieten. Maar leg dit nu eens naast

hetgeen Aart van der Leeuw over kinderen

verteld heeft, of naast Tsjip van Willem El-
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schot en ge ziet hoe duidelijk onzuiver tegen

zuiver afsteekt.

II

Herman de Man, Zonen van den

Nijgh &. van Ditmar Uitg.-Mij N.V. Rotter-

dam 1939.

Onzuiver is het proza van Herman de Man

zeker niet. Het is vrij van de geraffineerdheid

van het systeem-Coolen en zonder valsche

effecten. Het is ronde Hollandsche taal, die

op pooten staat, met hier en daar een kracht-

term als een vlag in den wind. Wij hebben

De Man altijd voor een voortreffelijk ver-

teller-zonder-systeem gehouden, die nog niet

die erkenning geniet waarop hij krachtens

zijn degelijk oeuvre recht heeft. Men moet

in Holland tot een kliek behooren, die be-

reid is over u, naar aanleiding van u en in

verband met u en uw werk te schrijven, zoo-

dat uw naam naar voren springt waar ge ook

maar een krant of tijdschrift opslaat. De

Man, die afzijdig van alle geharrewar aan zijn

werk voortbouwt, moge het tot troost zijn

dat deze rust hem tot concentratie in staat

stelt en dat het niet de zingende straatjongens

zijn die een lied tot cultureel goed maken.

Door Zonen van den Paardeko/?, een stevige

roman over ruige kerels en ruige toestanden,

zijn wij echter teleurgesteld. Wij ontkomen

niet aan den indruk dat in dit omvangrijke

verhaal De Man's joviale, gekruide taal tot

een systeem dreigt te ontaarden, dat situaties

en personen omspint met een netwerk van

woorden en nog eens woorden, die aardig

sappig klinken, maar systematisch het wezen-

lijke der dingen aan het oog onttrekken. Men-

schen en toestanden in dit boek blijven

ons vreemd. De Man heeft het vertellers-

risico, het voortzingen in inhoudslooze klan-

ken en rhythmen, niet kunnen omzeilen. Hij

vertelt maar voort en wij luisteren geboeid

naar het geluid van zijn stem, zonder dat de

beteekenis der woorden tot: ons doordringt.

Sommigen luisteren misschien tot het eind,

maar wij vielen telkens bijna in slaap. Al-

leen waar De Man zijn vertellersallure laat

schieten en zich door den ernst van zijn

onderwerp tot een soberen en indringenden

stijl laat verleiden, zooals op pagina 210 e.v.,

waar hij met kennis van zaken een tetanus-

geval beschrijft, werden wij even wakker als

hoorden wij een bekend geluid. Maar aan ons

hart ging ook dit voorbij.

III

C. J. Kelk, De vos en zijn staart, A. W. Bruna

Uitg.-Mij N.V., Utrecht 1939.

Eén van de menschen die instinctief, maar

ook wel bewust systematisch, de zonzijde van

het leven zoeken, is C. J. Kelk, de voortref-

felijke recensent van de Prov. Zwolsche en

Overijselsche Courant. Zijn boekbesprekin-

gen getuigen van een volstrekt eerlijke na-

tuur, die oprecht en zonder onderscheid des

persoons het goede zoekt te waardeeren,

maar zich daarbij wel wat te sterk laat

leiden door zijn voorkeur voor het gezonde

en probleemlooze. Auteurs, die patholo-

gische gevallen of zielige figuren behande-

len, staan bij Kelk in een kwaden reuk.

De litteratuur moet z.i. het gezonde, het

positieve, het levenskrachtige in den mensch

naar voren brengen. Boeken moeten blijd-

schap zaaien en den mensch tot den levens-

strijd sterken, dat is zoo ongeveer de litte-
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raire opvatting van dezen gezonden Hollan-

der. Het valt dus niet te verwonderen, dat

in De vos en :jijn staart deze tendentie zeer

duidelijk naar voren komt. Of men het nu al

of niet eens is met deze tendentie, mag,

dunkt ons, in dit speciale geval geen invloed

hebben op de waardeering van dezen roman.

Want de hartelijke, optimistische levenskijk

des auteurs komt in De vos en ?ij'n staart zoo

onverbloemd en zuiver tot uiting, dat de

recensent op slag ontwapend is. Wij moeten

eerlijk erkennen: zulk een licht en probleem-

loos boek is werkelijk een herademing in

dezen onheilsvollen tijd. Kelk is allesbehalve

een geboren verteller en heeft daardoor ook

met het bovenomschreven vertellersrisico

niet van doen. Zijn taal is elastisch en typisch

systeemloos. Dit boek is zonnig, de recensent

voelt zich eindelijk eens bevrijd van de dui-

zend en een problemen waarin hij zich bij

zijn critischen arbeid dient te verdiepen. En

wat hindert het dan dat b.v. de liefdesverhou-

ding Bob-Agnes wat erg simplistisch wordt

weergegeven en dat pagina 126 zóó uit een

stuiversromannetje gestolen kon zijn? Het

boek heeft ons een vollen middag geboeid

en den regen doen vergeten. Inderdaad, deze

roman is — om met B. van Noort in de Ned.

Bib/iograpJiie mee te spreken — meer prettig

dan levenswaar.

IV

Constant van Wessem, Koning-Stadhouder

Wiiïem III, H. P. Leopold Uitg.-Mij N.V.,

Den Haag 1939.

Zonder eenig risico was voor Van Wessem

het schrijven van Koning-Stadhouder Wiüem

III. Wie een vergadering van den gemeente-

raad verslaat, heeft met het risico van sy-

steemschrijverij of valsche effecten geen reke-

ning te houden. De feitelijke gegevens moe-

ten kloppen en daarmee uit. Evenzoo is het

wanneer men een objectief levensverslag

samenstelt. Van Wessem's angstvallig objec-

tieve relaas over het leven van den schralen,

onsympathieken Willem III, die weinigen tot

voorbeeld en velen ten detrimente was, heeft

ons maar matig geïnteresseerd. Wij hebben

een onprettige herinnering aan de dorre ge-

schiedenisboeken van Pik, waaruit wij des-

tijds het verleden moesten leeren kennen en

begrijpen. Toen wij het boek van Van Wes-

sem lazen, roken wij weer de schoolbanken:

zóó werden wij vroeger ook onderwezen,

zakelijk objectief en zonder een grein per-

soonlijkheid, om de lieve jeugd zoo weinig

mogelijk te beïnvloeden.

In tegenstelling met Maurits Dekker, die

in Oran/e zijn geheele wezen op de historie

projecteerde, zoodat iedere pagina, ja iedere

zin in dat werk van menschelijke warmte is

doorgloeid, heeft Van Wessem zichzelf zorg-

vuldig uit deze levensbeschrijving wegge-

houden. Daardoor is Willem de Derde een

skelet gebleven en is het heele boek koud en

naargeestig als een sterfkamer. Op de enkele

plaatsen waar een schijn van de persoonlijk-

heid des auteurs doorbreekt, komen wij in

verzet. Van Wessem's respect voor de botte

vitaliteit van Willem den Derde staat ons

tegen. Wij houden dezen koning-stadhouder

voor een geraffineerden egoïst, dien men, wil

hij in een biographie tot levende gestalte

worden, met diepe menschenkennis en een

sterk persoonlijke visie te lijf dient te gaan.

En wanneer Van Wessem Willem de Derde's

medeplichtigheid aan den moord op de ge-
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