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AlbeKt KUYLE
als noüellist

N. & v. Alarmonica L'itgeverU ,,Het
Spectrum", Utrecht-

Het L8 &jweer eerüge Jaren g'eleden, dat de muz[ek-cr1ucuB Wouter
~ — cUe dch hunjddelB ook tot cm der opmerkelUkBte jonger'e
litemtutld heMt ontwikkeld ') — naar mnleiding van Kuyle'8
roman ,,Harten en Brood" de Qde Koo9 van het ,.techm8ch criterium",
niet zonder criüek op de critici die, een m beoordeelmd, een
mt =ludeve be~tellhlg aan den clag leggen voor de KW-
cbotog1e en problüek v&a een roman, met verwaarloozlng van de
mcüeve ~W de taal, de compKmue, het vak in engeren
xIn van dm BcihrUver, unde de eemte zaken, waarover een rechtge-
aard en =ht-georiëDteerd crlücm het wcK)rd moe8t nemen. Het komt
mi voor dat dit Bt&DdpunL Utham in dit geval, een typbch muzi-
kmmenmtaajdpunt 1& Een muxiek-criücug voor wien muziek (en te-
recht, dunkt MJ) een zuiver mLmk8a] re8ult88t Lb wcÜcb ^eid
zich met geen ideolog1mje, met&phyBi3che of andere droomuitlegghL-
gen benaderen laat, ~t wellicht weinig andem dan de müver-muzi-
kmje µruBt&ue eener compodüe op haar wde of onwaarde te
taxeeren. Een roman echter, ette perfect 18 v8jj ~ van bouw, perfect
In die dhigen welke het ,,üchaam"( of moet men zeggen: het ge-
r&&mte ? ) van een roman Wm. Lb nog geen8zjn8 perfect als
mman; daarvoor un mdere zaken mlimen(l. Hoe ontoereikend het
door Wouter Paap dmd8 ingenomen Btandpunt Lij UteraLre aangele-
genheden w88, dem Ach nog in dkmlfde tmpreking op
ultemt trLBtrucueve wUze- Merkwaardig wm Loen, dat Wouter Paap,
eenige ê8 uit het door hem Met ten onrechte zeer gewmrdeerde

D ,,H&rten en Brood" ovememend om te demongtreeren over welke uit-

Btekende jcw&jltelten Kuyle 8j8 romamchrÜver be«ihikt, dechH een
de technLBche perfecüe Wgnajeerde, doch met verw&&rloQung
van de vmag of mé perfectie de perfectie Lb waarover een roman-
KhrUver moet be3chjkken. Merkwaardig w&b, Ci8t Wouter Paap toen
jzMt die elemmtea naar voren bmcht die, hoewel zeer k8r&kteri8uek
vcK)r Kuyle'8 tajmL in het geheel mét be8]LB8end um voor het 8lagen
vm een roman 8j8 zoodanig, n.l- het Bcherp genoteerde p5ychologL8che
momeot, de plmüek van heC détM!, het uitemt gevoelige leven van
het woord. No<mg. tot op zekere hoogte, voor een roman. zjjn deze
zaken toch geenwim normaüef; wel zUn zU noodzakelÜk, zelf8 e88en-
üeel voor een  Met dae eigenppen km wel wel een vol-
maakte novelle KhrÜven, m8&r Ki gBrandeeren gemMna het mgen
van een mmm. En erkennend, dat bovengenoemde kwajitaten dé
kwajitdten = mxi Kuyle'B ,,Haxten en B~", moet men conclu-
deemn, mt Kuyjeb CHarten en Brood", mpmu van een roman,
moor een tot roman-formaat Wtgegroeide novelle Lb, — een conchMe,
oe men ook Wnder den QmweE dezer ovegen geraakt

Doch k«ren % terug tot de taM en de compcMtle, zUrjde die zaken
w&&rmede cm utemr crlüciw zich allereerst %oü moeten bezig
houdm, wunneer hU over em rDm&n het woord oeemt. Voor mtjn
guvoel 18 het WU=l op het m dit opxkht bereikte resultaat Seu
evm bUkornumg8 &Jb b.v. het wUzen op het fdt. dat %0 het ap-
t van het diajecWch denken volkomen m~ter Ls, wanneer
men z#n bemmderlng r dit denken wIl wt8ipreken en moüveereo.
Men kan CHt telt wel releveer'en, maar het behoort toch meer tot
jeer n&tuurlUke feiten waarover men verder niet Hreekt", die men
ak mrekeDd eemt, w8&rop men, h~en4 ,,ten over-
vloede" wUBt. Zoodra men een wU8geer &lB w1j3geer bewondert, neemt
men aan, d&t We kant van de üe, de techniek v&j) het denken,
de compcMüe van het wUmr1g betoog ,.in orde" 18. Bovmdlen; d8&r-
over 3chrUveD& 8chrUft men n&uwelUkB over datgene mt Thomm
tot Th maakt d.w-t. hém oMemcheidt van &1 die &ndere vak.
phi]ckBofen die deze techniek evenzeer onder de knie hebben. Het ss
niet de perfecte techniek van cut denken Wt zUn waarde Wtmaakt,
maar de dDor4nngende kracht van het ver8tand dat deze techniek
hanteert, het ©i de remMten met dit inBtrUment bereikt, het 18 de
vlucht die dit perfect geoutllkerde denken neemt, dat Thomm tot
Thomm maakt.

Kan men i of Haxnsun bewonderen om hun taal ? Het jg
ma'gelÜk. Zeker m echter, dat een volmaakte vertaling vm den
eemte geen oogmbljk doet denken aan een ,,taalkundg" phenomenale
prestatie, en dat een tam%k 8]orcHge, hier en haperende vertaling
van den laaWe geen oogenblik het wonder van Loo'n roman ver-

Moort. Het wonder 18 in ieder geval bereikt met een minimum van
taaj-vlrtu(mtelt. Voor den FTanRhman moge deze wnumtat ,,de
wellevendhad m de kurwt" üA met deze dettmuê L8 tevem de be-
trekkeLÜkheld van haar waarde mngedutd. Er L8 n&melUk een g+
boort~el dk tameltjk dwam door de regC van het wellevendhel6
Bpel kan heenbreken zonder een oogenbllk dm indruk van &ri3toc~
tlxhe voornaamheid te niet te doen (en er Lb een perfect wellevend-
hekWpel dat voortdurend den tncruk wekt van ~ volmaakt ver-
geefBe Wg1ng, de onderwereld, waaruit men afkom8tig 18, te ~
moufleeren). IeW dWelUk8 kan mm ook comtateerm bÜ de goede
romankunH- m neemt genoegen met een minimum van taaj-Vlrtu+
Mtelt. üj La zelden een ,,taalkundig" phenom~e püe, want haar
waarde wordt door leH van een e~nueel-&ndere, hoogere orde be-
paajd, n.l. door de p8ychQlog18che vtrtucjdtML het pgychologLEKm
meeBLergchap én de tewu8tmn8wereld wt een ~ver cand-
pieert en creëert. Deze zaken um doorg]&ggevend; van de taal ed8cht
men BIechta, dax zjj zuiver 18, een zuiver werkend, zuiver overbren-
gend apparaat. Kan de rom&n-RhrUver de taa]-v1rtu(mteit gevoeglUk
Ïi&&8t zich neerleggen. anderudB kan men Uag op Blag conBt8teeren
dat een roman die, w8t viMe en pwcholme be een bUzondere
pre8taue 18, menig stootje tegen zUn techniek m engeren Rn ver-
dragen kajn.
In verd met de compcmLle   ~ cK)k noK at Men moet
Ach Wervan geen te dmpllstimhe voomtelltng maken- De compo-

Müe van ,,H&rten en B~" Lb klaar en dWdelUK vm üap tot mp
n&volgb&ar, n&voe]b&&r, &&nwljgb&&r, maar bU een roman van waarWk
fot N de eompoedtle zelden een dermate met den ~r %+
tN&r concretum; u 18 vaak een evm q geheim 8jb de laat-
Bte, dmpele, goed weggeborgen gedachte wmruit een mman gecon-
cipieerd wercL en u houdt met die gedachte ook tm nmimte v+
tmid. Om de eompQmtie van een ruman te doorgrmdm dw.s. gun een
boek jubt te ] moet men het Met ajleen,  Mere3chkow8kl
een8 opmerkte, met den &uteur opnieuw BchrUven, maar men moet
ook vertrouwd Wn met d&tgene wut ,,achter de noten 6t&&t". en met
dit laat8te moet men ook vertrouwd rMjcen wil men de compcMüe
openbaren. Ook hier moet de Hteruuu~riucu8 den naAruk leggen
op d&tgene wat de mLmek-cr1t1cu8 ^Uut te mogen negeeren, n.L
het gêbeim .Achter de noten".
Maar maal deze dmM, deze laatRe grondgedachte waaruit cm
roman geconclpteerd werd, gevonden hcbbende ( het kleine, onaan-
zien]Uke xheepje dat tuwben tWintig andere en waATmlt)nIUk veel
grooter +pen den 8wxm vun een roman afzakt) en met deze dmad
de compcmtie openbarend — wat openWrt men dan nog " NieW.
18 de compcMüe dan v&xj keen belang? Ztj Lb van K~t belang, maar
waar cKWê bewónderlng begint, 18 % niet primMr, hoe be!&ngrUk
en ac>odwmdlg % in meer dan een opzKht L8. Wat maakt een rivier
mod ? 13 ci&t het gelUkmaug 8troomen van haar water, haar stroomen
n8Ar w over~komBt1g de wet van den minsten weemtand ? Dat
maakt haar tot Hvier ca dat Lb haar overeenkomst met elke mdere
rivier. H achoortheid, h&ax geheel étgen Bchoonheid en d8tgene wat
haar oMemcheldt van andere rivieren, m het l&nd3ch&i) waardoor m
8troQmt, de hemel waaronder zU 8troomt en, op bepaalde momenteW
de Khepen die haar bevaren. Zoo Ia het ook met een roman. ZUn ,,con-
structieve ~8", um compositie en zUn t8Aj zUn van geen waarde
a^ niet de MM, die doQr middel van de taal tot een roman gecom-

poneerd werd, waardevol Zb, en de we van die Hof wordt aller-
eemt bepaald dcx)r de p8ycholQg11Eche verfÜrling, de men8cheltjkhmd
der uitgebeelde ge8tajten én het leveU8bewugtztjn. de leveng-&tmoateer
van den RhrUver, — dm wederom: door ,,hetgeen 8chter de noten
Btaat".
Deze ude nu, de p8ychologi8che auereer8t, L8 de minst 8têrke VR1l
Albert Kuyle. Het moment, het détail weet W Bcherp te treffen en
uitemt ludde, ultermt gevoehg ook te formuleeren, maar zUn µy-
chologle dringt niet door tot het wezen van het merwchelUk ph%+
meen d&t um gestajtm vertegenwoordigen. Wl Wat ach met geen
diepere delkunde Ln, evenmin met een gecompliceerder problemaüeZ
Dit Lb geen opzet, geen hang naar een vlot 8ucee8je; het 18 de in-
ner]tjke Büijctuur van üin wezen welke hem deze beperking oplegt
Dit verklaart ook, waarom ujn amdacht hoofdzakelUk uitgaat naar
memchen cUe zich het probleem van hun (of van het) leven niet
bewust üA die hun tragiek vaarden tonder er veel woorden over
vtül te mdkm m een mrt ,,doffe" Hmüng, — een bermttng die
in dit gevm geen dof f&taji8me, maar wel een, ondmW alle vrede,
dof-gebleven chnstelUke gelatenheid L8, een blind (of bundelingB) zich
vereenzelvigen met enkele (geloaf8)waarheden die het den memch
mogelÜk maken zUn noodlot zwUgen& benwtend, In vrede en, ten
gevolge dervan, met een zekere ltdt, te leven. In de uit-
beelding van ~ eenvoudjgen van hart, van deze vaak zoo tragl-
oche en weert memchen, met hun dmpel cd aandoenlUk gem-
leven, berdkt Kuyle bUzondere dingen, mmr de vrmg rUst, of de
uitbeelding van déze memchen voldoende ,,d~kr8chug" 18 voor een
roman, of een roman alleen dAarop term kan. Ik kan n&melUk Met
ontkennen, ut de Wtbeeldtng dezer men8cheD na een bepaald mo-
ment geen verramtngen meer oplevert en, volgehouden over de
lengte van een roman, de aandacht doet ont8p&n1len; ui is niet op-
pervlakkig, maar wel vlak in den ün van horlzontm]. Om met deze
levem een roman Wig boetend te blUven, 18 nog LeW anders noodig
8j8 men zdch niet enkel inter voor den afloop van het ,,ver-
haal". NamelUk de ~c vm den Dchrtjver. ük verhouding tot do
materie. Men kan wel gatalten gevm voor wie de kleine tragiek
cÏêB Icv%8 beMaan en het eigen " leven geen probleem L8, maar de
Bchr1jver zelf dient een hooger bewumnmiveau te vertegenwoordi-
gen; hijj mag dit be8t&grl Met mnvaarden op de wUze waarop zUn
gwtalten at doen; ergerw moet men bemerken, dat datgene wat
voor 4en geen probleem, voor hem wel degelUk een probleem 18
geweest Ook Ub hU tot eenzelfde +rt gelatenheid zou Qn geraakt
&l8 un eenvoudigen van gwt en gemoe(L moet hU hiermede een
hooger en helderder bewu8tzUngwereld vertegenwoordigen. Vmdaaruft
be«houwt, concipieert en creëert W: daarmee creëert hü om deze
levem die nihnte welke u uit zichzelf InjB8en, daArdoor b1Uven leverw
boeiend en vend die zelf na korten tUd voor geen veingen
meer kunnen zorg dragen. Dat w88 ook het wonder van Capekb onlanga
hier besproken roman ,,De Eemte Brigade". m Kuyle L8 dit te zelden
het geval; htl beweegt zich te zeer op het nfveau van um menxhen;
hU beperkt zich te veel tot hun gevoeIen8 en gedachten; WJ laat ze
niet um, leven en bewegen in een andeW ruimere wereld van denken
en den dan de hunne. Zoo werd het mogelÜk, dat Kuyleb ,,Werk-
verschaffing" (de Bchet8 waarmede de bundel ,.Harmonica" opent)

(Zie vervolg pag. 13)
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een volmaakt ~men werd v&n Kuyleb kunnen dl8 novelu8t, en
,,Harten m B~", dat zeker niet met minder kunde werd geachr+
ven, &lB roman teleumtelde op den duur. ,,Werkver8chatfmg" heeft
prachtige, n&vrante, wrange accenten; juld de doffe, bUn8 dierlUke
ge]&tenheid waarmede dat vTouwtk haar tti%t en ellendig tje
mnvmMt, 18 v&n Hn 3okkende tr&giek: het fg precie8 Lang genoeg
om deze tmgiek volkomen te doen vemtaan, en preci% kort genoeg
om de moge]tjkheld. dat er In den lezer vragen on, de p&8 &f
te mUden: het houdt — en dit lÜkt mi de volmaaktheid van deze
ehetM — de aandacht van den l=r volmaakt gnm én.........
onvertroebeld; het oefent een dwingende macht over hem uit.
Ondank8, of beter jukt door hetgeen Kuyle In um rcjman ,,Harten
en Brood" prmteerde, He tk tn hem &llereern een novejlM, en m
zoodanSg rt htj voortretfeltjke en voktrekt peke (en
ben#denBw&aMige) dingen, — mede dmk m de gelukkige mtwikke-
lhig welke EiCtl Bedert ,,De Bried' In hem heeft voItmkken. m heeft
zich V&ll het voorwerp. het ding, gekeerd naar den mh (vooral
den eenvoudigen meneh), en van een in hoofk arti8tieke belang-
Btelling naar een memchelYker aandacht Vergeleken met ,,De Br1a"
heeft ,,HmnoMm" een uitgeBprDken Njctam accent (mt over1gem
nteb gemeen heett met het triviMe pMhe der ,mciaje werkers" m
andere ,,opkmMem'j, een accent van ~~, van teedere goed-
hdd, van bemlroomd en gekweld meeleven met de grauwe, ulMchW
I ellende der vele eenvoudlgen (en weerloozen) van ~t. Btj
A- v. d. Veen, over Men YYÜ hier een vorige maal 8chreverL 
het mlrUven over de trlmte ellende der &rTnoewUken een Uchzelf
m8chrUven van een 6tuk verleden, dat men voor goed vergeteD
wil. BU Kuyle L8 het ~ven over de Wlstem bemevingen dezer
merwchen leü ntleel anderm medeleven, dee^ Met dem deerm8,
die toch zoo k&rakteriBuek moe8t un voor den chri3teltjken memch,
Lb een accent dat men mU een 8chrUver ab Coolen b.v. nooit aantreft
BtAat htj onder de katholieke 8chrUver8 vrtfwel voLmaakt aüeen; het
(htj moet veel te ,,onderhoudend" ztln). Deze "deemis BchÜnt m bU
Kuyle echter vaak even weerjoo8 &19 de memchen dfe htj uitbeeldt
(wat overigena mWchien wel het zuivemte kemmerk van de deemf3
Lb). Uit deze weerlooaheid verklw Ik ten eemte um md (te mei)
overSpringen nmr het reügietwe motief, d&t dm een reHgiem op-
monteren, ,,opneurm" BchUnt van een m Qch mt en on-
leefbaar verdrfet, mmr wezenlfjk een noodgprong Ib omdat hem wel-
Hcht anden, ten overstaan van die men3chen-mbèN, allen grond
onder de voeten wegzinkt. Het 13 de b hu1peldd van een
khlderlUk en gevoeüg memch die, ten overstaan van hd k-
kend lot zooveler medemenehen, naar een trDoBt grÜpt die de pp
Btt]t. verzacht, verdooft, die afleidt, ook hemzelf Mleldt, naar een
andere werke]Ukheid dan het hier en nu. Uit deze weer]oo8heid ver-
klaar Ik vervolgen8 ook, dat Kuyle zoo vaak gebiologeerd wordt
door...... het wonder, het plobeling iI]mpende en redding brengende

wonder, door da=lfde wonder dat voor de chrWtenen BU ulütek, de

heltlgen, van zoo weinig beteekenk W gcwee8t (en zekei' nooft de
functie van een dem ex macKLn& heeft vervuld). Het Eb geen proteMm-
tbme 8jb men lief8t een beetje uit de buurt van het wonder wemcht
te bljjven; de heiligen hebben er een heilige Bchnk voor gehad — en
niet alleen omdat het maar aflefdt van het ,.wonder" dat met Chr18tu8
m begonnen.

Sorm komt het m\j voor, Wt Kuyk'8 werk nog aanmerkel$k winnen
zou, 818 hU üch op het gebied der rehgi moüeven en ten
een grooter beperking oplegde. Niet ajlem ligt ïp kracbt adem maar
de deernis welke In ztjn 8preken doorklinkt 3chtjnt mÜ veel zufverder
en daarmee ,,chn8teltjker" van accent (en zeker &angrUpender) dan
het direct godMlenRlge motief MJ hem. Voor dit Facht en bev&nKen
spreken, mt wrang ia mncler bitter te m, voor dit ingehouden trillen
van de stem, geef ik veel gDdMlengtLge .,verhevmheden" cMeuu. Het
mmkt van een verhaal heel wat meer dane enkel maar een .,verhaaj"',
doch at ,,meer" kan door een vroom inBchuifRltje enkel maar ver-
8toonL be3chmgd, vernield worden- Ik denk hier o.m. 8a1i een Bchet8
8j8 ,,Zomer-Avo'nd"; ^oe mlver van toon L8 de weergave vm dit &]le-
d&&g8che en toch zoo navmnte gebeuren. Maar hoe ptjntUk wordt deze
atmoMeer plot8elhjg vernoord &18 de vrouw op eenm) ovet
,,dat de bezorgde Vader m den Hemel &jj% loo goed bÜ latm af-

loopm. m de Ëngel-rder, ja.dle hmd ook foèd d-" W&L
w&b er verloren ge 8j8 de ehrÜver dezm Ehj gmehrapt had en
en punt had ~t &chter: ,,want ze keek naar de nerren en ze deed
njet8 dan dankbaar mn-"

Er w88 niets verloren gegaan, maar wel alla gewonnen. Zoo hadden

ook de beide iamste alinea's van deze xhetS mpt kunnen

worden. Met ,,Ik begrÜp allm wel" had dit verhaal een volkomen

zuiver, BtÏi en in al = meelfjken eenvoud ontroerend Mot go-

kregen- Hoog8ten8 had hier nog mogen volgen: ,JU Ee! een ptlg

dwm werd uit hun vmeme dagen. ,,uet8te", zet hU, ,,~1 1EÜn

lippen over het ruwe Khort«oed gingen."
Ook in het Üot van de tweede ReH had Kuyle ACh di. tot een

grooter zelnjehee=hmg moetm dwingen.
Er daan in ,,Harmonica" mkebe ver die ik ver beoeden Kuybeb

kunnm acht, zoo ,,Drie Woorden", ,.Krub op W&jde=k7  mm

het algemeen ztjn fti voortdurend vermmende mcLmtna ~ KuyleW

geheel eigen ( en ook veelmdjg) tajent Mb mwelEWL GDberen vp de

OeverS' L8 te veel ,,fmgment" gebleven om Nv te KUn-

 BRUNING.

') Het heeft mU eerltjk gezegd ~ m «t dr. Moller
m ztjn onL&ng8 hier be8prDken laat8te druk van um mchkdemB
der Nederland3che letterkundB deze criücm volkomen =g~L
en Wt, terwUl op meerdere ~ dlchtem, die D% Qechts een
belofte vertegenwooragm de dacht werd gEveBt1g4 Dit ver-
bm8t te meer, waar in 't regbter, &cllter m het boek, m

' malen naar = tmchouwtngen verw wordt-
P


