
PAGIKA 4 ZA7XRDAG 5 JUNI L9S?

HENRI BRUNING

SCHRUFT OVER:

L,jl
P D B INT" um in meer dan één opzicht wyr-

mmpeleride quahtaLen: al acht ' ik Bordew4ks

wpze van m1rËjv"en Met bepaald nieuw meer,
omstreeks 1935, uien kon dit boek accepteerett als ~
r Wke en zeer sterke creatie: het hield, v&3
begin tot eind de aandacht hevig gespamm"

Ik had echter één bezwaar: Ge hcMcifiguur BiAt leek
hü. ab :Aeerscher'", em misverstand (m. eerlSk ge-

=m maar dit is hier natuurlijk Yeen bezwaar, het
boek maakte op Iun meer den indruk anü-fascistisch
te mn, dan. is men nog dl eens hoorde verluiden,
f gezind).

Het woord ..heerscher" zegt het ree&, een heerscher
is iemand die de sïtuaue", spanmngen en problemen
w-ede @lï leven in rg komt ,,be-heerscht".
Een onmïddeLüjk «i QRYerTrAjdeajk gevolg hiervan is,
dat men zich ".n ZEjïl Ilabnheld, aiieen reeds door zLjR
aanwemgheid, door de aUnos'eer die um heerschende.
d.w-z- v r n e. sterke cel besliste persQom=eid in al
ap Lingen uitstraalt, zelf vrij CEl licht te moede
voelt worden, cr hoeveel te =eer cÏü3 ab tui spréékY
d-w z. = wijze van beheerschen, = zien m door-
den van problemen, spanningen en oplossingen, m
daarmede de constructieve kracht vaiz = w de
o r d e van zjjn leven, vrijgeeft: voor aaderen toegm-
keigk maakt.

B9 Bint au onderging men een precies tegenover-
gwtelde gewaarwording. Heel zijr or '""'"d' "" "" G '" wils-
krachtige pemocmWkheid F-ad een uitermate drukkende,
beklemmende, benauwende uitwerking. W wm ecu
drÜver C~ wilsmmsch), geen heerscher (= bev1rÜd
mensch); de ar.deren. ui die hem volgdeIL, bukteri zich
over hem (gefasciDeerd. gebiologeerd), ui ri c h t t e n
zich Met in (of aan) hem o p Men kon aan = wil
eenvoudig gem weerstand bieden; men kon slechts
bukken: zmjgen.

De &tmosfeer van dit boek was niet (geLÜk de at-
mosfeer rond een waarachug heewcher) helder: klaar
als de sterke golfslag van een stroom in den zomer:
de atmosfeer van .,Bint" was grijs, beknei!end: een
bhmenplaats van grauw, som ber beton zonder zoe.
Men zag er ergens een klimop verbeten wortelschieten,
stam worden, zich omhoogrnkken, woest m weerbar-
stig, maar het verwonderde niet dat het groeien na
korten tijd moest verdorren, versch7ompe!eE: op ïïieU
uitï®WQ.

Dirüettemiz: dit büek boei.ie, ook en vooral door

de figuur Bint. Bint behoefde niet geserveerd met 't
aureool (het pathos) eener quasi diepzinnige symbo-
Liek om deze figuur belangrijk of boeiend te maken:
hij was het in zich en door zich Dit boek was op den
man af, rauw en reëel zonder litteratuur, en het
verd~g dit
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Met Bordewijks laatsten roman ') is het, helaas, in
velerlei opzicht geheel anders gesteld. Het is alles
behalve op den man af: het is doorspekt met symbo-
liek en quasi dïepzinnigheid. Een ongetwijfeld luguber
wereldje — luguber omdat het zOO door en door banaal
en stompzinnig l3 — moeten wij accepteeren als de
ondergang van 'een eeuw, doch ontdaan hiervan, te-
ruggebracht tot zQn feitehjke proporties, behoudt men
slechW een uiterst triviaal, oninteressant, eindeloos ge-
rekt en opgescb roefd ge3chiede nis je

Er 13 een fin-de-siècle dat gro<it ondergaat — zoo
de brooze, ·graciele knaap Elias uit Gilliamd boek, dat
wij hier onlangs bespraken; er is een fin-de-siècle dat
zijn terugslag vindt in (zich tragisch voortzet tot) de
onderste regionen van een geestelijk m moreel ont-
wricht tydperk, dat zich daar demonstreert in eea
snel en wee Roo3 ont redderen van men3cljen die, uit
zichzelf, geen enkel wapen bezitten tegenc>ver de pro-
bjematiek waarin hun leven verstrikt geraakte — zoo
in Coenens, hier eveneens besproken, ,,Onpersoonlijke
Herinneringen": en er is een fin-de-siècle (i8 het dit
nog wel ? ), dat zich demonstreert in het levensvoer
van lieden, ,,hemen", wier volmaakt onbelangrijk ie-

ven ..gespannen" staat tm beum zaak en kroeg.
Dit levemvoer Ls dan het bordeeL Zoo in JRood
Paleis."

In het eerste geval boeit en ontrijert des de be-

schreven figuur. het gevoelig en groot reageren van

een fÜnbesELaard mensch op een onontkoombaar ge-
wÖrder. r!oodhjt van ondergang. In het tweede geval

zijn het niet zoomer de beschreven figuren, hun doen

en laten, als wel bet serttiment van deemi3 dat de

8ch!gver ondergaat ter: overstaan van menschm aan

me zich een onbezweerbaar en onmeedoogend fatum

voltrekt- In het derde geval — de relatie ,.beeren"

en hoeren — vindt men echter mets dat ook maar

ccr oogenbl'k interessant is, Iaat s boeit of ont-

roert. De relatie moge met vuil %n, ui is vaal, banad!,

triviaal. egaal. kortom: vervelend, precies zoo ver-

velend als deze ,,heeren" zelf zijn. De genoegens van

de ,.heerer," um in het rood paleis, = niet hit+

reter of belangwekkender dan de genoegens dezer

=ifde heerm éldem. b.v. ean bitter- of kaarttafeltjes;

en aan al!@ wat er m r zc:o'n bKjrTe!'&fe:tk verhandeld

wordt. demonstreert zich ,.het dnCe v:m cm eeuw"

niet méér dan in dat roode paleis, C wz in het geheel

niet: hier ab eldem demQ=tree= d=e .beeren" «ikel

hun eigen fatum. n.l.: overal en ajtQd pIebeji8ch en

pIatvloersch te moeten zfjn.

In het rvxxie paleis moge de lugubere gemeetplaats

die deze ,Aeeren" vertegenwoordigen piquanter ge- .

pay'c)i.qeerd üm hier &ÏS eldem = zti slechts em op-

getuigde gemeenp1aatg. ztj ztjn niet typlsch

voor een ondergaande eeuw, % ztjn slechts (typisch)

z i c h z e If. Keen, in en met dit wereldje gaat geen

eeuw ten onder, maar de onderg=g van een eeuw

heeft ook in dezen valen achterhoek mm vaal uitloo-

perl je. zjj n vaal en troebel terugs!agje. Een zeker

soort levens moge hier ondergaar., en ook het rood

paleis moge ondergaan, — een eeuw gaat( en ging)

eenigszins anGers, vele malen grandioser en vele mjjlen

hier var.daan, onder.

Desalniettemin" ook bet vale kan we! boeiehd =.

Mits we in zijn miezerige ontaarding niet 2".êer hoer'ee

te zoeken dan het is, n.l. de miezerige ontaarding vaE

een geestelijk en intellectueel p!eH. Mits het ëèF

détail is van een gr'ooter geheel. ergens een achter-

grond, een hoofdstuk. Voor een dergelijk ,.hoofdstuk"

scheen in ,,Rood Paleis" alles aanwezig" het mmbere

kazerrzeblok van de zonde, het smerige, vunze water
van de gracht waaraan het, met zijn kermis-fantasie.

oprees, de stinkende riolen en vuile ratten er onder,

het stel dégéneré's daarbinnen. Maar dit alles werd

voorgrond, werd roman, werd getranH«m.ee rd, opge-

schroefd en opgedoft tot een beeld van grootxh en

beslissend verval, tot het beeld van een e e u w- Het

werd — overdreven en pathetisch — s y tt. b o o I. en

dit misverstand, dit, au fond nogal ordinair, misver-

stand, werd ge8erveerd U3 een visioenaire ktjk op het

geval-

Dit wat de ,,heeren" betreft m der heeren vertier

en getier in het rood pajei*
* b

*

De visie op het ,,huis" is, gelijk gezegd, opgedoft;

de visie van den auteur op het fin-de-öècle-vertegea-

woordigertje bij uitnemendheid, Ls, eveReeRs, het we-

N'rrechtelïjk pavoiseeren van een gemeenplaatsje.

Aj8 ik zoo Hmri  Keriék m "· ·"' "I'"":" m

tet¥m1~~ (~µrachugmrµ m veEtÏM

"bebbm de waarachüge ~=-.. .¥..:.4$-.. van ~

t¥petk gedacht!), dazi komt het m -voor m heé

begin van cm ee'jw h=Lmet w andem zou

hebben gemaakt an hem tha= (=g- het einde

=akt;%=tgdat~u»=gew~

als tham bli dit einde, namelnk: umder h

Dit verklaart ook waarom het dnde der vorige

eeuw zooveel tieeler m grajmic~ he«t m

LgWprDkmgehaMekl~LerUy
·preektenhüdeltAHm1Lemyj8gwmwmn

den zakenman die = vader is; maar em C
bieeke) 3cljaduw y= de ten uit het E=A~ièck

K p~ezoQ8j3 de · a" die Borde-
Wk ergm8 m dit boek van dit 'k geeft ~
bleeke, v'kte eWg 18  de werk%k-

hdd van dat t®perK — een tmpetk (het moge hi=

even gezegd z¢jRj dat oc3 nog steeds met trDt8 m

bewondering vérv-jit. A-b er, gelgk Fc dit boek; ZOO

= de haverklap m zoo nadrukke@c ovw nnme-mcle

wordt gesprokem heeft men toch === het 
te ve~"aAmte= d!'jLaxLg ergerts tieeïe problemm,

eett essettüeeL w"emip denkE=, een laat m prachtig
nabloeimd (doch  tm mn onthir=g

doorgeurd) verbeeldings- en gevoeklevm te mtmoetm,
k'ieü van dit aI!e3 ontmoet mm- Het dmken is am+

phq brokketig, fmgmen, lang vóór het hoogt*

punt vastgeloopem uiet in de diajectiek (zooab Wrog,

te goedgeloovig. bij aehze]f vt), maar W
gebrek aan dialectiek; Yagtge!oopen, niet dóór de m

biemaEek, maar zelfs ondanks dat beetje pmb!Hek

dat het zQme 13. En het verbee!dings1evm van deu

heer Hecri üroy met baard en kuage Roone mor
is meer k]emtm-bLzar, would-be, dan een tamasu3che,

verwilderde. gTi!ljg-overd=ge uitbloei van een g
tekjk !osges!agen Leven- Henri üroy is eert klein, Lin-

potent naloopertje, zonder h (hoewel hijj iIlderb

daad graag dmkt), zonder kans ook op ,.amok". m

fantaseert irtderdaad zooals cce &nder biljart of kaart
HQ' gaat aart de eeuw vDorb#, geWk de eeuw aan hem

voorb# gaat- HY wordt on3 voorgesteld ab zeer ==
zeer bewust, zeer 8ceptL8ch, zeer ruMig, maar go

moet het niet gelooven; W vertegenwoordigt boog"
ster.s een ,,tikkeltje opium m rozenolie" en beslist gem

,,opperste verdwaang die sti'l ~L" HU 13 een aan-
stellertje, eert vervelend kletskousje, Ge hervindt hem
heelemaa! 111 die infantiele, grotcake, niet weinig hu:

moristische ,Aaad" waarmede %, aan bet slot vm dit
boek, de oude eeuw vaarwel zegt, m de wereld kond

doet dat ook in hem de nieuwe eeuw is ontwaakt,

dat hjj de nieuwe, manneWke, e mensch heeft

aangedaan! Van dan af noemt M zichzelf niet meer
HeRry üroy, maar doodeenvoudig, fIitzk-banaa!, kor-

daat-bmaal: Hendrik Lorrewa. — Maar het zou rtog

juister zijn geweest § hij zjjn naam vertaald had

met Hendrik Papegajewa, of korter Rog, met enkel
Hendrik - Wawa-

* 0 0

Het zal den lezer duidelijk zijn dat, voor = deze

roman van BorciewYk, éïï aïs roman én in = opzet.

cm mislukking is. Desondanks troffen mQ ook in

,.Rood Paleis" sterke, mggestieve fragmeeten. Hoe

kan het anders Yj een talent als BQrdew7k. Mevr?uw

Doom is prachtig getypeerd, maar met haar ,,mcmi-

mentale diaboliek" ~t het al evmïnin zqq'q vaart

a6 met het fin-de-gècle. Het is een geharnast wjjf '

dat van aanpakken weet, maar ui is evenmin cm

,,vorstin" als haar htM een .,keizerrUk" vaii ontucht;

en de petroleuse in haar is al evm weinig wez=k

als de plotselinge achteruitgar.g van haar bloeiend

bedmf ,,gemotiveerd."

Tenslotte nog één opmerking. ,,Rood Paleis" is

minder consequent gescMeven daii ,,Bint", en, niet

nehjk met een vrÜer (gewoner') deling

heeft samen te gaan. ook minder sterk. 'n EMkele maal

schQnt het restant van datgene wat in Bint een ge-

heel persoorüQke uitingswijze scheen, zcÜ3 min Qt

meerge maniëreerd. Daar staat tegenover, dat Bor-

dewijks taaj ook waar ui minder derk werd, toch

a!tSd zeer geserreerd, «herp. pmtj:gch en levend W

Het wapen van cm zeer begaafde.

HENRI BRL>B"G.

') F. Bordewijk, ,,Rood Paleis", ,,Ondergang van een

Eeuw", uitgave Nijgh & va-n Ditmar N.V. R'dam 1936.


