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Vooraf

'Men kan uit het werk van de auteur ook zijn levensloop reconstrueren.
Het is vol vati eigen ondervinding, altijd. Hij is de parasiet van zijn verle-
den. Daarom is de autobiografie - van een schrijver - een dwaasheid. Hij
herhaalt, nuchter, in 66n adem, wat hij reeds vroeger, versluierd, ver-
spreid, gezegd heeft. De bekoring van het spel is weg. Daar staat de man in
zijn volle verwaandheid. Laat anderen die er lust in hebben ons leven niaar
beschrijven.' Zo schreefBordewijk in Haagse mo.meringen  ( I 954)· Ik durfde
deze uitdaging, zij het na enige aarzeling, aaii te nemen.

Ik heb Bordewijk Ieren kennen dankzij Harry Scholten, of liever: goed
leren kenneii. Scholten was vanaf het begin betrokken bij het totstandko-
men van het Ferza,neld Werk van Bordewijk en maakte tot aan zijn vroeg-
tijdige dood deel uit van de redactie. Zijn betrokkenheid bij dit project
uitte zich eveneens in de colleges die hij aan de auteur heeft gewijd. Daarin
sprak Scholten met zoveel bevlogenheid, maar ook met zoveel gezonde
kritische distantie over Bordewijk en diens werk, dat hij mij op het spoor
gezet heeft van deze fascinerende schrijver die zoveel tegenstrijdigs in zich
verenigde.

Bordewijk observeerde mensen, zowel in psychologisch als in fysiek op-
zicht. De indrukken die hij hierbij opdeed gebruikte hij voor de karakteri-
sering en beschrijving van zijn personages. Zeker in zijn naoorlogse ro-
mans worden personages tot op het bot ontleed. Hun ware gedaante blijft
echter steeds verborgen, de essentie van hun persoonlijkheid wordt telkens
net niet 'geraakt'. Bordewijk ging, evenals de zeer door hem bewonderde
W.F. Hermans, uit van de feitelijke onkenbaarheid van de mens. Hij is
ook een auteur die buitengewoon geboeid werd door de mens in allerlei
verschuningsvormen: van gedrocht tot schoonheid, van engel tot duivel.
In zijn werk is er een sterke samenhang tussen uiterlijk en innerlijk, tussen
verschuning en karakter. Zijn grote noodlotsfiguren, met hun destructieve
karakters, hebben vaak afstotelijke lichamelijke bijzonderheden, zoals Bint
met zijn 'bril van bloed'.

Hoe zag de man eruit die 'ronians van tragedies', zoals hij zijn boeken
noemde, schreef? Bordewijk was een keurig nette verschijning. Gewoon.
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Geen opvallende gestalte. In een groter gezelschap viel hij niet op, zo is me
verteld. Maar hoe kon, om met Hermans te spreken, deze op het oog zo
saaie man zulke zwavelige fantasieen publiceren? De gedachte aan Dr. Je-

kyll en Mr. Hyde dringt zich op, een parallel geYntroduceerd door Adriaan
van der Veen waarmee Bordewijk indertijd wel kon instemmen. De schrij-
ver Bordewijk verborg zich achter het masker van de advocaat die hij ook
en vooral was, zoals hij steeds benadrukte. Hoe zat het trouwens met die
strikte scheiding die hij zei te willen handhaven tussen de advocatuur en
het schrijverschap? Was het aanstellerij, een pose, ofzat er meer achter? In

die ambivalentie zijn de wortels van mijn fascinatie voor de figuur Borde-
wijk te vinden.

Deze vorm van 'vrijwillige schizofrenie' betekent een aanzienlijke handi-
cap voor de biograaf. Bordewijk heeft zijn priv6leven goed afgeschermd
tegen al te nieuwsgierige blikken van buiten. Het aantal interviews dat hij
heeft toegestaan is op de vingers van 66n hand te tellen, hij heeft nooit in
de redactie van enig (letterkundig) tijdschrift gezeten of aan signeeracties

meegedaan. Anderzijds was Bordewijk geen literaire kluizenaar, zoals vaak

gesuggereerd wordt,  en is de auteur gedurende een aantal jaren wel  dege-
lijk actiefbetrokken geweest bij het culturele leven in Nederland. Met het-
geen daarover is vastgelegd, en met een collectie van enige honderden
brieven, een aantal artikelen en boeken over Bordewijk met biografische
elementen en informatie van enige tientallen getuigen, moest ik het doen.
Daarnaast was er zijn literaire werk. Hoewel een biograafde grootst moge-
lijke terughoudendheid moet betrachten als het gaat oni het op een auto-
biografische wijze interpreteren van dat werk, is het de opdracht van een
auteur van een schrijversbiografie de verhouding tussen feit en fictie te be-
schrijven, en daarniee op zoek te gaan naar de aard van het proces van lite-
raire transformatie. Mijn beek is een verslag van deze zoektocht.

Citaten uit het werk van Bordewijk zijn afkomstig uit diens Verzameld

Werk, dat door Nijgh & Van Ditmar in dertien delen werd uitgegeven
(I 982-I991). Als documenten, of passages daaruit, worden aangehaald, is
de originele spelling gehandhaafd. Eventuele correcties van evidente spel-
ofdrukfouten zijn tussen vierkante haken achter het betreffende citaat op-

genomen, evenals opmerkingen of explicaties mijnerzijds.

Rijswijk, juni  I 994
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Een woord van dank

Voor het schrijven van dit boek ben ik dank verschuldigd aan de volgende
instanties en personen:

Medewerkers van het Nederlands Letterkundig Museum en Documen-
tatiecentrum (Den Haag) en de verschillende archiefdiensten.

Daarnaast ben ik mijn informanten bijzonder dankbaar voor hun waar-
devolle bijdragen: M. van Andel, A.C. Arntzenius, F. Bordewijk, H.
Bordewijk, R.F. Bordewijk, P. Calis, H.G. Dukerman, H. Faber, N. Fun-
ke-Bordewijk, E.B. Mayer-Swart, L. Meyster-Smets, JJ. Oversteegen,
J.B.W. Polak, A.F.A. van Velzen, H.L. Veltman-Arntzenius en mevr.
Zorn-Ris.

Ook wil ik de volgende personen danken voor hun informatie, stimule-
rende gesprekken ofbrieven: S. Bakker, J. Boer, R. Bulthuis, E. Beuken-
horst-Kamp, R. Breugelmans, F.R. Boland, G.M.C.C. Bruyninckx, M.
van Doorn, PJ. Dortniond, N. Gregoor, R.H. Gaarlandt, M. van Ham-
Schoorl, J J. van Herpen, B. Hollink, T. Leiker-Kooijmans, K. Lekkerker-
ker, M. Nord, AJ. Poot, Ch.C. Querido, R. Roegholt, H. Roest, R.
Spork, H. van Straten, G. Vaartjes, P. Venemans, J. Verniaas, A. van der
Veen en A.M. Vink.

Veel steun heb ik ook gehad van mijn collega's bij Uitgeverij Lakerveld
bv. in Den Haag en van mijn ouders. Zij hebben Bordewijk bijna even
goed leren kennen als ikzelf.

Ik wil jaap Goedegebuure en mijn uitgever Wim Hazeu danken voor
hun deskundige en adequate begeleiding. Mede dankzij hen is mijn boek
er gekomen.

De meeste steun heb ik echter gekregen van mijn vrouw Isabelle en van
Pierre en Simone Dubois. Pierre en Simone hebben me vanaf het begin
gesteund, afen toe moed ingesproken en zijn steeds in de biografie blijven
geloven. Ze zijn achte vrienden geweest, zonder wie het werken aan het
boek een stuk zwaarder gevallen zou zijn. Ik dank hen van harte voor hun
vertrouwen.

Isabelle.  Ze is enkele jaren praktisch weduwe geweest, die me heel wat
nieer heeft moeten missen dan haar lief was. Na werktijd verdween ik
voor enkele uren 'naar boven' om mijn tijd en aandacht te wijden aan
Bordewijk. Vanaf nu ben ik weer volledig beschikbaar, ook voor onze
twee kinderen Jerocn en Sebastiaan.
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Proloog

Mr. E Bordewijk overleden
De Nederlandse maar bleef in de residentie wo-

nen. Na zijn studie was hij enigeletteren verliezen tijd werkzaam aan het archief van

een meesterlijk schappy en in 1913 vestigde hij
een levensverzekeringsniaat-

'bouwer' van zich als advocaat te Rotterdam,
om zicli in 1919 te Schiedam te

ro llans vestigen.
Na de bevrijding van ons land

was hij voorzitter van de Ereraad
Op 65-jarige leeftijd is in de Ru- voor de Letterkunde en plaatsver-dolf Steiner-kliniek de in de resi- vangend voorzitter van de Zuive-dentie woonachtige schrijver mr. ringsraad voor uitgeverij, boek-R Bordewijk, die als advocaat en handel en aanverwante bedrij-procureur te Schiedam werk- ven. Tevens was hij voorzitter vanzaam was, overleden. De twee en een der Kamers van het Tribu-
twintigste December van het vo- naal voor het arrondissement
rig jaar werd Bordewijk in de Kli- Rotterdam.
niek opgenomen. Een aandoe- Bordewijk heeft zich altijd be-ning van de galblaas maakte een wust afzijdig gehouden van het
operatie noodzakelijk en gedu- rumoer in de letteren, het rumoerrende de eerste dagen van 1948 dat veelal wordt misverstaan alsbleek een tweede chirurgische de uiting van literaire stromin-
behandeling noodzakelijk te zijn. gen. Hij peilde de diepgang van
Hoewel de toestand van de pa- de altijd vlietende stroom en liettient uiterst zorgwekkend was, zich door incidentele stroomver-
gaf een lichte verbetering aan- snellingen niet misleiden. Hijvankelijk hoop op herstel, maar wist ook op zijn wijze stimule-
de dood heeft liem betrapt. Ne- rend te werken, want in de Maat-
derland moet een van zijn be- schappij der Nederlandsche Let-
langrijkste romanschrijvers mis- terkunde was hij onmiskenbaar
sen. een der krachten die deze instel-

Bordewij k werd  in  1884 te Am- ling, welke uitsluitend eerbied-sterdam geboren, waar zijn vader waardig dreigde te worden, vaneerste ambtenaar was van de pas nieuwe impulsen voorzag, welke
opgerichte Rijkspostspaarbank. haar weer tot een levende factor
Op zijn tiende jaar vertrok het ge- in ons culturele leven kan maken.
zin naar Den Haag, waar de jonge In de weinige theoretische of
Bordewijk het gymnasium afliep. critische uitlatingen, welke hijTe 1.eiden studeerde hij rechten een enkele maal in lezingen deed
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horen - interviews stond hij na riode van zwijgen en in 1951 kon-
66n minder geslaagde ervaring digt het korte verhaal 'Blokken',
niet toe - heeft hij gezegd, dat een dat in urbanistische vormen ge-
roman in de eerste plaats een ge- ziene relaas van een heilstaat,
bouw, een monumentaal gebouw reeds de schrijver aan, die na zijn
zelfs moet zijn en hij erkende zeer korte roman over parkeren-
Couperus als een voortreffelijk, de auto's in een badplaats, 'Knor-
door de Fransen geinspireerd 'ro- rende Beesten' (1933), de Borde-
manbouwer'. Hij zag de novelle - wijk zou worden zoals we hem
waarin hij ongetwijfeld een vooral kennen, de schrijver van
meester was - als een natuurlijke 'Bint' (1934); 't Ongure Huissens
eenheid en hoe meer novellen in (1935); De laatste eer (1935);
een roman zijn verwerkt, zonder Rood Paleis (1936); IJzeren Aga-
het afgeronde van het geheel te ven (1936); De Wingerdrank
schenden, des te kunstiger achtte (1937); Karakter (1938); De Ko-
hij de roman. renharp (1940); Drie toneelstuk-

Uit Bordewijks werk blijkt tel- ken (1940); (Sumbo N.V. hebben
kens weer de grote invloed, wel- de Rotterdamse studenten reeds
ke de bouwkunst op hem maakte. in 1931 vertoond); Apollyon
Het kunstwerk was voor hem een (1941); Verbrande erven, datin de
woning, waar het publiek als bezettingstijd clandestien ver-
huurder intrekt. De bezieling was scheen onder het pseudoniem
voor hem de aanbesteder, de Emile Mandeau (1941); Eiken
principaal, een solvabele boven- van Dodona (1946); Veuve Vesu-
dien. De kunstenaars, dat zijn de vius (1946) en de bundel 'Gas-
aannemers, de hunstenaar neemt licht' (1947). De titel van dit laat-
aan, meer niet. (Coorenharp, uit ste boek duidt de atmosfeer wel
De Korenharp.) Bordewijk, de om ezer [zeer] exact aan, welke het
zijn strenge logica door zijn con- werk van deze schrijver ken-
fraters geprezen jurist, dacht als merkt. Het suizend, sehemerige
schrijver vooral in architectoni- liGht, dat de kamers vervulde op
sche vormen. En als dan naar het de kentering van negentiende en
door Goethe geciteerde woord twintigste eeuw. De angst om wat
bouwkunst verstarde muziek is, achter ons ligt, gemengd met de
kan dat verklaren waarom de'ro- vrees voor wat komen gaat. Deze
manbouwer' Bordewijk veel doem komt tevens merkwaardig
meer dan verteller, een wekker tot uiting in Bordewijks techniek.
van stemmingen is. Hij waardeerde het woord naar

Na zijn debuut als dichter on- zijn juridisch exacte betekenis. In
der het pseudoniem Tom Ven zoverre was hij 'nieuw-zakelijk',
(Paddestoelen 1906) volgden der- hij manteerde [hanteerdel  het
tien jaar later zijn 'Fantastische woord punctioneel en toch gaf
Vertellingen' (vijf zijn er onlangs     hij, als de kunstenaar het van de
door Nijgh en Van Ditmar N.V., jurist won, zo zware inhoud, niet
Rotterdam herdrukt), beinfluen-   zo zeer in hun samenhang, dan
ceerd wel is waar door Edgar Al- wel juist in hun isolement tussen
lan Poe's observerende verhalen, andere woorden, dat zij niet lan-
maar gettligend van een onmis- ger mededeelden, maar sugge-
kenbaar eigen aard. Als in 1924 reerden.

de laatste van deze vertellingen is In zijn eigennamen werd dit tot
verschenen, volgt een korte pe- een merkwaardige magie; zijn
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namen hebben bijna een woord- 'Eiken van Dodona' te vermoeden
betekenis, maar die wordt in de viel voor zijn romans - in het
klank gestremd en zij blijven in prachtige 'Verbrande Erven', die
zijn romans en novellen klinken zwarte elegie op Schiedam, die
als bezweringen. In deze namen tussen deze beide romans werd
vooral herkent men de gedoofde geschreven, bereikte hij een in-
resten van de woordorgieen van drukwekkend evenwieht - geen
'tachtig' - deze namen reiken resultaat meer kunnen ervaren,
naar betekenis. blijven ons in zijn belangwek-

Vooral in zijn virtuoze kleine kend oeuvre vooral de roman'Ka-
prozastukken blijkt, dat Borde- rakter' en naast menig onverge-
wijk - hoe zeer ook zijn werk be- telijk miniatuur, de novelle "t On-
vrijd wil zijn van de klinkklank gure Huissens', als kostelijke
van de woordkunstenaars - bouwstenen van het huis onzer
woordkunst heeft geschonken letteren.
aan onze hedendaagse letteren. Nederland heeft een groot

Nu wij van zijn tasten naar een schrijver verloren.
nieuwe uitdrukkingsmogelijk-
heid, zoals die in 'Apollyon' en B.S.

Toen Bordewijk begin I 948 het tijdelijke voor het eeuwige dreigde te ver-
wisselen, waren veel kranteredacties daarop voorbereid. Bovenstaand her-
denkingsartikel, met de nodige fouten, van B.S., ofwel Ben Stroman van
het Algemeen Handelsblad, was persklaar, gezet op machine nummer  8,  met
de aanwijzing dat het was bestemd voor het kunstkatern. 1 Bordewijk bleef
echter nog meer dan zeventien jaar leven en een groot deel van zijn oeuvre
moest nog worden geschreven. Ziek was hij, en ernstig ook, maar vooral
zijn wilskracht heeft hem er bovenop geholpen. In april I 948 werd hij uit
het ziekenhuis ontslagen. De oude Bordewijk is hij nooit meer geworden.
Daarvoor was deze kritieke fase in zijn leven te ingrijpend geweest. Een le-
ven dat op het moment van zijn terugkeer naar huis meer dan drieenzestig
jaar geduurd had.

Het artikel van Stroman biedt het uitgangspunt voor de vraag: zou de posi-
tie van Bordewijk in de moderne Nederlandse literatuur een andere dan de
huidige geweest zijn als hij in IS)48 gestorven was?

Bordewijk schreefhet grootste deel van zijn oeuvre in de naoorlogse pe-
riode. De aandacht gaat echter vooral uit naar het werk uit de jaren dertig.
Blokken, Knorrende beesten en Bint worden door literatuurwetenschappers
bestudeerd en beschreven vanwege hun avantgardistisch karakter. Deze
concentratie op een beperkt deel van het oeuvre is verklaarbaar, en ten dele
ook terecht. Bordewijk was in staat gebleken het levensgevoel van zijn ei-
gen tijd te 'vangen', te verwoorden 6n er een universele dimensie aan toe te
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voegen. Beter dan veel andere schrijvers uit die jaren maakte hij daarbij  ge-
bruik van moderne technieken, wat betreft vorm, visie en stijl, zonder dat
deze  een doel op zichzelf vormden. Bordewijk vond er als het ware een
nieuwe vorm voor uit. Dat is ook nu nog zijn bijzondere belang voor de
Nederlandse letterkunde.

Lezers houden het meestal op Bint en Karakter, waarin de auteur nog al-
tijd herkenbare situaties beschrijft: tucht en orde op school en een vader-
zoon conflict, met personages waarmee lezers zich kunnen vereenzelvigen.
Karakter is ook Bordewijks meest toegankelijke roman, zonder dubbele bo-

dem ofeen hoog filosofisch gehalte. Achterafbeschouwd vond hij dit boek
beneden zijn stand, maar was hij blij met de revenuen die het opbracht.

Het geschetste beeld is wat gechargeerd. Sinds het verschijnen van het
eerste deel van het Ferzameld Wed: in I 982 is de aandacht voor andere wer-
ken van Bordewijk toegenomen; ook werden diverse boeken herdrukt.
Voor lezers kwarnen andere dan de geeigende titels beschikbaar, en de
neerlandistiek begon zich meer dan voorheen voor de auteur te interesse-

ren, wat zich vertaalde in een reeks artikelen en deelstudies. Grotere studies

over zijn werk zijn echter nog steeds niet verschenen.

Zou ik als biograafBordewijk een even groot schrijver hebben gevonden
als ik hem nu vind, als hij in I948 gestorven zou zijn? Een hypothetische

vraag die feitelijk niet beantwoord kan worden: ik wttt nu eenmaal wat hij
nog geschreven heeft. Het is ook een andere, beperktere vraag dan de hier-
boven gestelde. Ze betreft minder de positie van Bordewijk in de Neder-
landse letterkunde dan mijn appreciatie van zijn werk zoals dat na I 948 tot
stand kwam.

Het antwoord: Bordewijk heeft  meer mislukkingen  na  I 948  dan  daar-
voor geschreven, dtis hij had het beste van zichzelfal gegeven, is te simpel.
Bovendien is het niet helemaal eerlijk, omdat hij in de laatste zeventien jaar
van zijn leven evenveel afzonderlijke titels publiceerde als in de lange pe-
riode daarvoor. Het risico van kwaliteitverlies is bij een grotere produktie
nu eenmaal hoger. Wat weI kan worden vastgesteld is dat de aard van het
werk veranderde. De latere romans, vanaf De doopvont uit I952, zijn be-

schouwend en filosofisch. De dood, de gedachte aan het eigen afscheid,

speelt een prominente rol in het leven van de hoofdfiguren. Deze ontwik-
keling kan in verband worden gebracht met de ouder wordende auteur.
Wie het moment van zijn eigen dood ziet naderen zal, meer dan een jonge
schrijver, geneigd zijn uitvoerig aandacht aan dit thema te besteden. Ik vind
deze romans, vanwege de introspectie, de 'verinnerlijking', zeer de moeite
waard. Daarmee is de vraag eigenlijk al beantwoord. De Bordewijk uit de
jaren dertig bewonder ik om zijn literaire moed, en om het vermogen dat
hem in staat stelde om met moderne middelen een eigen en herkenbare
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vorm te ontwikkelen. De 'ouderdomsronians' zijn boeiend, omdat ze de
lezer op literaire wijze confronteren met de dood, en de angst voor de
dood, een last die we allemaal een leven lang met otis meedragen.



HOOFDSTUK EEN

Jeugd

Amsterdamse jaren

In wat nu stadsdeel De Pijp heet, stond - en staat nog altijd - het geboorte-
huis  van F. Bordewijk. Op maandag  I 3 oktober 1884 verliet vader  Hen-
drik Bordewijk het bovenhuis aan de Amsterdanise Jan Steenstraat 255  (nu
Tweede jan Steenstraat I 07), om aangifte te doen van de geboorte van zijn
derde zoon,  die de vrijdag daarvoor om vij f uur 's middags ter wereld  ge-

komen was.2 De oudste, Hendrik, was toen twaalfjaar oud en Hugo, de
tweede, moest nog vijfworden. Tussen die twee in had Johan geleefd, een
kind dat niet ouder werd dan negen maanden.3 Dc kindersterfte eiste toell

ook onder de beter gesitueerden haar tol.
De jongste aanwinst werd getooid met maar liefst zes namen: Ferdinand

johan Wilhelm Christiaan Karel Emiel.4 lets meer dan drieenhalfjaar na
hem werd nog een jongen geboren, Johann. De kleine Ferdinand werd,
zoals toen gebruikelijk was, enkele weken later gedoopt. Op 2 november
ontfermde dominee J.A. B6hringer zich over het zieleheil van de zuige-

ling, die daardoor voor het eerst in aanraking kwam met een vertegen-
woordiger van de Evangelisch-Lutherse gemeenschap: Deze B8hringer
heeft waarschijnlijk een grote rol gespeeld in het leven van de Bordewijks,
want hun jongste zoon Johann werd naar hem vernoemd.

Hendrik,  op dat tijdstip bijna vijfenveertig jaar oud, was werkzaam als

Hoofdcommies bij de Rijkspostspaarbank. Hij was een geboren en geto-
gen Hagenaar, waar hij op 20 december  1839 het levenslicht zag.6 Op  3 1-
jarige leeftijd trouwde hij in augustus I 871  met de eveneens HaagseJohan-
na Wilhelmina Apollonia van Bijlevelt,  die  een stuk jonger was  dan hij  en
geboren op   I I  september  I 850. De wortels van vader Hendrik lagen  in
Duitsland. Een voorvader van hem, een zekere Mr. Arent Bordewijk, was
in I674 vertrokken vanuit het noordelijk gelegen Steinfurt, om zich te ves-
tigen in het Overijsselse stadje Rijssen.

Ferdinands oudere broers waren allemaal in Den Haag geboren. Bijna
een mensenleven later wijdde Bordewijk een passage in de roman Bloesem-

tak aan de buurt waar hij geboren was: 'Hij kwam daar [de Pijp] eertijds
wel graag, hij vond toenmaals iets grappigs in dit begin van de uitleg buiten
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de wallen, dat zo snel was afgetakeld, waar demi-monde gehuisd had, en
dat met zijn lichtgebogen stratenplan voor hem iets had bezeten van een
stenen grotestadscocotte die niet zonder zwier haar ouderwetse sleetse
plunje weet te draperen: (v, 246)7

Begin  I 886 werd het adres Steenstraat verruild voor Singel  I98. Hendrik
was  officieel op  i januari van datjaar in dienst gekomen van de Associatie
Cassa. Hij had de directeur van de Rijkspostspaarbank verzocht hem al per
I  december I 885 eervol ontslag te verlenen. Deze meldde in een briefaan
Bordewijks toekomstige werkgever de Associatie volledig verrast te zijn
door deze ontslagaanvraag. Hoe het ook zij, eervol ontslag op die datuni
zat er voor Bordewijk senior niet in, aldus de directeur, want dan moest
een opzegterniijn van drie maanden in acht worden genomen. Na wat di-
plomatieke touwtrekkerij tussen de oude en nieuwe werkgever werd het
zo geregeld dat Hendrik vanaf 16 december enkele uren per dag bij de As-
sociatie kon doorbrengen, terwijl hij nog werkzaam was bij de 1Ujkspost-
spaarbank. De nieuwe aanstelling ging  dus  in  op   I januari  van   I 886  en
Hendrik kon een jaarsalaris van f 2500,- tegemoet zien, evenals vrije be-
woning van het perceel Singel I 98 en...vrij gaslicht.8

Bordewijk beschreef dit massieve grachtenpand  in zijn verhaal 'Keizer-
rijk', uit de bundel De wingerdrank, en ook in 'Drie bouwkundige miniatu-
ren' dat werd opgenomen in Biigaslicht. Uit de eerste beschrijving spreekt
liefcle, een indruk die gestaafd wordt door wat zijn vrouw johanna Borde-
wijk-Roepman iii een korte levensschets van Bordewijk over deze perio-
de schreef: 'Van zij 11 tweede tot zijn tiende jaar woonde hij in het grote
huis op 'het' Singel een huis dat, naar zijn zeggen, niet alleen het lieerlijk-
ste huis van Amsterdam, maar van de hele wereld was. Een huis vol trap-
pen en trapjes, gangen en gangetjes, dat wigvorniig naar achteren toeliep,
zodat de achtergevel wel twee maal zo breed was als de voorgevel en waar
de wijde trapleuningen glomnien van de versnelde dalingen van de vier
zoons van de hogere naar de lager gelegen etages.

'9

Een huis dat dag eii nacht omgeven was door 'het gekakel van het pa-
leiscarillon', van het Koninklijk Paleis aan de Dam, 'eli de zware, toch
mollige uurslagen: (XIII, 435) Hier kan de basis zijn gelegd voor Borde-
wijks fascinatie voor architectuur. Het labyrintische, geheimzinnige karak-
ter van dit huis zou op ieder kind van Zijll leeftijd een onuitwisbare indruk
hebben geniaakt. Ook de liefde voor niooie gevels en gevelstenen vindt
haar oorsprong letterluk dichtbij huis: de panden Singel  1 88 en  I94 beza-
ten schitterende gevelstenen, waar zijn blik vaak naar toe getrokken zal
ziln 1(}

In het verhaal 'Keizerrijk' is het de tienjarige Harmen die het huis waar-
iii hij leeft niet alleen maar ziet als het conglomeraat van willekeurige en
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levenloze stenen. De woning is ook een 'speelmakker' (vI, 594), een
vriend. Bordewijk schreefin januari  I 965  dat hij 'niets te niaken'  (xl, 626)
had met Harmen. Hij was veel later dan Hat-men gaan rondzwerven door
de Ainsterdanise stegenwereld; pas toen hij een puber van een jaar of zes-
tien, zeventien was. Zo gaf hij toe dus w61 met Harmen te maken te heb-
ben, al worden in de literatuur de onizwervingen van een puber tot die
van een kind.

Het huis waarin Harmen woont grenst aan de achterzijde aan een bankge-
bouw waar diens vader procuratiehouder is. Iii werkelijkheid (tussen 1886
en  1894) was de Associatie Cassa v66r het huis van de Bordewijks gelegen.
Zo zijn er nog wel meer raakvlakken tussen feit en fictie.

In de bundel Lente kwam de auteur in het verhaal 'Om en bij de kas,
Docunientaire' uitgebreid terug op de Associatie. Daarin wordt het huis
van Raven, werkzaam op de afdeling binnenlandse wissels van de Centrale

Kasmaatschappij (de 'Kas' in de volksmond) in ongeveer dezelfde bewoor-
dingen beschreven als in 'Keizerrijk' en in de levensschets van Johanna:
'Het was van voren smal, maar liep breed uit.' (Ix, 406) Het staat boven-
dien in rechtstreekse verbinding met de Kas. Raven krijgt tussen de mid-
dag dan ook niaar een half uur oni zijn warnie niaaltijd te verorberen,
'want hij woonde aan de Kas, hij ging binnendoor naar huis, vice versa.'

11(ibideni,  40 I)

Naar Den Haag; lagere schooltijd

In 'Keizerrijk' is Harmen tien jaar oud.  Sanien niet het dagnieisje Heintje
zwerft hij regelmatig door de Amsterdanise binnenstad. Op een gegeven
nioment zegt zij haar betrekking bij de familie op, en kort daarna verlaat
de familie Amsterdam: 'Toen kreeg zijn vader vervroegd pensioen van de
bank, ze verlieten de stad, ze gingen wonen in het groen.' (vI, 6 I 8) De
jonge Ferdinand is negenenhalfals hij met ouders en broer op I 3 april 1894
naar Den Haag verliuist, een 'groene' stad.12 Hendrik ging echter nog niet
met pensioen. Integendeel, hij begon in de Residentiestad aan een nieuwe
carridre, nadat hij zijn baan bij de Associatie op I 9 februari had opgezegd. 13

De Bordewijks hadden in die jaren, zoals zovelen, een meisje voor in de
huishouding. Ze heette Elise (eigenlijk Elsje Adriana) Gerth, was geboren
op  I I januari  1868 en de oudste van de twee dochters van J.E.H. Gerth,
makelaar in katoen en metalen. Wanneer ze precies in dienst is gekomen
bij het gezin is niet bekend, wel dat ze met de Bordewijks naar Den Haag
verhuisde. Wellicht dat het meisje Heinge bepaalde trekjes genieen heeft
met deze Elise. I 4
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Vraag is waarom het gezin naar zijn oude woonplaats terugkeerde. Hen-
drik  ging  er in salaris  fink op achteruit en vrije bewoning of vrij gaslicht
was er ook niet meer bij. Verdiende hij op het laatst bij Cassa f 3200,-,
aangevuld met een gratificatie van f 400,- en nog eens een zogenaamde
extra wintergift van f 75,-, bij zijn nieuwe baas moest hij beginnen met
f 2500,-.15 Een aanzienlijk gat, waar nienig arbeider zijn gezin van moest
zien te onderhouden. Hadden Hendrik en Johanna heimwee naar hun ge-
boortestad, was een baan bij een ministerie gewoon prestigieuzer dan bij
een Amsterdamse bank of was er de meer banale reden dat hij het niet
meer zo naar zijn zin had bij de Associatie? Was een baan als ambtenaar
gewoon ook wat minder hectisch dan werken bij de bank, waarvoor Hen-
drik ook op de Dag des Heren de handen uit de mouwen moest steken?16

Op I mei bracht Hendrik zijn eerste werkdag door op de afdeling
comptabiliteit van het ministerie van waterstaat, handel en nijverheid dat
in  I 877 was opgericht. Deze afdeling hield zich (kortweg) bezig met de
boekhouding van het ministerie in de brede zin des woords. Men behan-
delde er zaken op organisatorisch, financieel, personeel en materieel vlak.
Bordewijk senior was er tot aan  zijn pensionering in  1905  referendans,  of-
wel hoofd van de afdeling, een functie van behoorlijk gewicht. Hij had de
leiding over twaalf mensen en bracht er ambtelijke werkdagen door van
half tien tot halfvijf. Het belang van zijn baan is onder meer afte lezen  uit
het feit dat Hendrik, bij absentie van de minister en de secretaris-generaal,
de zogenaamde comptabele stukken namens zijne Excellentie mocht on-

17dertekenen. Voorwaar geen geringe bevoegdheid.

Was de familie Bordewijk nu afkomstig uit bijkans aristocratische kringen,
zoals met zekere regelmaat beweerd wordt in de literatuur?

W. Bronzwaer maakte het overigens niet zo bont, maar schreef in zijn
boeiende artikel over Bordewijks Noorderlicht toch: 'Het is zonder twijfel
Bordewijks eigen hoog-burgerlijke afstamming die hem zoveel aandacht
doet besteden aan de achteruitgang van de patriciers en de opkonist van
het plebejische burgerdom.'18 Het geboortehuis van zoon Ferdinand was
echter een doodnormaal bovenhuis en het ruimere grachtenpand aan de
Singel had vader Hendrik uitsluitend te danken aan zijn functie bij de As-
sociatie Cassa. De familie wordt meer recht gedaan met de kwalificatie
'hogere middenstand'.

De eerste twee huizen in Den Haag waren gelegen in de Van Swieten-
straat, op de nummers 88 en I 59, een keurige buurt aan de zuidkant van de
stad. De Bordewijks woonden er omringd door onderwijzers, winkeliers
en veel (oud-)militairen. Uit I 898, adres Van Swietenstraat I 59, zijn gege-
vens bekend over de belasting - de 'Hoofdelijken Omslag' - die Hendrik
moest betalen: hij behoorde tot de hoogst aangeslagenen in zijn straat. 19
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Een jongen van die leeftijd diende onderwijs te genieten, ook al werd de
wettelijke verplichting pas  in  I 900 ingevoerd. Ferdinand heeft in Amster-
dam, waarschijnlijk vanaf het schooljaar  I 889- I 890 (of anders  een jaar  la-

ter), de zogenaamde Nederlandsch-Duitsche School voor jongens en
meisjes bezocht, vlakbu zijn woonhuis aan de Singel. Deze particuliere
school - zoals er tientallen waren in Amsterdam - was te vinden op het
adres Keizersgracht 279, bij de Wolvenstraat.

Ze was in  I 882 opgericht door J.F. Streubel, met als doel 'aan de hier
wonende Duitschers de gelegenheid te verschaffen, oni hunne kinderen
grondig onderwijs te doen ontvangen in hunne moedertaal. Voor de Ne-
derlanders heeft zij het groote voordeel, dat hunne kinderen zonder eenige
inspanning naast de Nederlandsche taal de Duitsche nauwkeurig leeren
spreken en schrijven.'2(1 Heeft de jonge Bordewijk de school inderdaad al
vanaf begin september 1889 bezocht  (toen de lessen weer begonnen),  dan
is hij terechtgekomen in de voorbereidende klas, voor kinderen van om-
streeks vijfjaar, die werd aangeduid met 'Fr6belmethode'. De kinderen

kregen les in de vakken lezen, schrijven, Nederlands, Duits, Frans, Engels,
rekenen, wiskunde, aardrijkskunde, geschiedenis, natuurkunde, teketieii,
gymnastiek, vrouwelijke handwerken en zingen. Jongens en meisjes kre-

gen gezamenlijk les, maar werden buiten de klas strikt gescheiden gehou-
den. De school bereidde hen voor op het middelbaar onderwijs en gymna-
sium. Gymnastiek en vrouwelijke handwerken - respectievelijk
voorbehouden aan jongens en meisjes - waren facultatief. De lessen wer-
den gegeven op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van negen tot
twaalf en van twee tot vijf. Op woensdag en zaterdag waren er alleen
's ochtends lessen. In de pauzes werden in de regel 'vrije- en ordeoefenin-
gen der gymnastiek' gehouden, maar was er ook ruimte voor spel op de
ruide speelplaats in de tuin van de school. Bij goed weer werd wellicht het
nabijgelegen Vondelpark opgezocht, waar ruimte genoeg was voor de
jeugd om zich te verrnaken. Het schoolgeld was vrij fors, met f 100.- per
jaar voor de Fr8belmethode  en  f 200,- per jaar voor de volgende klassen.

Zaten er nieerdere kinderen uit hetzelfde gezin op school - wat in het ge-
val van de Bordewijks mag worden aangenomen - dan was dat bedrag
f 350,-  voor twee kinderen  en voor iedere extra  kind  f  100,-  per jaar.
Waarschijnlijk zat Hugo Willem er al op school en betaalde Hendrik ge-
durende enkele jaren deze 350 gulden, wat een aardige aanslag op zijn sala-

ris betekende, zelfs nu dit riant mocht worden genoemd.
Blijkbaar stond goed onderwijs voor zijn zonen hoog in het vaandel ge-

schreven en had Hendrik daar veel voor over. Dit hoge schoolgeld zorgde
vanzelfsprekend voor een strenge selectie, en de jonge Ferdinand moet
zich tussen kinderen van ouders met een zeker maatschappelijk aanzien
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bewogen hebben. Daartegenover stonden de vele scholen met gratis on-
derwijs, ofde scholen voor de wat meer gegoeden van de eerste tot en met
de vierde klasse,  waar het hoogste schoolgeld ongeveer f 70,- per jaar be-
droeg. De Nederlandsch-Duitse school stak daar flink bovenuit en vormde
tcht de top van wat er op onderwijsgebied in het toenmalige Amsterdam
'te koop' was.

Dankzij een krabbeltje van Bordewijks gymnasium-rector Van Aalst weten
we dat hij in Den Haag de lagere openbare burgerschool aan de Van Mer-
lenstraat 67 bezocht heeft.2' Het was een dagschool voorjongens en nieis-
jes, met een Mulo-afdeling. De school stond onder leiding van directeur
A. Labberton. Het was een instelling van gemiddelde grootte, met door de
jaren heen zo'n tweehonderd leerlingen, en een schoolgeld van f 40.- per

l.

jaar voor het eerste kind. Verdere bijzonderheden zijn niet bekend.--
Waarom ging Ferdinand ook nu weer niet naar een Lutherse school? Je

kon  het zo gek niet bedenken of er was toentertijd in  Den  Haag wel  een
school te vinden die aansloot bij om het even welke geloofsovertuiging.
Het voor de hand liggende antwoord moet luiden: de Bordewijks waren
niet overdreven kerks. Je zou kunnen stellen dat Evangelisch-Luthers het
midden hield tussen orthodox en vrijzinnig. De balans is in dit geval naar

de vrijzinnige kant doorgeslagen. Een aanwijzing hiervoor vinden we in
een  brief van Bordewijk aan Top Naeff van  I o februari  1940.  Hij  schreef
haar hoe hij als jonge jongen Frederik van Eedens Fan de koele meren des

doods in de Koninklijke Bibliotheek verslond: 'Ik hoorde daar evenniin als
het boek hoorde in niij n handen (ik was toen + I 6 jaar). Op de cathechisa-
tie liet ik mu ontvallen het te hebben gelezen, waarop de predikant buiten
mijn weten mijn ouders opzocht om er hun aandacht op te vestigen dat ik
blijkbaar iets las waarvoor ik nog niet rijp was, iets waarin hij schoon gelijk
had. Maar het kwaad was gesticht en mijn ouders hebben mij eerst veel la-
ter van dat bezoek verteld.'23

Een reactie van ouderlijke zijde die duidt op een geest van vrijzinnig-
heid die binnen het gezin geheerst zal hebben. De auteur herinnerde zich
de toenmalige situatie haarscherp  in  'Alfa en Omega'  uit  I 96 I.  De  (waar-
schijnlijk net) zeventienjarige had de roman in twee sessies tot zich geno-
men: '[...] daar lag toch, nietig op de omvangrijke lessenaar, het boek dat
hij in de namiddag gedeeltelijk had gelezen en voor deze avond gereser-
veerd, zijn parel. Hij las het ook die avond ten einde, daar in de kunstzaal
van de Koninklijke Bibliotheek.' (xI, 592) Hoe rijp zal Ferdinand zich
hebben gevoeld met zo'n boek voor volwassenen, gezeten temidden van
lezers die iii meerderheid ouder en ervarener waren dan hij. En dan daar-
tegenover de ontwapenende naYeviteit waarmee hij, zoals  hij aan Naeff
schreef, zich tijdens cathechisatie liet ontvallen het boek te hebben gele-
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zen. Zichzelfrijp genoeg achtend oni de roman te lezen, maar te jong om
te beseffen dat het niet het soort literatuur was dat dominees geschikt von-
den voorjongens van zijn leeftijd.

In de herinneringen die Johanna Bordewijk-Roepman te boek stelde,
wordt bevestigd dat er een tamelijk luchtige sfeer in het gezin geheerst
heeft. Zo moeten de zonen Bordewijk regelmatig te vinden zijn geweest
in het in mei 1883 geopende zwembad - toen nog 'zwem- en badinrich-
ting' geheten - aan de Haagse Mauritskade, waarover ze schreef dat va-
der Hendrik 'in het ondiepe bassin op de meest onberispelijke wijze de
schoolslag denionstreerde, zonder ooit 6/n centimeter vooruit te konien,
terwijl hij, tot grote hilariteit van zijn telgen aan de wal, langzaam
zonk.'24

Op het gymnasium bij rector Van Aalst

Op het tijdstip dat Bordewijk zich vastbeet in het meeslepende drama van
Hedwig Marga de Fontayne was hij leerling aan het eerste Haagse gymna-
sium, een periode uit zijn leven die beter gedocumenteerd is.25 Op I Sep-
tember  I 8g8 werd de toen bijna veertienjarige jongen onder nummer 690
ingeschreven in het 'Tweede vervolg van het Matrikel-Boek' van de
school, die gelegen was aan het Hoge Westeinde 47· Voordat het zover
was moest eerst worden deelgenomen aan de toelatingsexamens, die ge-
pland waren in de eerste week van juli. Er deden zevenenvijftig leerlingen
aan mee - onder hen maar zeven meisjes - en uiteindelijk werden er ne-
genendertig toegelaten. Bordewijk lijkt zo op het eerste gezicht een vrij
oude leerling voor een eerste klas. De schijn bedriegt echter. Staten van de
school wijzen uit dat de meeste leerlingen die aan de eerste klas begonnen
van zijn leeftijd waren.

In  het 'In memoriam' dat Bordewijk in  I 937 schreef bij het overlijden
van Th.P.H. van Aalst, zijn toenmalige rector, gaf hij een impressie van
zijn eerste schooldag aan het gym: 'In de herfst van I 898 gingen wij, onge-
veer vijftig lammeren, ter slachtbank op naar het Hooge Westeinde. Wij
waren slechts 'gewapend' met onze nieuwe boeken, een hele vracht goed-
deels onbegrijpelijke lectuur. Het zou onze eerste lesdag op het gymna-
sium  worden.   [...] De lammeren werden   in twee groepen gescheiden.
Men  dreef ons een lokaal binnen  met ons vierentwintigen.  Door de  veel-
heid van beangstigende indrukken oversomberd vergat ik om te kijken
naar waar de tweede groep, de parallelklasse, werd heengestuurd. Ik
wachtte in mijn bank op wat komen zou, en dat was niet mis. Wij hadden
Franse les. Wij wisten al iets van Frans, men leerde het toen nog op de
openbare school (lesgeld  f 40  per jaar),  en we waren  ook  al  in het Frans
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geexamineerd. Ik was heilig overtuigd dat ik al mijn Franse boeken bij me
had, en toch bleek er in mijn tas een te ontbreken toen de Franse leraar
met machtige bariton ons beval de voorgeschreven boeken ter tafel te
brengen. Ik werd met een breed gebaar naar een hoek verwezen, met
slechts de troost dat ook nog een ander wegens hetzelfde feit een andere
hoek moest bezetten. Ik was toen precies een minuut gymnasiast. Even la-
ter kwam de rector binnen, toen gaf ook nog de bariton met honende
woorden [...] onze tekortkoming prijs aan de verachting van de hoogste
gezaghebber. Deze zei niets, maar, schuldbewust omkijkend, zag ik hem
knikken, diep-ernstig, vreeswekkend, haast gruwelijk. Ik heb nooit meer
een boek vergeten: (xi, 446-447) Leraar Frans was A. Sunier. Het zou aar-
dig zijn om te veronderstellen dat Ferdinand nu ntt het verplicht voorge-
schreven Manuel   de  grammaire   et   d'exercises,    Ie  et    le annKe vergeten was
's ochtends in zijn tas op te bergen, een boek van de hand van een
zekere...Sunier. Werd boosheid hier vermengd met een flinke scheut ver-
ontwaardiging?

Andere herinneringen zun afkomstig van oud-leerling W. Vinkhuyzen,
die de school bezocht heeft  van   I 900-I 904. Het gymnasium kende,  als
enige school in Den Haag, een soort ontgroening: 'Toen ik voor het eerst
naar school ging, werd ik met mijn klasgenoten opgewacht door de twee-
de klas. Aan de overkant van het Haganum was de stoep afgeschermd met
een ijzeren hek. We werden gedwongen een buiteling om dat hek te ma-
ken; wanneer dan je kont omhoog draaide kreegje daar een harde klap op.
Bij de schooldeur stond de concierge; hij lietje alleen naar binnen wanneer
je je pet afnam; de 'nieuweling' moest de school 'groeten'.'26 Blijkbaar
hebben de boze Sunier en Van Aalst meer indruk op Ferdinand gemaakt
dan deze klap op zijn billen, want hij rept er met geen woord over als hij
zijn eerste schooldag beschrijft.

Vinkhuyzen kon zich de gang van zaken in de klas nog goed voor de
geest halen: 'De klaslokalen waren somber en kaal: helemaal geen leuke
prenten ofgipsen, zoals nu. We zaten met z'n tweeen in een bank. Er werd
geschreven met een kroongespen; als je elkaar wilde pesten gooide je de
ander z'n inktkoker om. Het werd dus vaak een kliederboel. ,27

Het gebouw waarin werd lesgegeven verdiende bepaald geen schoon-
heidsprijs. Van buiten en van binnen verkeerde het in een zeer slechte staat

op het moment dat Ferdinand er zijn lessen kreeg. Een impressie: 'Bij een
contrdle  in  I 902 [Bordewijk  zat  in de vierde  klas]  werd een koolzuurge-
middelde van 3,5% in de lokalen aangetroffen. De verwarming bestond uit
grote kolenkachels die zo sterk uitstraalden dat een deel van het leslokaal in
de winter niet te betreden was. [...] Tussen de vrieskou en het gloeiende
bakbeest zaten de leerlingen. Voeg daarbij het slechte licht, een Uskoude
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marmeren gang en talloze trapjes waarover lokalen te betreden waren en
het is te begrijpen dat de gezondheidsvereniging de Gemeenteraad [...] in-
fluisterde dat ouders werden afgeschrikt door die toestand. '28

Het schoolgebouw lag op een buitengewoon druk punt, waar tramlij-
nen elkaar kruisten. Het regende dan ook klachten over geluidsoverlast
voor leraren en leerlingen. Op marktdagen was lesgeven zelfs helemaal
onmogelijk, en dan was er ook nog de achterbuurman van de school die er
een gewoonte van maakte zijn draaiorgel met (te) grote regelmaat te stem-
men. In deze kakofonie heeft Bordewijk zijn lessen gevolgd. Een sfeervol-
le karakterisering gafde Haagse schrijverJohan Gram in zijn 's-Gravenhage,
Foorheen en tha,is uit 1905: 'Op den hoek van Westeinde en Vleerstraat,
een der meest ongeschikte plekken voor een school, is nog steeds het gym-
nasium gevestigd in een patricisch huis dat, hoe schoon en smaakvol op
zich zelf voor niets minder geschikt is, dan voor gymnasium. Er schijnt
zoo wat niets  van te deugen  als - de voortreffelijke rector en  zijn  staf van
leeraren. Ventilatie is er nooit geYntroduceerd geweest, en stank van riolen
en andere onhebbelijke dingen vullen er tegen wil en dank de neuzen der
spes patriae. Daar komt nog bij dat het gymnasium zich bevindt op den
hock van een der luidruchtigste en drukste stratcn in onze stad, zoodat de
lessen en voordrachten den ganschen dag begeleid worden door allerlei
deunen en gillen, welke onze nationale ballade-verzameling kent.

129

Een grote groep ouders wenste deze situatie niet langer te aanvaarden,
zeker niet tegen een schoolgeld van f  Ioo,- perjaar. Er werden pogingen
ondernomen om de Gemeenteraad te bewegen tot het plegen van nieuw-
bouw. Op een gegeven moment schakelden dertien van de eenentwintig
leraren en negentig van de tweehonderd leerlingen de 'Vereeniging tot
verbetering van den gezondheidstoestand te 's-Gravenhage' in. Deze on-
derzocht de zaak, publiceerde een vernietigend rapport over de toestand,
en adviseerde de raad dringend voor nieuwbouw te opteren. Even daarop
trokken ook de ouders weer ferm aan de bel. Op 25 maart I 902 kwam, tij-
dens de raadsvergadering, een bezwaarschrift ter tafel dat mede was onder-
tekend door (dE) jan Ligthart en Hendrik Bordewijk. Het duurde echter
nog tot  I 907 voordat de laatste lessen  aan het Hoge Westeinde werden  ge-

geven. Toen zat zoon Ferdinand al lang en breed in Leiden.

Tussen de verkeers-, markt- en draaiorgelgeluiden door moesten de
nieuwbakken leerlingen zich de volgende zes jaar gaan bekwamen in de
vakken Grieks (vanaf de tweede klas) en Latijn, Nederlands, Frans, Duits,
Engels, Geschiedenis (de vaderlandse en algemene), aardrijkskunde, wis-
kunde, natuurkunde, scheikunde en natuurlijke historie. In de zesde klas
kwam daar wekelijks nog eens twee uur Hebreeuws bij. Het wekelijkse
aantal lesuren bedroeg voor iedere leerling tot en met de vierde klas acht-
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entwintig uur, waarna een splitsing volgde in gymnasium-A en -B, zodat

respectievelijk zevenentwintig en achtentwintig uur in klas vijfop het pro-
gramma stond en in klas zes zevenentwintig en zesentwintig uur. Borde-
wijk was, als de meesten, een echte Alfa. In leerplannen werd beschreven
wat voor welk vak geleerd moest worden en welke literatuur daar bu
hoorde. Bordewijk beschrijft in het al aangehaalde 'In memoriam' hoe
leerlingen van de hoogste klas, met Van Aalst, Sofocles, Aristofanes en Pla-
to lazen. Een rijge schrijvers dat eveneens vermeld wordt in het leerplan
I903-I 904 voor de zesde klas.

In Bordewijks verhalende werk en de besprekingen in het Utrechtsch
Nieuwsblad wordt regelmatig gerefereerd aan zowel de middelbare school-
tijd in het algemeen als aan die van Bordewijk in het bijzonder. Het ope-
ningsverhaal van de eerste bundel Fantastische  vertelli,wen  uit  I 9 I 9,  'Wat ik
vond bij Baruch Blazer', bevat een passage waarin de 'ik' over zijn middel-
bare schooltijd vertelt: 'Wat blijft er van die hele klassieke litteratuur over
als je het op de keper beschouwt? Dat begint al op het gym. Daar word je
al door middelen [...] in een opgewonden toestand gebracht, die nuchter
oordeel onmogelijk maakt. En zes jaar van je leven verknoei je daarmee.
Die Grieken en Romeinen heb ik in mijn zak, hoor! De grote Homerus is,
metje verlof, een baker. Thucydides, Livius, Plutarchus, Vergilius zijn niet
door te komen. Caesar heeft de stijl van een kamerverslaggever. Herodo-
tus is een schrijver van geniengde berichten. Ik zal niet ontkennen, dat Lu-
cianus weleens grappig kan wezen, en Horatius een enkel leesbaar liedje
heeft gemaakt, zelfs niet dat Plato schitterend is, maar als geheel beweegt
die litteratuur zich toch in een gedachtensfeer, waaraan wij otis ontwor-
steld hebben. En met de westerse klassieken is het al net zo. Racine, Cor-
neille, Schiller, Lessing, je kijkt ze niet meer in  na je gymnasiale tijd.'  (VI,
9-10)  Een  hele  rits  schrijvers die Bordewijk tijdens zijn gymnasiale jaren
voorgeschoteld heeft gekregen, al oordeelde hij nooit zo cynisch over de
waarde van het gym als de 'ik' die hij hier sprekend opvoert. Aan het slot
van het stuk over Van Aalst schrijft hij later pas goed beseft te hebben hoe
kostbaar zijn schooltijd voor zijn verdere ontplooiing is geweest, en in
twee brieven aan zijn oud-leraar klassieke talen, Eduard B. Koster, is
Bordewijk  vol lof over zijn middelbare schooltijd.30

Wie Bordewijks werk leest vindt talrijke aanwijzingen die de weten-
schap dat hij gymnasiast geweest is ondersteunen. Een personenregister op
ZUn verhalende werk zou leren dat er kwistig gestrooid wordt met namen
van schrijvers en anderen - al dan niet fictief- uit de klassieke oudheid. In
eenzelfde register op het kritische en meer essayistische werk (opgenomen
in decl xIII) ontmoet de lezer namen als Aeschylus, Anacreon, Anthaeus,
Aphrodite, Apollo, enzovoorts. Bordewijk heeft met zijn vrouw Johanna
ook een werk gewijd aan de dood van Plato, 'Plato's dood', en een verhaal
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als 'Geryon' uit de zwakke bundel De aktentas speelt zich helemaal in het
oude Athene af.

Rapportcijfers  zijn  pas  vanaf de jaren  na 1908/I909 overgeleverd,  toen
Bordewijk er al weer een tijd aan de Leidse universiteit had opzitten. Het
leerlingenboek (Matrikel-Boek), gecombineerd met het gedrukte Verslag
van den toestand der Gemeente 's-Gravenhage, geeft toch wel een beeld van de
schoolcarriBre van de leerling.

Bordewijk legde de overgangsexamens, jaarlijks eind juni/begin juli,
met goed gevolg af. Geen problemen voor hem. Sterker nog: op de laatste
overgang (van vijf naar zes) na werd hij telkens met een prijs bevorderd.
Deze was bestemd voor hen 'die zich door groote en aanhoudende vlijt
onderscheiden hadden'. Het toegekend krijgen van zo'n onderscheiding
was natuurlijk mooi voor scholier en thuisfront, maar zoveel stelde ze nii
ook weer niet voor. Altijd waren er anderen uit dezelfde klas die haar ook
kregen. Topjaar was  I 90 I, de overgang van klas drie naar vier, toen drie
van de in totaal veertien klasgenoten van Ferdinand met de eer mochten

gaan strijken.
Het jaar  I904 was examenjaar voor de bijna twintigjarige scholier.  In

juni was Ferdinand een van de vijfentwintig kandidaten, van wie er zeven-
tien het Alfa-examen aflegden. Hij had examennunimer drie toegewezen
gekregen  en kon op  I6,  I 7  en  I 8 juni laten zien ofhij ver genoeg was  om
straks in het najaar de gang naar de universiteit te mogen niaken. Om
kwart over elf, op zaterdagochtend de achttiende, legde hij zijn pen neer,
na als afsluiting van de examendagen een kwartier gewerkt te hebben aan

de vertaling van enige regels Griekse poezie. Het leed was geleden; nu was
het enkele uren duimen draaien voordat de uitslag bekend werd gemaakt.
Diezelfde middag nog vond om vier uur een lerarenvergadering plaats,
waarbij bepaald werd wie van de negen kandidaten van die dag, onder wie
Bordewijk, het felbegeerde diploma zouden krijgen. In de namiddag (of
de vroege avond) werden de diploma's - toen getuigschriften genoemd -
uitgereikt. De weg naar Leiden lag open. De beheerder van het leerlingen-
boek,  rector Van Aalst, kon aantekenen:  'de  Univ.    I 8  juni  '04:  En,  zo
voegde hij eraan toe: 'Een leerling van vrij goeden aanleg, wiens gezond-
heid nog al eens te wenschen overliet.'

De gezondheidsproblemen waar Bordewijk later in zijn leven volop
mee te maken kreeg, dateerden al uit zijn jeugd. De slechte staat waarin
het schoolgebouw verkeerde, zal ook niet bevorderlijk zijn geweest
voor iemand met een zwakke gezondheid. Misschien dat er toch meer
van hemzelf in de jongen Harmen uit 'Keizerrijk'  zat dan de schrijver
wilde toegeven. Bij het lezen van het regeltje in het leerlingenboek is
het moeilijk om niet aan de ziekelijke Harmen te denken, die slecht
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groeide en 'scheen te lijden aan een tekort aan levenssap, hij kwijnde.'
(VI, 595)31

Behalve broeken - de harde banken! - heeft Ferdinand ook leraren op het
gymnasium versleten. Drie van hen zullen in zijn geheugen gegrift blijven:
E.B. Koster, Aegidius W. Timmerman en natuurlijk rector Th.P.H. van
Aalst. De nu nog bekendste, Timmerman, onderhield contacten met enige
Tachtigers, publiceerde eigen werk zoals Ti,n's /len'nneri,gen (I938), en ook
enkele vertalingen, waaronder de Ilias (I93 I) en de Odyssee (I 933)

Uit het herdenkingsartikel van Bordewijk naar aanleiding van de dood
van Van Aalst blijkt hoezeer deze als een schaduw boven zijn jeugd heeft
gehangen. De rector wist door zijn strengheid angstgevoelens bij de leer-
lingen op te roepen, gevoelens die hun sporen hebben nagelaten bij de tot
volwassenen uitgegroeide kinderen. 'Aan zijn grafis door de enige spreker
onder woorden van veel lof ook gewaagd van de angst die de rector aan-
vankelijk inboezemde. Hij sprak zelfs van "dolle angst", - hij overdreef
daarin evenmin als thans ik.' (xi, 447) lets verderop schreefBordewijk over
de invaluren van de rector en opnieuw valt de typering 'dolle angst', in dit
geval voor foutief antwoorden.  (xI,  448) Wie tussen de regels door leest,
proeft bijna iets van opluchting over de dood van de rector. Hiermee lijkt
de zwarte schaduw van de herinnering ook te sterven.

Van Aalst moet, volgens getuigenissen uit die tijd, een bijzondere man
zijn geweest. Toen de rector vijfenzestig werd wijdde leraar E.B. Koster
een gedicht aan zijn directeur, waarin de man zowat heilig werd verklaard.
Twee jaar later, in I 916, werd in Het Faderland van I januari een stuk afge-
drukt, ondertekend met de initiaal K. (Koster?), waarin Van Aalsts gedre-
venheid werd beschreven: 'Van Aalst leeft met het gymnasium. Hij is er
altijd, ook al beginnen de lessen soms vroeg, orn 8 A 8% uur, en als de deu-
ren zich sluiten, is hij de laatste die het gebouw verlaat. Maar zijn zorg voor
de instelling neemt hij mee naar huis; zelfs in de vacanties is hij er mede
vervuld en - een kenmerkend staaltje - wie hem in de groote vacantie be-
zoekt, loopt kans hem gebogen te vinden over een tabel der lesuren, waar-
op hij de leeraren, door vlaggetjes aangeduid, indeelt, zoals een legeraan-
voerder zijn troepen bijvoorbeeld op het slagveld opstelt.'

Het is op zichzelf al opvallend en veelzeggend dat Bordewijk zich gezet
heeft aan het schrijven van een 'In memoriam' voor Het Faderland (22
maart  1937) van iemand die hij (waarschijnlijk)  na zijn middelbare school-
tijd met meer ontmoet heeft. Dan is er de opdracht in Bint, dat drie jaar
voor Van Aalsts dood verscheen:  'Aan mijn rector en zijn staf'  (I, 76). Kort
na de verschijning van het boek heeft Bordewijk exemplaren naar Van
Aalst, Koster en Timmerman gestuurd. Al na enkele dagen ontving hij een
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korte reactie van zijn oud-rector, die zich blijkbaar aangesproken voelde

door wat hij in Bint las: 'Ik heb niet de indruk dat ik veel leek op de heer
Bint, maar wat de gedachten van de jeugd zijn weet de leraar zelden.' (xi,
449)

Aan het einde van het herdenkingsartikel schilderde Bordewijk zijn
oud-rector even monumentaal als Bint en zijn school aan het slot van zijn
korte roman: 'Zijn werkelijke grootte ziet men pas door de afstand van
vele jaren. Als men loopt door een stad en men gaat langs haar torens, dan
ziet men deze wel uitsteken boven de huizen, maar men beseft niet hoever.

Men staat er te dicht op. Maar nu verwijdert men zich van de stad, en om-
kijkend ziet men de torens langzaam rijzen boven de huizen. Ze groeien
met de afstand het uitspansel in, en tenslotte zijn er geen huizen meer af-
zonderlijk, - slechts de torens staan daar, eenzaam en imposant.' (xI, 450)

Van Aalst heeft een (anonieme) plaats gekregen in het literaire werk. In
de roman De doopvont staat een passage, waarin verwezen wordt naar de

gewoonte van Van Aalst - maar ook van Bint - om tijdens een les plotse-
ling binnen te vallen: 'Hij [De Bleeck] had het plan om onvoorbereid in
zijn vuurwerkfabriek te verschijnen. Als commissaris viel hij meer gelijk
een meteoorsteen in de bedrijven. Op die wijze handelde indertijd ook
zijn rector van het Haags gymnasium, het enige toenmaals in de stad: plot-

seling binnenkomen en een kwartier de les mee aanhoren, uit belangstel-
ling [...] minder in de stand der wetenschap, dan in die der ordelijkheid,
een controle die zowel klasse als leraar betrof. Van die rector had hij onnoe-

mel(ik [cursivering van mij] veel geleerd.' (Iv, 228)32
Een intrigerende laatste zin, vooral omdat De Bleeck en zijn schepper

Bordewijk meer gemeen hebben dan hun middelbare school. 'Geleerd'
zal, in het licht van het voorafgaande, breder moeten worden opgevat dan
louter het kennisaspect betreffend. Van Aalst was een leraar in de oude zin
des woords. Om de tale Bordewijks te gebruiken: Van Aalst was meer dan
leraar. Hij was vooral opvoeder. 'Hij moet tal van scholieren gevormd
hebben tot mensen van de eerste rang, want de school was zijn school.' (xI,

450) Een regel uit Bint dringt zich op: 'Het opgroeiend nageslacht zal later
zeggen: "Die was van de school van Bint." (I, I 07) Bordewijk behoorde tot
het opgroeiend geslacht onder Van Aalst en de necrologie uit 1937 is samen
te vatten met het credo: ik was van de school van Van Aalst. Daar en toen,
gedurende die zes jaar aan het Hoge Westeinde 47, kan de basis gelegd zijn
voor de fascinatie voor tucht en orde, die een keurmerk geworden is van

een groot deel van Bordewijks werk.
Om nog kort bij de invloed van deze locatie te blijven stilstaan, interes-

sant is wat Johan Gram over de buurt schreef: 'De huizen zijn er laag, de
winkels ouderwetsch en klein, en de vrouwen babbelen er aan de deur.
[...] Een grappenmaker zei eens van die weinig-hofstedelijke buurt: 'In het
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Westeinde vindt men altud vast en zeker vijf artikelen: begrafenissen;
straatjongens die met steenen gooien; dronken lui, die heen en weer zwie-
ren; aschkarren, wier 6verlading op het plaveisel rolt, en vrouwen in geze-
gende omstandigheden'.'33 Van jongs af aan werd Ferdinand geconfron-
teerd met taferelen die hij later zo uitgebreid en levendig in zijn literaire
werk beschreef.

Herinneringen en inspiratiebronnen

Veel bijzonderheden uit Bordewijks eerste levensjaren zijn niet bekend.
Het blijft bij een flits uit de kinderjaren. Geen herinnering aan geboorte-
plaats Amsterdam of latere woonplaats Den Haag, maar w61 a;in wat zijn
tweede werkstad werd: de geliefde Maasstad. In Karakter laat Bordewijk
Katadreuffe zeggen: 'Rotterdam vind ik 6nze stad. Juist onidat ze niet spe-
ciaal Nederlands is. Amsterdam is onze nationale stad, Rotterdam onze in-
ternationale. Ik voel voor het internationale, daarom voel ik voor deze
stad.'  (I, 6 I 6) Bordewijks liefde voor Rotterdam spreekt meermaals uit zijn
werk,  zoals in 'Rotterdam  cursorisch'  (I 963),  dat hij besloot  met  het  zo-
juist geciteerde. In het stuk verwoordde hij tevens zijn vroegste herinne-
ring: 'Rotterdam hield zich met hBm bezig. Het begon omstreeks   1890
[toen hij  dus nog in Amsterdam woonde], en het bleef toen bij een enkel
monient. Een spoorwegviaduct zo overweldigend dat de twee uit Amster-
dam links en rechts van het Centraal Station eenvoudig wegvielen. Hij liep
daar tussen zware pilaren, hij hoopte op een trein, maar het bleefstil boven
zijn hoofd. Deze gigant hield zich gestorven. Toch behield het bouwsel
zijn macht, ook al door de flauvve bocht van al die kolommen naar het on-
zichtbare waarmee het eindeloze werd gesteld. De Binnenrotte lag grafstil,
de oude huisdeuren links en rechts schenen niet open te kunnen. Het moet
een vroege zondagochtend zijn geweest.' (xI, 6 I4-6 I 5)

Het is daarnaast ook een vroege liefdesverklaring aan het fenomeen
trein, een liefde die levenslang voortduurde. Een herinnering van toen hij
een jaar of twaalf was, heeft ook direct te maken met de trein. Toen
Bordewijk in  I 955 de erepenning van de Schiedamse Gemeenschap kreeg
uitgereikt, zei hij in zijn dankwoord onder meer: 'Ik houd van deze st:ad,
zij heeft mij altijd gefascineerd, sedert het moment dat ik haar silhouet, van
uit de trein, twee vurige lichten ontwaarde. Dat was in I 896 en later bleek,
dat ik de ovens van de glasfabrieken had aanschouwd. Ik ben het beeld
nimmer kwijtgeraakt.'34 Dit laatste moge blijken uit een passage in zijn il-
legaal gepubliceerde novelle Verbrande erven. Daarin reist de zestienjarige
Neeltje Zwart met de trein van Leiden naar Schiedam. Net na de halte
Kethel, nog voor het centraal station van Schiedam, schrikt ze en roept

32



'Gom, een kat!' De andere reizigers kijken verbaasd op. 'Doch in de paars-
duistere diepe schemering zag Nceltje Zwart twee ontzettend felle, roze
ogen, vlak bij elkaar, daar aan de kim plat op de grond naar haar loeren, en
het dikke wazige eromheen in de nevel was het breed puilend lichaam van
het beest.' (VII, 222)

Zijn vrouw Johanna schreefover zijn jeugd in Amsterdam: 'Talloos zijn
de verhalen over kleine voorvallen uit zijn kinderjaren, de wandelingen
langs de Amstel, de bezoeken aan Artis en aan het Centraal Station, met als
enig doel de beschouwing der locomotieven. Later zal hijzelf dit anders
forniuleren: "Het liefst zie ik de stad als ik haar als treinreiziger binnenrijd.
Zij reikt mij een zwarte hand van welkom - de werkhand die men gaarne
drukt." '35

Uit de eerste jaren na de eeuwwisseling dateren zijn omzwervingen door de
Amsterdamse binnenstad, ondernomen tijdens logeerpartijen bij vrienden
van Bordewijks ouders: 'Ik ging pas door de stegenwereld rondzwerven
niet mijn I 6e of I 7e jaar, toen ik als inwoner van Den Haag een week zo-

mervakantie in de hoofdstad doorbracht.' (xi, 626) Vakanties die verschil-
lende jaren achtereen op deze manier gevierd werden. Bordewijk verbleef
destijds bij  P. van Leijden, die woonde op het adres P.C. Hooftstraat  I 57,
en daarvoor onder de naam Campagne en Van Leijden een tabakshandel
gedreven had aan de Nieuwendijk 58, op de hoek met de Brouwerssteeg. 36

Geen wonder dat hij in zijn oeuvre zo gedetailleerd kon schrijven over
Amsterdam en de sfeer wist op te roepen van wat zich vooral buiten de
toeristische plekjes afspeelde. Wat was er spannender voor een jongen uit
een goede familie, in de puberteit, om op zijn gemak rond te kunnen
zwerven door buurten waar het leven op een heel andere manier geleefd
werd dan in het eigen, keurige kringetje in Den Haag? De wereld der zon-
de trekt,  en  trok n6g sterker juist in zijn geval. Er gaapt een verleidelijke
kloof tussen keurige gezinsbezoekjes aan Artis en het lanterfanten door
buurten waarjongens van zijn stand zich niet hadden op te houden. Zoals
een vrouw hem later eens toesprak: 'Heren horen niet in de steegies: (XI,
626) Dat zwerven heeft hij nooit kunnen laten. Ook later, in Den Haag,
maar eveneens in Rotterdam en werkstad Schiedam heeft hij zijn ogen
ruimschoots de kost gegeven. Voor een jongen ingredienten te over om
zijn fantasie te voeden, voor de latere schrijver een rijke bron om voortdu-
rend uit te putten.

In zeker opzicht was Bordewijk, geboeid als hij was door de schoonheid
van het afzichtelijke, een van de talrijke literaire erfgenamen van Baudelai-
re. Het was de Franse dichter die met Les-#eitrs du mal uit  I 857  als een der
eersten op literaire wijze uiting gaf aan zowel de verworvenheden als de
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gevaren van de gemechaniseerd rakende negentiende eeuwse samenleving.
Een nieuwe klasse ontstond, die van de arbeiders, de bevolking groeide en
er kwam een trek op gang van het platteland naar de steden. Vooral de
oude binnensteden kregen een grotere toeloop te verwerken dan ze aan-
konden, waardoor de bevolkingsdichtheid er snel groter werd. Dat bracht
spanningen met zich mee, die niet zelden werden onderdrukt met drank en
prostitutie. De zonde tierde er welig, vooral in de grotere steden die vol-
gens velen veranderden in ware poelen van ontucht. Daarover schreef
Baudelaire en daar liet ook Bordewijk zich door inspireren. Met een decl
van zijn werk afficheerde hij zich als romantisch-decadent auteur. 'Karak-
teristiek voor de literatuur van de decadente periode is dat het groteske er
in functie staat van het ondergangsbesef. Reeds Baudelaire behoefde de
sterke prikkel van het groteske om zijn uitgebluste levensbelangstelling te
revitaliseren. In het groteske geeft de decadente kunstenaar vorm aan zijn
onbewuste angsten maar vindt hij tevens een nieuwe levensdrift, een prik-
kel tot het ervaren van het ongewone, hoe bedreigend dat ook is:37 Hier
liggen de wortels voor Bordewijks fascinatie voor het afzichtelijke, de don-
kere steegjes en lugure sloppen, en wordt tegelijkertijd zijn schrijverschap
gemotiveerd. Want, zoals de auteur schreef: het gaat erom angst tot kunst
te herscheppen, om angst te verwoorden en zo voor even onschadelijk te
maken. Schrijven is bezweren, het uitspreken van formules waarmee angst
kan worden geneutraliseerd.

Bordewijk gaf weliswaar uitdrukking aan zijn fascinatie voor de indus-
triele revolutie en haar maatschappelijke gevolgen, maar heeft er tegelij-
kertijd kanttekeningen bij geplaatst. E6n van de positieve gevolgen van dit
proces van mechanisatie, op sociaal terrein, was de democratisering van de
maatschappij. Op hetzelfde moment echter dreigden velen in de verdruk-
king te komen door de hierboven geschetste ontwikkelingen. Het be-
schrijven van dit spanningsveld tussen moderniteit en 'oude waarden' - of-
wel tussen de moderne twintigste en pre-industriele negentiende eeuw - is
een van de belangrijke constanten in zijn werk.

Aan iedere jeugd kleven angstige herinneringen, zo ook aan die van
Bordewijk. Een avondlijke wandeling van Den Haag, via de wijk de
Binckhorst, naar Voorburg was goed voor een onvergetelijke ervaring.
Ton Ven, pseudoniem van Bordewijk, is de 'ik' in het autobiografische
Haagse mijmeringen waaruit het verhaal stamt. Hij bekent een hang naar het
spookachtige te hebben, een voorkeur die vooral sterk was in zijnjeugd en
waarvan we bijvoorbeeld in de Fantastische vertellingen bewijs na bewijs te-
genkomen. Dit maakte hem toch wat schrikachtig, wat zich tijdens de
wandeling manifesteerde: 'Maar toen ik een eindje was voortgegaan zag ik
in het midden twee grauwe stenen kolommen, en daartussen lag het hek
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[van een park] wagenwijd open op een bruisend gat zwart als de hel en met
een keel als een oordeel. Ik weet niet hoe gauw ik ddir voorbij was.' (XI,
53-54)

Maar er was nog veel meer dat kon werken op het gemoed van een ont-
vankelijke ziel als die van Bordewijk.  De al bejaarde auteur schreef in 'La
Haye, par un habitant' over een zogenaamd dolhuis dat hem, als jongen,
enorme angst inboezemde: 'De stad heeft in een oud gedeelte een heel
klein dolhuis bezeten op de hoek van het Slijkeinde. [...] Is het enkele
woord krankzinnig reeds een schrikbeeld voor een jong brein [...] in zijn
overgang naar de volwassenheid, - zo kon dit schrikbeeld worden tot
dwangbeeld bij een jeugd, genoodzaakt om met een zekere regelmaat
langs het bedoelde gebouwge te gaan. Nieuwe indrukken verdreven het
weliswaar dadelijk, maar op het ogenblik van passeren werd de huid koud,
want  het  was   de in morsig geel gepleisterde verstandsverbijstering  zelf.'
(XI, 538) Inderdaad heeft de jonge Ferdinand 'met een zekere regelmaat'
langs het bouwwerkje moeten lopen. Hij stelt het hier wel erg voorzichtig,
want het dolhuis lag op de route van zijn ouderlijk huis aan de Van Swie-
tenstraat naar het gymnasium aan het Hoge Westeinde. 38

Krankzinnigheid is een van de 'afwijkingen' die we in zijn werk ont-
moeten. Een andere is de misdaad. Bordewijks fascinatie voor zaken bui-
ten de geeigende paden is spreekwoordelijk. Je kunt dat letterlijk nemen:
niet de hoofdstraten in steden zijn interessant, maar wel de meanderende,
donkere steegjes in de oude centra. Buiten de paden betekent ook: buiten
wat als normaal menselijk gedrag wordt gezien. Een voorbeeld is, om me
tot het Haagse te beperken, de moord op het dertienjarige jongetje F.M.
Bogaardt, een gebeurtenis die veel opzien baarde.

In het Den Haag van I 880 werd op 24 september om halfelf 's ochtends
het lijk gevonden van Frederik Marinus Bogaardt. Locatie was een met
helm begroeide diepte, een verlaten plek achter Houtrust, onder het nabij
Den Haag gelegen Loosduinen. Op drie oktober werd de van deze moord
verdachte Willem Marianus de Jongh gearresteerd. Zijn zaak haalde zelfs
de Hoge Raad die oordeelde  dat De Jongh een gevangenisstrafvan vijfen-
twintigjaar moest uitzitten.  Op 23 maart  I 88 I  werd hij overgebracht naar
de gevangenis te Leeuwarden. De moord in de duinen was destijds goed
voor vele verhalen en ook liedjes raakten in ornloop. In Den Haag werd
een liedje gezongen dat begon met de regel: 'De Jongh, het monster van
Den Haag'.  OP 30 maart  I 905  werd hij  uit de gevangenis ontslagen.  Ove-
rigens is het nog altijd een raadsel ofDe Jongh inderdaad de moordenaar is
geweest. Hij heeft het antwoord meegenomen in  zijn graf toen  hij  OP  29
augustus 19 Is) zelfmoord pleegde.39 Bordewijk kon zich in I 95 I de gevoe-
lens die hem als kind, wonend in Den Haag, hadden bekropen nog goed
voor de geest halen: 'Deze De Jongh, nopens wie ik als kind, m6t kinderen
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van mijn leeftijd, vreesde voor het tijdstip waarop hij uit de gevangenis te
Leeuwarden zou worden ontslagen'. (xII, 595)

Een ander moordgeval uit zijn jeugd heeft eveneens veel indruk ge-
maakt. In Haagse miimeri,rgen schreef hij over de moord op een politie-
agent, die plaatsvond in de Swammerdamstraat, op een niet nader geda-
teerde Oudejaarsavond: 'Ik was nog heel jong en vernam de misdaad uit
de krant. Het blijft een raadsel hoe sommige voorvallen waarmee men
niets te maken had een taaier leven in onze herinnering kunnen bezitten
dan andere, latere meest, waarbij wij betrokken waren. Maar ik ga nimmer
aan de Swammerdamstraat voorbij, of ik denk aan dat verstijfde lijk, bij
ochtendkrieken gevonden onder de sneeuw: (XI, 29-30)

Het zijn niet de enige moorden die hem als kind hebben beziggehouden.
De meest bloederige zaak, de meest opzienbarende ook dn de zaak die de
meeste indruk op hem maakte was de geschiedenis van Jack the Ripper,
een van de best gedocumenteerde gevallen uit de geschiedenis van de ne-
gentiende eeuwse criminologie, maar desondanks nog altijd met veel raad-
sels omgeven, waaronder raadsel nummer 66n: wic was Jack werkelijk?4c1
De slachter van Whitechapel groeide voor Bordewijk uit tot een figuur
van mythische proporties, de ultierne misdadiger wiens denken en doen
buiten alle rede valt en absoluut onverklaarbaar was. Een gewetenloze (?)
moordenaar die de lichamen van zijn slachtoffers, hoeren, versierde met
hun eigen ingewanden en opereerde in (waarschijnlijk alleen) het najaar
van  I 888. Jack is in vele verhalen vereeuwigd, ook door Bordewijk in zijn
vertelling 'Marion Quinn', die opgenomen werd in de derde bundel Fan-

tastische vertellingen.
De bundel werd begeleid door een prospectus. De auteur stuurde zijn

uitgever Brusse (Rotterdam)  op   24  mei 1924 daarvan een proec waarin
een passage voorkomt die verwijst naar de Ripper-geschiedenis: '[...] zoo
de eerste vertelling van Bundel III Waar, ter vervulling van een inderdaad
lang 'gekoesterd' plan door hem een figuur van duistere en tevens beroem-
de criminaliteit werd beschreven, een gestalte die jarenlang door de jon-
gensdroomen van den schrijver zelven heeft rondgespookt, en waaraan,
voorzoover heni bekend, tot heden niet voldoende letterkundig recht is
wedervaren. '41

De jongh en the Ripper. Een vermeende en een seriemoordenaar, die
met hun daden diepe voren hebben getrokken in het geheugen van
Bordewijk en van wie er een zelfs zijn droomwereld wist binnen te drin-
gen. En zo zijn er enkele bronnen aanwijsbaar voor Bordewijks fascinatie
voor architectuur (huis Singel 198), tucht en orde (rector Van Aalst) en af-
wijkend menselijk gedrag, c.q. krankzinnigheid en misdadigheid (het dol-
huis en  de twee misdadigers).
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Er mag op basis van het voorafgaande niet te gemakkelijk worden ge-
concludeerd dat Ferdinand een ongelukkige jeugd heeft gehad, vol angsten
en frustraties. Je kunt eerder stellen  dat  hij, als iedere jonge jongen  of pu-

ber, soms een uitvlucht heeft willen zoeken uit de waarschijnlijk vrij be-
schermende omgeving waarin hij opgroeide.

Opvallend is w61 dat de jongeren in zijn literaire werk meestal geen geluk-
kige jeugd hebben. De jongelingsjaren van de chroniqueur in 'Marion
Quinn' worden beheerst door een letterlijk alles verstikkende sfeer. Balster,
de Westlandse zwerver uit 'Ziel en correspondent' (Het eiberschild) slijt zijn
leven als diefen paria. In de bundel Bij gaslicht leert de lezer figuren kennen
als het uitgebuite en misbruikte hondmeisje R.osaura en broer en zus Joki
en Juultje, die aan een eng spelletje meedoen tijdens een kinderfeest. Zij
beiden figureren in 'Ham, spek en worst', een verhaal met een prachtige
spanningsopbouw, waarin op knappe wijze de angst van de kinderen bijna
concreet wordt gemaakt. En in Bordewijks meest herdrukte werk, Karak-
teT, kent hoofdpersoon Katadreuffe geen gelukkige jeugd als zoon van een
bewust ongehuwde moeder: 'Het maakte weinig kennissen en vriendjes
had het heel niet.' (I, 353)

Eerste sporen van een schrijverschap

Bordewijk debuteerde in  19 I 6 als dichter, ofliever rijmelaar, met de bun-
del Paddestoelen. Hij verschool zich daarvoor achter het pseudoniem Ton
Ven en heeft zich later enigszins badinerend over dezejeugdzonde uitgela-
ten. De gedichten moesten vooral niet te serieus worden genomen. Het
zijn Uauwe, soms zelfs melige versjes van het niveau van iedere huis-tuin-
en-keuken dichter. Zijn debuut als prozaschrijver stamt uit december
I9 I 8,  toen  hij  'Een  koning van  de  frase' in Groot Nedertand publiceerde.
Deze data zijn de officiele tot nu toe, maar nioeten na onderzoek worden
bijgesteld. Waarschijnlijkheid debuteerde Bordewijk al in I 907, maar in
ieder geval dric jaar daarna.

Er is een minuscule aanwijzing dat Bordewijk de pen nogjaren eerder

ter hand heeft genomen,  en dat hij  via zijn vader geprobeerd heeft jeugd-
werk geplaatst te krijgen. Vier cijfers, zo groot is het bewijs. Het manuscript
van  De  korenharp,  Nieitive reeks bevat onder meer'Het gevecht in de schoor-
steen', dat uiteindelijk niet in deze bundel terecht kwam. Het werd, als
bijna al het werk van Bordewijk, gedateerd: I 9OI-12 maart 1947·42 Moge-
lijk werd Ferdinand bij het zetten van zijn eerste stappen in het voor hem
nog maagdelijke literaire landschap geholpen door zijn moeder, johanna.
Zij zou zich wel eens bezondigd hebben aan het schrijven van een vers. 43
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De dichterlijke ader van Bordewijks opa van moederskant heeft rijkelijk
gevloeid. In het Nederland van die dagen had men nogal eens te kampen
met wateroverlast, dijkdoorbraken  en meer ongemakken.  In  I 876 was het
weer eens zover. Als gevolg van een doorbraak in de Maasdijk kwam de
bevolking van Den Bosch in ernstige moeilijkheden.44 Willem Lodewijk
van Bijlevelt, Bordewijks opa, voelde zich geroepen om op  een of andere
manier bijstand te verlenen aan de in nood verkerende mensen en schreef
een veertig-regelig gedicht met de zalvende, domineesachtige titel De
smeekstem  der  liefde, dat werd uitgegeven 'ten voordeele van de Noodlij-
denden door den WATERSNOOD', zoals het op de titelpagina gedrukt staat.
Edn strofe volstaat om te demonstreren dat opa Willem thuishoorde in het
algemeen heersende literaire klimaat net v66r Tachtig, grote geesten als
Multatuli en Busken Huet even daargelaten: 'Ziet, 't smeekend oog dat
angstig uitziet/Zoekt hulp bij U, die, altijd mild,/Het goede dat Gods
gunst u aanbiedt,/En over U en de Uwen uitgiet/Met Uwe Broed'ren
deelen  wilt.'45  In   I 866  was  van  zijn  hand al Opwekking  tot  liefdadigheid,

Dichtregelen verschenen bij BJ. Dona Pieck in Den Haag. Een titel die doet
vermoeden dat Willem ook toen een aanleiding heeft gevonden orn zijn
dichterlijke gaven voor de een ofandere strijd in te zetten. 46

Op praktisch terrein had Ferdinand meer aan zijn literair onderlegde
vader, die regelmatig uit de huisbibliotheek voorlas als er bezoek was.47

Hendrik kende de vader van P.H. Ritter jr., die indertijd hoofdredacteur
was van de krant Het Nieuws van den Dag. Bordewijk schreefin I934 dat hij
rond I 904, via zijn vader, enkele stukken had ingestuurd ter plaatsing in het
Zondagsblad van Het Nieuws. Zijn bijdragen werden niet geaccepteerd en
teruggestuurd met een vriendelijk brie je van Ritter senior.48 Wellicht be-
vond zich onder de pennevruchten ook een vroege versie van 'Het gevecht
in de schoorsteen'. Deze weigering was misschien teleurstellend, maar er
stond vreugdevol nieuws tegenover: Bordewijk mocht de stap van Gymna-
slum naar Universiteit maken.
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HOOFDSTUK TWEE

Universiteit en beginnend schrijverschap

Rechtenstudie

Op  dinsdag 20 september   I 904 werd Ferdinand als student  in de Rechts-
geleerdheid aan de Leidse universiteit ingeschreven.49 Het collegeld be-
droeg f 800,-, uitgesmeerd over een periode van vierjaar.

Bij de faculteit der Rechtsgeleerdheid was een kortere studieduur dan
die vier jaar niet ongebruikelijk, maar Bordewijk zou niet tot de categorie
tempo-studenten gaan behoren. Wie langer wilde blijven, kon gebruik
maken van een regeling voor toehoorders. Zij betaaldenjaarlijks f 30,- per
vak waarvoor ze ingeschreven stonden. Lciden was dus de stad waar hij de
meestertitel dacht te gaan behalen. En Bordewijk kreeg tijd genoeg om de
stad goed te leren kennen, al was hij spoorstudent die op en neer reisde
tussen woonstad Den Haag en studiestad Leiden, want er lag een periode
van acht studiejaren voor hem.

Op het moment dat de op een najongste Bordewijk-telg zich inschreec
had zijn bijna vijfjaar oudere broer Hugo (Willem Constantijn) nog ruim
eenjaar te gaan tot zijn promotiedatum. Hugo was in  I 898 begonnen met
de studie Letteren en daarna overgestapt op die der Rechtsgeleerdheid.
Op 22 december 1905 promoveerde hij cum laude tot doctor in de Staats-
wetenschap.SO Jaren later,  op  22 juni  I9I 8, werd Hugo tot hoogleraar be-
noemd in de Staathuishoudkunde en Statistiek aan de universiteit van Gro-
ningen. Hij was al vroeg een veelbelovende student, zo blijkt uit de toon
waarop over hem in de universitaire annalen bericht werd. Mogelijk
kwam Hugo met interessante verhalen over de studie thuis, zodat hij Fer-
dinand met het juridische virus aanstak.  In de regel ging het er echter wat
prozaTscher aan toe, en heeft vader Hendrik waarschijnlijk tegen Ferdinand
gezegd dat hij na het gymnasium maar rechten moest gaan studeren. Ook
in die jaren was de rechtenstudie - en overigens ook die der schone lette-
ren - een richting die gekozen werd als de student in spe niet zo goed wist
wat hij nu eigenlijk wilde. Ferdinand ging Hugo dus achterna, al verliep
het bij hem niet zo vlot en was de kwaliteit van het geleverde allemaal wat
minder.

Zo begon geleidelijk aan iets van een juridische traditie binnen het ge-
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zin van Hendrik Bordewijk te ontstaan. Deze lijn werd nog voortgezet
door Robert Ferdinand, de zoon van Bordewijk, die ook rechten ging stu-
deren en samen met zijn vader kantoor hield in Schiedam.

Het is al gezegd: Ferdinand Bordewijk behoorde niet tot de allersnelsten.
Als contrast (en compensatie?) liet Bordewijk decennia later de held van
Karaleter, Katadreuffe, als een ware sneltrein door zijn juridische studie
denderen. Waarom die achtjaar? Zijn de genietingen van het studentenle-
ven hier debet aan - hoewel hij (evenals Katadreuffe) geen corpslid was -,
brak zijn al eerder aangestipte zwakke gestel hem meermaals en langdurig
op,  of had hij eigenlijk niet zoveel trek in de studie?  Er is een, in omvang
bescheiden en nogal vage aanwijzing die op een gebrek aan motivatie kan
duiden.

Op 4 juli  I906 deed Ferdinand een eerste poging om zijn kandidaats-
examen,  dat maar liefst anderhalf uur in beslag nam,  af te leggen.  Het be-
stond uit een drietal onderdelen in zowel de rechts- als de staatsweten-

schap. Zijn poging strandde en hij werd afgewezen. Elke gezakte student
kreeg een aantal maanden respijt om zich op te laden voor een nieuwe
kans. Hiervoor bestond een tweetal termijnen: drie en zes maanden.
Bordewijk was pas aan de beurt op I maart I 907 en nu was het raak: hij
kreeg het bevrijdende 'toegelaten' te horen. In huize Bordewijk zal onge-
twijfeld een zucht van verlichting hebben geklonken. Bijna drie jaar voor-
bij en nu dan eindelijk zijn kandidaats op zak.

Toegelaten tot het doctoraal, prachtig, maar misschien n6g wel leuker was
het om zijn naam onder een echt verhaal te zien staan, in druk nog wel.
Bordewijk liet op 25 april  1947 in een brief aan Victor Varangot weten
eerder gepubliceerd  te  hebben  dan  toen  hij  in   I #I 6 met Paddestoelen te-

voorschijn kwam. Hij noenide toen als bron onder meer het weekblad Mi-
Nerva.51 Dit in het laatste kwart van de negentiende eeuw geboren tijd-
schrift ging officieel door het leven onder de naam Algemeen Nederlandsch
Studenten- Weekblad Minerva. De inhoud bestond uit veel mededelingen van
huishoudelijke aard: studentikoze gebeurtenissen in den lande, verslagen
van lezingen, toespraken ter gelegenheid van de opening van het academi-
sche jaar, enzovoorts. Een aardige bron ook voor wie zich bezighoudt met
het culturele leven in die jaren. Zo ontmoet de lezer bijvoorbeeld stukken
vanJan Romein, een ingezonden briefvan Frederik van Eeden en een im-
pressie  van een lezing die Top Naeff gehouden heeft.  Ook veel verhalen,
gedichten en andere literaire voortbrengselen van 'would be' schrijvers en
dichters, vaak anoniem, onder pseudoniem ofalleen met een initiaal gepu-
bliceerd.

Wie de jaargangen doorbladert toen Bordewijk in Leiden studeerde en
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daarmee doorgaat tot het moment dat hij 'officieel' als schrijver debuteer-
de,  eind  Is)I 8,  komt  in het nummer van zaterdag  I 4 december   I 907  een
schets tegen, getiteld 'Dames', die ondertekend is met de initialen F.B.. Is
de wens de vader van de gedachte om te veronderstellen dat het alleen
maar kan gaan om de clrieentwintigiarige Ferdinand Bordewijk? Er zijn
echter enkele gegevens die in de richting van de jonge schrijver wijzen.  In
de eerste plaats is het in Ile meest voor de hand liggende jaargangen de entge
keer dat deze initialen voorkomen, terwijl Bordewijk stellig heeft beweerd
in het blad gepubliceerd te hebben. Verder zullen we hieronder een ver-
haal tegenkomen dat honderd procent ztker van Bordewijk was en dat
eveneens met de initialen F.B. ondertekend werd. Daarnaast zijn er enkele
inhoudelijke argumenten, zij het geen erg sterke. In de eerste plaats speelt
de korte scdne zich afin de Kurhaus-bar in Scheveningen, geen onbekend
terrein voor Bordewijk. Interessanter, en overtuigender, is de passage: 'Zie
je dien mond met doorrookte tanden? gichelde zijn piepstemmetje. 't Was
waar, haar gebit had, terwijl ze lachte, op mijn woord dezelfde kleur als de
caft-glack, waaraan ze de volle, senzueele lippen zette.'52 Bordewijk was
gefascineerd, zelfs geYntrigeerd, door het menselijk gebit. Tenslotte speelt
een zekere Toonge His een rol in de schets, een niet alledaagse naam maar
wel typisch voor Bordewijk.

Volkomen zeker is dat hij  op  I 9 en 26 november IS)IO een verhaal in twee
delen, 'In ballingschap geheten', gepubliceerd wist te krijgen in het even-
eens op zaterdag verschijnende weekblad Eigen Haard, waarin onderwer-
pen naar diverse afdelingen gerangschikt waren opgenomen. Daaronder
ook een letterkundige, waar Bordewijk flink wat ruimte kreeg toebedeeld.
Het is een niemendalletje, over liefdesstrubbelingen tussen de 'ik', Hans,
en zijn geliefde Lous. Het verhaal eindigt met een wat onbeholpen kus oln
hun eeuwige liefde te bezegelen: 'Hun jonge zielen gingen gelijk op om-
hoog. Even later wandelden ze gearmd verder, heelemaal twee verloof-
den.'53 Hoe curieus  ook,  uit geen van beide publikaties - terwijl de tweede
toch verscheen toen hij al zesentwintig was -, blijkt dat we met een schrij-
ver te maken hebben van wie grote verwachtingen gekoesterd mochten
worden. De auteur zou nog een lange adem nodig hebben, in combinatie
met een niet te onderdrukken lust tot schrijven, tot het moment dat hij
niet meer weg te denken was uit het Nederlandse literaire landschap.

Na het kandidaats  in    I 907 bleef het  in de Leidse archieven vier jaar Stil

rond de student. Op I9 mei I9II rondde Bordewijk het eerste deel van het
doctoraalexamen met succes af. Een doctoraalstudent werd urenlang stevig
doorgezaagd over onderwerpen die lagen op de terreinen rechtsweten-
schap, staatswetenschap en het hedendaags Romeins-Hollands recht. Deel
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twee, precies een week later, was blijkbaar te hoog gegrepen. Hij moest

het na vier maanden nog maar eens proberen. Het werd wat later en het lot
was hem  op  I o oktober van dat jaar gunstig gezind.  Op zijn zevenentwin-
tigste verjaardag overwon hij de hindernis en stak het doctoraal in zijn zak.

Datzelfde lot had nog wat anders voor hem in petto: de ontmoeting met
Johanna die in diezelfde maand plaatsvond.54 Het gezin Roepman woonde
vanafzijn verhuizing uit Rotter(lam in maart  I 904 op het adres Wilhelmi-
nastraat  I I, waar  ook de familie Bordewijk - na de zoveelste Haagse ver-
huizing - op nummer 7 I terecht was gekomen. Aangenomen mag worden
dat de twee elkaar in de buurt ontmoet hebben.

Er resteren weinig op schrift gestelde herinneringen uit deze periode van
zijn leven. Een indrukwekkende is wel de gebeurtenis die Den Haag een
avondlang in haar greep hield.  OP 30 september I g I I  werd de stad getrof-

fen door een zware storm. Bordewijk was naar een varidtd-voorstelling in
theater Scala geweest.55 Toen hij naar huis terugkeerde merkte hij hoe hard
het waaide: 'Op het Hofspui gingen de boomkronen te keer als het straat-

volk [...].  Het was vergeleken bij wat wij later zouden beleven [de Waters-
noodramp van I953] weinig interessant, maar het greep de Hagenaar van

die tijd aan. Het was in zijn druilerig leven iets ongehoords, en voor mij,
sinds ik er woonde, een ervaring die de diepste indruk zou maken en
waarbij de kroningsfeesten van  I 898 verbleekten:  (xI,  I 3-I4)

Uit deze tijd herinnerde Bordewijk zich later nog de 'vreeswekkende

gestrengheid' van de boekwinkels die hij bezocht. De koper voelde zich
overgeleverd aan de wil van de boekhandelaar, als je Bordewijk tenminste
moet geloven: 'Hij moest zich naar u overbuigen als ge met toegesnoerde
keel uw commissie deed. En verstond hij u na enige herhalingen, dan had

hij  uw boek of hij had het met. Daarmee uit.  Ik wil niets onvriendelijks
zeggen, maar ik kreeg daar hartkloppingen, want er bleek van geen de
minste binding over en weer. Het zal vooral het griezelig gasgloeilicht zijn
geweest dat er bij voorbaat de domper op zette.' (xI, 39) Die domper vcr-
dween als sneeuw voor de zon in het voorjaar van  19 I 2.

Op 3 mei 1912 promoveerde de jurist Ferdinand Bordewijk op vieren-
twintig Stellingen ter verk,ijging van den graad van doctor in de reclitswetenschap-

Pen, uitgegeven door boek- en steendrukkerij Eduard Udo aan de Hoog-

landse Kerkgracht (destijds) 10 in Leiden. Als promotor trad de bekende

SJ. Fockema Andreae op, de eerste hoogleraar in het oud-vaderlands recht
te Leiden. De plechtigheid nam een uur in beslag. Je kon promoveren door
het schrijven van een proefschrift met minimaal twaalf stellingen of door
het op schrift stellen van minimaal vierentwintig stellingen afzonderlijk.
Bordewijk voldeed aan de minimale eis. In dat jaar promoveerden achten-
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vijftig meesters in de rechtswetenschap, drieenveertig op stellingen en vijf-
tien op een dissertatie met stellingen. De meesten kozen voor de gemakke-
lijkste weg om Dr. tussen Mr. en hun achternaam te krijgen. 56

Eerste werkkring

Mr. Dr. FJ.W.C.K.E. Bordewijk solliceerde op 30 mei, nog geen vier
weken na het behalen van zijn tweede titel, naar een baan
als...archiefinedewerker. In een keurig geschreven brief- heel anders dan
het kleine hanepotenschrift van later - 'Aan de Directie der Eerste Neder-
landsche Verzekering-Maatschappij op het Leven en tegen Invaliditeit',
sinds november   I9I I   gevestigd  aan de Prinsessegracht   I 3  in  zijn  woon-
plaats Den Haag, vroeg hij verlof om zich  aan te mogen bevelen voor het
verrichten van archiefwerkzaamheden.57 Bordewijk werd aangenomen en
werkte in de binnendienst, al had hij wel een andere status dan een boek-
houder of een eerste en tweede klerk of controleur. Vergeleken bij wat
geschoolde arbeiders verdienden waren de lonen van kantoorbedienden
niet erg hoog, maar daar stonden betrekkelijk goede secundaire arbeids-
voorwaarden, zoals pensioenen, tegenover. Salarisgegevens zijn nauwelijks
overgeleverd.  In het jaar  I 9 I I  verdiende een boekhouder/adjunct-direc-
teur er tweeduizend gulden per jaar, een eerste klerk negenhonderd,  een
tweede klerk vierhonderd en een controleur duizend gulden. Waar een ar-
chiefmedewerker moet worden ingeschaald is niet bekend. Personeel
werd meestal niet aangenomen voor een duidelijk vastgelegde arbeidstijd:
'Het werk van de dag moest af en dit kon betekenen dat tot in de avond of
nacht werd doorgewerkt. Gewoonlijk zolang als de patroon doorwerkte. ,58

Een aardig detail betreft de fotoserie  die  in   I 9 I 3   bij de Eerste Neder-
landsche in Den Haag, het hoofdkantoor, werd gemaakt. Bordewijk was
toen net van kantoor verdwenen, dus hij komt niet op de foto's voor. Wat
opvalt is de orde en netheid die er heersten en het relatief grote aantal
vrouwen dat er in dienst was.

Waarom probeerde Bordewijk niet meteen om als jurist ergens aan het
werk te komen? Het was niet gemakkelijk in die dagen, zo ervoer hij later
in Rotterdam, maar onmogelijk was het ook weer niet. Had hij goede re-
denen om eerst eens wat anders aan te pakken? Daarmee kom ik terug op
de constatering dat hij vrij lang over zijn studie heeft gedaan.

Vele jaren later vinden we de enige aanwijzing die de hypothese van
een geringe motivatie kan ondersteunen. In Bordewijks geliefde medium
Advocatenblad van  I 5 juni I 94I stagit een stukje van zijn hand: 'Toen ik in
I 9 I 3 - quantum mutatus ab illo, en zeker niet slechts in mijn voordeel - de
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Rotterdarnsche balie met 66n deed vermeerderen, kon zij door dit feit op
slechts een numerieke toename bogen. Ik constateer dit zonder valsche be-
scheidenheid. Immers, ik gaf toen een functie op die mij niet meer be-
vredigen kon, maar gedurende welker vervulling ik mij toch had beijverd
om de aan de academie verworven rechtswetenschap als onnut te verge-
ten, en ik bleek hierin beter geslaagd dan mij achteraf lief was.'59 Borde-
wijk heeft, zo magje uit deze ook niet helemaal heldere passage voorzich-
tig afteiden, zijn best gedaan om gedurende de vervulling van het
archiefbaantje alles wat ook maar enigszins naar rechtswetenschap zweem-
de uit zijn hoofd te zetten.

Op de vraag hoe hij het dan in godsnaam volgehouden heeft gedurende
achtjaar een studie te volbrengen die hem achteraf, een tijdje althans, vol-
strekt niet leek te bevredigen, zijn vele antwoorden denkbaar. Wilde hij
koste wat kost de mogelijkheid openhouden om toch nog eens in de advo-
catuur terecht te kunnen komen, waarvoor een doctorstitel vereist was,
was de druk van zijn naaste omgeving om vol te houden levensgroot - va-
der Hendrik en broer Hugo - ofheeft hij meer en vaker deelgenomen aan
de genietingen die het studentenleven hem te bieden hadden om de pijn te
verzachten? Misschien was het wel een combinatie van dit alles, wie zal het
nu nog zeggen.

De laatste suggestie, de genietingen van het studentenleven, wordt on-
dersteund door biografische aantekeningen  op een prospectus. Of Borde-
wijk de tekst heeft geschreven is niet uit te maken, maar hij heeft op zijn
minst - gezien enkele details - een flinke vinger in de pap gehad. 'Hoewel
hij als 'spoorstudent' geen corpslid was, heeft hij van het studentenleven te
zamen met veel vrienden uit allerlei kringen genoten:60 Veel vrienden en
uit allerlei kringen. Zun Haagse achterban had waarschijnlijk wat anders in
het hoofd toen ze hem uit studeren stuurde.

In  Haagse milmeiingen schreef Bordewijk kort over zijn studententijd:
'Waar ik van houd is een discussie met hen die zich bescheiden leken noe-
men, terwijl zij kunstgevoelig en kunstminnend zijn, belangeloos en eer-

lijk. Ik heb er in mijn studententijd vier gekend. [...] Zij hebben geen van
vieren iets voor later geschapen, maar ik heb van onze onderlinge gesprek-
ken veel geleerd, en als ik aan die uren, doorgebracht op verschillende,
steeds eenvoudige kamers terugdenk, is het met erkentelijkheid en enige

weemoed.' (xI, 59)
In vertellingen die dateren uit de begintijd van zijn schrijverschap -

'Twee proeven genomen op.los van der Haerden' (I9 Ig) en 'Dr Testals
dubbelganger'  (I922, in  I 923 gebundeld) - wordt het studentenleven nog-
al corpsachtig, met het nodige gebral, gelal, gedrink en seksistisch gedrag
beschreven. De vriendenclub uit het tweede verhaal, 'De Nachtpitjes',
vergadert drie maal per week in een huis aan de Leidse Hogewoerd, drinkt
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zich herhaaldelijk een delirium en urineert vanuit een raam in de gracht.
Als niet-corpslid, zo blijkt uit talrijke details, was Bordewijk opvallend
goed op de hoogte van de mores die leefden binnen het besloten corps.

Hetjaar  I 9I 3  brak aan.  Op 9 januari schreef Bordewijk zich aan de  Rot-
terdamse balie in als advocaat en procureur. In zijn autobiografische boek
Geachte con#ere geeft de advocaat een impressie van die gebeurtenis. Na
storting van een tientje kon de gebruikelijke ceremonie, de beediging, be-
ginnen. Even later, na het afleggen van de eed, werd hij opgenomen in de
orde van advocaten. Er kon weinig mis gaan; zelfs naar de antecedenten
van de jurist werd nict gevraagd: 'Naar zijn publiek verleden vroeg geen
sterveling. Het was trouwens meestal een onbeschreven blad, daargelaten
wat vechterij in de studententijd.' (xI,  I 54)

In Geachte confrere schreefBordewijk eveneens over de jaren die op zijn

inschrijving volgden. Onder meer over zijn eerste strafproces, waarbij zijn
vrouw, ofmisschien op dat moment nog verloofde, op de publieke tribune
aanwezig was, en over zijn eerste civiele pleidooi dat handelde over een
aanvaring in de Rotterdamse Maashaven. Het aardige van de laatste zaak is
dat de jonge advocaat een oudere confrdre tegenover zich vond wiens va-
der, dankzij een list, eens een wegvarende stoomboot in beslag had weten
te nemen. 'Deze episode heb ik geparafraseerd in nlijn boek Karakter'. (XI,
I 58) Een voorbeeld  van de wisselwerking tussen  werk, de advocatuur,  en
hobby, het schrijverschap.

Even interessant is zijn bijdrage aan Advocatenblad van september I 953

onder de titel 'Herinnering, meest aan G.C.A. Oskam'.61 Bordewijk had
deze Oskam ontmoet in diens kantoor aan de Rotterdamse Leuvehaven
I 75a,  dankzij  een  hint van oud-studiegenoot H. Sanders,  die  op  dat  mo-
ment werkte op een advocatenkantoor aan de Boompjes 82b.62 Bordewijk
was, wat het vinden van een betrekking aanging, minder fortuinlijk dan
deze  Sanders.  Zijn baan bij het archief had hij opgezegd,  en met het door
zijn chef Hijmans geschreven getuigschrift ging Bordewijk op zoek naar
een baan die beter aansloot bij zijn studie.63 Gemakkelijk ging dat niet:
'Plaats als junior op een kantoor kon ik niet vinden.'  (XI, 298)  In het jaar
van zijn inschrijving ging hij wel de rol voor Oskam waarnemen, eerst al-
leen op maandag en woensdag. Later  kwam  daar  nog de vrijdag  bij.  Deze
activiteit duurde voort tot aan zijn vertrek naar Schiedam in I9I9. Van het
waarnemen van de rol all66n kon hij natuurlijk niet leven. En aangezien er
geen werk was bij de bestaande kantoren heeft Bordewijk het besluit ge-
nomen om zich zelfstandig te vestigen.

Plaats werd een bovenhuis aan de Rotterdamse Stationsweg. Nu maar
wachten op de eerste client. Gelukkig voor hem is die komen opdagen,
maar de toeloop was onvoldoende om een goed bestaan op te kunnen
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bouwen.64 Het zoeken naar emplooi elders begon opnieuw. Nog datzelfde
jaar, we schrijven  I9I 3, lukte het hem om toch een plaats als junior te krij-
gen. Zijn 'mentor' werd Mr. J.G. Schurmann, een al wat oudere advocaat
en sinds I 90I bij de balie ingeschreven, die kantoor hield aan de Boompjes
462.65 In 19 I 4 werd verhuisd naar het adres Wijnhaven 48a, een buurt die,
evenals de Boompjes, wemelde van de advocatenkantoren. Bordewijk
bleefer tot  I9I 8, waarna hij verhuisde naar de Boompjes  I ob, het kantoor
dat model heeft gestaan voor dat van Katadreuffe uit Karakter.

Het aantal advocaten was in die tijd even dik gezaaid als caf6's in een
gemiddeld Brabants dorp. Intussen trad hij regelmatig op als rolwaarnemer
voor Oskam en voor tal van andere advocaten. Zo, en even later met les-
geven  aan een Haagse school, verdiende  hij  de  kost. De jaren tussen  I 9 I 3
en zijn vertrek naar Schiedam zijn wat de juridische praktijk betreft nau-
welijks meer te reconstrueren. In ieder geval heeft Bordewijk, op een
maand na, twee jaar doorgebracht aan het kantoor Boompjes Iob. Schur-
mann, zijn tweede echte werkgever, bleef in deze periode zitten waar hij
zat  (Wijnhaven), en Bordewijk deelde in  19I 8 het kantoor met Aj.  Ver-
stegen - evenals hij  in  IgI 3 ingeschreven als advocaat - en G.A.M.  Cre-
mers, wiens inschrijving pas een jaar oud was.  In  I9 I 9 verdween Cremers
en verhuisde Verstegen naar Schiedam. Bordewijk zat toen op kantoor
met een achte junior, B.P. Smeele, die dat jaar pas advocaat geworden
was.66

Verliefd, verloofd, getrouwd

Gedurende de verlovingstijd van Ferdinand en Johanna bleek dat de twee
elkaar op kunstzinnig gebied goed aanvoelden. Johanna schreef over deze
jaren dat ze volop tekenden, schilderden, schreven en componeerden.

Composities van hem - 'Valse du petit Zola' en 'Bierpolka' (zat het stu-
dentikoze er nog goed in?) - werden door haar, de latere componiste, af-
gekraakt, terwijl hij op zijn beurt haar proeve van een toneelstuk, met de
weinig belovende titel 'Het open venster', de grond in boorde. Zola, de
door Bordewijk zo bewonderde auteur, was in ieder geval al goed voor
een (in omvang waarschijnlijk bescheiden) muziekstuk. Als goede schoen-
makers hielden ze zich vervolgens bij hun eigen leest. 67

Op  I  aUgUStUS  I 9 I 4 werd het paar in de echt verbonden. Johanna Su-
zanna Hendrina Roepman  was  op 4 augustus   I 892, als dochter  van  een
apotheker, in Rotterdam geboren en was Nederlands Hervormd.68 Toen
ze elfjaar oud was, waren haar ouders naar Den Haag verhuisd. De twee
hadden moeilijk een ongelukkiger datum voor hun verbintenis kunnen
kiezen. Hun huwelijksdag viel samen met de Duitse mobilisatie en met de
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oorlogsverklaring aan Rusland. De bruid wijdde er bijna veertig jaar later
een komisch stukje aan. 69 De huwelijksreis, die hen naar de Oostenrijkse
Alpen had moeten voeren, strandde vroegtijdig en het paar was gedwon-
gen naar ons land terug te keren. Aan deze voortijdige terugtocht hebben
we in ieder geval de naam te danken waaronder Bordewijk als dichter - en
later ook schrijver - ging publiceren: Ton Ven. Het Brabantse stadje
Oisterwijk mocht het paar verwelkomen, maar het verblufwas slechts van
korte duur want op 4 augustus werd de andere kant van de Moerdijk weer
opgezocht. Oisterwijk is in het bezit van een groot aantal vennen. Waar-
schijnlijk hebben de jonggehuwden nog even kans gezien, ondanks hun
korte verblijf, een wandeling te maken en zijn zo het Tonven tegen geko-
men.  Aan Van Vnesland schreef Bordewijk: 'De schuilnaam  [Ton  Ven],
een vondst van mijn vrouw, is ontleend aan een der Oisterwijkse vennen,
het Tonven, waar de paddestoel geen onbekende is.' (xi, 479) Vandaag de
dag is er in de nomenclatuur van de vennen geen Tonven bekend. Tot in
de jaren veertig werd het nog wel bestaande Kolkven in de volksmond
Tonven genoemd, vanwege de metershoge ton die er stond en die een
bankje overdekte waarop vermoeide wandelaars konden plaatsnemen.
Wie er zat liad een fraai uitzicht over het spiegelende water. 70

Eenmaal terug in Den Haag werd een woning aan de Laan van Nieuw
Oost-Indie  2 I 4 betrokken.

De verlovingstijd van Ferdinand en Johanna heeft bijna drie jaar geduurd.
Een vrij lange periode, wellicht omdat Bordewijk haar nog niet kon on-
derhouden. Toen ze zich verloofden had hij koud het doctoraal in zijn zak
en moest nog promoveren. Daarna volgde het weinig perspectiefrijke
baantje als archiefmedewerker en, vanafjanuari  I 913, het aanvankelijk vrij
sombere begin van zijn advocatenloopbaan. In de loop van I 9I 3 begon het
er zonniger uit te zien en de zon brak pas goed door toen Bordewijk vanaf
oktober Ii)I 4, twee maanden na het huwelijk, negen uur per week kon
gaan werken als leraar aan de nieuwe Gemeentelijke Openbare Handels-
school in Den Haag. De feitelijke benoeming aan deze school vond enkele
maanden eerder - in de zomer - plaats, en het is aannemelijk dat Borde-
wijk en Johanna daarop hebben gewacht alvorens hun huwelijksdatum te
bepalen. Een kleine drie jaar lang gaf hij er Staathuishoudkunde en han-
delsrecht, waarvoor hij jaarlijks f 990,- Opstreek. Het lesgeven, gecombi-
neerd met de advocatuur, moest voldoende opleveren om de huwelijkse
staat op een aanvaardbaar niveau te kunnen voeren. Bordewijk kreeg,
evenals de andere leraren, ieder jaar een tijdelijke aanstelling die, bij

71Raadsbesluit, telkens met een jaar verlengd werd.
Uit de beginperiode van hun huwelijk zijn, zij het summier, gegevens

over de financiele positie van het echtpaar overgeleverd. Tot I9I I werd in
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Den Haag - we zagen het al eerder bij vader Bordewijk - de zogenaamde
hoofdelijke omslag geheven. Vanaf dat jaar werd deze afgeschaft en kwam
er inkomstenbelasting voor in de plaats. Wat het jaarinkomen van Borde-
wijk als advocaat is geweest, is niet meer vast te stellen. Wtl dat hij in de
periode   19 I 5-19 I 8  tot de grote middenmoot wat belastingaanslag betreft
heeft behoord. En dat hij meestal in twee termijnen En keurig op tijd be-
taalde. Zo moest hij over  I 91 5  f 68,87 aan inkomstenbelasting afdragen,
vergelijkbaar met de afdracht van een huisschilder of een kantoorbedien-
de. Bordewijk viel dat jaar in klasse  12, terwijl een behanger in nummer I

werd ingedeeld en een winkelier in 26, een van de hoogste belastingcate-

gorieen. De (lange) straat waarin het echtpaar een huis had, werd bewoond
door de meest uiteenlopende mensen, van allerlei rangen en standen. Zo
hadden de Bordewijks in  I 91 5 een kantoorbediende (nummer 2 I 6)  en een

71handelsagent (nummer 2 12)  als  buur.

Leraar en antisemitisme

De  school waar Bordewijk lesgaf werd OfIdeel  Op   I 2 oktober   IgI 4  ge-
opend. De opleiding heette voluit 'Middelbare Handelsschool met 2-jarige
cursus'. Directeur was A. van Berkum, die er uitgesproken opvoedings- en
tuchtideeen op nahield. De eerste klas, en vooralsnog de enige, telde

vijfentwintig leerlingen. Aanvankelijk waren dat er achtentwintig, maar
drie moesten afhaken als gevolg van de mobilisatie. De leeftijdsverschillen
tussen de leerlingen mochten er zijn. De jongsten waren vijftien, de
oudsten al eenentwintig jaar oud. Niet eenvoudig voor een leraar.

Zoals aan elke school het geval was en is, werd ook hier druk vergaderd.
Een rijke bron is het Notulenboek, waarvan het eerste deel loopt van 12
oktober  I 9I4 tot 4 september  19 Iy. De leerlingen gingen, volgens deze

notulen, regelmatig flink over de tong en men was niet te beroerd om - in
het geval van joodse leerlingen - antisemitische opmerkingen te maken.
Vooral Van Berkum toonde zich in dit kleine een ware meester en nam

daarbij geen blad voor de mond.
Leerling Van Ende moest het bijvoorbeeld in de vergadering van 20 fe-

bruari  I 91 5 ontgelden. Notulist Schilperoort tekende uit de mond van de
directeur onder andere op: 'Mijn indruk is, dat 't heel jammer is, dadt hij
niet Mr. in de Rechten geworden is; 't is een echte smouzenadvocaat'.
Zijn collega Mensonides voegde daar nog aan toe: 'Het zijn gebreken van

zijn ras; het is meer slimmigheid dan intelligentie, semitische laaghartig-
heid.' Bordewijk hield zich op de vlakte en noemde deze leerling 'met
sympathiek'. Van Berkum was bepaald geen kampioen der subtiliteit. En-
kele typeringen zeggen genoeg: 'Het is een perfide kerel', 'Het is een van
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de meest vieze exempl[aren] van de school' en 'een verderfbrengend ele-
ment'.

Je vraagt je af of Bordewijk ongemakkelijk op zijn stoel heeft zitten

schuiven bij het aanhoren van dergelijke kwalificaties. Uit de notulen
blijkt dat hij weliswaar heeft meegedaan aan het typeren van leerlingen,
maar nooit in de trant van Van Berkum en sommige andere leraren. Wel
was  hij vaak komischer dan zij.  Op 20 februari  I 9 I 5 noemde hij iemand
een mummie', op 30 maart had hij het over 'een inerte massa'  en het jaar

crop, Op ZI december I 916, kwalificeerde leraar Bordewijk een leerling als

'padvinder'. Tweemaal heeft  hij iets gezegd  over een leerling waarbij  hij
zinspeelde op diens joodse afkomst. Tijdens de lerarenvergadering van 2 I
december  IQI 5  merkte hij op: 'Vermoedelijk door zijn joodsche afkomst
heeft  hij een bijzonderen aanleg voor Recht',  en  op 2 april   I 9 I 7:  'Zijn

Jood-zijn heeft mij wel meer zijn karakter verklaard, zoodat ik nu wel iets
gunstiger over hem denk.' In beide gevallen legde hij een verband tussen

(joodse) afkomst en aanleg ofkarakter.

Het (begrijpelijke) gevaar is dat de naoorlogse lezer in het geval van de uit-
spraken van Bordewijk onmiddellijk aan antisemitisme denkt. Hct zOn na-
tuurlijk ook onfrisse uitspraken, vooral de laatste, maar ze waren destijds

lang niet zo beladen als ze nu zijn. De vele eeuwen van jodenvervolging
hadden blijkbaar niet veel indruk gemaakt en er was de verschrikkelijke
Holocaust voor nodig om de wereld wakker te schudden.

In de jaren dat Bordewijk voor de klas stond, zat Jacques Presser op de

Openbare Handels School in Amsterdam. Presser schreef later over deze

periode uit zijn leven dat er onder de leraren 'nare proleten' waren, 'die
zich nauwelijks de moeite gaven op deze ook door veel joden bezochte
school hun antisemitisme te verbergen.'73 Het lijkt er helaas op - en dat
blijkt ook wel uit literatuur van die tijd - dat antisemitisme een alledaags

en vrij a]gemeen geaccepteerd verschijnsel was. Maar, en ook d:it moet
worden vastgesteld: met de joden moesten ook veel andere bevolkings-
groepen het ontgelden. Mensen werden niet alleen gediscrimineerd van-
wege  hun  ras of geloof, maar evengoed wegens het afwijken  van  de  nor-
men en waarden die golden. Nogmaals, voor de meesten van ons zijn
Bordewijks uitspraken moeilijk te verteren, maar hun draagwijdte kan be-
ter worden bepaald tegen deze historische achtergrond.

Wie het verhalende werk van Bordewijk erbij betrekt, is echter geneigd te
concluderen dat de schrijver weinig moeite heeft gedaan om een neutraal

oordeel overjoden en hetjodendom te laten klinken. Met name in de de-
len Fantastische vertellingen komen typeringen van personages ofde vertelin-
stantie voor die niet onderdoen voor wat Handelsschool-directeur Van
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Berkum over zijn lippen wist te krijgen. Een kleine opsomming, al blade-
rend door de drie bundels: 'mijn boekenjood' (I I); 'Het was een geelbleek
joodje, klein, vet en vuil' (ibidem); 'Een was een jodenkind' (8 I); 'een af-
schuwelijk jodenbakkes (want joden, die alles naar Europese begrippen
overdrijven, zijn, wanneer zij lelijk zijn, compleet monsters)'  (I 72);  'De
jodenbevolking [...] spreidt er haar inderdaad wel ontstellende armoede op
een brutale, antipathieke wijze  ten toon'  (I 74);  en, tot slot, 'Ik wachtte  er
tot een vuile jood mij op mijn borst tikte' (242; alles geciteerd uit vi).  Zo
zijn er meer passages in de vertellingen die niet gecompenseerd worden
door een vertelinstantie die afstand neemt van dergclijke kwalificaties of
door verhaalfiguren die er tegenin gaan.

Bepaaid onfris - het dieptepunt, wat dit thema aangaat, in zijn oeuvre -
is een deel uit Bordewijks grafrede op de schrijver Israel Querido in de
bundel De laatste  eer,   Grqfrede,1  uit   I 935· De joodse auteur was drie jaar
daarvoor overleden en werd door Bordewijk op een ongelooflijk harde
manier aangepakt: 'Querido was een jood. Hij stak het niet onder stoelen
of banken dat hij daarop trots  was. Er bestaat in dit opzicht voor de joden
volstrekt geen aanleiding tot wederkerigheid. Hij behoort tot die joden
welke hun volk afbreuk doen, welke wij onverdragelijk noemen omdat zij
enkel de slechte eigenschappen van het ras vertonen, en van de goede geen
spoor.  [...]  Hoe dit zij, men vindt bij de joden zelden de middelmaat, maar
naast prominente kunstenaars verschijningen van uiterst verval.' (vI, 490-
491)

Waarschunlijk vinden we in de laatste zin de kern van Bordewijks am-
bivalentie tegenover vertegenwoordigers van het joodse volk. De intellec-
tuelen en kunstenaars onder hen konden op zijn sympathie, zelfs bewon-
dering rekenen maar de anderen - de 'verschijningen van uiterst verval' -
verafschuwde hij.

Een 'tegengeluid', zij het zacht en bescheiden, is te beluisteren in de na-
oorlogse roman Noorderlicht die evenwel voor de Tweede Wereldoorlog
speelt. Hugo van Delden, een van de hoofdpersonen, is een antisemiet die
zijn houding met veel intellectueel geredeneer probeert te verdoezelen,
maar daar niet in slaagt:  'Ik ben niet onverdraagzaam,  dat weet je.  Ik heb
absoluut niets tegen de joden dan dat ze te veel ruimte innemen:  (III,  424)
Zo heeft hij nog wel enkele aforismen op zijn repertoire staan. In de roman
krijgt hij tegengas van zijn vriendin Adeline de Valleije Oofke, hoewel zij
Hugo's antisemitisme voor zichzelf met de mantel der liefile probeert te
bedekken. Ze beschouwt antisemitisme als een modeverschijnsel dat in
bepaalde (zakelijke) kringen thuishoort. Dubbelzinnigheid troef dus, al-
thans vanuit vertellersperspectief geredeneerd. 74

In het leven van alledag hadden de Bordewijks overigens verscheidene
joodse vrienden, onder wie het echtpaar Leo en Lucie Polak, oom en tante
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van johan B.W. Polak. De laatste schreef me: 'Polak en Bordewijk waren
goede kennissen en kwamen geregeld bij elkaar over huis.'75 De echtparen
correspondeerden tientallen jaren met vrij grote regelmaat, en Bordewijk
trad na de oorlog als raadsman op voor de naar Amerika uitgeweken Po-
laks. In het Utrechtsch Nieuwsblad heeft Bordewijk getuigd van zijn bewon-
dering voorjoodse auteurs als Frans Kafka en onze eigen Herman Heijer-
mans. Van principieel antisemitisme is in zijn geval geen sprake. De sleutel
werd hierboven al aangereikt. Zij die als joden op intellectueel ofkunstzin-
nig terrein presteerden konden op zijn bewondering rekenen, maar de 'ge-
wone' joden waren in zijn ogen vaak de dragers van wat door de eeuwen
heen als verfoeilijke eigenschappen van het joodse volk werden be-
schouwd.

Bordewijk was advocaat, schrijver zonder nog veel gepubliceerd te hebben
en echtgenoot toen hij  er op 29 mei  I 9I 5 een taak bij kreeg: die van vader.
Robert Ferdinand Bordewijk zag het levenslicht in het veilige Den Haag,
terwijl enkele honderden kilometers zuidwaarts de slag bij Ieper woedde,

waarbij gebruik werd gemaakt van het zo vernietigende gifgas. In de fan-
tastische vertelling 'In plenitudine Christi' uit I9 I 9 wordt gerefereerd aan

de verschrikkingen van de oorlog, met zijn loopgraven die door het eens
zo onschuldige landschap kronkelen.

Intussen werkte hij nog altijd als leraar in Den Haag en als advocaat bij
Schurmann in Rotterdam.  Uit deze jaren stammen ook nieuwe pogingen
om vruchten van zijn schrijfarbeid gepubliceerd te krijgen. Zonder succes

zond Bordewijk  op 28 augustus  I 916  een  geschrift  naar H.T. Colenbran-
der, redacteur van De Gids, dat de opzichtige titel 'Veel geschreeuw en
66k veel wol' droeg. Colenbrander dacht, blijkens een aantekening op de
achterkant van Bordewijks begeleidende briefje, iets anders over het twee-
de deel van de titel: er moest nog wel aan geschaafd worden. Of er aan ge-
schaafd is weten we niet, maar het geschreeuw is in ieder geval onopge-
merkt gebleven want het werd niet opgenomen in De Gids.

76

Enkele maanden na zijn Gids-avontuur verscheen in november de bun-
del Paddestoelen, geschreven onder het pseudoniem Ton Ven bij G. Vor-
mer aan de Prinsessegracht I in Den Haag. Bordewijk berichtte aan Van
Vriesland dat de bundel nauwelijks nog ergens te vinden was en dat geen
deskundige hem ooit beoordeeld had.77 Sporen van mogelijke aandacht in

de pers zijn er inderdaad niet. Misschien kunnen enkele snippers papier
deze omissie verklaren. J. Korstenhorst was met Bordewijk en Gabriel

Srnit bij de Australische ambassadeur Alfred Sterling langs geweest om
kennis te maken met de Zuidafrikaanse dichter Uys Krige. Korstenhorst
tekende op I 4 juni I953 naar aanleiding van het bezoek aan dat Bordewijk
vertelde hoe zijn bundel Paddestoelen was uitgegeven. Er waren vijfhon-
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derd exemplaren van gedrukt, maar Bordewijk betwijfelde ofdeze ooit al-
lemaal echt waren uitgegeven. De uitgever had nooit afgerekend met de
auteur, die vermoedde dat het restant nog ergens moest rondzwerven of
terecht gekomen was in de papiermolen. 78

Het is een bundel met melige versjes, vol studentikoze humor en vol-
strekt inwisselbaar met wat er zo links en rechts in de (ook Leidse) studen-
tenalmanakken terechtkwam. Overeenkomsten zijn er bijvoorbeeld met
de 'Leidsche Studentenliedjes' (etc.) die werden opgenomen in Rotte bla-
den. In een  exemplaar  uit  september   1903,  geschreven  door  een  zekere
Hugo en Eduard, is eenzelfde soort rijmelarij te vinden, waarvan Borde-
wijk wellicht kennis heeft genomen. 79

Na deze deceptie volgde later beter nieuws.  In de zomer van 1917 verliet
Bordewijk de Middelbare Handelsschool, een stap die in de gemeentelijke
annalen is vereeuwigd: 'Aan het einde van het schooljaar I 9 I6-1917 verliet
de leeraar Mr. F. Bordewijk de school, wegens de uitbreiding van zun
werkkring als advocaat.'  In de al eerder aangehaalde notulen werden de

nodige regels gereserveerd voor lovende woorden van directeur Van Ber-
kum aan het adres van de scheidende leraar en voor al even lovende woor-
den van Bordewijk voor Van Berkum en zijn school. Bordewijk zei over
het waarom van zijn vertrek: 'Een functie als de mijne aan deze school
eischt niet den vollen mensch, maar levert evenmin een volledig bestaan
op. Men doet er dus altijd andere zaken bij. En het is te begrijpen, dat men
het leeraarsambt neerlegt, wanneer zich iets beters voordoet. Zoo is het nu
ook mij gegaan. Ik kan een functie gaan vervullen die w61 31 mijn tijd in
beslag zal nemen, maar die mij dan ook een bestaan verzekert. En het is
niet meer dan menschelijk dat ik daarover verheugd ben. '*)

Uit de over en weer uitgewisselde beleefdheden, nauwkeurig vastge-
legd, blijkt dat Van Berkum en Bordewijk elkaars sympathie hadden. De
vertrekkende leraar heeft zich aangesproken gevoeld door de wijze waarop
de directeur zijn school bestuurde, en door de manier waarop de laatste als
geheel functioneerde. Als jongen beschermd opgevoed, als gymnasiast le-
rend onder het strenge regime van Van Aalst, als student genietend van de
vrijheid, kwam hij als leraar terecht aan een school waar strengheid hoog in
het vaandel geschreven stond. Wellicht heeft hij, op het gebied van tucht
en orde, als volwassen man evenveel van Van Berkum opgestoken als toen
hij nog een schooljongen was van zijn rector Van Aalst. Bordewijk nam af-
scheid van het lesgeven omdat hij als volleerd advocaat kon gaan werken,
datjaar nog op het adres Wijnhaven 48a (bij Schurmann) en vanaf I s,I 8 aan
de  Boompjes    I ob   in  Rotterdam.   En,   zo   zal hij later schrijven,   hij   ging
steeds meer rollen waarnemen, ook van andere kantoren.
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Een klein jaar later pakte Bordewijk het lesgeven toch weer op,  nu aan de
Eerste Gemeentelijke Handelsschool in Rotterdam. Waarom ging hij op-
nieuw voor de klas staan? Had hij er gewoon plezier in? Dat zou geen
vreemde veronderstelling zijn gelet op zijn positieve ervaringen als leraar in
Den Haag. Ofhad het feit dat op korte termijn gezinsuitbreiding verwacht
werd er iets mee van doen? Op I 3 juni  19 I 8 werd Bordewijk, bij raadsbe-

sluit, benoemd tot docent handelsrecht voor acht uur per week, een bij-
baan die jaarlijks aanvankelijk f I I 3 3,3 3  opleverde.81 Twee maanden later,
op  I 2 augustus, werd dochter Nina geboren. Nog datzelfde jaar publiceer-
de hij zijn verhaal 'Een koning van de frase' in het decembernummer van
het serieuze Groot Nededand. Na afwijzingen door de oude Ritter, rond
If)04, en door Colenbranderjaren later, bood redacteur Frans Coenen hem

gastvrij onderdak, een gebaar dat hij daarna nog verschillende keren her-
haalde.

Omstreeks diezelfde tijd werd Bordewijk aangenomen als adviseur aan het
nieuw opgerichte Bureau voor rechtsbijstand aan on- en minvennogen-
den, gevestigd aan de Rotterdamse Katshoek 7.82 Daar verleende hij jaren-

lang drie avonden per week rechtskundige bijstand aan de allerarmsten uit
de samenleving. Bordewijk en de andere vier medewerkers werden daar-

voor hoofdzakelijk uit de gemeentepot betaald. Geen wonder, gezien de
vorm van bijstand, dat de schrijver in zijn werk toont 'het volk' en zijn ei-
genaardigheden en gewoontes goed te kennen. Voor Bordewijk, afkom-

stig uit de betere kringen, was het vrij bijzonder om gedeeltelijk in de pro
deo-sfeer te gaan werken. In tegenstelling tot wat in de literatuur over hem

en zijn werk vaak wordt beweerd, voelde hij zich niet hemelhoog verhe-
ven boven de gewone man of vrouw. Bordewijk verdedigde in een num-
nier van Advocatenblad het recht van de armen om rechtskundige bijstand te

krijgen: 'Wie zijn gedachten over den pro deo rechtsbijstand doet gaan, zal
altijd twee grondbeginselen in het oog moeten vatten. Het eerste is, dat de

onvermogende recht heeft op een even volledigen bijstand als hij die beta-
len kan, - het tweede dat de kostelooze bijstand als deel van het advoca-
tenberoep gehandhaafd blijve.' Even verderop lijkt het alsofwe een socia-
list horen spreken, gezien de idealistische toon: 'Met dat al is de gratis

bijstand een instelling, die zeker gehandhaafd moet blijven. De opoffering
vormt den mensch. Het is voor den advocaat goed dat hij zich eenigermate
opoffert.'83

Op I jUli I959 verscheen een stuk in de NRC met de kop 'Het Bureau voor
rechtsbijstand ten afcheid'. Het werd niet ondertekend, maar de redactie

gafin een kort naschrift aan dat het om een artikel van de hand van Borde-

wijk ging.  Op I 8 december van het vorige jaar was het veertigjarig bestaan
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van het Bureau nog gevierd, nu moest Bordewijk melden dat het eind juni
I 959 was opgeheven.

In het stuk keek hij terug op de werkzaamheden van de instelling en
haar medewerkers. Wat de noodzaak van pro deo-hulp betrof, was zijn
niening na zoveel jaar niet gewijzigd: iedereen had recht op rechtskundige
bijstand. Een aardig sfeerbeeld gaf hij in de volgende regels: 'Er waren ook
wel beschonkenen, krankzinnigen, vervuilden, vechtersbazen - dat alles
intussen in de oude tijd. [...] Men was er gul in het vertonen van de bewij-
zen van eigen richting bij een tegenpartij: blauwe ogen, kneuzingen,  ver-
banden, soms bloed. [...] Telkens weer een blik in een brok ruig leven dat
weleens ontzetten kon.' Bordewijk besloot zijn ietwat weemoedige terug-
blik met de alinea: 'De levendige histor:ie van het bureau zou gedocumen-
teerd kunnen worden in een brochure, mogelijk zelfs in een boekwerk.
We zullen daartoe niet overgaan. Er werd reeds zoveel geschreven. Maar
wel menen we bovenstaande regelen te mogen wuden aan een instelling
die onze genegenheid bezat, en dubbel omdat ze in een ons dierbare stad
was gevestigd. Die instelling is ook voor 6ns een leerschool gebleken.'

Het ruwe volksleven in de buurt van het gymnasium waar de jonge Fer-
dinand schoolging, de zwerftochten door de krochten van Amsterdam in
zijn pubeijaren en later de aanraking met de keiharde wereld en levensom-
standigheden van de Rotterdamse arbeiders. Wie vraagt zich nog af waar
hij als schrijver zijn inspiratie vandaan haalde? Ze lag letterlijk voor het op-
rapen.

Broekhuijs

In zijn boeiende herinneringen Geachte conj re wijdde Bordewijk een
hoofdstukje aan 'Een zaakwaarnemer', en dat was er niet zomaar een. De
man, Willem Hendrik Broekhuijs, zag gedurende zijn stormachtige loop-
baan kans om zowat de hele balie tegen zich in het harnas te jagen, diverse
keren te worden gearresteerd, anderhalfjaar gevangenisstraf te krijgen  en
op betrekkelijk jonge leeftijd (tweeenveertig jaar) dood te gaan in een
Apeldoorns ziekenhuis. Een turbulent leven dat eindigde in I 927· Borde-
wijk schreef kritisch maar bewonderend over deze kleurrijke figuur:  'De
zaakwaarnemer als grote figuur is in hem opgevlamd en met hem gedoofd.
Rotterdam kan zich die eer toemeten, gelijk Nederland dat kan met Van
Meegeren als de geniaalste schilderijenvervalser van alle tijden. Want is het
niet zo dat er naast het deugdzaam verwerpen ook plaats moet blijven voor
een zekere bewondering voor het slechte dat uitstijgt ver boven zijn nor-
male proporties?' (xI, 149)

De schrijver heeft altijd bewondering gehad voor het buitengewone, of
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het nu zaken ofpersonen betrof. Broekhuijs was een schurk die de mazen
in de wet zocht en vond, en hij deed dat op een wijze die respect afdwong.
Het voert hier te ver om zelfs maar zijn beperkte biografie te schrijven. Etn

passage uit het amusante geschrift Herinneringen aan Broekht,(is voldoet om
een indruk te krijgen van de sfeer rond zijn persoon: 'Door zijn handige
manipulatie wist hij menigeen voor een dreigend faillissement te behoe-
den. Men kreeg vertrouwen in de handigheid en groote wetskennis van 'de
gladste vogel'. Zijn bekende advertenties [in bijvoorbeeld  de  NRcl:  "Hu-

welijken worden in den hemel gesloten, maar door Broekhuijs ontbon-
den," brachten hem tot de ervaring, dat menig huwelijk een mislukking

gebleken was en de dankbaarheid der door hem vrij gemaakten, bracht
'veel zaad in zijn zaadbakje'.'84

Deze Broekhuijs heeft zo'n vijftien jaar lang een eigen blad uitgegeven:
Handelsproteaor, Org(tan voor Handets- en rechtsbelangen. (Voor dit laatste ge-
lieve men overigens te lezen 'Orgaan voor de belangen van Broekhuijs'.)
Bordewijk:  'Hij  zond  aan  heel de Rotterdamse balie  zijn  blad  toe  [...]  vol

snoeverijen en laster. Hij beschreef uitvoerig zijn eigen streken, en zijn
voordracht was over het geheel wel amusant.'  (xI,  I 50)  Het  gaat  om een
goed geschreven, maar in feite ordinair roddelblaadje dat eerst tweeweke-
lijks, later maandelijks verscheen en per jaar f 5,- kostte. Toen de beruchte
zaakwaarnemer op I 5 juni 191 8 uit de strafgevangenis te Groningen ontsla-
gen werd betekende dit tevens het einde van zijn periodiek. Even daarna

heeft Broekhuijs een brochure geschreven die '...en diens kantoor' heette.

Op de plaats van de puntjes moest, volgens Bordewijk, de naam worden

ingevuld van de patroon bij wie hij als junior werkte, ofwel Schunnann.
Hij moet zich in de datering vergissen want hij was, toen de Handelsprotec-
tor werd opgeheven, al weg bij Schormann. Hoe dit ook zij, Broekhuijs

nam Bordewijk te grazen omdat deze hem had durven tarten tijdens een

proces. Bordewijk schreef over de (helaas verloren gegane) brochure:  'De
inhoud liep uitsluitend over mij en mijn proces. De stijl was gemeenzaam.
Voor en na heette het "onze Fer" (mijn voornaam is Ferdinand); er werd
gezinspeeld op zijn holle kaken, en op de vreugde in huize Fer over een
faillissement dat de vrouw van Fer in voorschot op het te verwachten salaris

als curator maar vast een mals biefstukje had doen bakken:  (xI,  I 52)

Het zal duidelijk zijn: Bordewijk was tegelijkertijd vol afschuw over de
methodes die Broekhuijs hanteerde en vol bewondering voor diens onge-
kende brutaliteit en macht. Een parallel in fascinatie, maar dan anders ge-
richt, is die voorJack the Ripper. Bij het lezen over Broekhuijs' handel en
wandel is de neiging groot om, voor een vergelijking, naar een passage uit
de vertelling 'Marion Quinn' te grijpen: '[...] de fantastische mens, de pre-
diker van het evangelie der ontaarding, die, gelijk een apocalyptische rui-
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ter, heenreed door wet en moraal, en heensprong over de valkuilen hem
door zijn belager gelegd.'  (vI,  350) Jack en Broekhuijs, twee grote figuren
zoals we ze zo vaak tegenkomen in Bordewijks werk.

Zo'n figuur, de allergrootste, is deurwaarder Dreverhaven uit Karatter.
In de roman wordt Dreverhaven beschreven in bewoordingen die zo van
toepassing zouden kunnen zijn op de mannetjesputter Broekhuijs, zoals
deze door zijn tijdgenoten (tn ook Bordewijk) bezien werd: 'Hij had een
zekere brutaliteit, een zekere bonhommie, een niet onaardig gezicht. De
advocaten in zijn dienst waren vergeleken bij de patroon maar zielige figu-
ren. Hij was als de Magneetberg uit de legende der zeelieden. Hij trok de
slecht getinimerde schepen aan, hij rukte er de klinknagels uit los, hij sloeg
ze uiteen en deed ze zinken: (xI,  I 50) Wellicht heeft Broekhuijs door het
brein van de schrijver rondgewaard op het moment dat hij de romanfiguur
Dreverhaven schiep, zoals ook rector Van Aalst een van de peetvaders van
het personage Bint kan zijn geweest.

85
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HOOFDSTUK DRIE

Van fantast tot zakelijk schrijver

Maatschap met Van Velzen

Rotterdam werd vanaf   I   september   I 9I 8 Bordewijks werkplek, althans
voor een deel van de week. In een brief van 27 januari I935 schreefhij zijn

oud-gymnasiumleraar E.B. Koster over zijn leraarschap: 'Ik heb gelukkig
nooit complicaties gehad. Ik was altijd streng. De bijvakken die ik doceer-
de - handelsrecht en economie - hadden zelf geen gezag, en eischten dus

strengheid van den docent. '86

Het zelfvertrouwen dat uit deze passage spreekt - geen moeilijkheden
voor docent Bordewijk - staat in schril contrast met wat Ter Braak over
datzelfde leraarschap   ter   ore was gekomen.   Op    2   mei     I 935,   niet   veel
maanden na Bordewijks brief, schreef hij aan Du Perron: 'Ik ken
B.[ordewijk] niet persoonlijk,  maar van een neef van hem hoorde ik,  dat
hij [een] zeer zachtaardig en weifelachtig man moet zijn, die een paar uur
in de week staathuishoudkunde heeft gegeven en...absoluut geen orde kon
houden.'87 Het besluit van het citaat zal Du Perron met een zeker leedver-
maak gelezen hebben, want hij was (op dat moment althans) niet zo ge-
charmeerd van de auteur Bordewijk.

Bordewijk lijkt in zijn brief te refereren aan zijn Haagse periode, lopend
van het najaar van  I9I4 tot de zomer drie jaar later, gezien de vakken die

hij doceerde. Het is echter hoogst onwaarschijnlijk dat hij in de Rotter-
dannse jaren  (I 9I 8-I 920)  op een andere wijze les heeft gegeven.  We  heb-
ben henn eerder leren kennen als iemand die bepaald niet op zijn mondje
gevallen was en zijn waarde als leraar goed kende. Bovendien sprak poten-
taat Van Berkum zijn bewondering voor de vertrekkende leraar Bordewijk
uit, die zeker niet zoveel lof toegezwaaid zou zijn als hij de halfzachte man

was geweest die Ter Braak schetste. Het is aannemelijker dat er sprake is
van een foutief ingelichte Ter Braak,  dan  van een verkeerd zelfinzicht bij
Bordewijk.

Zijn aanstelling in Rotterdam liep ofUcieel tot I februari van hetjaar I 920.
En zoals hij later het advocatenkantoor aan de Rotterdamse Boompjes ge-
bruikte als locatie in Karakter, zo stond de Handelsschool model voor de
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school in Bint. In 'Rotterdam cursorisch' (1963) is over Bint te lezen:

'Maar, al wordt de stad niet genoemd, het is een stuk Rotterclam: de han-
delsschool aan het Van Alkemadeplein. De gebeurtenissen zelf en de per-
sonen die daaraan deel hebben zijn een samenweefsel van verdichtselen.
Wil men uit deze korte roman iets afteiden, laat het dan schr's genegenheid
mogen wezen voor de jeugd van de Rotterdamse middelbare scholen, on-
afhankelijk maar tembaar, brutaal maar gaaf '  (xI,  6I 7) Het vergt geen bij-
zondere inspanning om deze genegenheid te vertalen naar de voorliefde
van zowel Bint als De Bree voor de zogenaamde 'hel'-klas uit het boek.
Ook die was, aldus De Bree, tembaar.

Bordewijks vrij korte loopbaan aan de Rotterdamse school is te verkla-
ren  uit het feit dat hij vanaf eind  I 9 Is) alS zelfstandig gevestigd advocaat in
Schiedam aan de slag kon, samen met Mr. Van Velzen. Hij hoefde vanaf
dat moment geen kleine bijbaantjes meer aan te nemen: de praktijk nam
hem volledig in beslag. Bovendien waren er nog altijd de werkzaamheden
die hij, gedurende een aantal uren per week,  voor het Bureau voor rechts-
bijstand verrichtte. Met twee jonge kinderen en het zich ontwikkelende
schrijverschap in de avonduren was de dag gevuld.

De praktijk startte ofUcieel op I december 19I9 aan de Lange Haven 97.88 In
de Schiedamse Courant van 29 november werd de samenwerking tussen de al
in Schiedam gevestigde Mr. M.M. van Velzen en Mr. F. Bordewijk,'Advo-
caat en Procureur te Rotterdam'. aangekondigd. De twee confrBres konden
nog met meteen over eigen briefpapier beschikken. In de eerste maanden
van de kersverse praktijk gebruikte Bordewijk gewoon nog zijn briefpapier
uit Rotterdam, met het adres Boompjes Iob. VOOIjaar I 920 verscheen het
briefpapier met het briefhoofd 'Mrs. Van Velzen & Bordewijk Advocaten
en procureurs'. Uit de rechtenstudent, die het tot doctor in de rechtsweten-
schap bracht, vervolgens ging werken als archiefmedewerker, zijn brood
verdiende als junior en leraar, was dan toch nog een advocaat met een eigen
praktijk gegroeid. Acht jaren studie waren toch geen verspilling geweest.
Vader Bordewijk kon tevreden achterover leunen. Zijn tweede zoon Hugo,
eveneensjurist, was hoogleraar in Groningen en nu was dan ook zijn op een
na jongste kind definitiefonder de pannen. Bordewijks moeder mocht dit
succes niet meer meemaken. Zij was op I september I 9 I 7 gestorven. Vader
Hendrik overleed op 8 augustus I920 in Den Haag.

Geboorte van een 'echte' schrijver

In  december  19I 8 publiceerde Bordewijk  - naar eigen zeggen  voor  het
eerst serieus - in Groot Nederland. Blijkbaar had hij de smaak te pakken ge-
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kregen, want in het voorjaar van I 9I 9 benaderde hij de Rotterdamse uit-
geverll Brusse. Voelde men iets voor de uitgave van een aantal vertellin-
gen? Ja, in principe wel,  zo werd op  I 2 mei vanuit de uitgeverij bericht. H9

Bordewijk had meer verhalen in portefeuille dan hij nu al wilde vrijge-
ven voor de bundel die niet zoveel later, in november, onder de titel Fan-
tastische vertellingen verscheen. Maar die waren niet goed genoeg en moes-
ten nog wat rijpen. In het begin van zijn carridre als schrijver was hij
kritischer dan hij later, een gevestigde naam reeds, soms zou zijn.

Een maand na het verheugende bericht van Brusse schreef Bordewijk
een beetje ongeduldig hoe het nu verder moest. Onder welke voorwaar-
den zou het boek gaan verschijnen en wanneer precies? In de brieven uit
de begintijd spreekt ongeduld, een zeker fanatisme zelfs. Wie kijkt naar de
letterkundige ontwikkeling van Bordewijk begrijpt zijn haast. Een misluk-
king (Paddestoelen) achter de rug, een kansje dankzij Coenen in Groot Ne-
derland, en nu eindelijk zicht op publikatie in boekvorm. Brusse liet hem
even in spanning zitten, wat met bevordelijk was voor Bordewijks danig
verstoorde gemoedsrust,  en  op   I 7 juni  kwam het verlossende ant:woord.
Als alles normaal verliep, kon het boek nog aanstaand najaar verschijnen.
Bordewijk werd een honorarium van op voorhand f 200,- in het vooruit-
zicht gesteld. Later, als Brusse er een even groot bedrag aan had verdiend,
gingen ze samen de winst delen. De potentie van de vertellingen werd
toen nog hoog ingeschat. Het verliep allemaal wat anders. Na wat heen en
weer geschuif met het auteurscontract - Bordewijk sloeg als rechtgeaard
jurist de kleine lettertjes niet over - vond eind juni de wederzijdse onder-
tekening plaats. Niets leek de uitgave nog in de weg te staan.

In de zomer werd Bordewijk echter ernstig ziek en pas op 6 september
voelde hij  zich weer in staat om Brusse's brief van 28 juli  (!) te beantwoor-
den. Hij moest  nog bed houden,  dus  of de heren  het  hem niet euvel wil-
den duiden dat hij hen in potloodschrift terugschreef. Wat hem betrof
mochten de proeven komen; hij was er klaar voor. Er volgde nog wat cor-
respondentie over de auteursnaam waaronder de bundel moest verschij-
nen. Bordewijk had aanvankelijk het voornemen om Mr. F. Bordewijk als
schrijver op te voeren, maar zag wel in dat dit geen gelukkige keuze voor
een fictioneel werk was. Het werd uiteindelijk gewoon F. Bordewijk. Zijn
eersteling verscheen eind november en de auteur was zeer ingenomen met
de uitvoering. Bordewijk was gevoelig voor de wijze waarop zijn eigen
werk, en dat van anderen, werd uitgegeven. Brusse had goed werk ver-
richt. Nu maar afwachten hoe pers en publiek op deze bizarre verhalen
zouden reageren.

Tot de vele mythen die over Bordewijk en zijn werk de ronde doen, be-
hoort ook het verhaal dat zijn vroege werk nauwelijks aandacht in de lite-
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raire kritiek heeft gekregen. Dit gaat op voor Paddestoelen maar niet voor
de bundels vertellingen. De schrijver heeft volop meegewerkt aan deze
mythe-vorming, een eigenschap die hij met meer auteurs deelt. In 1965
beweerde hij: 'Deze 3 bundels [Fantastische vertellingen] leden niet slechts

een fiasco bij de groep van potentiele kopers, ze zijn ook zelden door de
pers beoordeeld, en zo ja dan meest in ongunstige zin: (VI, 708) J.A.
Dautzenberg,  die in  I 982  met de uitgave Zeven fantastische  vertellingen,  Na-
gelaten feuilletons goed werk verrichtte - het niet gebundelde werk uit de
periode  I 923-193 I werd hierin opgenomen -, baseerde zich waarschijnlijk
op Bordewijks uitlatingen en ontkwam, zoals zovelen voor en na hem, niet
aan de greep van de mythe toen hij schreef  'In  i #I 9,  1 923  en 1924 publi-
ceerde F. Bordewijk drie bundels Fantastische   vertellingen, die weinig aan-
dacht in de pers kregen'.wi Ook Hans Anten nam nog in If)90, toen het
Bordewijk-onderzoek goed op gang was gekomen, in De Nieuwe Taalgids
niet de moeite  om  na te trekken of recht werd gedaan  aan de waarheid.91
In een briefaan Brusse van 28 januari I924 schreef Bordewijk achttien re-
censies van hen uit de knipselmap te hebben ontvangen. Achttien bespre-
kingen van de eerste en tweede bundel; alles bueen toch niet zo'n beroer-
de score? Later, nadat in oktober I 924 bundel nummer drie verschenen
was, kwamen er in ieder geval nog zes bij, zo blijkt uit Bordewijks brief
van 2 I  maart  I 925  aan zijn uitgever.

In het hierboven al genoemde stuk uit I965, dat was bestemd voor een
'Vooraf bij de uitgave Fantastisdle  venellingen uit  I 966, schreef Bordewijk
verder nog: 'Nogal ambitieus beproefde ik daarin een voor onze letteren
toen m.i. zeldzaam genre dat ik kleedde in eenvoudige stijl ter verhoging
van de contrastwerking.  Dat ik me hierbij een epigoon van Poe of Hoff-
mann zou hebben getoond moet ik steeds blijven betwisten. Afgescheiden
van het gewrongene om Poe en Hoffmann onder ekn noemer te brengen,
afgescheiden ook van een waardevergelijking tussen hen en mij, ben ik iii
de F.V. nooit gegaan buiten het op aarde bestaanbare, al was het exceptio-
neel. Eerst veel later deed ik anders: (VI, 708)

Het verwijt van epigonisme heeft hem, door een ongelukkige greep
van de uitgever, langer achtervolgd dat wellicht nodig was. Al vanaf de
eerste besprekingen werden er internationale auteurs bijgehaald om het
werk van Bordewijk te kunnen plaatsen. Blijkbaar waren de critici verge-
ten dat er ook in onze, zij het negentiende eeuwse, letterkunde verschil-
lende auteurs geweest zijn die zich op het terrein van de fantastische en
griezel-literatuur gewaagd hebben.  Ook de literair onderlegde Frans
Coenen noemde in Groot Nederla,id  van   mei    I 920 vooral buitenlandse
schrijvers als Wells, Verne, De Maupassant en Stevenson.93 Frits Hopman,
die regelmatig meewerkte aan het tijdschrift waarover Coenen de scepter
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zwaaide, werd door de laatste als Nederlandse vertegenwoordiger van het
genre genoemd. In andere besprekingen valt de naam Poe regelmatig maar
is het zeker niet zo dat Bordewijk en de Amerikaan worden voorgesteld als
een Siamese schrijverstweeling.

Ruirn een jaar na het uitkomen van de eerste bundel verscheen een be-

spreking van Herman Middendorp in De Nieuu,e Gids. In het december-
nummer van I 920 eindigde hij met de profetie: 'Men zal goed doen met
op dezen auteur te blijven letten; hij verdient een plaats - al zal hij  zelf er-
kennen dat het vooralsnog een bescheiden plaatsje is - naast E.T.A. Hoff-
mann en Edgar Allan Poe.'94 Op het eerste oog leek het een prachtig wer-
vend stukje om voor een volgend werk kopers te lokken en verleiden.
Twee grote namen om mee te pronken: kon het mooier? Aldus geschied-
de in het geval van bundel nummer twee. Brusse maakte daarvoor dank-

baar gebruik van Middendorps lofprijzing maar bezorgde daarmee Borde-

wijk - en uiteindelijk ook zichzelf- een hoop narigheid. Bordewijks naam
bleef voor lange tijd onvrijwillig verbonden met die van zijn illustere

voorgangers.

De bundels vertellingen kregen dus meer en ook positievere aandacht in
de pers dan tot nu toe werd aangenomen. Bordewijks eersteling kreeg zelfs

een welwillende ontvangst. De auteur had laten zien te kunnen schrijven,
al was er ook kritiek op de uitgesponnen inleidingen bij de vertellingen en
klonken er ontevreden geluiden over de spanning en sfeertekening in de
verhalen. Je kunt de reacties samenvatten met: ga zo door en je komt er
wel. Bordewijk mocht niet ontevreden zijn over de respons van de critici.

Helaas komt de onderzoeker zo zelden iets te weten over reacties van

niet-professionele lezers. Wat vonden zijn confrdres bijvoorbeeld van zijn
eersteling? In 1953 schreef Bordewijk. 'Toen in Is,I9 mijn eerste boek uit-

kwam vertoonde hij [Mr. Oskam] het in de advocatenkamer (ikzelf was
daar gelukkig niet bij, want ik was jong en verlegen).'  (xi, 302) De twee
lagen elkaar goed, zo beweerde Bordewijk in het sympathieke 'Herinne-
ring, meest aan G.C.A. Oskam'. Blijkbaar vond deze belezen man de bun-
del de moeite waard om aan anderen te tonen.

De kritieken waren bevredigend. De verkoopcijfers gaven echter minder
reden tot vreugde. Bordewijk stuurde in augustus of september  1920 het
manuscript van de tweede bundel vertellingen naar Brusse en kreeg vlak
voor de kerstdagen, op 23 december, te horen dat zijn uitgever weinig trek
had om de verhalen uit te geven. Bundel nummer een had onvoldoende
opgebracht, aldus Brusse, en men durfde het risico van een tweede bundel
gewoonweg niet te nemen. Er gloorde echter nog een sprankje hoop voor
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de schrijver. Als Bordewijk de produktiekosten zelf wilde dragen, zou
Brusse nog wel een keer met hem in zee gaan. Bordewijk hapte niet on-
middellijk toe, zoals zijn uitgever misschien verwacht en gehoopt had.
Nee, de auteur wilde zijn geluk eerst elden nog wel eens beproeven. Wel-
licht, zo schreef hij dezelfde dag terug, lukte  het hem een uitgever te vin-
den die publikatie wel aandurfde. Tegelijkertijd - zijn zakeninstinct kwam
bovendrijven - vroeg hij Brusse om een offerte voor de tweede bundel.
Deze, niet minder zakelijk en even goed bij de tijd, had geen zin om zich
uit zijn tent te laten lokken en uitgespeeld te worden tegen een nieuwe
partij. Die offerte had nu toch ook weer niet zoveel haast, beste Borde-
wijk. Hij moest eerst maar eens rustig om zich heen gaan kijken.

Er verstreek ruim een halfjaar voordat Bordewijk weer bij Brusse aan-
klopte. Zijn speurtocht naar een andere uitgever had niets opgeleverd,
Want  in juli   I 92 I   bood  hij het manuscript opnieuw  aan de Rotterdamse
uitgeverij aan. Brusse beloofde hem in september te zullen antwoorden,
maar een reactie bleef uit zodat Bordewijk eind oktober in de pen klom.
Zou het niet verstandiger zijn, zo vroeg hij zich hardop af om een van de
vertellingen apart uit te geven en te kijken of er op die manier niet wat
geld te verdienen viel? Bordewijk dacht zelf aan 'Tatjana', een vertelling
die niet van enige actualiteit ontbloot was daar ze speelde tijdens de nog
vrij recente Russische revolutie.  Wat hem betrof mocht de uitgave gerust
in de kioskboekhandel terechtkomen en was hij bereid om van honora-
rium af te zien totdat ze ging lopen. Het bleefstil in Rotterdam.

Drie maanden later, het nieuwe jaar was aangebroken, vroeg Bordewijk
op I februari I 922 om UitSluitSel. (Nota bene: er was ruim een halfjaar
voorbijgegaan sinds hij zijn manuscript voor de tweede maal had aangebo-
den.) Brusse was niet happig om de tweede bundel uit te geven, ook al
droeg Bordewijk de produktiekosten. Twee dagen later kreeg hij wonder
boven wonder al antwoord. Excuses. W.L. Brusse was ziek en het zag er
niet naar uit dat hu spoedig hersteld zou zijn. De uitgeverij vroeg om be-
grip en...nog meer geduld. Wilde hij dit laatste niet opbrengen, dan kon hij
zijn manuscript weer terugkrijgen.

Bordewijk sloeg op 5 februari een verzoenende toon aan. Had hij het
gevoel toch wel wat hoog van de toren te hebben geblazen? Nec, hij be-
greep de vertraging weI, spijtig voor de zicke Brusse, en hij zag het liefst
dat ook deze tweede bundel bij hen werd ondergebracht: 'Gaarne zal ik
dus nog een paar maanden op Uw beslissing wachten, al hoop ik dat het
niet Al te lang zal behoeven te duren.' Intussen zou hij, naar eigen zeggen,
pogingen ondernemen om zijn vertellingen in 'een ofander tijdschrift' on-
dergebracht te krijgen. Inderdaad kregen vier van de vijf vertellingen uit
de tweede bundel een plaatsje in De Vrijheid.95
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De paar maanden die hij wel wilde wachten gingen voorbij en Borde-
wijk besloot in juli I 922 opnieuw aan de bel te trekken. Zijn brief had een
ondertoon vol verontwaardiging, met geheel ten onrechte gezien de tijd
die inmiddels verstreken was. 'Zijt U wellicht thans in staat de uitgave der
nieuwe serie 'Fantastische Vertellingen' van mijn hand, welke bij U berus-
ten, onder de oogen te zien?' Bijna een maand later, op 3 augustus, kreeg
hij eindelijk antwoord. Dat was teleurstellend, want Brusse voelde er uit-
eindelijk toch weinig voor om tot uitgave over te gaan: 'Wy hebben ver-
schillende wyzen van uitgaafbeschouwd, ook in kleine boekjes, doch, af-
gezien van de literaire waarde van het werk, die wy stellig in aanmerking
nemen, zien wy geen kans het voldoende populair te maken om het com-
mercieele welslagen te bereiken. Het werk mist de eigenaardigheden die
het groote publiek aantrekken.' In zijn reactie van 20 augustus schreef
Bordewijk teleurgesteld te zijn, maar de beweegredenen wel te kunnen
begrijpen. Hij zou zich intussen (opnieuw) tot andere uitgevers wenden
om te kijken ofzij de bundel niet wilden uitgeven.

Intussen was er op privtgebied een en ander veranderd. Zo had de familie
Bordewijk - met zoon Robert van zes en dochter Nina van bijna drie jaar
oud - op  I juni  I 92 I het vertrouwde huis aan de Haagse Laan van Nieuw
Oost-Indie 214 verruild voor een nieuw onderkomen aan de nabijgelegen
Schenkkade op nummer 219. De achtertuin grensde aan het spoor. Nina
herinnert zich dat zij en haar broer moesten salueren van hun vader als op
zaterdag of zondag de Pullmann-express voorbijreed, 'uit eerbied'.96 Een
beetje excessiefwas zijn treinliefde wel.

De vermoeienissen konden even worden afgeschud tijdens de vakantie
die  hen in augustus  I 922 naar Nunspeet op de Veluwe voerde. Dit natuur-

gebied bleefaltijd een grote aantrekkingskracht op de Bordewijks uitoefe-
nen en er werd dan ook menige vakantie doorgebracht. Ook het wat meer
oostelijk gelegen Epe werd regelmatig bezocht. Het gezin, en later de bei-
de echtgenoten, trok er graag en veelvuldig op uit. De uitstapjes bleven
niet tot Nederland alleen beperkt. Landen als Engeland, Frankrijk, Oos-
tenrijk, Zwitserland en Italit werden aangedaan, en in I 927 werd - ter ge-
legenheid van het koperen huwelijksfeest - zelfs een reis naar Noord-Afri-
ka gemaakt. Johanna: 'Elk jaar, in voor- of najaar, ondernamen wij cen
buitenlandse reis'.97 Deze adempauzes hebben Bordewijk er nooit van
weerhouden om gewoon door te werken aan het boek waarmee hij op dat

moment bezig was. Karakter bijvoorbeeld werd gedeeltelijk geschreven tij-
dens een vakantie in Engeland in de zomer van 1937

Ruim anderhalf jaar nadat hij het manuscript van de tweede bundel op-
nieuw bij Brusse had ingeleverd, meldde de schrijver zich op 4 februari
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I 923  weer bij zun uitgever. Bordewijk schreef een uitgever te hebben ge-
vonden die de bundel wilde uitgeven, mits de schrijver zelf de kosten
daarvan voor zijn rekening nam. Het is niet meer te achterhalen ofdit waar
was, of dat het slechts om een truc ging om alsnog van Brusse gedaan te
krijgen dat deze, uiteraard tegen een redelijke prijs, de bundel zou uitbren-
gen. Brusse verklaarde zich bereid om onder dezelfde voorwaarde(n) als de
andere (?) uitgever tot uitgave over te gaan.

De uitgeverij volgde met een calculatie. Het kwam erop neer dat
Bordewijk  voor de oplage van zeshonderd exemplaren  f 979,- moest

neertellen. Nu hij uit eigen zak ging meebetalen, kreeg Bordewijk nog
nicer oog voor uiteenlopende publicitaire mogelijkheden die konden
worden uitgebuit. Hij wilde zijn investering zo snel mogelijk terugverdie-
nen. Brusse moest dan ook vooral met vergeten om, als de bundel eenmaal
verschenen was, een recensie-exemplaar naar het weekblad De 14(iheid te
sturen: 'In dit tijdschrift toch verschenen 4 van de 5 vertellingen. Een be-
spreking zal allicht de lezers van het tijdschrift tot koopen prikkelen. 198

In juni  I 923 verscheen de bundel dan eindelijk,  na een lange en zware
bevalling. Bordewijk kon zijn auteursexemplaren op  I 5 junt in ontvangst
nemen. Nog diezelfde dag stuurde zijn uitgever hem een weinig hoopge-
vende brief 'Het aanvankelyk resultaat van de aanbiedingsreis is zoo als
wy gevreesd hebben niet bevredigend. Wy wenschen gaarne dat de be-
sprekingen in de pers en de belangstelling van het publiek het boek een
ruim debiet zullen bezorgen. Het is echter een uiterst slechte tyd in ons
vak.  Mocht U nog een of andere aanwyzing in het belang der exploitatie
kunnen geven dan houden wy ons daarvoor gaarne aanbevolen:

Als een rode lap

Op 18 juli I 923 verscheen een bespreking van A.M. de Jong in de Amster-
damse editie van Het Folk. Het was geen recensie die in aanmerking kwam
als kandidaat ter bezorging van 'een ruim debiet' waarop Brusse in de brief
doelde. Integendeel. De Jongs venijnige stuk kon wedijveren met de be-
sprekingen van Coster en Greshoff, die later verschenen met respectieve-
lijk Bint en Het eiberschild als lijdend voorwerp. (Bordewijk kreeg het trou-
wens later opnieuw met De Jong aan de stok, toen deze Bint en zijn maker
voor de Vara-radio op  I 2 oktober  I 935  tot de grond toe afl)rak.)

Hier, in de krant, gebruikte De Jong zijn kritiek om, heel onsportief,
over het hoofd van Bordewijk heen de journalist Elout van het Handelsblad
een pak slaag te geven en tegelijkertijd het socialisme Uink te propageren.
De socialist De Jong had in Bordewijks boek een stok gevonden om Elout
afte ranselen. Maar Bordewijk was ook niet veel beter dan Elout en, aldus
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De Jong, een even grote socialistenvreter. Dit bleek vooral uit het verhaal
'Dr Testals Dubbelganger', waarin het (Leidse) studentenleven uitgebreid
belicht werd. Het leken allemaal vati die keurige heertjes, die studenten,
maar intussen werd er volop gebrast en was de taal die zij tegenover het
vro,iwelijke decl der tiatie bezigden niet minder gespeend van 'vuilbekke-
rij' (De Jong) dan de taal van de arbeiders, dezelfde groep die door Elout iii
zijn krantestukken werd gediskwalificeerd. Bordewijk bewees met zull
verhaal dat studenten geen haar beter waren dan 'zijn' groep, de arbeiders,
en De Jong was daar eigenlijk best gelukkig nice:  'Ja, zo is ten niinste dit
laffe boek van onmacht en verval, dit stumperige poginkje om een
uitheenis genre in onze litteratuur in te voeren, nog ergens goed voor ge-
bleken. Al zal de nieneer met in hoefijzer [symbool van Eloutl wel wijse-
lik over dit aardigheidje heenlopen zonder een kik te geven. Zo is in die
kringen de heldhaftige gewoonte. 't Hindert niet trouwens. Zodra onze te-
genstanders van zulk soort wapens gebruik gaan maken, staat onze zaak er
nog zo slecht niet voor. Aanvallen als van Elout, zowel als boeken als dat
van Mr. Bordewijk geven otis hoop voor de toekonist...'

Weinig genoegen zullen auteur en uitgever ook hebben beleefd aan de
eerste regels van de kritiek die Spectator (Johan de Meester) in de NRC
Van I I augustus I 923 liet afdrukken. 'Goede wijn...ja, waarom zou ik niet
voortschrijven? 't Is maar gekheid, die hooghartige weerzin tegen oude
volkswijsheid. Niet beter dan door gebruik te maken van dit spreekwoord,
kan ik het gevaar aanwijzen van reclametjes als er hier op den achterkant
van het titelblad staan. De auteur heeft namelijk reeds 6/n bundel Fantas-
tische Vertellingen uitgegeven. Ik ken dien niet, doch lees er hier van, dat
de maker een plaats verdient - zij 't vooralsnog een bescheiden plaats -
naast E.Th.A. Hoffmatin en Edgar Allan Poe. 't Is waarluk haast niet mo-
gelijk, aan dezen tweeden bundel te beginnen, zonder door die namen Poe
en Hoffmann geimpressioneerd te Zijn.  Of mag ik schrijven: vooringeno-
men te raken?'

De wervend bedoelde regels uit de positief getoonzette recensie van
Middendorp uit I 920 werkten op De Meester als een rode lap op een stier.
Wie het eervol vond om vergeleken te worden met twee literaire groothe-
den uit voorbije tijden, ja daar zelfs om vroeg, lokte zo'n vergelijking ook
uit. En de balans kon dan naar de verkeerde kant doorslaan. Enkele weken
na het verschijnen van De Meesters bespreking schreef Bordewijk aan
Brusse het achteraf te betreuren dat er stukjes uit reacties op zijn eerste
bundel op een reclame-achtige manier voor de tweede waren gebruikt:
'Zij leek mij weliswaar vrij onschuldig en niet ongebruikelijk, maar gaf
toch eenigen critici aanstoot. Al is het moeilijk dien heeren, zoo ze per se
onwelwillend wenschen te zijn, geen wapen in de hand te drukken, - zoo
geloof ik toch dat wij goed zullen doen bij eventueele verdere uitgaven
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ook  dezen  vorm van reclame niaar achterwege te laten.' Brusse beloofde
daarop van zijn kant dat er voortaan met de auteur overlegd zou worden
over eventuele opname van citaten uit recensies.

De reacties op de tweede bundel waren, in het algemeen, wat minder gun-
stig dan die op zijn eersteling. Wellicht wilden de 'heeren' hem aanvanke-
lijk, bij zijn debuut als prozaschrijver, het voordeel van de twijfel gunnen
omdat hij zich bezighield met een genre dat, hoewel niet zeldzaam, toch
ondervertegenwoordigd was in de vaderlandse letterkunde. Dat krediet
werd hem nu niet meer verleend. Gelukkig voor Bordewijk zaten er ook
besprekingen tussen die hem als muziek in de oren moeten hebben geklon-
ken. Martien Beversluis bracht in Dengulden Winckel van oktober I 923 ver-
kwikkende balsem aan op de wellicht enigszins gekwetste schrijversziel: 'In
elk geval vind ik Bordewijk een belangrijke verschijning, een knap pro-
zaYst, die, wanneer hij zich meer verstrakt en betoomt, ons nog uitnemend
werk kan voorleggen.'99 Nu, verstrakken en betomen zou Bordewijk zeker

en dan weer meer dan anderen liefwas - maar dan zijn we al weer acht
jaar verder.

In de al even aangehaalde brief van 2 september I 923 komt een nogal ve-
nijnige, op verwijtende toon geschreven passage voor. Wat wil het ge-
val? Bij boekhandel Dijkhoffsz, gevestigd aan de Haagse Plaats, was een
tentoonstelling te zien van Haagse schrijvers en...Bordewijks werk ont-
brak! Een informant van de auteur bleek te hebben gehoord dat Dijk-
hoffsz verteld had dat Brusse verzuimd zou hebben Bordewijks naam
door te geven. Je proeft diens ingehouden verontwaardiging in de brief:
'Indien dit juist mocht zijn - en natuurlijk slechts in dAt geval - veroor-
loof ik mij Uw aandacht nog eens op mijn werk te vestigen. Ofschoon ik
in het algemeen voor reclame niet voel komt het mij voor dat een derge-
lijke gelegenheid om op bescheiden wijze [...] tot vergrooting van debiet
te geraken mag worden aangevat, aangezien hieraan wel niemand aan-
stoot kan nemen.'

Brusse schreef twee dagen later al terug en beweerde niets van de ten-
toonstelling te weten. Het sprak vanzelfdat zij er anders graag aan hadden
meegewerkt. Dat was toch ook in hun eigen belang? OP 7 september

kreeg de zaak een vervolg. De zich gedupeerd voelende auteur schreef

quasi-verzoenend: 'Ik dank U voor Uwe mededeelingen bij schrijven van
4 dezer. Ik vermoedde wel reeds dat de zaak zich niet kon hebben toege-
dragen  als  mij werd voorgesteld.'  Om te vervolgen  met  het  in de gehele
context wat sarcastische regelge: 'Niettemin was het mij aangenaam van U
bevestigd te krijgen dat mun werk Uw aandacht heeft en houdt.'
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Op eerste kerstdag I 923 meldde Bordewijk dat hij in het voorjaar waar-
schijnlijk bij Brusse zou aankloppen met het manuscript van een derde

bundel vertellingen. Op I 3 april I 924 was het zover. Als het even mogelijk
was, zag hij de bundel graag in augustus ofseptember van dat jaar verschij-
nen. Frappant is dat hij meteen voorstelde om ook deze bundel voor eigen
rekening te doen uitgeven, '(want ik veronderstel dat het debiet van mijn
werk te gering is om U in het risico te doen deelen)'. Geen zogenaamde

(?) speurtochten naar andere uitgevers dus die de gok eventueel wel wilden
wagen. Brusse kwam, ruim vijf weken daarna, met een prijsopgave. Bij
een oplage van zeshonderd exemplaren - gelijk aan de tweede bundel -
kwam deze uitgave op een bedrag van f I 030,-. Brusse stelde ook nog
voor om, voor gezamenlijke rekening, een prospectus te laten samenstel-
len, waarin de drie bundels kort werden beschreven.

De prijs viel Bordewijk tegen, maar vooruit: het moest dan maar zo. 'Ik
hoop dat het eindelijk eens wat beter zal gaan en er eenig schot komt in het
debiet.' Zo schreef hij Brusse op 24 mei. Hij hoopte tegen beter weten in,
want van de tweede bundel waren in  I 923 - vanaf de verschijningsdatum
juni - slechts I 92 exemplaren verkocht, zo had Brusse eerder al laten we-
ten. De auteur vroeg zijn uitgever onmiddellijk en uitdrukkelijk deze keer
toch vooral geen recensies op te nemen op ofin het boek, 'en in het alge-
meen alles te willen vermijden wat naar reclame zweemt op het werk zelf.
Van onze, toch bescheiden, reciame hebben we bij de critiek weinig ple-
zier beleefd.'

Bordewijk heeft razendsnel een schets gemaakt van de prospectus waar
Brusse het over had.  Met zijn brief van  24 mei stuurde hij meteen een

voorzetje mee. Deze 'Proeve van een Prospectus', zoals de schrijver haar
plechtig aanduidde, bevat enkele interessante en soms veelzeggende passa-
ges.

Over de auteursintentie is in de proeve bijvoorbeeld te lezen: 'In de
Fantastische Vertellingen is ernaar gestreefd het sensationeele op te voeren
tot een hooger plan waarbij de lezer boven de sfeer van het enkel avon-
tuurlijke komt in de sfeer van de kunst. Of dit doel bereikt werd staat niet
te zijner beoordeeling.' Literaire pretenties had hij wel met zijn vertellin-
gen, zo spreekt uit deze regels. Bordewijk heeft geprobeerd de anekdote
tot kunst te verheffen, een streven dat moeilijk te rijmen lijkt met zun
voorstel van enkele jaren daarvoor aan Brusse om het verhaal 'Tagana'
apart uit te geven en het via de kioskboekhandel te verkopen. 'Kunst', ge-
legen tussen kranten, tijdschriften en driestuiverromans, verkopen? Ook
werd een aantal vertellingen in het weekblad De Vrijheid gepubliceerd, dat
niet echt bekend stond als een pleisterplaats voor literair talent.

Over de ontstaansgeschiedenis van de vertellingen schreef Bordewijk:
'In de titels werd bij voorkeur een eigennaam opgenomen en meermalen
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een zeker rhythme gelegd. De Vertellingen ontstonden veelal rondom de
titels. Er zijn enkele uitzonderingen: zoo de eerste vertelling van Bundel II
['Tatjana'] die, historisch getint, haar oorsprong vond in het verlangen van
den schrijver de geliefde persoonlijkheid eener jonge vorstin uit te beel-
den'. Ook het verhaal 'Marion Quinn', uit bundel nummer drie, vormde
een uitzondering op de regel, omdat de figuur van Jack the Ripper jaren-
lang in de jongensdromen van de auteur had rondgespookt.

Vervolgens: 'De vertellingen van den eersten bundel werden voorzien
van een meestentijds burleske inleiding die een contrastwerking beoogde;
van lieverlede overtuigd geraakt van het verwerpelijke systeem verliet de
schrijver het in zijn later werk, er naar trachtend hier en daar het burleske
in den gang van het verhaal op te nemen. [volgt een doorgestreept stuk]
Bij allen hang naar het exceptioneele is hij echter gebleven binnen de per-
ken van het logisch mogelijke. Het 'gemengd' krantennieuws bewijst dat
het leven steeds weer rijker is aan wonderbaarlijks dan de rijkste fantasie;
op dit gelijk op elk gebied wint het collectieve leven het van de individue-
le kunst. De schrijver stelt zich voor bij genoegzame fantasie in dezelfde
richting nog wat door te gaan. De wil is in elk geval aanwezig, en ook
reeds zijn daar de titels.'

Uit dit vervolg blijkt dat Bordewijk zich de kritiek op zijn eerste bundel
heeft aangetrokken, met name op het punt van de lange en soms melige
inleidingen.  Frans Coenen gaf het in het mei-nummer  IS)20 Van Groot Ne-
derland kernachtig aan: 'In zeker vier van deze vijf [verhalen uit de eerste

bundel] neemt de inleiding te groote plaats in en wekt verkeerde verwach-
tingen, omdat de zaak zelve er maar nauwelijks verband mee houdt. Dit
beduidt misschien, dat de auteur nog geen weg weet om snel tot zijn doel
te komen en toch den lezer voldoende in stemming te brengen. '10" In het

jaar van zijn dood schreef Bordewijk een inleiding bij de heruitgave van
een aantal fantastische vertellingen die het jaar daarop verscheen en signa-
leerde hij nogmaals deze fout: 'Ik heb nu eenmaal voor dit oudste gebun-
delde proza veel genegenheid behouden, al zie ik thans terdege de fouten.
Voor mij zijn daarvan de voornaamste: hier en daar onnodige inleidingen'.
(VI, 709) In het geval van 'Wat ik vond bij Baruch Blazer' bijvoorbeeld,
het openingsverhaal van de eerste bundel, heeft de auteur ettelijke pagina's
nodig om bij het manuscript te belanden waarop het eigenlijke verhaal is

gebaseerd, bladzijden die uitblinken door allerlei irrelevante details waarop
later niet meer wordt teruggekomen: een klassieke beginnersfout.

Bordewijks opzet voor de prospectus viel bij Brusse in goede aarde en de
tekst werd dan ook bijna woordelijk gebruikt. Kort daarop ontving hij de
drukproeven voor de derde bundel. Hij wilde graag nog wat schaven,
maar de uitgever schreef terug dat dit een relatief kostbare zaak werd en
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Bordewijk liet het er maar bij zitten. Begin oktober ontving Bordewijk
tien exemplaren van de derde bundel, die zojuist van de persen was gerold.

Op deze dag, de 7e, werden ook de eerste exemplaren naar de boekhandel
gestuurd.  Op Io oktober schreef Bordewijk aan Brusse:  'Ik  hoop,  met U,
dat deze bundel er bij het publiek wat beter zal ingaan. Indien we het zoo-
ver brengen dat ik mijn kosten dek ben ik voorlopig al zeer tevreden, ge-
zien het debiet der eerste twee bundels dat beneden de verwachting bleef'

Uit de geschiedenis van de fantastische vertellingen worden enkele zaken

duidelijk. In de eerste plaats hoe graag hij zijn werk gepubliceerd wilde
zien. De toon in de correspondentie niet Brusse is er (meestal) een vol res-
pect, en tegelijkertijd klinkt er voortdurend iets zelfbewusts in door. We
hebben zeker niet te niaken met een schrijver die zich schikte naar de wil
van zijn uitgever en passief aan de zijlijn stond. Bordewijk was ervan over-
tuigd dat hij met zijn vertellingen een bijzonder genre in de vaderlandse
letterkunde beoefende en dacht deze met zijn geesteskinderen te kunnen
verrijken. Hij was zelfi bereid om voor twee bundels een voor die jaren
aanzienlijk bedrag neer te tellen, opdat uitgave gerealiseerd kon worden.

In commercieel opzicht blies Bordewijk zijn partij mee omdat hij zijn
investeringen zo snel mogelijk wilde terugverdienen. Het moet frustre-
rend geweest zijn om aan het einde van ieder jaar Brusse's afrekeningen
met het aantal verkochte exemplaren te krijgen. Hij heeft er, zoals we za-
gen, van alles aan gedaan om zijn eigen werk te promoten maar het haalde
allemaal niet zoveel uit. De bundels vertellingen waren vooral lijvige win-
keldochters die jaarlijks soms maar in enkele exemplaren over de toonbank
gingen. Bordewijk heeft er in financieel opzicht geen plezier aan mogen
beleven. Het waren wel goede vingeroefeningen voor het werk dat nog
kwam.

Het ongebundelde werk

In de tussentijd was Bordewijk al weer druk bezig met het plaatsen van
verhalen in De V«iheid, Groot Nederland en later ook in Favoriet. Tussen
1923 en de publikatie van Blokken in  mei 1931 verschenen er elf,  en waar-
schijnlijk heeft hij er meer geschreven. In 'Amsterdam 020',over eigen
werk, schreef Bordewijk  over de periode  na het uitkomen  van zijn derde

bundel in  I924: 'We zaten  in die periode van zeven jaar [tot aan Blokken]
echter niet stil, gingen integendeel in het min of meer fantastische genre
nog voort, getuige inzendingen in maand-, week- en dagbladen. Een snuf-
felaar zou het kunnen verifieren, maar dat kan hij beter nalaten, want de
kwaliteit werd minder en minder en deze diaspora verdienen hun plaats
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onder de deksteen  van de vergetelheid.'  (XIII, 43 3)iii Slechts een ervan,
'De rode grijsaard', werd opgenomen in de derde bundel vertellingen, de
rest bleef ongebundeld.

De auteur vond ook die stukken aanvankelijk nog de moeite van het
bundelen waard, ondanks zijn bewering van zoveel jaar nadien over de
minder wordende kwaliteit.  Op 21  maart I 925 vroeg hij aan Brusse ofdeze
er iets voor voelde om in de loop van  het jaar een vierde bundel uit te  ge-
ven. 'Ik zal hoogst waarschijnlijk wel genoeg stof bijeen krijgen, doch,
waar ik thans twee bundels voor eigen rekening uitgaf, zou ik den nieuwen
bundel niet voor eigen risico kunnen nemen. Mocht U ook Uwerzijds dit
risico niet willen dragen, wat ik mij zeer goed zou kunnen begrijpen, dan
moeten wij nog maar eens wachten op betere tijden.' Stofgenoeg, want op
dat moment waren er al vier verhalen in verschillende tijdschriften ver-
schenen. Maar de betere tijden zijn er, wat bundel nummer vier aanglng.
nooit gekonien.

In het najaar van I 925, het was september, berichtte de auteur Brusse
tijdens zijn vakantie in Italie een Duits echtpaar te hebben ontmoet. Dit
echtpaar, dat tijdelijk in Italie verbleef, wilde zijn eerste bundel Fantastische

vertellingen wel in het Duits vertalen. Bordewijk had hen toestemming ge-

geven en hoopte dat de vertaling 'ook een gunstigen invloed op de Hol-
landsche [uitgave] moge hebben:102 Als het in Nederland niet lukte met de
verkoop, dan moest het heil maar van over de grens komen.

Tegelijk met zijn briefstuurde hij Brusse een verhaal voor diens serie 'de
Rinkel Bel' met de weinig literaire titel 'Het dolle leven'. In februari I 926
- de uitgever was nog altijd niet erg snel - bleek dat de serie niet al te best
liep. Bordewijk besloot daarop zijn verhaal maar terug te nemen.

De auteur hield de verkoop van zijn bundels voortdurend en nauwlettend
in de gaten, daarbij de hoop koesterend nog iets terug te zien van het geld
dat hij erin gestoken had. Aan het einde van I926, op IO december, schreef

liu Brusse toevallig vertionien te hebben dat de Haagse boekhandel Berk-
hout geen antwoord zou hebben gehad op de bestelling van drie delen
Fantastische vertellinge,1 voor een van zijn klanten. Berkhout meende uit het
uitblijven van een reactie van de uitgever te mogen opmaken dat de bun-
dels uitverkocht moesten zijn. Hoe zit dat?, vroeg Bordewijk zich ietwat
verbaasd en ook gepikeerd af. Vier dagen later antwoordde Brusse hem dat
Berkhout helemaal geen bundels besteld had. 'Zooals U al wel begrepen
zult hebben zyn FANTASTISCHE VERTELLINGEN lang nog niet uitverkocht.'
Brusse onderzocht de zaak bij de boekhandelaar. Deze vertelde dat er geen
bestelling gedaan was. Toen Bordewuk hiervan hoorde, bedankte hij zijn
uitgever voor de moeite en noenide S.W.F. Margadant, een kennis, als zijn
zegsman. Margadant vernam het verhaal van een vnend van hem die de
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bewuste bestelling gedaan had. 'Dat mijn bundels nu plotseling zouden zijn
uitverkocht, kwam mij overigens ook zelf al zeer weinig aannemelijk
voor. ,103 Aldus de schrijver.

De gelijkenis met het hiervoor al beschreven geval - de tentoonstelling
in I 923 - is frappant. Ook toen was er sprake van de informant-die-het-
weer-van-een-ander-had constructie. Je gaat bijna denken dat Bordewijk
de loyaliteit van zijn uitgever aan het testen was, die hij ervan verdacht
zich te weinig voor zijn werk in te zetten. Niettemin bleef hij nieuw werk
aandragen dat hij graag bij Brusse gepubliceerd wilde zien. Nog in I927
had hij contact met de uitgeverij over de publikatie van een vierde bundel
vertellingen, twee jaar nadat hij het idee voor het eerst lanceerde.  Dit kan
pure armoede zijn - er was misschien geen andere uitgever die eraan wilde
- maar er was waarschijnlijk ook sprake van een wat vreemdsoortige op-
vatting van trouw tegenover zijn eerste echte uitgever, een vermoeden dat
versterkt wordt door het feit dat Bordewijk de manuscripten van De laatste

eer, Grqfreden en ook Bint aan Brusse aanbood.
Hoe het ook zij, de bundels bleven slecht verkopen en in het najaar van

If)28 opperde Bordewijk ze maar tegen sterk verlaagde prijzen op te rui-
men.  Brusse was  niet erg enthousiast en schreef terug daarmee  nog te wil-
len wachten,  66n of twee jaar,  om daarna eventueel tot opruiming over te
gaan. Deze 'grote schoonmaak' heeft pas na I933 zijn beslag gekregen.

Het lijkt wel of schrijven Bordewijks gehele leven in beslag was  gaan  ne-
men, getuige de vele brieven die over en weer met zijn uitgever werden
gewisseld en de terugkerende plannen voor weer een nieuwe bundel.
Overdag was en bleefhij natuurlijk advocaat, die in zijn praktijk in Schie-
dam clienten ontving en naar Rotterdam reisde om er zijn werk te doen
bij het Bureau voor rechtsbijstand aan on- en minvermogenden. Borde-
wijk begon  er in   IyI 8  op de laagste trede, als adviseur,  maar wist  in  een
decennium op te klimmen tot leider van het Bureau. In Geachte confRre
schreef hij  over deze periode,  die een belangrijke inspiratiebron voor zijn
literaire werk was: 'Maar altijd is boeiend geweest de aanraking met de
grote massa, die zich voor de adviseur splitst in individuen, waaronder
hoogst merkwaardige typen. Een enkele heb ik ingepast in mijn letterkun-
dig werk, bv. dat wonderlijk, maar volstrekt niet terugstotend gedrochtje,
dat in Rood Paleis optreedt onder de naam Frt.' (xi, I 64) Zo zijn er nog
meer ontmoetingen, gebeurtenissen en situaties geweest, samenhangend
met het werk voor het Bureau, die een plaatsje hebben gekregen in het
oeuvre:04 Het lugubere hofje dat hij, op weg naar zijn werkplek, moest

passeren, werd de woonplaats van de jonge Katadreuffe uit Karakter. In
deze roman wordt gezinspeeld  op de onlusten  die in augustus   I 927  ont-
stonden naar aanleiding van het 'geval' Sacco en Vanzetti: 'Een deel der
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bevolking liet zich onverklaarbaar aanblazen door een communistische
wind, nog wel om een politieke gebeurtenis in het buitenland.' (I, 478)
Bordewijk heeft iets van deze gebeurtenissen aan den lijve ondervonden
toen hij bij het Bureau werkzaam was dat zich, toen nog, aan de Hoog-
straat bevond, zo schreefhij in Geachte co,l re, en dat in de buurt lag van de
Goudse Singel waar de onrust begonnen was. 11)5

Om een laatste geval van literaire transformatie aan te halen: Bordewijk
werd op het Bureau eens aangevallen door een jongeman,  die hem een tik
met een bureaulanip wilde verkopen. De aanval keert terug in de roman
Bloesemtak, als Leo haar gewezen vriendin Aurora een flinke slag met de
lamp geeft.

Op 29 september stuurde Bordewijk zijn verhaal 'De uitbanning van Fi-
leena' naar Colenbrander van De Gids. Het werd niet geaccepteerd en ver-
scheen pas ruim twee jaar later in het december-numnier van Groot Neder-
land. J.A. Dautzenberg schreef dat het verhaal in stilistisch opzicht totaal
verschillend is van Blokken 'ofschoon het toch in hetzelfde jaar verscheen
(I 93 I).  Blijkbaar is de - vooral stilistische - verandering zeer abrupt geko-

'106men. Dautzenberg zag over het hoofd dat 'De uitbanning van Fileena'
(hoogstwaarschijnlijk) eerder geschreven werd dan Blokken, maar intrige-

rend is wel dat Bordewijk, duidelijk een andere weg ingeslagen met dat
boek, zo'n conventioneel geschreven verhaal meer dan een halfjaar nadat
Blokken in mei  I 93 I was uitgekonien heeft laten verschijnen.  Op het eerste

gezicht lijkt het er op dat hij zich nog niet van zijn oude schrijvershuid ont-
daan had. Bordewijk bleef echter zijn leven lang van dit soort verhalen
schrijven. Vlak voordat Blokken uitkwam verscheen, van december   I 930
tot  en met februari   193 I, in afteveringen  in De Fr(iheid nog het niet erg
moderne 'Klein gruwen'.

De overstap

De grote vraag, en het grote raadsel, is: waarom is Bordewijk overgestapt
van de conventionele en bijna negentiende eeuwse stijl die zijn werk tot
Blokken kenmerkt, naar het strakke en nioderne proza waarmee hij als au-
teur het bekendst is geworden? De auteur schreef in  I 946  aan  Van  Vries-
land dat hij het over een andere boeg gooide, 'zowel wat onderwerp als
vorm als stijl betreft. Aldus ontstond de korte roman zonder individuen
Blokken' . (xI, 479) Tegenover interviewer Nol Gregoor gezeten zei hij:
'Toen had ik er [van de vertellingen] op een gegeven ogenblik genoeg van
en dacht ik: nu moet ik met heel wat anders beginnen en ik moet eens iets
gaan  schrijven  in een andere stijl.  [...] Toen dacht ik:  nu  moet  ik met  iets
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beginnen wat in een zeer sterk geconcentreerde stijl geschreven is en waar-
in geen mensen voorkonien, a]leen maar massa's. En zo ben ik gekomen
tot het boekje Blokken'. "" Tijdens een lezing op  I 6 april  1958 in Arnheni
vertelde de auteur dat hij,  niet deze verandering, indruk op zijii lezers wil-
de  maken.  Hij  had  zich  ook af willen zetten tegen de familieromans,  met
hun conventionele vorm en stijl, die zijn ergernis opwekten. 'Dit streven
vindt men in al zijn latere werk terug en het uit zich in de verandering van
stijl, de ongebruikelijke namen, de neiging tot het scheppen van vergrote
bijna karikaturistische persoonlijkheden,' zo noteerde de journalist van de
Amhenische Coura,it een dag later.

je zou wat boosaardig kunnen zeggen dat Bordewijk ookgedu,ongen was
om eens iets aan zijn 'formule' te veranderen. Hij tininierde al jarenlang
aan de weg zonder als schrijver veel te bereiken. Wilde hij een grotere
kans op succes bij het leespubliek hebben, dan diende hij een radicaal an-
dere weg in te slaan.

Bordewijk werd daarbij op het spoor gezet door wat zich in die tijd,
eind jaren twintig, voordeed in literatuur, beeldende kunst, architectuur
en zeker niet in de laatste plaats film. De weg was die van de (nieuwe) za-
kelijkheid.

In de eerste decennia van de twintigste eeuw ontstonden vele nieuwe stro-
nlingen die het complete terrein der kunsten bestreken: expressionisme, fu-
turisme, dadaYsme, kubisme, magisch-realisme en nog vele andere -ismen.
Er waren kunstenaars, zoals de Nederlander Theo van Doesburg (een van
de pseudoniemen van Ch.E.M. Kupper), die zich voor hun kunstheoreti-
sche opvattingen door een aantal van deze stromingen lieten beYnvloeden.
Van Doesburg was ook de voorman van de internationaal zeer invloedrijke
De Stijl-beweging, die een belangrijke stempel drukte op het kunstleven
tussen 19 I 7, toen het gelijknamige tijdschrift werd opgericht, en I 93 I toen
Van Doesburg stierfen met hem 'a movement, a group and a review', zoals
H.L.C. Jam stelde. 108 1-•h   · 1    .    1ue laeetn die door de groepsleden werden geformu-
leerd over wat kunst betekende, zijn bepalend geweest voor het artistieke
klimaat van die jaren, een klimaat waarmee ook Bordewijk in aanraking
kwam, direct ofindirect.

Jaff6, die veel over de beweging gepubliceerd heeft, noemde zuiver-
heid, harnionie en eenvoud als de belangrijkste waarden die de 'Stijlisten'
in hun kunst tot uitdrukking wilden brengen. Waarden die in vele kunst-
uitingen manifest werden. Om met Van Doesburg te spreken: de kunsten
moeten samenwerken. Hij gebruikte hiervoor de term 'monumentaliteit'
en was het levende voorbeeld van de grensoverschrijdende kunstenaar,
vanwege zijn activiteiten als schilder, architect en literator.

Het streven naar zuiverheid, harmonie en eenvoud had gevolgen voor
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de vormen die de 'Stijlisten' in hun kunst toepasten. Wie kent niet de fel
gekleurde vierkanten op de schilderijen van Mondriaan, de bekende - on-
gemakkelijk uitziende - rood-blauwe stoel van Rietveld en diens Schrd-
der-huis te Utrecht?

Opvallend kenmerk is de voorkeur voor de rechte lijn. Mondriaan, met
Van Doesburg de theoreticus van de beweging, schreef in een van zijn
boeiende stukken over de ontwikkeling van de (lans. De ronde lijn van
oude dansen zoals de wals maakte plaats voor de rechte lijn van de moderne
dansen (de step, boston en tango), waarin iedere beweging onmiddellijk
werd geneutraliseerd door een tegenbeweging. Mondriaan noemde dit een
teken van het streven naar evenwicht. Geen wonder dat vierkant en11)9

rechthoek de meest geliefde vormen waren: iedere lijn werd immers ge-
volgd door een haaks daarop staande lijn. Een tweede in het oog springen-
de buzonderheid is het gebruik van primaire kleuren, iets wat aansluit op
de beginselen van de beweging waarin het begrip 'efficientie' een belang-
rijke plaats inneemt.

Hiermee wordt de link naar de literatuur gelegd. Constant van Wessem in
Het getij en opnieuw Van Doesburg - in ditzelfde tijdschrift en in De Stijl-
gingen flink te keer tegen de epigonen van Tachtig en de woordenvloed
die zij produceerden en die gelardeerd werd met een Oinke portie psycho-

logie. Hans Anten signaleerde in zijn studie Van realisme naar zakelijkheid
terecht:  'Tot na I 930 bleven de romanciers en romancidres van dit 'huiska-
merrealisme' hun populariteit voor velen behouden. Ook andere, met'

1 1 ')

name jongere auteurs verklaarden de oorlog aan hen die werken-in-zo-
veel-delen afscheidden en pleitten voor de terugkeer naar de eenvoud in
beschrijving en een verregaande ont-psychologisering. Het werden de ja-
ren - naast, of liever onder de hoofdstroom van het 'huiskamerrealisme' -
van experimenten met taal en (literaire) vormen. Van Doesburg publiceer-
de onder de naam Aldo Camini dadaistisch proza en als I.K. Bonset een
roman met de weinig populariserende titel het andere gezicht;  abstracte,  suv-

humanistische roman. Ook auteurs als Houwink, Marsman en Van Wessem
lieten zich niet onbetuigd. Met zijn grote essay 'Het moderne proza' heeft
de laatste zelfs een belangrijke bijdrage geleverd aan de theorievorming
rond het nieuwe proza.

Het stuk  verscheen  in  I929  in vijf afeveringen  in De Vrije Bladen, een
tijdschrift dat opviel door zijn onafhankelijke houding: men wilde zich niet
beperken tot een programma. Van Wessem besloot het eerste deel van zijn
(impliciet) programmatische essay met de regels: 'De weerkeer tot den za-
kelijken mededeelingsvorm, die ook de kroniek kenmerkt, zich verradend
in een kort, zakelijk en alleen het essentieele gevend noteeren in de uit-
drukking van toestanden en gevoelens, is reeds een opvallend verschijnsel
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van regeneratie bij vooral buitenlandsche prozaisten en ook een enkele van
onze jongeren. Dit verschijnsel dekt zich niet enkel door het streven naar
uitdrukkingsconcentratie, het is  ook wel degelijk een instinctief weervin-
den van uitgangspunten, die reeds te lang verloren zijn gegaan sinds het
gevoel voor verloop verloren ging in een overbelasting van den tot 'litera-
tuur' geforceerden prozazin. '111

'De moderne prozaschrijver heeft zich aan een nieuwe zelftucht ten op-
zichte van het gebruik van zijn materiaal te wennen.' Zo heette het in deel
twee. En, over de bedoelingen van een auteur: 'De psychologie is een
dwaasheid wanneer zij probeert een uitleg te geven; en om deze zelfde fout
is ook de tendenz-roman veroordeeld, mitsgaders alle humanistische, so-
cialistische en andere opzetten.' Wie dit leest heeft het idee Bordewijk aan
het woord te horen, al duurde het nog wel even voordat hij zijn eigen
ideeen zo expliciet zou formuleren.

Vervolgens probeerde Van Wessem in deel drie antwoord te geven op
de vraag 'Wat is 'modern' proza?' De moderne mens, dus ook de kunste-
naar, heeft afstand van zijn gevoelens weten te nemen. 'Hierin manifesteert
zich onze tijd met zijn zin voor realiteit, zijn bewustz(in van het moderne
leven, zijn nuchterheid voor feitelijkheden, zijn symptoom, dat men in de
kunst 'nieuwe zakelijkheid' heeft genoemd.' Deze nuchterheid manifes-
teert zich in het moderne proza als kortheid: 'Het lijkt of er zinnen tus-
schen weggeschrapt zijn; de zinnen glijden als opeenvolgende beelden aan
elkaar.' Hiermee zijn de meest relevante punten uit het essay genoemd.

Jules Sonnenfeldt riep, drie jaar voordat Van Wessem zijn stuk publi-
ceerde, in diezelfde De V«ie Bladen schrijvers op eens goed naar de meest
recente ontwikkelingen in de filmkunst te kijken. In het uit I 926 dateren-
de  'Roman en film' gaf Sonnenfeldt een soort recept, in de vorm van ge-
boden, aan auteurs: 'Componeer korte scenes. Zorg voor krachtige, direct
aansprekende handeling. Kort en krachtig. Zonder bladzijden-vullende
overdaad. Vermoei Uw lezers niet met de wouden der aarde aan papier
verslindende literatuur-ballast. En dan: Geen filosofie. Geen idee. Geen
moraal. De roman is geen cursus der Volks-Universiteit. '112

Rechte lijnen en primaire kleuren in de beeldende kunst. Efficientie en
anti-moralisme in literatuur en film. Kenmerken van de zo belangrijke on-
derstroom in de kunst van, grofweg, de jaren tussen de twee Wereldoorlo-
gen. Tegen de achtergrond van dit klimaat is Blokken ontstaan, van de hand
van een schrijver die steeds met open oog en oor heeft gekeken en geluis-
terd naar wat zich op artistiek terrein afspeelde.
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HOOFDSTUK VIER

De trits

Een gesublimeerd Rusland

In  mei   I 93 I verscheen Blokken, uitgegeven door De Gemeenschap in
Utrecht. Het is niet onwaarschijnlijk dat Bordewijk het manuscript eerst
aan Brusse heeft aangeboden. Zelfs nadat Blokken en Knorrende beesten bij
De Gemeenschap verschenen waren, stuurde hij op 7 januari  I934 zijn Bi,it
als eerste naar Brusse. Eenzelfde route legde het manuscript van De laatste

eer,  Grafreden  af,  dat  in  I 935 uitkwam maar waarvan de eerste versie al in
maart  I933 naar Brusse werd gestuurd om uiteindelijk, in mei  is)34, bij  De
Wereldbibliotheek te belanden. Tussen de verschijning van de Fantastische

vertellingen bij Brusse en Rood paleis bij Nijgh & Van Ditmar wisselde de
auteur nog wel eens van uitgever. Door gebrek aan correspondentie is niet
meer te achterhalen aan wie dat gelegen heeft. Voor een deel - en dat
wordt duidelijk uit wat er w61 is overgeleverd - hangt deze editoriale pro-
miscuYteit samen met het feit dat de kwaliteit van Bordewijks werk niet
door iedereen even goed werd ingeschat. Anderzijds kan zich bij de auteur
ook het idee gevestigd hebben dat zijn werk niet overal even zorgvuldig
werd behandeld, waardoor hij zich gedwongen voelde om meerdere kan-
didaat-uitgevers te benaderen. Waarom Bordewijk, ondanks de strubbe-
lingen in het verleden, steeds als eerste bij Brusse heeft aangeklopt is moei-
lijk te begrijpen, of het zou vanwege het al eerder iangestipte

loyaliteitsgevoel geweest moeten zijn.

Blokken is opgedragen aan twee grootheden uit die jaren: de cineast Sergei
M. Eisenstein en de natuurkundige Albert Einstein. Of zoals Bordewijk
hen noemt 'filmcomponist en wijsgeer, meesters der verschrikking'. (I,
[8]) Van Eisenstein zag hij wellicht de film 'Pantserkruiser Potemkin'
(I 925), die in september Is)26 voor het eerst in ons land vertoond werd,
ondanks een aanvankelijk verbod door de autoriteiten. In de film worden
de verschrikkingen van de bloedig onderdrukte opstand uit I 905 door Ei-
senstein  getoond.113 Als Bordewijk  naar een voorstelling van 'Potemkin'
geweest is, heeft hij kennis kunnen nenien van de technieken die de regis-
seur hanteerde.114 Mogelijk heeft hij behalve Eisensteins bekendste  film
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ook nog 'De generale lijn' gezien, die in het mei-nummer 1930 van het
tijdschrift Filmliga door Henrik Scholte besproken werd. Feit is dat de twee
in Karabter worden genoemd, naast andere avantgardistische films.115 Ein-
stein kende hij als de Nobelprijswinnaar I 922 voor natuurkunde en als be-
denker van de relativiteitstheorie  uit  1905.  In die jaren werden de twee al-
gemeen erkend als grote ontdekkers: de een op cultureel, de ander op
wetenschappeluk gebied.

Het is en blijft altijd moeilijk aanwijsbaar wat een kunstenaar ertoe be-
weegt veranderingen in zijn werk door te voeren. Hiervoor werd geschetst
hoe het culturele klimaat in de jaren waarin Blokken ontstaan is er in grote
lijnen uit heeft gezien. Blokken kon geen traditioneel werk worden; dat
paste niet meer in de tijd. Voor de korte zinnen, het staccato-achtige rit-
me, had de auteur houvast aan andere literatuur uit die jaren en aan de
film. In dat opzicht had Eisenstein veel te bieden, niet in het minst in tech-
nisch opzicht. Voor 'het verhaal' had Bordewijk eveneens houvast aan Ei-
senstein, al maakte de auteur van R.usland een futuristische staat en schil-
derde hij de opstand zo mogelijk nog dramatischer dan de cineast had
gedaan.

Blokken is het verhaal van een technologisch vergevorderde gemeenschap.
Luchtschepen, raketten en bijzondere bouwvormen (kubisme) geven het
boek een futuristisch tinge. De staat wordt bestuurd door de Raad. Het
individu wordt niet erkend, de staat vertegenwoordigt slechts de massa.
Een verborgen oppositiegroep, Groep-A, ondermijnt de staatsterreur. De
groep wil de staat een menselijker gezicht geven. De mens is, in de optiek
van de staat, niet meer dan een machine met een nummer en daarin moet
verandering komen. De Raad besluit de dragers van zulke gezagsonder-
mijnende ideeen uit te roeien. Na de zuiveringsacties lijkt de Raad stevi-
ger in het zadel te zitten dan ooit, maar het knagen aan de fundamenten
waarop de staat gegrondvest is gaat door. Het failliet van de absolute macht
ligt in het verschiet.

Het onderwerp van Blokken was, zo schreef de auteur op  I 4  december
1938 aan AJ Schneiders, 'den ideaal-comniunistischen staat strevend naar
het collectieve heil van zijn onderdanen maar blind voor de aandriften van
het individu en daarom tot ondergang voorbestemd.' In de brief komen
verder passages voor als: 'Een schrijver moet trouwens niet bij 66n levens-
beschouwing ofstijl blijven stilstaan' - als een van de mogelijke verklarin-
gen voor de vernieuwingsdrang van de auteur - en: 'Ik kies geen partij
voor of tegen [in Blokken en  Bintl,  ik heb alleen getracht te wijzen op  een
zekere grootheid van visie, bij een Staat, bij een School, en te beschrijven
- niet zonder een zekeren weemoed - dat en waarom dit een en ander in,
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door, en aan zijn uiterste consequenties ten onder moet gaan.'116 Het boek
voldeed aan een van de eisen die aan het moderne proza gesteld werden:

geen gemoraliseer.

Dit aspect werd nog eens benadrukt in een lezing van Bordewijk op de dag
voordat de Boekenweek  I 93 5 begon.  Op 4 april  I 935  sprak hij 's middags
in de Rotterdamse Bijenkorf over zijn werk dat tot op dat moment vcr-
schenen was, waarbij ook Blokken ter sprake kwam.

Hans Roest haalde in Elseviers Magazine van 20 november I 982 herinne-
ringen aan de middag op: 'Ik zal die middag nooit vergeten. F. Bordewijk
bleek een zeer gedistingeerde, beheerste heer van middelbare leeftijd te
zijn. Hij hield zich kennelijk op een afstand, ja, ik heb eigenlijk altijd de
indruk behouden dat hij zich afvroeg wat hij eigenlijk in dit gezelschap
deed op een uur dat hij op zijn advocatenkantoor behoorde te zijn. Hij las
niet erg goed en de grafreden waren niet zo boeiend. Ik denk dat hij toen
het voorbij was zich niet minder opgelucht voelde dan de weinige toe-
hoorders.'

In De Maasbode van 5 april werd wat Bordewijk zei over de periode
vanaf de derde bundel Fantastische vertelli,wen tot en met Blokken sametige-
vat: 'De periode, die ligt tusschen de 'Fantastische vertellingen' en den te-
genwoordigen tijd, was voor Bordewijk een periode van zwijgen, waarin

hij zich wilde vernieuwen. Het schrikwekkende onderwerp verveelde
hem. Hij zocht naar een nieuwe visie en een meer eigen vorm, maar [naar]
een beteren stijl en compositie. In 'Blokken' meent Bordewijk een nieu-
wen kijk te hebben gegeven [,1 den kijk op den mensch, die in de massa is

opgegaan. Men heeft dit boek een satyre op het volmaakte communisme
genoemd, echter ten onrechte. Het bewondert niet, maar het keurt ook
niet af Het constateert. [lees: registreert als een camera] Verband met vo-
rig werk valt ook te constateeren in het fantastische [.] 'Blokken' is toe-
konistfantasie, hetgeen niet anders kon, daar er nog geen perfecte comniu-
nistische samenleving  is. [...] 'Blokken'  was een gesublimeerd Rusland'
Hier komen Eisenstein met zijn 'Potemkin' en de gebeurtenissen in Blok-
ken samen.

Bordewijk heeft zowel elementen uit de geschiedenis die Eisenstein
uitbeeldde gebruikt - de eerste Russische 'revolutie'  van  I 905 - als  uit  de
politieke geschiedenis van de USSR, de officiele naam sinds december  I 922,
van meer recente datum. De liquidatie van revolutionaire elementen in
Blokken doet denken aan de grootscheepse zuiveringsacties die Stalin liet
houden onder de OekraTense en Witrussische intelligentsia gedurende de
jaren I929-I 930. Er is meer dat het boek verbindt met Rusland of de USSR,
zoals het erin beschreven collectivisme, gelijkheidsbeginsel, anti-kapitalis-
me, atheYsme en dictatoriale van de Staat. 117
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De nogjonge socialistische staat had het aanvankelijk in zich om indruk
te maken op Bordewijk, en niet op hem alleen. Het is niet ondenkbaar dat
de 'perfecte communistische samenleving', in de woorden van de journa-
list, aantrekkelijke kanten heeft gehad voor een advocaat die regelmatig te-
midden van het volk werkzaam was. Bordewijk heeft de ellende van veel
arbeiders van dichtbij meegemaakt, een situatie die verergerd werd door
de economische recessie die zich na de beruchte 'Black Thursday' (24 ok-
tober 1929) als een olievlek over de westerse wereld uitbreidde. Voor de
in techniek en industrie geinteresseerde Bordewijk moet de start van het
systeem van de zogenaanide vijfarenplannen in I 928 een evenement van
de eerste orde zijn geweest. In een geweldig tempo, ongekend in de men-
selijke beschavingsgeschiedenis tot op dat nloment, werd van een ouder-
wetse, negentiende eeuwse landbouwmaatschappij een moderne itidus-
triestaat gemaakt. Ten koste van vele (ook menselijke) offers, een realiteit
die de op persoonlijke vrijheid gestelde Bordewijk wel dwarsgezeten zal
hebben. Hij heeft vermoedelijk met een zekere anibivalentie tegen de
ontwikkelingen in de USSR aangekeken. Bewondering voor de razendsnel-
le opbouw stond tegenover afschuw over de wrede onderdrukking en be-
strijding van wie er andere meningen op nahielden. Later, na de Tweede
Wereldoorlog, had hij helemaal geen goed woord nieer over voor het
(Sovjet-)communisme.  De  idealen van weleer waren  in  de  loop der jaren
luchtbellen geworden, die wreed werden doorgeprikt door dictator Stalin
en zijn volgers.

Blokken werd in de kritiek onmiddellijk als een modern werk erkend.
Anthonie Donker wenste daar in de NRC van  I 9 december I 93 I  echter iets
aan toe te voegen. Bordewijk behoorde, zo vond hu, gelukkig tot hen die
nog niet vastzaten aan de dogmatiek der moderniteit. Donker moest wei-
nig hebben van de zogenaamde 'erkende jongeren'. Zij faalden, want:
'Hun positie, hun programma legt hun verplichtingen op, legt hun een lit-
teraire pose, een stijl [die der nieuwe zakelijkheid] op, die de spontaneYteit
en de primoriteit van het eenige waar het op aankomt: de zelfverwezenlij-
king in taalschepping, uitsluit.' De schrijver van Blokken was nog onbesmet
door het moderne-om-het-moderne virus, aldus Donker. 'Gemakkelijker
hebben zij het, die door het vooropgezette van litterair program, beginsel
en positie nog niet bedreigd zijn.'

In het geval van Bordewijk kun je zeggen dat hij bewust heeft gepro-
beerd modern te zijn - zowel in stijl (kort en zakelijk) als in onderwerp (de
massa, de techniek) - en er tegelijkertijd in geslaagd is om de 'maniertjes'
van een typisch nieuw-zakelijke schrijver als Ilja Ehrenburg te vermijden.
In zijn uit 1932 daterende studie Ter zake karakteriseerde Donker Ehren-

burgs Das Leben der Autos (1930) - in I 93 I in vertaling uitgekomen als to

79



p.K. Het leven der auto's - als een soort bijbel van de nieuw-zakelijke litera-
tuur, die ook in ons land veel invloed heeft uitgeoefend. Donker, maar bij-
voorbeeld ook Ter Braak, keerde zich later afvan het eens zo indrukwek-              i
kende procade dat Ehrenburg hanteerde. Anten schreef in zijn studie  over
'een  sjablone met grote voorspelbaarheid:"8  Het pamHetachtige karakter,
de reportagevorm en de detaillering in veel nieuw-zakelijke werken ver-
schillen van het 'verhaal' dat in Blokken verteld wordt. Andere Nederland-
se schrijvers van dat moment, zoals M. Revis, Ben Stroman, Jef Last en
W.A. Wagener leunden daarentegen dichter tegen Ehrenburg aan.

Vergelijk deze passage uit Het leven der auto's eens niet de daarop vol-

gende uit Blokken: 'Haast hebben de ingenieurs. Zij denken een nieuw
type wagen uit. Snelheid verhogen. Het gemak vergroten. De prijs verla-
gen. De motor moet zo weinig mogelijk brandstofverslinden. 'Ford' heeft
voor IOO kilometer I I liter benzine nodig. Nou ja, de Amerikanen hebben
zowel benzine als dollars. Tegenover: 'Het werk duurde die nacht.'119

Elektrische lichten op allerlei hoogten maakten het stadsgat, dat de kern
was geweest, tot een stuk dag. Tanks sproeiden kokend water. De sneeuw
smolt allerwegen. Buizen spoten het zand, walsen rolden het glad. Fijne
steen werd gevloerd, en het asfalt ging er over in lange lappen, in banen
van verschillende kleur.' (I, 3 I)

Het taalgebruik van Bordewijk is beeldender, suggestiever en minder
uitgekleed dan dat van Ehrenburg. Als Ehrenburg het over de auto heeft,
schrijft hij even snel en efficient als de bewegingen die de zuigers in de ci-
linders maken. Bordewijk weet plasticiteit en efficientie in een perfecte
mix te combineren; zijn proza wordt nergens vermoeiend.

Jaap Goedegebuure gaat in zijn studie Nieuwe Zakelijkheid uitgebreid in op
de plaats van Bordewijks korte romans uit het begin van de jaren dertig.
Hij stelt vast dat ze, in hun kijk op de moderne techniek, aansluiten bij het
werk van Ehrenburg, Hauser en Revis die als pur sang nieuw-zakelijken
werden beschouwd. De stijl die Bordewijk kiest om deze kijk te verwoor-
den zou schatplichtig zijn aan het expressionisme. 'Men mag zich niet door
de beknoptheid van Bordewijks schrijftrant en zijn voorkeur voor korte,
niet samengestelde zinnen laten verleiden tot de slotsom dat hij zo zakelij k
stileert.'120 Integendeel: juist vanwege die voorkeur, en een veelvuldig ge-
bruik van metaforen, ontstaat er een 'onzakelijke' spanning. Goedegebuu-
re gebruikt onder andere het werk van Bordewijk om aan te tonen dat de

grenzen tussen expressionisme en nieuwe zakelijkheid minder duidelijk
zijn dan veelal wordt aangenomen. De stilistische procddt's van eerstge-
noemde stroming werkten, volgens hem, door in de nieuwe zakelijkheid.
Is Bordewijk daarmee een nieuw-zakelijke auteur geworden, in zijn kijk
op de techniek en zijn stijl? Wat het eerste element aangaat zeker, wat het
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tweede betreft gedeeltelijk, zoals hiervoor werd geYllustreerd. Bordewijk
was, door de beelden en metaforen waarvan hij gebruik maakte, meer lite-
rator dan veel van zijn 'moderne' tijdgenoten.

Goedegebuure schrijft in verband met werk van Ehrenburg, Last en
Stroman over 'documentaire romans' Stronian maakte voor zijn roman
Stad volop gebruik van journalistieke uitingen zoals kranteberichten en ra-

dio-uitzendingen. Bordewijk onderscheidde zich van hen omdat hij een
ander standpunt innam, van een andere opvatting uitging. Goedegebuure:
'Vertegenwoordigers van de Nieuwe Zakelijkheid [...] staan  [...]  in  meer-

derheid op het standpunt dat het ruw-weg verzamelen en presenteren van
de stofbelangrijker is dan het omvormen van die stof tot een literair kunst-
werk. In dat opzicht is er duidelijk sprake van een anti-esthetische hou-

ding. Dit is wat extreem geformuleerd, zo geeft hij toe, maar de stelling1121

biedt een uitgangspunt om Bordewijk, binnen de beweging van de nieuwe
zakelijkheid, een eigen en herkenbare plaats te geven. Het ging Bordewijk
in de eerste plaats om het scheppen van een literair kunstwerk. De catego-
rie schrijvers waarop Goedegebuure doelt, leunde dichter tegen de journa-
listiek aan.

De boeiendste reactie in de literaire kritiek op Blokken kwam van AdJ. Sas-
sen in De Gemeenschap.121 De criticus verwoordde het 'er staat meer dan er

staat' op een literaire manier: 'Dit boek is als een feilloos gemonteerde film.
Er gaat een bekoring van uit die zeer elementair is omdat zij verwekt wordt
door enkelvoudige factoren, die alle de lichte glans hebben van een verruk-
kende luchtspiegeling.' Sassen benadrukte het literaire karakter  van   het

boek, waarmee Blokken zich in zijn ogen onderscheidde van de reportages
en pamfletten die toen verschenen: 'Maar deze spannende fantasmagorie

der verschrikking moet als zoodanig genoten worden, in welke kwaliteit
zij evenmin nalaat een evenzeer dreigende als betoverende luchtspiegeling
te zijn en als kunstwerk het bewijs geeft dat de goddelijke fantasie, impuls
van iedere artistieke creatie, gelukkig nog niet voor goed vermoord blijkt
door het ras der z.g. realisten.'

De auto in de hoofdrol

'Bordewijk heeft een bribanten geestesarbeid verricht, maar hij moet nu

zijn aandacht en zijn schrijftrant uitbreiden met een nieuw element, anders

loopt hij dood. Een derde boek [Blokken meegerekend] van dezen aard

willen wij niet meer. Knorrende Beesten is fascineerend, origineel, talent-

rijk, nieuw. Goed, maar het is nog slechts een gesteriliseerde wereld, rui-
kend naar jodium, lysol, kampfer, ether. Want steriel is deze kunst ook
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nog. Onder andere.' De recensent  van de NRC schreef op 5 augUStUS  I 933
genoeg te hebben van de hardheid en kilheid van Bordewijks proza. Ofde
schrijver zich juist door deze kritiek heeft laten leiden is moeilijk na te
gaan, maar feit is dat hij met Hint een (zij het licht) gewijzigde koers in-
sloeg. De steriliteit is daarin ver te zoeken, integendeel: de wereld van jo-
dium wordt er een van bloed.

Knorrende beesten uit juli  I933 werd in drie afieveringen voorgepubliceerd
in het progressief-katholieke tijdschrift De Gemeenschap, waarin plaats werd
geboden aan auteurs uit de eigen kring maar waar ook anderen zoals
Bordewijk terecht konden. Het boek werd uitgegeven door de gelijkna-
mige Utrechtse uitgeverij. In deze 'roman van een parkeerseizoen', zoals
een deel van de opdracht luidt, staat de auto, het knorrende beest, centraal.
De tegenstelling in vertelperspectief tussen de vrijwel uitsluitend 'ik'-ge-
centreerde fantastische vertellingen en het objectieve, afstandelijke en
(bijna) personageloze Blokken wordt in Knorrende beesten gedeeltelijk over-
brugd. De massa valt uiteen in herkenbare individuen als Bobsien en Sofia
Eufemia, al is van karaktertekening nauwelijks sprake in het verhaal - dat
alleen daarom al de benaming 'roman' niet verdient - en zijn de beschrij-
vende passages nog veruit in de meerderheid.

Dit ontbreken van het weergeven van innerlijk leven was voor criticus
M. Revis in het maandblad De Stem het voornaamste bezwaar tegen het
werkje: 'Deze korte 'roman van een parkeerseizoen' [...] geeft alleen wat
uitwendig valt waar te nemen.' De auteur moest, volgens Revis, 'tasten
achter het beeld der uitwendigheden, hij moet raken tot in het hart der
menschen en der dingen [...] hij mag ons nooit afschepen met den buiten-
kant van het leven; als hij menschen bedoelt, mag hij niet volstaan met op
het lichaam te wijzen, en ook de dingen moeten hem meer zijn dan slechts
hun verschijningsvorm. 1123

Een intrigerende vraag is waarom Bordewijk de auto tot onderwerp van
zijn verhaal heeft gemaakt. Hij was gegrepen door de techniek en haar
mogelijkheden, zo blijkt uit zijn oeuvre, en de auto neemt daarin een met
onbelangrijke plaats in. Voortdurend wordt in de auto-rijke passages het
element snelheid benadrukt. Bordewijks personages zijn steeds sportieve
rijders en vooral de combinatie (aantrekkelijke) vrouw en auto was zeer
verleidelijk voor de auteur. De vrouw - verheven, verdorven of soms
mannelijk, maar altijd kwetsbaar voorgesteld - die de machine controleert
is een beeld dat regelmatig terugkeert. In Knonende beesten, waar een
vrouw vervaarlijk rondscheurt in haar 'blauwe beest' (I, 50), maar ook al
jaren eerder in de vertelling 'Dr Kalkemeijer en de dood' als de mooie
mevrouw Praefittlich rijdt in 'een grote, lichtgele torpedo-auto, zacht zoe-
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mend als een geweldig, glanzend insekt.' (vI, 50)124 Stoer gedrag, erotiek
en auto's zijn elementen in een driehoeksverhouding.

De verschijning van het boekje kan echter niet los worden gezien van
het gegeven dat erjuist in deze jaren werk verscheen waarin auto's zich in
een bijzondere belangstelling mochten verheugen. Al eerder is de invloed-

rijke roman van Ehrenburg genoemd, en na Bordewijk heeft ook Revis
een boek over de auto geschreven: Gelakte hersens  ( I 934)· De auto was hEt
symbool van de moderne tijd en benadrukte het verschil tussen arm en

rijk. De heilige koe van nu was destijd evengoed een statussymbool.
Ehrenburgs boek is 'een felle aanklacht tegen het kapitalisme, dat in zijn

meedogenloos winstbejag de mens volkornen domineert en demorali-
seert. In Knorrende beesten zijn de vuile Bobsien en de sloof Sofia Eufe-,125

mia representanten van de arbeidersklasse - 'Toen dacht hij vanzelf aan

Karl Marx.' (I, 66) - en staan ze tegenover de decadente en verweekte man
en vrouw uit het verhaal; de kapitalisten die hun auto's gebruiken om hun
eigen imago op te vijzelen en hun primitieve driften te bevredigen. De

wagen van de arbeider is een klein dier,  'dof van verwaarlozing'  en soms
met  'schurftplekken'  (I,  69),  die van de rijke behoort tot de categorie  'ge-
hoorzame beesten, de sterke, de betrouwbare, zachte, de bevallige en ge-
weldige, de schone beesten van hun geboorte: (I, 57)

Presenteerde Ehrenburg zijn boek als aanklacht, voor Bordewijk was
Knorrende beesten niet meer dan een in literaire vorm gegoten beschrijving,
zonder een expliciete moraal, van de kloof die er gaapte tussen de bezit-
tende en de werkende klasse. Een beeld waarmee de toenmalige economi-
sche situatie haarscherp getekend wordt, toen de westerse wereld zuchtte
onder de last van een ongekend wijdverbreide crisis. Zoals Bordewijk met
Blokken zinspeelde op de situatie in de ussR en met Knorrende beesten op de
crisis, zo liet hij in Bint de ordeproblematiek aan de middelbare scholen

weerspiegelen.

Roman van de tucht?

Zijn 'bestseller' verscheen in november I934 en zorgde er, samen met Ka-
rakter, voor dat Bordewijk tot op de dag van vandaag gelezen wordt. Het is
het verhaal van leraar De Bree die les gaat geven aan een school waar di-
recteur Bint de scepter zwaait. De sfeer is er een van tucht en orde, geheel

volgens de regels van Bint. Maar deze man van staal blijkt uiteindelijk niet
sterk genoeg om de consequenties van dit regime te kunnen dragen. Bint

bezwijkt onder de loodzware  last van het systeem dat hij  zelf in het leven

geroepen heeft en verdwijnt van school.
Op 7 januari bood Bordewijk het manuscript aan uitgeverij Brusse aan.
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'Ik hoop dat het in Uw smaak moge vallen. Ik ben overtuigd dat het werk
goed is. En ik meen dat het meer toegankelijk zal zijn voor een lezerskring
en kooperskring van eenige beteekenis dan mijn vorige boeken.'126 Bij
Brusse was men daar minder van overtuigd. Na iets meer dan twee weken
wachttijd berichtte de uitgeverij: 'Uw roman Bint hebben wij gelezen.
Het werk trekt ons met aan. Wij kunnen het niet aanvoelen in zijn betee-
kenis en achten het daarom als uitgaaf niet  op zijn plaats  in onze handen.'
OfBordewijk zijnjongste werk nog elders heefi aangeboden, buiten Brus-
se en de uiteindelijke uitgever De Gemeenschap, is niet bekend.

In de al meermaals aangehaalde brief aan Victor E. van Vriesland van  26
maart  I 946 schreef Bordewijk over zijn  Bint:  'Ik  heb daarin brokstukken
verwerkt van een fantastische vertelling die niet gepubliceerd werd en de
titel had: 'De zieke leraar en de spiritusvereniging'. In Den Haag deed jaren
geleden een hardnekkig gerucht de ronde dat een vereniging van brandspi-
ritusdrinkers nachtelijke bijeenkomsten hield in het Bos. De school van
Bint (maar met een heel andere directeur) en de jongens van de 'hel'-klasse
met hun namen, alsook een enkele leraar komen daar in voor.' (xI, 480)
Het boek gaat, evenals het later verschenen Karakter, tel:ug op een eerste
aanzet en het citaat maakt duidelijk dat het onderwerp 'school' Bordewijk
al eerder heeft beziggehouden. Aan Nol Gregoor vertelde hij over zijn lite-
raire doorbraak: '[...] men kan natuurlijk zeggen: de schrijver van Bint is
iemand geweest  die zelf leraar was en die zijn ervaringen heeft als leraar.
Maar men kan ook zeggen: dit is de weergave van een leerling geweest, die,
tot een zekere rijpheid gekomen, gedacht heeft: dat ga ik nu eens opschrij-
ven, want ik heb zo'n leraar ofeen aantal van die leraren meegemaakt. ,127

Beide suggesties moeten worden overgenomen. Bint opent veelzeg-
gend met de opdracht 'Aan mijn rector en zijn staf, ofwel aan Van Aalst en
de anderen die de jonge Ferdinand mede hebben gevormd. Voorop gaat
Van Aalst, de rector die drie jaar na de verschijning van Bint overleed en
werd geeerd met een 'In memoriam' van zijn oud-leerling. De oud-rector
kan Bordewijk voor ogen hebben gestaan toen hij zijn figuur Bint schiep,
al was Van Aalst slechts een van de velen die vonden dat een school met ij-
zeren discipline geleid moest worden. Een tweede model ligt voor de
hand: de als een verlicht despoot optredende directeur Van Berkum van de
Gemeentelijke Openbare Handelsschool in Den Haag.

De andere suggestie - ervaringen van een leraar - is even waarschijnlijk.
Bordewijk heeft tenslotte jarenlang aan twee scholen lesgegeven. In Bint
komt een passage voor waarin de leerlingen van de hel-klas door elkaar
zijn gaan zitten om leraar De  Bree te misleiden. Bordewijk schreef op 27
januari  I 93 5  aan zijn oud-leraar E.B. Koster:  'Mag ik nog even opmerken
dat naar ik geloof mijn voorstelling van het opgeven van valsche namen
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(wat voorgekomen is op een school waar ik later les gaf, - maar gelukkig
met bij mij) juist is?'128 Voor de portretten van de leerlingen die het boek
bevolken zal hij ongetwijfeld uit eigen ervaring hebben kunnen putten.
Een aardig detail is dat in  I 925 een gedenkboek verscheen ter gelegenheid
van het vijftigiarig bestaan van de Rotterdarnse Handelsschool. Hierin
werden ook leerlinglijsten opgenomen, met bekende namen als Punselie
(leerling studiejaar   I 9 I 6)  en  Kret  (idem,   I 889).129  Het is voorstelbaar  dat

Bordewijk dit boek heeft ingezien, en zich voor Bint heeft laten inspireren
door enkele namen van leerlingen.

Keren we terug naar het citaat uit de brief aan Van Vriesland. Waarom
heeft de auteur in zijn Bint 'een heel andere directeur' opgevoerd dan in
zijn oorspronkelijke vertelling, en deze tevens tot naamdrager van het
boek gepromoveerd? Deze verandering heeft te maken met de tijd waarin
Bordewijk zijn vertelling moet hebben omgeschreven tot een korte ro-
man, zoals hij Bint karakteriseert. Directeur Bint staat voor orde, voor ab-
solute tucht. Tucht en orde in de maatschappij en in de afspiegeling van
die maatschappij, de school. 'Ik eis van ieder: tucht. Ik ben hoogst mo-
dern. De tijd is voorbij van gemoedelijkheid, van verbroedering. Dit ge-
slacht is ta bandeloos: (I, 78) Zo krijgt De Bree van zijn mentor te horen.
De mensen zijn slap, hebben geen eigen wil en laten zich meedrijven op
de golven van het dagelijks leven, beweert de directeur. Maar: 'De mens
moet gehoorzaamheid leren en tucht: (I, I 06) Volgens Bint moest daar-
mee op school begonnen worden, want de ouders waren veel te week om
hun eigen kroost fatsoenlijk op te kunnen voeden.

Sinds het begin van wat wel de eeuw van het kind wordt genoemd,
werd er geexperimenteerd met alternatieve onderwijsmethoden. Het kind
werd serieuzer genomen, het kreeg meer zelfstandigheid en verantwoor-
delijkheid. Op veel scholen wonnen psychologische straffen terrein op lijf-
straffen: kinderen moesten beseffen wat ze verkeerd hadden gedaan. Slaan
was te gemakkelijk: de ernst van de overtreding diende aan de hand van
een lesje duidelijk te worden gemaakt. In de praktijk leidde deze liberali-
sering tot problemen. Halverwege de jaren dertig hadden tal van scholen
met grote ordeproblemen te kampen. Tijdens de Bijenkorf-lezing van 4
april  I 93 5 in Rotterdam zei Bordewijk over Bint dat het aandacht had ge-
trokken 'want het stelt een opvoedprobleem en het geeft een opvoedings-

systeem, hetgeen in een land, waar het gezinsleven zoo sterk ontwikkeld
is, allicht tot belangstelling prikkelt.' Aldus de journalist van De Maasbode,

terwijl zijn collega van Het Vaderland noteerde: 'De belangstelling voor dit
boek verklaart spr. uit het daarin gestelde opvoedkundig probleem en uit-
gewerkte opvoedkundig systeem. Een dergelijk boek trekt de aandacht
van den Nederlander, een van wiens grootste deugden het gezin is.

9 130
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Op deze thematiek - pedagogische problemen - werd uitgebreid inge-
gaan, zowel in de literaire kritiek als in reacties uit onderwijskundige hoek.
Ter Braak schreef in Het Vaderland van 27 januari I935: '[···] als zodanig is
Bint met een onmiskenbare, want geYnspireerde woede geschreven tegen
het systeem Pestalozzi-Ligthart-Montessori-Casimir-de Vletter, dat berust
op de nog niet zo lang geleden definitiefontdekte 'kinderziel': In het Cri-
tisch Bulletin131 getuigde Anthonie Donker van zijn voorwaardelijke sym-
pathie voor de ideeen van Bint: 'De hardheid van Bordewijks onmogelijke
stellingen is een haast sympathiek tegenwicht voor talrijke halfheden van
dezen tijd, die wel begrip voor het kind heeft getoond en zachtheid en
goeden wil aan den dag gelegd, soms zelfs wijze leiding voor hem is ge-
weest maar die het element van tucht gaandeweg heeft geelimineerd.' In
Boekenschouw van I 5 april van hetzelfde jaar werd daarop ingehaakt:  'Is zijn
boek een aanklacht tegen de paedagoochelarij, het sentimentele welwil-
lende begrijpen van het kind, waarmee tegenwoordig zo graag geschermd
wordt?'

Er zullen met veel literaire werken in onze literatuur zijn die zo uitgebreid
in de schoolwereld aan de orde zijn gekomen als Bint. Arnold Saalborn, le-
raar Nederlands, publiceerde in het Weekblad voor gymnasiaal en middelbaar

onderwi)s  van 24 april   I 935 een vernietigend stuk tegen  boek en schrijver.
'De heer Bordewijk is een nare man, als hij schrijft.' En: 'De heer Borde-
wijk moet wel een zielig verdraaide geest hebben, om zoo iets te kunnen
schrijven en dus denken.' Niet mis was ook: 'Bint schept moordenaars, en
sadisten, geen maatschappelijke mogelijkheden. Daarmee is het systeem,
dus het boek, dus de heer Bordewijk ten doode opgeschreven. ,132 Ter
Braak reageerde een week later, als Sagittarius, in Het Faderland van 30

april op Saalborns stuk. Saalborn had er werkelijk niets van begrepen:
'Want men zou zeggen, dat de roman 'Bint' zoo duidelijk een groteske is,
dat zelfs de gevoelige heer Saalborn het wel had kunnen merken.' Ter
Braak had al eerder in de krant geschreven over 'de toon van een uitmun-
tende groteske'.

Op het stuk van Saalborn volgden andere artikelen in het Weekblad
(enz.), waarop Saalborn op I mei gebelgd reageerde: 'De heer Bordewijk
kan tevreden zijn. De pennen komen in beweging, de tongen los. •133 Ook
de pen van B. van Noort kwam in De Christelilke Kweekschool van 3 I mei
1935 in beweging: 'Bordewijk zal ook niet willen beweren dat een man als
Bint in ons land bestaat of zelfs in enige school wenselijk is. Wel wil hij
zeggen dat de tucht systematisch-hard moet zijn, dat de school alleen eisen
stelt en absolute handhaving van alle regels vraagt. Maar zijn harde systeem
moet niet het hart buitensluiten. Niet alleen een begrijpen van de leraren
door de leerlingen, maar ook een verstaan van de leerlingen bij de leraren.
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Geen onderwerping, maar gehoorzamen. Onderwerping ligt op 't vitale
niveau, het is dom-gemakkelijk tenslotte; gehoorzamen ligt op een ethisch
niveau en dat wensen we als basis bij de tucht op onze school. ,134

In jaargang  I 935  van  het tijdschrift Paedajogische StudiEn verscheen een
artikel van de bekende pedagoog Ph. Kohnstamm over het boek onder de
titel 'Een schip op 't strand!' Bordewijk refereerde eraan in een brief ian
CJ. Vos, van uitgeverij De Gemeenschap op 20 november van dat jaar: 'Ik
dank U voor de toezending van het artikel van prof. Kohnstamm, dat ik
weliswaar niet beaam, maar toch zeer belangwekkend vind. '135 Wat Kohn-
stamm beweerde komt, kort gezegd, op het volgende neer: de (literaire)
kritiek verloor - door vooral de stilistische kwaliteiten van Bint te bena-
drukken - de kern van het verhaal uit het oog, namelijk dat het systeem
van Bint blijft voortbestaan na zijn verdwijning. Een belangrijke, bijna vi-
sionaire, passage is die waarin Kohnstamm verwees naar de buiten-literaire
werkelijkheid, naar wat zich in de wereldpolitiek aan het voltrekken was:
'In een tijd, waarin het lot van gehele volkeren, straks wellicht van de ge-
hele wereld, door theorieen wordt beheerst, die vroegere geslachten niet
minder als duidelijk pathologisch zouden hebben gevoeld dan dit boek,
dient men zich niet in slaap te laten wiegen; men zou - gelijk elders - on-
zacht kunnen worden opgeschrikt.'

Kohnstamrn wenste Bint op te vatten als een waarschuwing voor wat
komen ging. 'Als deze 'Zender' de behoefte zou wekken aan bezinning op
de gevaren van deze tijd, zou eenmaal te meer het kwade ten goede zijn
geleid.'136 Geen tendens  maar  w61 een waarschuwing.  Het is aannemelijk
dat Bordewijk vooral deze opmerking 'belangwekkend' vond.

De vaak felle reacties uit onderwijskundige hoek zijn verklaarbaar. Het
was slecht gesteld met de discipline van de jeugd, zo blijkt uit talloze pu-
blikaties.  In Het Onden«is van 6 oktober 1934, juist voordat Bint uitkwam,
werd  over het zogenaamde Tuchtrecht bericht. In december   I933   ver-
scheen een rapport, afkomstig uit katholieke kringen, waarin gesteld werd
dat de onderwijzers van wetswege uit weinig of geen bevoegdheden had-
den om tegen lastige leerlingen op te treden. De schrijver van het artikel in
Het Ondenvijs pleitte voor een soort van Tuchtrecht. Het kwam erop neer
dat moest worden vastgelegd welke bevoegdheden leraren hadden om
leerlingen te straffen. In Het Katholieke Schoolblad van 7 februari   I 935   is  in
het stuk 'Rond het tuchtprobleem' een aardige schildering te vinden van
wat zich aan de scholen en in de grote maatschappij aan het voltrekken
was.

In de literatuur over Bint wordt vrijwel steeds verband gelegd met de poli-
tieke situatie in Duitsland, waar Hitler sinds januari  1933  aan de macht was.
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Het personage Bint wordt, zonder dit met zoveel woorden te beweren, een
soort Hitler-kloon met al even autoritaire trekjes en een even onstilbare
honger naar absolute macht. Maar Bordewijk heeft meer naar de Neder-
landse situatie gekeken, vooral naar de situatie op de scholen, dan naar de
gebeurtenissen bij onze oosterburen.

Wat was er, volgens de auteur van 'Rond het tuchtprobleem' aan de
hand?: 'Onze Minister van Onderwijs [Marchant] mag dan al niet weten
van 't bestaan van een tuchtrechtprobleem, niet te min bestaat het. Het
rapport-Smeets [hetzelfde als hierboven bedoeld wordt] vond bespreking
en  instemming in schier alle onderwijsorganen  [...].   Hoe dit rapport  de
vinger legde op een wondeplek en hoe ons volk wellicht in al zijn geledin-
gen voelt dat er aan onze tucht iets hapert, blijkt wel uit de talrijke beschou-
wingen, die sinds het verschijnen van dat rapport in de pers van alle rich-
tingen zijn verschenen. [...] Het schoolleven wordt in talrijke gevallen
versomberd, vergald en vaak totaal bedorven door een paar deugnieten en
hun illustre familie, die schandelijk misbruik maken van de rechteloosheid
van den onderwijzer. [...] Het tuchtvraagstuk is voor school en kind, voor
land en volk van veel dringender aard en van veel hoger betekenis van
[dan] de spellingskwestie, waaraan de minister zo energiek zijn krachten
wijdde. [...] Men mag toch trots alle waarschuwingen de ogen niet blijven
dichtknijpen voor een kwaad, dat daadwerkelijk bestaat en voortwoekert,
en dat sinds lang al gevaarlijke proporties heeft aangenomen. Dat ware je
reinste struisvogelpolitiek tegenover een euvel, dat vooral in onze dagen
de grootste onheilen kan aanrichten, nu alle tuchteloosheid zo'n vruchtba-
re voedingsbodem vindt in en zo juist past bij de mentaliteit van ontevre-
denheid [de crisis], die duizenden  in haar greep sluit. '137

We weten uit een interview hoe Bordewijk tegen tucht op scholen aan-
keek. Het vraaggesprek werd opgenomen in het niet meer te traceren
schoolblad De Stokroosstem, orgaan van het Stedelijk Lyceum in Den Haag,
maar werd ook (gedeeltelijk) afgedrukt in het Weekblad voor gymnasiaal en
middelbaar onderwijs van 17 april  I935·  Het volgende citaat  is niet alleen  il-
lustratiefvoor Bordewijks opvattingen over tucht, maar eveneens voor de
werkmethode die hij er op nahield: ' "Ik ben van mening, dat de werkelij-
ke kunst met tendenz weinig ofniets te maken heeft. 'Bint' is dan ook noch
een aanklacht tegen de leraren noch een tegen de leerlingen. Wel is het
mijn overtuiging dat het tegenwoordige systeem van lesgeven verkeerd is.
Ik ben een absolute tegenstander van de methode Ligtharti38; een spartaans

systeem is waar het de School betreft volkomen op zijn plaats. En wat het
element overdrijving betreft, het spreekt vanzelf, dat het geheel wat aange-
dikt is. Maar dit gaat buiten de inhoud om, aangezien het een kwestie van
uitbeelding is. Het naturalisme in de roman kan ik niet bewonderen en het
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gaat er volgens mij meer en meer uit. Geen naturalisme en beknopte, ex-
pressievolle stijl, ziedaar het recept voor 't boek van de toekomst." [...] Ik
vind nu eenmaal een dergelijke beschrijving [vergrote werkelijkheid]
niooier, tekenender, expressievoller dan een naturalistische. Dat het echter

werkelijkheid is, die ik uitgebeeld heb, zij het dan vergroot, daarvan ben

ik  overtuigd.  Zelf ben ik leraar geweest  aan een middelbare school  en  de

ervaring heeft mij geleerd, dat in bijna iedere klas leerlingen voorkomen,
als die ik in 'de Hel' tezamen bracht. Volgens mij moet de leraar op school

despoot zijn; dat is de enige manier waarop hu iets bereiken kan. Bint, de
zender, die door middel van de lange en korte golven, i.c. de leraren, een
nieuwe gedachte uitzendt, faalt persoonlijk: het systeem is sterker dan
Bint. Maar dit doet aan het systeem op zich zelfniets af. Dit falen drukt al-
leen uit, dat de leraren zo goed als de leerlingen opgevoed moeten wor-
den; omdat er nog maar al te veel leraren zijn die niets ofbijna niets bij hun
klassen hebben te vertellen. Bint voedt dan ook zijn leerling-leraren, zoals
de leraar De Bree zichzelf (en zijn collega's) noemt, op: hij stuurt hen b.v.
met een klas op een vacantiereis. Op deze reis moet de verhouding tussen
leraren en leerlingen kameraadschappelijk zijn: geen 'ge-meneer' meer.
Maar zodra is de reis om en begint de school weer of de leraar moet des-
poot worden. 93 '139

Uit het citaat spreekt dat Bordewijk niet veel op had met kindvriende-
lijk onderwijs. De leraar moest autoriteit uitstralen, ver boven de leerling
staan, een zienswijze die we terugvinden bij directeur Bint: ' "Ik eis van de
leraar dat hij zich niet inleeft in het kind, dat hij niet daalt. Ik eis van het
kind dat het zich inleeft in de leraar, dat het klimt.' Om er vervolgens, met
'vergrote werkelijkheid' aan toe te voegen: 'Ik eis dat het zich inleeft in
tien leraren. Ik eis dat het tienmaal gehoorzaamheid zal kennen, tienmaal
tucht, dat het door tien volwassenen zal worden getuchtigd." ' (I, I06) An-
derzijds is er iets dat in tegenspraak lijkt te zijn met Bordewijks voorkeur
voor een strenge aanpak van leerlingen. Zijn zoon Robert zat op het VCL in
Den Haag, een school die bekend stond om haar gemoedelijke sfeer en
waar een geest van verbroedering heerste. Max Nord, die bij Robert in de
klas zat, schreef: 'Juist dear, ik herinner het mij, was er beroering [toen Bint
verscheen], opwinding, werden tersluikse blikken  op de jonge Bordewijk
geworpen. Toch moet in die omgeving het eerst en het Ineest begrip heb-
ben bestaan voor een bock dat de uiterste tucht niet alleen in haar verleide-
lijkheid, maar ten slotte in haar oneigenlijke resultaten laat zien zowel als in
haar opperste onverdraagzaamheid En onverdraaglijkheid.'140 Maar, inder-
daad, verbroedering en gemoedelijkheid - zie de fietstocht in het boek -
kunnen gemakkelijk omslaan in ordeloosheid en chaos. Tucht blijft nodig
om deze omslag te voorkomen.
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Bordewijk stelde dat een kunstwerk geen bedoeling mocht hebben. Zo
ook  tijdens de Bijenkorf-lezing  in 1935, waarin hij benadrukte  dat  zijn
boeken Blokken, Knorrende beesten en Hint geen tendens bevatten 'Inzake

communisme, of fascisme, of wat dan ook'. Een tendens had niets met
kunst te maken. 'Wel is er naar gestreefd de idee met een zekere verhe-
venheid Uit te beelden. Daarmee wilde hij zeggen dat Bint absoluut niet'141

bedoeld was als satire, zoals bijvoorbeeld Ter Braak het las. Dit zou im-
mers toch een bepaalde 'bedoeling' suggereren.

In een briefaan een onbekende bewonderaar, een scholier, berichtte de
auteur op 8 augustus  1935:'  'Bint' is allerminst een satire. De meest juiste
opvatting is van Uw leeraar: hij noemt het de uiting van een nieuwe geest.
Met propaganda gaat hij echter weer te ver. Kunst nioet zoomin mogelijk
een bepaalde, politieke of andere, tendentie hebben.  Men doet m.i.  het
best dit boek slechts te beschouwen als een in het vergroote geprojecteerde
werkelijkheid. Dat het door de daarin uitgesproken gedachten een tegen-
wicht vormt tegen veel zoetelijks inzake schoolopvoeding spreekt vanzelf.
De kwestie is voor den schrijver echter dat het scheppen van een tegen-
wicht niet heeft vooropgestaan. Dan toch zit men al midden in de tenden-
tie. Maar nog minder dan een pleidooi is het een satyre. De schrijver heeft
wel zijn meeste figuren, de hoofdfiguur vooral, met een zekere genegen-
heid geteekend, maar was onpartijdig genoeg hun systeem in zijn uiterste
consequentie te doen mislukken, en den bouwmeester zelfvan het systeem
te breken. Zoo heeft het boek ten slotte toch nog een zekere strekking,
maar alltkn deze: dat wij bij al wat wij maken menschen blijven, en op het
onverwachtst het hart het kan winnen van het systeem.

,142

Eenzelfde gedachte komt naar voren in het befaamde stuk dat Bordewijk
schreef tegen A.M.  de Jong en Dirk Coster naar aanleiding van hun reac-
ties op het bock.143 Vooral die van de laatste is bekend geworden, deels

vanwege de ongewone felheid maar zeker ook vanwege de onbegrijpelij-
ke, maar ook wel verklaarbare conclusies waartoe Coster komt. In 'Bint,
of de kroning der schoften' stelde hij dat het boek een 'psychische afwij-
king' was, een fascistorde sfeer ademde en dat de hoofdfiguur een schoft
was  en  'dus' zijn schepper Bordewijk ook.144 Coster was hevig geschokt.
Sinds 30 januari  I 933 was Hitler in Duitsland aan  de macht, vanaf mei van
dat jaar werden partijen en vakverenigingen er verboden, en in juni-juli
1934 werden Rijhm, stafchefvan de SA, en de hem trouwe sA-leiding ver-
moord. Macht, tucht en orde waren kernbegrippen uit de nationaa]-socia-
listische leer en nu propageerde een Nederlandse auteur deze in zijn Bint?
Costers spookbeeld van aanstormende fascistische horden heeft hem met
andere ogen naar het boek doen kijken.

De tekst van de radiorede die A.M. de Jong op I 2 oktober I935 voor de
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Vara-radio uitsprak is helaas verloren gegaan, maar de strekking ervan kan
uit een tweetal bronnen (ten dele) worden gereconstrueerd. In de eerste

 

plaats uit Bordewijks reactie 'Drie vijanden van Bint'.145 De Jong identifi-
ceerde Bordewijk volledig met Bint en beging daarmee een ernstige fout,
aldus de verontwaardigde auteur. Door critici die redeneerden als De Jong
heeft een aantal schrijvers, zoals Hermans en Reve, zich voor de rechtbank
moeten verantwoorden. De tweede bron is de recensie van De Jong van
Rood paleis in Het Volk van 23 december I936. Daaruit blijkt dat hij, ruim
een jaar na dato, niets wenste terug te nemen van zijn eerdere beweringen

die hij voor de radio had gedaan: 'Bint was een demonstratie van fascistisch
sadisme in de opvoeding op een H.B.s., maar zo tot in het walgelijke aan-
gedikt, dat velen meenden, in het boek een overdreven satyre te moeten
zien. Wat de heer Bordewijk ontkende, zonder nochtans openlijk toe te
geven, dat hij deze S.A. man-achtige paedagogiek als de enig juiste voor
onze tijd aanbeval. Dirk Coster heeft het weerzinwekkende boek in 'De
Stem' onderhanden genomen en het 'de kroning der schoften' genoemd.
Ondergetekende heeft het in een radiolezing op soortgelijke wijze geka-
rakteriseerd. De heer Bordewijk heeft ons beiden in een anti-critiek sma-
lend als critici gedisqualificeerd, waarin wij, zonder veel hartzeer, hebben
bert. st.' Ook Coster heeft zijn mening over het boek en zijn maker nooit
herzien. 146

Bint kan worden gelezen als een moderne tragedie. De ex-gymnasiast
Ferdinand Bordewijk heeft er een moderne versie van het Icarus-verhaal
van gemaakt. Directeur Bint is de twintigste-eeuwse Icarus: 'HU gaat niet,
hij valt. Anderen, bedachtzameren, niet zo snel en zo loodrecht stijgend, -
volgelingen zouden wellicht kunnen slagen. In Bint het oude conflict van
fantasie en werkelijkheid. ' (xI, 44 I) Met deze laatste intrigerende opmer-
king wordt de link gelegd naar onze tijd, waarin het einde van het boek
heeft gezorgd voor de nodige, soms felle discussies.

Het begon met het artikel 'Kwestie van Karakter' van Helbertijn Schmitz-
Kuller uit  1980. Het venijn zat weer eens in de staart:  'Bint is de roman van
de tucht en niet van de ondergang van die tucht. [...] Tucht, zelftucht,
macht. Niet in het minst in de jaren dertig geladen begrippen. Het lijkt
erop dat Bordewijk zich zeer bewust was van de gevaarlijke kanten ervan
en er daarom in zijn roman op uit was ze tot de 'ondergang' te laten leiden.
De bewondering waarmee hij ze echter beschrijft en de geringe overtui-
gingskracht die de bedoelde ondergang krijgt, vormen een intrigerende
contradictie. '147

Harry Scholten reageerde op deze slotsom. Hij vond dat de auteur er
w61 in geslaagd was te laten zien dat het menselijke het uiteindelijk wint
van het systeem. Bint was in zijn ogen juist de roman van de ondergang van
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de tucht. 148 Daarop bleef het stil, maar enkele jaren later diende Cees de
Ruiter Scholten van repliek. Hij steunde Schmitz-Kuller: 'De strekking
van de roman blijft een inteerendprobleem'. Als dit de intentie van Borde-
wijk met Bint geweest is, dan heeft hij zijn intentie uitstekend in de roman
gerealiseerd.' Scholten reageerde onmiddellijk: 'Bordewijk blijkt onmis-
kenbaar geboeid door tucht en machtsambitie, maar biedt deze begrippen
tegelijkertijd steeds aan in een verdeeld-menselijke beleving. Juist door
deze combinatie is er sprake van een intrigerend schrijverschap. •149 De par-
tijen kwamen er met uit: was Bint nu de roman van de tucht ofjuist van de
ondergang van de tucht?

Vooropgesteld moet worden dat de auteur het prachtig zou hebben ge-
vonden dat de strekking van zijn boek zowat een halve eeuw na verschij-
ning nog zo'n 'intrigerend probleem' kon zijn, al zou hij niets gehad moe-
ten hebben van het gevis naar zoiets als een strekking, een tendens. In het
interview in De Stokroosstem zei Bordewijk over het slot van zijn werken
Blokken en Bint: 'Het verschil tussen boeken als vanJo van Ammers Kuller,
Johan Fabricius en van mij zit hoofdzakelijk hierin, dat de eerste twee au-
teurs hun romans volkomen afmaken.   [...]   Dit  is bij 'Blokken'   en   'Bint'
niet 't geval. De intrige is hier niet af. Aan den lezer nu om het boek, met
inachtneming van 't geschrevene in de geest afte maken. [...] In deze rich-
ting moet het publiek worden opgevoed.,150 Bordewijk wilde zijn lezers
laten nadenken over de afoop en daarin is hij uitstekend geslaagd, mis-
schien wel meer dan hem liefwas.

Roepen we professor Kohnstamm nog even in herinnering: 'Als deze
'Zender' de behoefte zou wekken aan bezinning op de gevaren van dezen
tijd, zou eenmaal te meer het kwaad ten goede zijn geleid.'151 Deze geva-
ren waren legio en kwamen allemaal voort uit de sociaal-economische cri-
sis die Nederland tussen 1930 en I940 in haar greep hield. Het dagelijks

leven werd beheerst door 'dreigend offeitelijk ontslag, inkomstenvermin-
dering, stempelen  en  armoede,  en [...] psychische gevolgen als frustraties,
spanningen en angsten'. 152 Voor Kohnstamni was vooral de psychologische

uitwerking van de crish interessant. Een bekend verschijnsel is dat mensen
in tijden van crises sneller vervallen tot instinctief gedrag. Woorden van
Bint dringen zich op: 'Dit geslacht is te bandeloos." ' (I, 78) Bordewijk
heeft dit verval gesignaleerd en zijn opvattingen daarover op een literaire
manier verwoord.

De schrijver wilde twijfel zaaien zonder zekerheden te oogsten. In 'Drie
vijanden van Bint' - tot wie hij ironisch ook zichzelf rekende - schreef hij
dat directeur Bint valt, ten onder gaat aan de consequenties van zijn eigen
systeem van tucht en orde. Maar het systeem wordt met meegesleurd in
die val, want 'volgelingen zouden wellicht kunnen slagen: (xI, 441) Een
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interpretatie die ondersteund wordt door een uitspraak in het interview:
'Bint [...] faalt persoonlijk: het systeem is sterker dan Bint. Maar dit doet
aan het systeem op zich zelf niets af.'153 De auteur heeft in en met Bint wil-
len illustreren dat tucht kan omslaan in volstrekte willekeur en kan leiden
tot excessen. Een cruciale passage is die waarin Bint, met in zijn kielzog de
leraren, kiest voor de principes van zijn systeem boven de belangen van
leerling Van Beek, die daarop zelfmoord pleegt. De scheiding die vervol-
gens ontstaat - Bint verdwijnt, de anderen blijven - bevestigt nogmaals dat
het systeem overeind blijft. Tucht hoeft niet slecht te zijn, integendeel zo

mag je Bordewijks opvattingen samenvatten, maar ze moet redelijk blij-
ven. Bint overschrijdt de grens tussen gezond verstand en waanzin en laat
de redelijkheid achter zich, waardoor hij ten valt komt. En, om de uitda-

ging aan te nemen het boek afte maken: ook sommige anderen, onder wie
Bints kroonprins Donkers, zullen die grens gaan overschrijden. Maar ook
din zal de auteur ingrijpen om waar te kunnen maken dat 'op het onver-
wachtst het hart het kan winnen van het systeem,' zoals hij in de eerder

aangehaalde brief aan de leerling schreef. Dit proces van balanceren op  de
smalle scheidslijn tussen rede en waanzin wordt fraai verwoord in Eiken van

Dodona, als Leeuwenkuijl denkt: 'Thans voelde hij dat rijk [zijn eigen rijk]
wankelen, en met voor de eerste maal. Het gevaar stak in een teveel, in een
zich tezeer laten gaan: (III, 340)

In Bordewijks werk komen meer tragische figuren voor die ten val ko-
men. 'Van mijn romans, groot en klein, meen ik dit te mogen zeggen: een

ondeugd of de overdrijving van een deugd, ofschoon niet zonder  een  ze-
kere indrukwekkendheid, voert uiteindelijk naar de ondergang. Dit is het
gevalin Blokken, Bint, Rood Paleis (mevrouw Doom), Karakter (Katadreuf-

fe), Apollyon (Starnmeer), Eiken van Dodona (Leeuwenkuijl), Noorderlicht
(Aga Valcoog). Een andere tendentie  is in geen dezer boeken aanwezig;  zij
zijn de romans van tragedies.' (xI, 483)

Bint was in de literaire kritiek van die tijd een druk besproken boek. De
reacties van Ter Braak, Donker, Coster en De Jong werden al vermeld.
Garmt Stuiveling deed in Tgden Taak van 9 november  I 93 5  -  een jaar na

de verschijningsdatum -  Bint af met de regels:  'Rond zijn voorlaatste uit-
gave Bint IDe laatste eer was toen juist verschenen]  [...]  is enig rumoer gere-
zen in onderwijskringen. Ten onrechte naar ik meen: want al zijn de lite-
rair-stilistische kwaliteiten niet zonder belang, met de paedagogisch-wijs-
gerige is dat w81 het geval. Uit opvoedkundig oogpunt, ook tegenover den

schrijver, is doodzwijgen van de inhoud de enig verantwoorde houding.'
Aldus Stuiveling. Van Vriesland nam in de NRC van 8 december I 934 meer
ruimte om van zijn oordeel kond te doen. 'Aan dit verhaal is [...] alle realis-
me vreemd.' Zo concludeerde hij, een oordeel waarbij Ter Braak zich
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even later in Het Faderland aansloot. Bordewijk schreef Van Vriesland een
brief. Snel, al op 9 december, en bepaald niet de enige keer dat hij op een
recensie reageerde. In de loop van zijn schrijversleven gebeurde het regel-
matig dat hij niet kon nalaten een recensent te corrigeren, complimenteren
of zelfs attaqueren. Van Vriesland,  voor wie Bordewijk veel bewondering
had, kreeg niet meer dan een corrigerend tikje: 'In verscheidene ddtails kan
ik U volgen. Met de groote lijn ben ik het echter oneens. Vulkanen kun-
nen diep beneden hun sneeuwkap een vuurhart hebben. Deze niet nieuwe
vergelijking toepassend  op  'Bint'  durf ik verklaren  dat daar onder het  ijs-
pantser een warme  kern ligt. Zelfs  is deze duidelijker waar te nemen  o f al-
thans te raden - vooral in de laatste hoofdstukken - dan in mijn vorige boe-
ken'.154

Een interessante reactie kwam van Gerard van Eckeren, die eveneens
op de Van Vriesland-lijn zat met zijn karakterisering van Bint als groteske:
'Men moet dit boekje vooral niet te letterlijk opvatten. Het overdrijft, het
vergroot, het vertrekt de dingen en verhoudingen in het ridicule.' Zijn
conclusie is te aardig om niet in haar geheel te citeren, al zag de recensent
Bint te veel als een literair spel en had hij te weinig oog voor de dramatiek:
'Een geschrift als dit boekje luidt geen nieuwe aera in, zoo min als eenige
satyre dat ooit gedaan heeft. Het staat op zich zelf. Het kan niet tot voor-
beeld gesteld worden   [voor het nieuw-zakelijke proza];   men  mag  niet
wenschen dat het school maakt. Het is een incidenteele uiting van een be-
paalde geest. Het krabt een oogenblik aan de talrijke versteeningen onzer
samenleving met een grimmig plezier. En laat die versteeningen dan weer
voor wat ze altijd geweest zijn en altijd blijven zullen: de monumenten
welke ieder menschengeslacht opnieuw voor zijn eeuwige en onverander-
lijke dwaasheden opricht. ,155

Anthonie Donker was het met Van Vriesland eens over de 'koude' in
het boek. Zijn bijdrage aan Cntisch Bulletin luidde veelzeggend 'Uskoude
woordkunst'.156 Hij legde veel nadruk op de stijl waarin het verhaal ge-
schreven werd: 'In zijn lapidaire, gesacceerde, gesyncopeerde stijl sterft
tenslotte het leven af, als een verhongerende gevangene in een steenen
kerker.'  Over de thematiek merkte  hij  op:  '[...]  hier is 't volstrekt gezag,
de hermetische tucht. In beide gevallen [ook in Blokken] erkent hij de on-
mogelijkheid, de heil-staat en de tucht-school zijn tot mislukking ge-
doemd, de factoren die Bordewijk eerst in zijn fictie moedwillig verwaar-
loost laat hij tenslotte toch winnen. Ofschoon niet zonder spijt, dunkt mij.'
Deze conclusie komt overeen met een passage uit een brief die Bordewijk
op I4 december I938 schreef: 'Ik kies geen partij voor oftegen, ik heb al-
leen getracht te wijzen op een zekere grootheid van visie, bij een Staat
[Blokken] bij een School, en te beschrijven - niet zonder een zekeren wee-
moed - dat en waarom dit een en ander in, door, en aan zijn uiterste con-
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sequenties ten onder moet gaan. (Schmitz-Kuller komt weer in beeld:,157

'De bewondering waarmee hij ze echter beschrijft en de geringe overtui-
gingskracht die de bedoelde ondergang krijgt, vormen een intrigerende
contradictie.'158)

Een teken van waardering voor het boek kwam uit de hoek van de
Maatschappij der Nederlandsche letterkunde.   In 1935 besloot  de  zoge-
naamde Commissie voor Schoone Letteren, tegen haar gewoonte in, een
eervolle vermelding aan Bint toe te kennen. Het boek verdiende meer
aandacht dan het tot op dat monient had gekregen, aldus de commissie.
Het was Bordewijks eerste contact met de Maatschappij en zeker niet het
laatste. Twee jaar nadien werd hu tot lid gekozen.

Bi,it was niet alleen een (literaire en impliciete) aanklacht tegen de slapheid

in opvoeding en de losbandigheid van met name de jeugd in een econo-
misch sterk verzwakte maatschappij, maar tegelijkertijd en evenzeer een
boek waarin het dagelijkse taalgebruik van toen op de hak werd genomen.
Bint wil dat 'zijn' leraren zich opstellen als taaldietisten en -puristen: 'Wij
moeten de spreekwoordelijke wijdlopigheid van de Nederlander bekam-
pen, logenstraffen. De taal van de regering, hoog en laag, de taal van de
wetten, de taal van de kranten is mij een gruwel. Ik lees geen kranten meer
omdat van de tien woorden er niet een is verantwoord. Wij misbruiken
onze taal steeds roekelozer. Wij prostitueren haar. Prostitutie is zedenbe-
derf. Aan zedenbederfgaat een volk onder. Wij zijn op de helling. Als wij
ons niet weten af te werken van de helling gaan wij onder aan onze taal,
met onze taal." ' (I, I 06-I 07)

Bordewijk brengt in Bint, en eerder in Blokken en Knomnde beesten, zijn
kritiek literair verpakt in de praktijk. Niet toevallig schreef hij in novem-
ber 1934, als reactie op een enquBte in Het Faderland, ook over de taal-
kwestie, al heeft ze niets van doen met het eigenlijke onderwerp. (Het
ging er namelijk  om wie  van onze schrijvers onder- of overschat werden.)
Er was toekomst voor de letterkunde, aldus Bordewijk, althans onder be-
paalde voorwaarden: 'Versobering, verstrakking zal een eis zijn, met her-
ziening van onze blik op de feiten, met verruiming van ons onderwerp.
Het rationele woord moet komen in plaats van het esthetische. Als men
stijgen wil, gooit men zijn ballast uit. Marchant deed met zijn spelling een
eerste poging tot stijgen. Het rationele woord, het versoberde schriftbeeld
zijn [van] deze tijd. Minder zetloon, minder papier. Marchant heeft gelijk
en niet Huizinga.' (xI, 439) Even daarna, tijdens de Bijenkorf-lezing, sprak

Bordewijk over een voorbeeld van proza 'dat met den lijkwagen op ons
toekomt.' De journalist van De Maasbode (5 april 1935) noteerde: 'De man
van het moderne proza draagt geen fambard, maar een bolhoedje. Hij
maakt geen gebaren, loopt nerveus, snel en levenskrachtig. Zijn blik is
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koud en hard, hij steekt zelfs. Dat is de man van I935, die er een heel ander
proza op na houdt. Bint, de schooldirecteur cultiveerde het woord evenals

Van Deyssel, maar niet om zijn schoonheid, maar om zijn doeltreffend-
heid.   I 886  was  de  tijd  van de welsprekendheid,  1935  is  die der zakelijk-
heid.  [...] De officieele huldiging juist  van v. Deyssel heeft  dit  weer  eens
bewezen. I)aar bleek, hoe slecht er bij officieele gelegenheden gesproken
wordt. Mr. Bordewijk las ten bewijze een gedeelte van een toen gehouden
officieele redevoering voor, aan de krant ontleend. Dat is proza zoo nierk-
te hij op, dat met den lijkwagen op ons toekomt.... '159
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HOOPDSTUK VIJF

Eerste roman

Morbide hunior

Bordewijk was optimistisch over de te verwachte11 verkoopresultaten van
zijn jongste werk.  Op  2  maart  I 93 5.  vier niaanden  nadat Bint verschenen
was, schreefhij aan Van Suchtelen en Endt van uitgeverij De Wereldbibli-
otheek dat er van het boek waarschijnlijk tiog diezelfde maand een tweede
druk opgelegd kon worden. Dat bleek een valse verwachting te zun, want
het duurde tot Is)37 voordat die druk er kwam. Wellicht durfde De Ge-
meenschap, die in de jaren 1933-I937 verlies leed, het risico op dat mo-
metit niet te neinen. I 61)

Met De Wereldbibliotheek  was  er,  sinds  mei    I 934,   contact  over  de
uitgave van  een bundel  grafredes die in april  1935 het licht zag onder de
titel De laatste eer. Aanvankelijk zag Endt de uitgave, vanwege het morbi-
de onderwerp, niet zo zitten. Nietteniin wilde hij het manuscript graag
zien, want het was, zo schreefhij  op  12 mei  I 934 aan Bordewijk, afkoni-
stig van een auteur die in het literaire wereldje al enige naam geniaakt
had. Enige naam of niet, blijkbaar was men bij de uitgeverij toch ook
weer niet zo goed op de hoogte van het letterkundige verleden van
Bordewijk. Niet lang daarna, op 9 juni, werd heni gevraagd iets van zijn
reeds gepubliceerde werk te sturen: 'Als wij ons niet vergissen, heeten zij
'Knorbeesten' en 'Blokken'.'16' Endt en Van Suchtelen beloofden spoedig
iets van zich te laten horen. Bordewijk had mogelijk de vertragingstactie-
ken van zijn oude uitgever Brusse nog in het hoofd, want ruirn een
niaand nadat hij het manuscript verstuurd had vroeg hij hen onmiddellijk
uitsluitsel te geven.  Het was inmiddels   I 9 jUni.   Gingen  zij  het  boek  nu
uitgeven of niet? De post bracht antwoord. Ja, De Wereldbibliotheek
ging De laatste eer uitbrengen, en wel als abonnements- en boekhandels-
editie, zoals haar gewoonte was. De oplage van de eerste werd vastgesteld
op vijfentwintighonderd exemplaren, waarvoor de auteur de som van
honderdvijftig gulden ontving. De uitgeverij garandeerde een verkoop
van duizend exemplaren via de boekhandel, wat Bordewijk direct vijfen-
zeventig gulden opleverde, en als de duizend boeken verkocht waren kon
hij nog eens op hetzelfde bedrag rekenen. Hoe het ook liep, Bordewijk
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was in ieder geval f 225,- rijker. Hij gafzijn zegen aan het voorstel, waar-
bij hij, zoals dat eerder met Brusse wel het geval was, geen enkel finan-
cieel risico liep.                                                                                 1

Daarop brak de fase aan waarin er druk brieven gewisseld werden over
wie de illustrator moest worden van het boek, want de aard en toon van De
laatste eer leenden zich uitstekend voor verluchtigingen.  Vanaf zijn vakan-
tieadres in het Engelse Kent deed Bordewijk op 5 augustus een aantal
voorstellen voor een datum om eens met de heren bij elkaar te komen. In
september brachten Endt en Van Suchtelen een bezoek aan huize Borde-
wijk. De twee hadden een aantal voorbeelden van diverse tekenaars bij
zich. Bordewijk bekeek de stapel en sprak zijn voorkeur uit voor Cantr6
en Devolpe (Paul Citroen). Intussen suggereerde hij de heren nog eens een
blik te werpen op het door hem bewonderde werk van Ch.A. Cocheret en
jo Spier. De visueel ingestelde auteur, die zich in zijn werk zo'n groot ob-
servator toont, had bewondering voor illustratoren, en dan vooral voor de
cartoonisten onder hen die in staat waren om met enkele lijnen het karak-
ter van een figuur te 'vangen'. Maar het moest ook weer niet al te vluchtig
worden zoals bij Doeve waarvan hij minder gecharmeerd was, zo liet hij
op I9 september aan De Wereldbibliotheek weten: 'Voor de vluchtigheid
van een weekblad wel goed lijkt het mij voor een boek te oppervlakkig.'
Hij schreef ook nog te hebben gedacht aan Hans Borrebach, die zijn in
I 927 gepubliceerde vertelling 'Het vegetarisme van Mr. j.P. de Vries'
geYllustreerd had. Bordewijks lijsge met voorkeuren was: Cantrd, Devol-
pe, Cocheret, Spier en Borrebach. Uiteindelijk kreegJozef Cantrt de op-
dracht, een keuze waarmee de auteur zich kon verenigen. Op 25 januari
1935 liet hij zijn uitgever opgetogen weten: 'Cantrd heeft rmijn werk een-

voudig schitterend ge'illustreerd! Het overtreft nog mijn verwachtingen.'
Hij stelde vast dat Cantrt de geest van het werk helemaal had aangevoeld:
'Mijn boek moet tot dezen kunstenaar blijkbaar hebben gesproken, en
wint door deze samenwerking.'  Wie de eerste  druk ter hand neemt kan
niet anders dan de auteur bijvallen.

Een drukke periode brak aan. Overdag advocaat in Schiedam en in de
avonduren schrijver en corrector, want de drukproeven begonnen binnen
te komen. Bordewijks zakeninstinct deed  hem zijn uitgever vragen  of het
niet mogelijk was om in De laatste eer titels van eerdere werken van hem op
te nemen. Deze kregen dan weer aandacht, wat misschien bijdroeg tot een
beter verkoopresultaat. Want van de drie bundels vertellingen was nog al-
tijd een voorraad aanwezig, en de titels die De Gemeenschap had uitge-
bracht waren ook geen kassuccessen. De Wereldbibliotheek had geen be-
zwaar tegen dit verzoek en zo werd, na de inhoudsopgave achterin De laatste

eer, een stukje 'Van den schrijver verschenen' afgedrukt.
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Dat de auteur, ondanks het door de uitgever gegarandeerde bedrag, er
alles aan wilde doen om aan deze titel geld te verdienen, blijkt uit de al
eerder aangehaalde brief van 2 maart van dat jaar. Hij verwachtte op dat

moment veel van Bint en vroeg zich hardop  af of het wel verstandig was
om al zo snel weer met een nieuwe titel in de boekhandels te liggen. Zou-
den de twee boeken elkaar niet in de weg zitten? Uit Amsterdam klonk
een gedecideerd 'nee'. Bordewijk moest zich maar niet teveel met dit tra-
ject benioeien. De voorbereidingen voor de uitgave waren bovendien al in
een vergevorderd stadium en de ervaring had geleerd dat het met dat voor
de voeten lopen wel zou meevallen. De zaak was in beweging gezet en
bleef doorrollen, ondanks vertragingstactieken van Bordewijk. Toen hij
op  I I april verblijd werd met twaalf exemplaren van zijn boek was alles
vergeten.  Ruim  twee jaar nadat hij  op 8 maart  1933 de eerste manuscript-
versie naar Brusse had gestuurd hield hij de laatste De Wereldbibliotheek-
uitgave in zijn handen. Een dag later schreef hij zijn uitgever:  'Het deed
niij veel genoegen met dit boek kennis te maken. Wanneer men zijn werk
zoo gedrukt voor zich ziet, is dat nog heel wat anders dan een nianuscript.
Ik veronderstel dat die indruk op den duur slijt, maar ik heb nog niet zoo
heel veel gepubliceerd en dus is voor nuj ieder nieuw eigen boek een
nieuwe verrassing. [...] Ik ben natuurlijk heel benieuwd, hoe het boek ont-
vangen zal worden. Wat zal de Pers ervan zeggen? Het is zoo heel anders
dan 'Bint'. Zal men beseffen, dat dit meer spielerei is, dat men het vooral
niet te zwaarwichtig moet opnemen (al zijn er ook verscheidene ernstige
stukken in), dat het meer contemplatie en minder beginsel is? Ik hoop het.
Uw vennootschap en mij zelfveel succes wenschend'.

Een brief waaruit oprechte blijdschap maar ook zorg spreekt over de
ontvangst van zijn boek. Aardig is ook om te lezen dat Bi,it voor de auteur,
dat suggereert hij althans, naast een verhaal dat - zo bleek in het vorige
hoofdstuk - de vergrote werkelijkheid weergeeft ook (in meerdere of
mindere mate) 'beginsel' is.

Wat dat succes aanging; zakelijk gezien hield het niet over. Pas tijdens de
oorlog verschenen de tweede en derde druk, ofwel het vijf-de-zesde dui-
zendtal. Bordewijk leek al nattigheid te voelen toen hij zijn uitgever op  I 4
september, een halfjaar na verschijning, schreef: 'Ik zou wel gaarne even
willen weten of, gezien de tegenwoordige tijdsonistandigheden, de ver-
koop van 'De Laatste Eer' U niet tegenvalt.' De tijdsomstandigheden wa-
ren inderdaad beroerd. Wie kijkt  naar de werkloosheidscufers  in   I935  -
een graadmeter voor de economische toestand waarin een natie verkeert -
ziet dat alleen de cijfers  over  I 936 n6g slechter waren. De Wereldbiblio-
theek kon hem, bij monde van Van Suchtelen, niet geruststellen: 'Het spyt
my u te moeten antwoorden dat de verkoop van 'De laatste Eer' niet mee-
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valt; er zyn tot nu een kleine 200 ex. verkocht, wat, zelfs de 'tydsomstan-

digheden' in aanmerking genomen, weinig is voor een pas-verschenen
boek.' Had hij niets opwekkenders te melden? Toch wel, want Van Such-
telen knipte vervolgens een prachtige pleister voor Bordewijks schrijvers-
wonde: 'Maar misschien vindt uzelf (evenals ik, wanneer ik myn uitgevers-
voor myn schryvershuid verwissel) dit aantal eigenlyk wel veel. 200 men-
schen in Nederland die eenig gevoel hebben voor ironie en satire! Het
oordeel van sommige toonaangevende critici zou dat niet doen verwach-
ten. '162

Frappant, en tekenend, is opnieuw Bordewijks zorg om de verkoopre-
sultaten. De vijftien cent per verkocht exemplaar zweefde hem voortdu-
rend voor ogen, wat niet verwonderlijk was, gezien de slechte verkoopre-
sultaten van zijn tot dan toe gepubliceerde boeken. Al bijna twee decennia
lang waren zijn titels iii de boekwinkels te vinden en wat hadden ze hem
opgeleverd? De brief van Van Suchtelen moet behoorlijk teleurstellend

zijn geweest. Maar Bordewijk was er de man niet naar om een afwachten-
de houding aan te nemen. Eind september stuurde hij zijn uitgever een
brief waarin hij voorstelde een prospectus te verspreiden. Daarin zou een

grafrede in haar geheel moeten worden opgenomen. 'Ik denk dan b.v. aan
'Op een meisje voor dag en nacht', dat nogal in den smaak schijnt te val-
len'.163 Hij stuurde maar meteen  een  foto van zichzelf mee,  die  voor  de
prospectus gebruikt mocht worden.

Was dit dezelfde man die later tot vervelens toe beweerde dat de schrij-
ver achter het werk verborgen moest blijven? We zagen al eerder dat hij
biografische gegevens opnam in de prospectus bij de fantastische vertellin-
gen, en dat hij met de gedachte speelde zijn eerste bundel (uit I 9 I 9) te laten

verschijnen onder de auteursnaam Mr. F. Bordewijk. Met een variant op
een uitdrukking van De Bree uit Bin t: Bordewijk een schrijvende kluize-

naar? Morgen brengen! Zijn voorstel aan De Wereldbibliotheek werd te-
ruggekaatst Inet de opmerking dat er bij verschijning van het boek al een
prospectus was verspreid.

164

Bordewijk refereerde  in zijn brief van  I 4  september  al aan nietszeggende

besprekingen in enkele kranten, 'geschreven door menschen die niet de
moeite hebben genomen het boekje geheel door te lezen.' Over het aantal
recensies mocht hij echter niet klagen. Met Bi,it had hij de aandacht van li-
terair Nederland op zich gevestigd en in de 'slipstream' van die aandacht
werd De laatste eer als het ware meegezogen. Tientallen besprekingen wer-
den in de loop van de maanden na verschijning links en rechts gepubli-
ceerd. De meningen over de verzameling grafredes liepen zeer uiteen. Niet
dat het boek zoveel losmaakte als zijn voorganger Bi,it, maar onder 's lands
critici zorgde het niettemin voor enige beroering. Over 66n ding waren
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vriend en vijand het roerend eens: het genre was een buitengewoon origi-
nele keuze van Bordewijk.

De criticasters van schrijver en boek gooiden het vooral op de zoute-
loosheid van de humor. Menno ter Braak: 'Er staan stukjes in 'De laatste
Eer', waarom men alleen maar vertwijfeld kan grijnzen; maar de schrijver
bedoelt kennelijk, dat men om zijn geestigheden moet lachen.'165 Nee, dan
was Bint toch van een heel ander niveau vond Ter Braak. Positiever was
Sciarone in de  NRc. Deze sloot zijn uitgebreide beschouwing af met de
constatering 'dat dit werk een belangrijke aanwinst is in het soms wat een-
tonige gebied onzer Nederlandsche litteratuur. We vinden er den schrijver

'166van 'Bint' ·in terug, nog rijker, dieper en intelligenter.
Er waren recensenten die over zijn grafrede op Querido vielen. De cri-

ticus van De Niet,we Gids m=akte zich in het februari-nummer van  1936
wel bijzonder kwaad: 'Zijn stuk op Querido is grof en dom. De lezer kent
mijn meening: over smaak in de kunst valt w61 te twisten. Over een dt-
gout  niet.  Het  op den spits gedreven ddgout  van een Arier voor een Jood
en  onigekeerd  kan men misschien aanvaarden.   [...]   Dat  hij deze afkeer
echter na den dood van Isr. Querido niet heeft verzwegen of althans in
deze afkeurenswaardige termen gelucht, kan men hem wel ten zeerste

kwalijk nemen. Van een fatsoenlijken collega mag men iets anders ver-
wachten. Thans heeft hij zich in mijn oogen als mensch voorgoed gedis-
kwalificeerd. De Nederlandsche critiek is hiertegenover niet unaniem op-
getreden. Ik acht dit een droevig verschijnsel des tijds, dat ik terdege in
mijn geheugen zal prenten.'

Een 'droevig verschijnsel des tijds'.  I 5 September  I935  was de donkere
dag van de zogenaamde Neurenberger wetten, die erop neerkwamen dat
joden in Duitsland officieel tot tweederangs burgers werden gedegradeerd.
De tweede wet hield bijvoorbeeld in dat joden niet meer met Duitsers
mochten trouwen: het was dus afgelopen met de gemengde huwelijken.
Hetjaar I935 wasook hetjaar waarin de Nederlandse NSB bij de Statenver-
kiezingen acht procent van de stemmen wist te behalen, al was die partij
toen nog niet zo uitgesproken antisemitisch.

In het literaire leven van de latejaren twintig en de eerste helft van dejaren
dertig vielen uitingen op als de 'Anti-Schund'-publikatie, uitgegeven door
De Gemeenschap in Utrecht. Daarin waren bijdragen te vinden van onder
meer Marsman, Ter Braak, Van Wessem, Engelman, Binnendijk, Kuyle
en Den Doolaard. Dit pamflet was gericht tegen A.M. de Jong, maar voor-
al tegen het tijdschrift Nu dat onder de hoede van De Jong en Querido
stond. Als een van de redenen voor het verspreiden van het pamUet werd
in een artikel in De Gemeensc/tap van februari I 928 gegeven: ' "Omdat wij
het socialistische en semitische schrikbewind met gepaste minachting wil-
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len behandelen, maar hetzelve inmiddels niet uit het oog verliezen." '167 In
hetzelfde tijdschrift verscheen in november  I 93 5 een artikel van Roeping-
redacteur Gerard Knuvelder, 'Tussen Gisteren en Morgen'. Knuvelder be-
toogde dat er wel iets zat in de  'Blut und Boden'-theorie en dat joden be-
schouwd moesten worden als een min of meer aparte bevolkingsgroep:
'De joden vervolgen en vermoorden is even onchristelijk als dat men het
de katholieken doet, maar dat de Joden in het maatschappelijk leven een
geheel eigen plaats moeten innemen, betoogden reeds Augustinus en Tho-
mas. Dat deze plaats een andere is dan de tot voor kort in Duitsland ge-
bruikelijke, lijdt geen twijfel.'168

hi deze situatie is het opvallend maar niet onverklaarbaar dat zo weinig
recensenten oog hebben gehad voor een stuk, waarvan inhoud en strek-
king de hedendaagse lezer afstoten. Het antisemitische sentiment leefde
blijkbaar in brede kringen, intellectuelen niet uitgezonderd. Een antisemi-
tisch geluid, ofiets wat daar volgens onze maatstaven toch wel heel dicht in
de buurt kwam, viel nauwelijks op.

In september, toen er al besprekingen van De laatste eer waren verschenen,
kwam de novelle 't Ong:tre Huissens uit als schrift numnier negen van De
' r(ie Bladen. De novelle vormde later als 'Huissens' het openingsverhaal
van de bundel De wingerdrank. De vertelling heeft het documentaire-ach-
tige karakter van Blokken en Knorrende beesten, maar verschilt daarvan om-
dat de gangen van 66n bepaalde hoofdfiguur gevolgd worden zoals in Bi,it.
In feite is de bundel De wingerdrank opgebouwd uit kleine studies naar de
gedragingen van individuen. Het typerende van 't Ongure Huissens is dat
het elementen bevat die direct verwijzen naar de realiteit buiten het ver-
haal. In de vertelling is de economische crisis waarmee ons land (en andere
westerse landen) op dat monient te kampen had impliciet aanwezig. Maar
soms komt ze aan de oppervlakte. Hoofdpersoon Dal, die lijdt aan tijdelijk
geheugenverlies, komt terecht in een achterbuurt waar de bewoners stem-
pelen. 'Er lag op het grachge een stempellokaal, bewaakt in de stempel-
uren door twee agenten tersluiks geladen met scherp.' (vi, 548) Novelle en
verhaal ('Huissens') beschrijven evenzeer de persoonlijke geschiedenis van
Dal als  ze de sfeer van een bepaald tijdvak in de jaren dertig typeren.  Voor
de liefhebber van sinistere buurtjes die Bordewijk was, moet de crisisperio-
de aantrekkelijke kanten hebben gehad. Waren de achterbuurten norniaa]

gesproken al vol armoede, door de crisis werd het leed nog vergroot. Daar-
van heeft Bordewijk, toen hij bij het Rotterdamse Bureau voor rechtsbij-
stand werkte, het nodige ondervonden: 'Het bureau heeft de nadagen van
de Eerste Wereldoorlog nieegemaakt met schaarste en distributie, de tijd
van de grote griep en de tyfus te Rotterdani, de niaatschappelijke opleving,
de nialaise omstreeks I 930 die jaren duurde'.169

102



Romanschrijver

Bordewijk schreef nog regelmatig kleine verhalen die pas veel later in di-
verse bundels werden opgenomen en die intussen voornamelijk in De groe-

ne Amsterdammer werden gepubliceerd. Het werd tijd voor het grotere
werk kan hij gedacht hebben, want de grote romanbouwer Zola lezen en
bewonderen en ztlf alleen nog maar verhalen en enkele kleine romans
hebben geschreven; daar moest iets gaan wringen. Een groot boek zou het
worden, een Echte roman met verschillende lagen en verhaallijnen, en
minstens een paar honderd pagina's dik. 170

Eind december,  op  de  rand van 1935, benaderde  hij De Wereldbiblio-
theek met de vraag ofVan Suchtelen en Endt er iets in zagen een roman uit
te geven. 'Mocht U belang stellen in de uitgave van een tweede boek van
mijn hand, dan kan ik U mededeelen dat ik zoo juist een boek heb vol-
tooid, getiteld: 'Rood Paleis. Ondergang van een eeuw. Roman.' Het
boek behandelt het fin-de-siBcle  in  ons land (Amsterdam), en eindigt met
het uitbreken van den wereldoorlog.'171 Hij had op dat moment alleen nog
maar een manuscript, maar Bordewijk verwachtte dat het boek in de loop
van de volgende maand wel geheel getypt  kon  zijn.  Op   I 9  februari   I 936
stuurde hij dit typoscript naar de uitgever. Een kleine maand later volgde
het antwoord. Een afwijzing. 'Wy hebben thans uw 'Rood Paleis' gelezen
en de uitgave ervan ernstig overwogen. Het is geen beleefdheidsfrase wan-
neer wy zeggen dat wy 'persoonlyk' veel in dit werk zeer konden waarde-
eren. Maar wy hebben ook, en in sterke mate, rekening te houden met
andere faktoren dan onzen persoonlyken smaak en deze zyn oorzaak dat
wy het boek minder geschikt achten voor onzen jaargang.'172 Ofwel, Van
Suchtelen en Endt zagen er geen brood in: het boek zou onvoldoende op-
brengen.

Daarop deed de auteur een stap die hij, naar eigen zeggen, nooit be-
treurd heeft: de gang naar het in Rotterdam gevestigde Nijgh & Van Dit-
mar. In 'Fondsbezorging'  uit I962 schreef hij: 'Vijfentwintig jaar van een
door geen enkele dissonant verstoorde relatie. Een verbintenis, onver-
zwakt gebleven sinds we die in I936 met directeur D. Zijlstra mochten
leggen doordat ons Rood Paleis werd aanvaard.' (XI, 600) En sndl aanvaard,
zo  herinnerde de auteur zich jaren later.173 De Wereldbibliotheek  had  de
commerciele potentie van de roman goed ingeschat, want de schrijver
meldde nog:  'Voor hem [Zijlstra] gold nog niet zozeer of het boek ver-
koopbaar, als wel ofhet in zijn ogen goed was. Daarom publiceerde hij na
Rood Paleis ook De wingerdrank. Eerst nummer drie, Karakter, zou verkoop-
baar blijken: (xI, 603) Van Suchtelen en Endt zullen zich na het succes van

deze laatste roman wel hebben afgevraagd of ze de kwaliteiten van Rood

pateis t6ch niet hadden moeten laten prevaleren om de schrijver aan zich te
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binden. Vanaf I 936 bleef Bordewijk, op enkele uitzonderingen na, trouw

aan Nijgh & Van Ditmar. Hij had zijn stek gevonden.

Voordat de roman in november 1936 verscheen, was opnieuw een novelle
als schrift bij De Vrije Bladen uitgekomen: Uzeren agaven. Bordewijk had
haar eind mei aan Van Vriesland toegestuurd, begeleid door een voor de
ontvanger bijzonder vleiend brie je, met de zinsnede 'In Uw voortreffelij-
ke Letterkundige Kronieken, die ik geregeld lees' en de opmerking dat het
wenselijk was dat er een bloenilezing uit Van Vrieslands kritische werk
verscheen.174 Oprechte bewondering, ongetwijfeld, maar enige bijgedach-
ten zijn toch moeilijk te onderdrukken.

Grossier iii vreemde titels als Bordewijk was, is de herkonist van de naam
van de novelle wel te traceren. In 'La Haye, par un habitant' is de volgetide
passage te vinden: 'Er is een huis in de Laan Copes niet een ijzeren agave op
het balkon, - het laatste exemplaar dezer plantensoort, eens zo overvloedig
gekweekt in de hortus der gieterij. [...] Maar enige ledige agavenurtieii
vindt ge nog op de Koninginnegracht.' (xI, 537) Wie er zich rekenschap
vaii geeft dat Bordewijk de gewoonte had oni een verhaal rond een titel te
bouwen, nioet onwillekeurig denken aan de geboorte van deze novelle. De
schrijver, op een van zijii wandelingen door zijn woonplaats, doet de 'ont-
dekking' van deze bouwkundige curiositeit en geeft zijn fantasie vervolgens
de vrije teugel. Ook deze novelle ging decl uitmaken van De wingerdrank.

Beide novellen werden welwillend besproken. Vooral de reactie van
Vestdijk was interessant. Hij debiteerde veel wetenswaardigs over de stijl
en fantasie van Bordewijk, die hij rekende tot onze beste schrijvers. In zijii
bespreking van  't 0,(ture Huissens in de A'Rc van 27 september 1935 ging hij
in op de fout om Bordewijk tot de nieuw zakelijke auteurs te rekenen. In-
tegendeel, stelde Vestdijk: Bordewijk was een taalfantast, een jongleur die
er voordurend op uit was zijn lezers op het verkeerde been te zetten. 'De
oorzaak waarom bij Bordewijk aan nieuwe zakelijkheid gedacht is, is hierin
gelegen, dat men zich blind staart op de qi,antitatieve kenmerken, en de
qualitatieve over het hoofd ziet. Neem alleen reeds de woordkeus: deze is
bij Bordewijk zeer effectief, zeer karakteristiek en vaak feilloos juist, maar
nooit zakelijk iii dien zin, dat zij den indruk maakt van de eenigjuiste, al-
gemeen geldige oplossing van een probleem. Daarvoor is deze stijl veel te
artificieel, te erudiet, en berekend, in een woord te barok. I...] En tenslotte
gaat ook het quantitatieve criterium niet in zijn vollen omvang op, omdat
[...1  een kort zinnetje  al  een zeer weinig diepgaande aanwijzing van  zake-
lijkheid wordt, wanneer het lezen ervan tweemaal zoveel tijd kost als van
een langen zin. De elliptisch-paradoxale volzin 'ze was jonger dan La, maar
veel ouder' houdt het voorbij-ijlende oog van den lezer door de geestig-
heid ervan evenzeer tegen als de uitdrukking 'een getier van geweld' in
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plaats van 'van belang' dit doet door de ongewone variant op een staande

uitdrukking.'
Of 'barok'  nu zo'11 gelukkige en adequate karakterisering is van Borde-

wijks stijl is de vraag, maar Vestdijk sloeg de spijker intussen wel op de kop
niet zijii opmerking over het tegengehouden worden van het voortrazende
lezersoog. Al eerder is de relatie tussen de nieuwe zakelijkheid en (een deel
van) Bordewijks werk ter sprake gekomen. waarbij de expressionistische
stijl werd genoemd. Goedegebuure karakteriseerde deze als geconcen-
treerd en elliptisch'Ts, daarmee aansluitend bij de opiiierkingen van Vest-
dijk. Kenmerkell Zijn onder andere: het afwijken van de gewone woord-
volgorde en het weglaten en verzelfstandigen van het werkwoord. 176 In
Knorrende beeste,i bijvoorbeeld zijn tal van voorbeelden te vinden, zoals:
'I)aarlangs de kleine duistere bars, broeis getlonker van kleur en geteeni
van muziek.' (1, 47) Frans Kellendonk introduceerde een tot dan toe nog
011gebruikte term in verband Illet Bordewijks stijl: gotiek. De stijl waarin
Blokke,1 en Bi,it geschreven zijn, was volgens Kellendonk in De wingerdrank
'versoepeld en verrijkt tot een medium waarvoor nog steeds geen passende
karakteristiek is gevonden. Barok, expressionisine, nieuwe zakelijkheid -
die benamingen zijn oftewel te vaag, of verkeerd.  Ik wil er wel een aan
toevoegen, een architectonische: gotiek. Het proza van die verhalen heeft
alle eigenschappen die doorJohn Ruskin als noodzakelijke kenmerken van
de gotiek zijn opgesonid: het is woest, grillig, werkelijkheidslievend, gro-
tesk, weerbarstig, uitbundig.'177 Een aantal elementen komt voor in alle
drie de karakteriseringen, waarmee wordt onderstreept hoe problematisch
en ook discutabel ze zijn.

Toen Vestdijk iii dezelfde krant op 4 augustus een jaar later U zeren  agaven
besprak, roerde hij stijl en vorm aan maar schonk toch vooral aandacht aan
het 'verhaal'. Hiervoor werd de bundel De wi,Werdrank aangeduid als een
verzameling van kleine studies naar het gedrag van individuen. Vestdijk
noemde de novelle (keren agave,1 een 'psychologisch document' en achtte
haar 'het hoogtepunt van een genre, waarin Bordewijk toch reeds onbe-
streden meester was.' Hij beeindigde zijn bespreking met het mooiste
coinpliment dat een auteur kon krijgen: 'Bordewijk is de eenige die in de-
zen toon een tijdsronian zou kunnen schrijven die boven den tijd staat.' In
zekere zin zou hij dat doen met Rood pateis. Vestdijk gaf hiermee nauw-
keurig aan waardoor Bordewijk zich van andere contemporaine auteurs
onderscheidde. Mijn opvatting, die ik in het vorige hoofdstuk geformu-
leerd heb, sluit aan bij de zijne.

In Rood pateis wordt de definitieve ondergang van de negentiende eeuw
beschreven, maar de roman kati evencens gelezen worden tegen de econo-
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misch-sociale en politieke achtergrond van I 936. De maatschappelijke
spanningen van toen worden in het boek weerspiegeld. De ondergang van
de 'heren', de bordeelsluipers, is ook de ondergang van de bezittende klas-
se, die door de economische crisis flinke klappen kreeg. De roman heeft
twee tijdlagen:  het fin de si6cle is de eerste, de jaren dertig de tweede laag.
Deze laatste is als het ware door de tijd gevormd. Bordewijk liet er in een
brief aan De Wereldbibliotheck geen misverstand over bestaan dat het
boek ging over het fin de siacle. De lezer van nu leest de roman echter ook
tegen de historische achtergrond van de jareii dertig, een tijdperk waarvan

hij weet dat het eindigde met een wereldbrand, zoals ook het bordeel door
brand verwoest werd.

Rood paleis heeft genoeg psychologische diepgang om meer te zijn dan
een 'tijdsroman' (Vestdijk) sec, niet in het minst vanwege de centrale the-
matiek: de eeuwige strijd tussen de seksen.

Bordewijk was later niet erg te spreken over zijn eerste echte ronian,
iets wat onder meer verband hield met de (verhuld) behandelde erotiek.
Tegen Gregoor zei hij dat het toevoegen van het kleine hoofdstukje 'Na'
een zwakheid was. Daarin schrijft de auteur met de nodige omtrekkende
bewegingen dat uit het verhaal niet mag worden opgemaakt dat hij een
bordeelsluiper is, of, om de woorden van Gregoor te gebruiken, vertrouwd
is met de geneugten van een bordeel. 178 Bordewijk stelde terecht vast dat
'Na' een volkonien overbodige toevoeging was, die eerder de onbedoelde
suggestie wekt dat hu iets te verbergen had. Wellicht wilde hij zijn critici
voor zijn, met de reacties op Blokken en Bint nog in gedachten. Toen werd
hij door sommigen respectievelijk voor communist en fascist uitgemaakt,
en nu was het predikaat hoerenloper wel het laatste waar hij behoefte aan
had. Wat zouden zijn clienten wel niet denken van een advocaat, die ge-
acht werd een moreel hoogstaand mens te zijn, maar in de literaire kolom-
men van de kranten werd neergezet als een schilder van de lichte zeden?
Interessanter is dat Bordewijk in 'Na' de bron voor zijn roman noemt: 'Dat
de feitelijke grondslag van de hier beschreven toestanden gevonden werd
in enige nummers van dat mooiste satirieke blad dat ooit verschenen en
verdwenen is: 1' Assiette au Beurre, - Dat bij het bekijken van Loman's At-
las van Amsterdam van  I 876. waarin de plattegronden van alle gebouwen
zijn weergegeven, de aandacht van de schrijver werd getrokken tot een
vierkant pand op de Passeerdergracht, waarvan de toenmalige bestemming
hem tot heden onbekend is, maar dat door zijn buitengewone grootte da-
delijk opviel'. (1,337)

Bordewijk had een aantal nummers van dit tijdschrift in huis, en aange-
nomen mag worden dat hij daaruit geput heeft voor zijn roman. Overigens
werden ook advocaten in L'Assiette au Beurre vaak op de hak genomen. 179

Hans van Straten heeft in zijn Opmars der plagiatomi een passage gewijd aan
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Bordewijks bron voor zijn verhaal over het warme leven aan de Amster-
damse grachten. Hij sprak het vermoeden uit dat Bordewijk zich niet had
laten inspireren door een verhaal - het tijdschrift was bepaald niet rijk aan
verhalen: het waren vooral tekeningen met onderschriften - maar door il-
lustraties. 18,  Van Straten nam als bewijs een tekening op van Grandjouan
van een madame die model gestaan kon hebben voor de voloptueuze me-
vrouw Dooni. Deze suggestie is niet onwaarschijnlijk, maar Van Straten
venneldde niet dat de tekening, met een andere, hoorde bij...een verhaal!
Het heet 'Le Bagne de l'Amour' en dateert van 5 noveinber I 904. Een pas-
sage illustreert dat Bordewijk zich voor zijn verhaal niet alleen op de teke-
ning hoefde te verlaten: 'En op een dag barsten de opgekropte gevoelens
los [van jonge vrouwen]. Nog nooit  had het leven zo lusteloos geschenen
en het jonge ding loopt met een mooie jongen die 'kan praten' en die
'geen nioeite heeft om zich te redden'. Je gaat werken onidat je samen-
leeft. le bemint elkaar, 'lief, zonder moeilijk te doen: Maar de helling van
het leven is moeilijk te bestijgen, onderweg verlies je langzaam de nioed
en de stad maakt 's naclits de niannen opgewonden. Op een ochtend ont-
popt de mooie jongen  zich als pooier.  [...] Zij voegen  zich  op het trottoir
bij de stroom van vrouweli die lopen, draaien en werken onder het bleke

3181schijnsel van elektrische lampen. Kortom, Paul-Louis Garnier, de
schrijver van het stuk, verhaalt over het lot en leven van dannes van lichte
zeden.

Enkele details uit dat verhaal keren terug in Rood  pateis. Het leven in de
zogenaamde gesloten huizen dat Garnier beschreefwas burgerlijk, evenals
de moraal die er heerste. Hetzelfde gaat op voor het huis van mevrouw
Doom:  'Men  kon niet zeggen of fatsoen  hier een bijrol speelde.  Maar het
gedrag der meisjes onderling in hun betrekkelijke vrijheid moest correct
wezen.' (I, 239) De dagen zijn, aldus Garnier, 'lauw, smakeloos, gezellig,
zonder smaak en zonder wrok. Zoetjes worden de vrouwen in het sche-
merlicht van de vertrekken vet net als de jodinnen in Tunis.  [...]  Er is niets
meer over van de dramatische jongedames van weleer'. Bij Bordewijk
heet het: 'In het wereldje der meisjes gebeurde weinig. [...] Er kwam voor
de meeste nieuwelingen al gauw een tijd dat ze zich grenzeloos verveel-
den. Als ze die te boven waren werden ze vadsig, dikwijls ook zwaar.'
(1,207)

Er zijn situaties uit het leven van de auteur die model hebben gestaan
voor elementen in de roman. Al eerder werd het gedrochge vermeld,
waarmee Bordewijk als adviseur van het Bureau voor rechtsbijstand in
aanraking is gekomen, en dat als Frt in de roman belandde. Een wandeling
die Bordewijk met zijn oudste broer, Hendrik Ferdinand, door Amster-
dam maakte heeft minstens etn romanregel opgeleverd: 'Eens liepen mijn
oudste broer en ik door het lange, benauwende Groot Hemelrijk bij de
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Ronde Lutherse Kerk. Er stonden twee vrouwen in hun deuren. Edn zei:
Heren horen niet in de steegies, - zo langs haar neus weg. Een juweel van
een vonnis, dat ik opnam in Rood paleis.' (XI, 626)182

Evenals Bint, dat een oerversie heeft gekend iii de vertelling 'De zieke le-
raar en de spiritusvereniging', en Karakter, dat gedeeltelijk teruggaat op

Dreverhaven  en  Katadre'll   ( I 928)183  kende Rood pa/eis een in O111vang zeer

bescheiden voorzetje in de grafrede 'Op mevrouw De Taeye, Bordeel-
houdster' uit 1935 (Hoewel er misschien niet eens sprake is van een voor-

zetje, oindat Bordewijk heel goed al aan de roman gewerkt kan hebben
toen de grafrede verscheen.) In ieder geval speelt ook de grafrede in het

gaslicht-tijdperk, gaat het om een al even gesloten herenhuis als dat aan de

Passeerdergracht (hier Kalverniarkt) - 'een huis met altijd neergelaten ja-
louzieen' (vI, 46 I) - en eindigt het ook met al te best met het huis van ple-
zier, al brandt het niet af maar wordt het eenvoudig gesloten.

Rood paleis hoort thuis in het rijtje werken waarin de overdrijving van
een deugd of ondeugd tot de ondergang leidt. Het lot van mevrouw
Doom en de haren ligt reeds in haar naam besloten. In de roman worden
de ondergang van het bordeel en het failliet van een tijdperk beschreven.
Het fin de siacle eindigt in het boek met het uitbreken van de Eerste We-
reldoorlog, een begrenzing die algeineen aanvaard wordt.

Bordewijk schrijft heel knap over dat tijdperk waarvan hij zelf, als jonge
inan, de sfeer geproefil heeft. Dat breukvlak van twee eeuwen blijft
boeiend. Waarschijnlijk zijn we geneigd oni de verschillen tussen de ne-
gentiende en onze eeuw te overdrijven, maar in die paar decennia rond de
eeuwwisseling voltrok zich objectief gezien ook iets belangrijks:  het aan-
breken van de modeme tijd. De niechanisering van de maatschappij vol-
trok zich in hoog tempo. Een geheel nieuwe klasse ontstond: die van de
arbeiders. Daarniee werd ook het socialisme geboren en kwam de vakbe-
weging op. Het kiesrecht, zoals wij dat kentien, begon zich te ontwikke-
len. Vrouwen gingen zich organiseren, waardoor de hegemonie van de
mannen langzaam doorbroken werd. In Rood pateis wordt deze overgangs-
fase verbeeld aan de hand van de ontwikkeling van Henri Leroy. Deze
oververmoeide, decadente, rondflanerende dandy ziet in dat hij door zijn
'negentiende eeuwse' houding iii een isolement dreigt te geraken. Hij lijkt
zo de boot te missen, de aansluiting met de moderne niaatscliappij die zich
aan onze kant van de eeuwgrens bevindt. Henri neemt de beslissing om als
het ware over te stappen naar de nieuwe tijd, besluit om mee te gaan vech-
ten in de Eerste Wereldoorlog en neenit (symbolisch) de naam Hendrik
aan. Het is afgelopen met de verfijnde levenswijze, waarin hij zichzelftoe-
stond niee te deinen op de golven van gemakzucht en luxe. Tegenover
Henri/Hendrik staat 'zwarte Tijs', de zakenman die de handen uit de
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mouwen steekt. De gehele problematiek van de roman wordt samengevat
in wat (dan al) Hendrik tegen Tijs zegt: 'Ik heb vroeger wel eens gedacht,
je reikt naar de overkant. Dat is niet waar, je bdnt de overkant. Je bent
nooit aan deze kant geweest. De eeuw had op jou nooit vat kunnen krij-
gen: (I, 326)

Een ontuchtig boek?

De roman verscheen in november 1936, precies twee jaar na Bint. Met de
niet onverdeeld positieve ontvangst van De laatste eer nog iii het achter-
hoofd mott het de auteur deze keer genoegen hebben gedaan te lezen dat
zijn nieuweling door verschillende recensenten als een meesterwerk beti-
teld werd, al klonken ook nu weer negatieve geluiden.

In de NRC van I 4 En 15 november wijdde Van Vriesland een groot arti-
kel aan Bordewijk, waarbij hij ook het voorgaande werk, vanafBlokken, bij
zijn beschouwing betrok. Het tweede deel van de recensie was uitsluitend
voor Rood pateis bestemd, dat luidkeels de hemel in werd geprezen: 'In het

Fransch vertaald,  of in het Duitsch of Engelsch,  zou  dit werk den auteur
een Europeeschen naam verschaffen.' Bordewijk greep onn:iddellijk naar
zijii pen en stuurde nog diezelfde vijftiende november een kort Lrielje naar
Van Vriesland: 'U liebt voor de N.R.C. een prachtig stuk proza geschreven,
en het verheugt mij in hooge mate dat mijn laatste boek daartoe de aanlei-
ding werd. Het meeste genoegen beleefde ik evenwel aan de ervaring dat
U en ik elkaar iii dit boek volkonien hadden begrepen. Hoezeer het m.i.
wenschelijk is dat de auteur op een recensie zoo weinig mogelijk reageert,
- zoo nieende ik toch wegens al het bovenstaande voor ditmaal met mijn
gewoonte te mogen breken. '184

Johan van der Woude was in het Groninger Dagblad van 2 janua   I937
niet minder positief en noemde de roman 'Een werk, dat ook als ver-
schijnsel in de literatuur van groote beteekenis is.' Ook Vestdijk koll in De
greene Amsterdammer, drie weken na Van der Woude, veel waardering voor
Rood pateis opbrengen. Ja, het boek was in sommige opzichten zelfs nog
sterker dan Bint. Vestdijk was nogal onder de indruk van de wijze waarop
de auteur gebruik van het instrument 'ironic' had gemaakt: 'Meer dan in
'Bint', dat haast te veel nioraliseerde, is hier ieder beeld, iedere figuur, ie-
dere stelling voorzien van zijn eigen tegengif, zoo zelfs dat men in dit sub-

tiele spel vaak in het ongewisse blijft verkeeren over schrijver's eigenlijke
bedoeling, hetgeen intusschen een der grootste charmes uitmaakt van het
boek.' Interessant was zijn slotzin: 'Toch 111ag men zeggen, dat Bordewijk
zijn origineelen 'verticalen' stijl, dien laatsten chroomijzeren uitlooper van
'80, onverzwakt handhaaft, en het kan zeker geen kwaad bij een groei van
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het onderwerp de stijlschroef wat minder vast aan te draaien.' Daarmee

begon Bordewijk vanafzijn roman Karakter.
Ernst Groenevelt schreef over de roman in het Zondagsblad  (2 I maart

1937), noemde deze een stilistische voortzetting van Bi,it en vond het boek
technisch gezien goed in elkaar zitten. Een mening die Bordewijk onge-
twijfeld goed heeft gedaan, gezien zijn adagium dat een roman 'gebouwd'
moest worden. Een romanschrijver is de architect in de literatuur: hij trekt
voortdurend lijnen met woorden totdat de ideale vorm zichtbaar wordt.

Tegengas kwam onder andere van de kant van Henri Bruning enjan Gres-
hoff. In de Residentiebode van 5 juni schimpte Bruning dat de roman niets
was dan symboliek en 'quasi diepzinnigheid: In Bordewijks stijl viel nog
altijd veel te prijzen niaar voor de rest ergerde de recensent zich niateloos
aan het beeld dat de auteur van het fin de si6cle gaf: een slappe en ver-
weekte tijd vol lethargie en flanerende mensen. Greshoff trok op 8 sep-
tember in de Haagsche Courant flink van leer tegen Bordewijk en zijn boek.
Hij  nam het de auteur kwalijk dat deze zijn verhaalstof had 'gestolen' uit
een tijdschrift en niet uit eigen ondervinding schreef. Zijn kritiek is hard
maar wel vermakelijk. 'Waardeloze werken lokken zelden aanval en ver-
weer uit. Het kan dus mr. F. Bordewijk slechts aangenaam zijn, dat zijn
laatste roman 'Rood Paleis' tot menig twistgesprek aanleiding geeft.'
Bordewijk was er opnieuw in geslaagd om tongen en pennen in beroering
te brengen. Greshoff maakte zich kwaad over het 'Na': 'Hier hebben we
dus te doen met een heer, die er niet tegen opziet het hoogste woord te
voeren over aangelegenheden  waar hij letterlijk niets van afweet  [...]  een
boek schrijven z6nder eigen waameniing op basis van enkele ontleende

gegevens, mag niet.' (Klonk hier enige jaloezie in door?) Greshoff vroeg
zich af waaroin Bordewijk dit womivormige aanhangsel had opgenomen:
'Wanneer hij bang was, dat zijn advocatenpraktijk te lijden zou hebben,
wanneer hij de verdenking van een ontuchtig leven op zich laadde, had hij
veel beter een ander onderwerp kunnen kiezen.' Daar zat wel wat in.

Een belangrijke, positief getoonzette recensie was afkomstig van Ter
Braak. Ook hij beschouwde het 'Na' als een zwakheid, een overbodige
toevoeging: '[...] niemand zal [...] mr F. Bordewijk [ook hij gebruikte
Bordewijks titel] voor een bordeelbezoeker houden, integendeel; dit bor-
deelvisioen is zoo kennelijk een angstobsessie van iemand [...] dat men het
nawoord bijna weer als een 'qui s'excuse s' accuse' zou gaan beschouwen,

'185

gesteld, dat men z66r wantrouwig gestemd was jegens Bordewijk.
Een positief gemengde ontvangst dus voor zijn eerste achte roman.

Maar Endt en Van Suchtelen hadden begin 1936, toen Bordewijk zijn ty-
poscript naar de Wereldbibliotheek stuurde, de belangstelling van lezers
goed ingeschat. Pas in I 949 kon een tweede druk van Rood paleis verschij-
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nen. Bordewijk was toen nog geen auteur die de uitgeverskas kon spek-
ken. Pas met Karaleter haalde Nijgh & Van Ditmar de vis binnen, waarvan
tot op de dag van vandaag gegeten wordt.

Werken aan De wingerdrank

Nog voordat Rood paleis in november verscheen was Bordewijk bezig een
andere pennevrucht onder te brengen. Hij werkte er hard aan om zijn
naam onder de aandacht van literatuurminnend Nederland te brengen.
Het ging in dit geval oni een vertelling die opnieuw bestemd was voor de
bundel De 11'i,Werdrank.  Op  2 I augustus benaderde hij de redactie van De
Gids met de vraag ofmen zin had een onlangs door hem voltooide novelle
op te nemen. 'Zoo ja, dan stuur ik U het typograni gaarne toe, niaar zou
het zeer op prijs stellen bij plaatsing tevens van U te mogen vernemen
wanneer ongeveer zij zou kunnen verschijnen. Deze vrijmoedige vraag
doe ik slechts in verband met mijn voornemen een bundel, waarvan zij
deel zou uitmaken, in het a.s. voorjaar uitgegeven te krijgen. Om welke'186

novelle het precies ging, is niet meer te achterlialen. Voor de verschijning
van de bundel - niet in  het voor- maar najaar (november)  van  1937 - ble-
ven de tijdschriftkolommen gesloten voor Bordewijk.

Er is een kladbrief van 24 januari  I 937 aan Vestdijk bewaard gebleven,
die destijds redacteur van Groot Nederla,id was, waaruit blijkt dat Vestdijk
oni kopij had gevraagd. Een verzoek dat hij mogelijk deed tijdens een be-
zoek aan de Bordewijks. In Het Faderland van I juni I 94 I schreefVestdijk
Bordewijk pas eenmaal, en wel op diens huisadres, ontmoet te hebben. En
Bordewijk schreef aan het slot van zijn kladbrief:  'Zoo  U nog eens wilt
aankomen zal dat mij zeer verheugen. U kent nu mijn adres.'187 Nu is dat

'nog eens' dubbelzinnig, maar in combinatie met de opening van de brief
- 'Naar aanleiding van Uw vraag of ik eenige kopij had voor Groot Ne-
derland' - is zo'n huisbezoek v66r die vierentwintigste januari niet on-
waarschijnlijk. In een doorgestreepte passage schreef Bordewijk over de
bespreking die Vestdijk de vorige dag, 23 januari, aan Rood paleis had ge-
wijd: 'Ik las Uw beoordeeling van mijn boek in De Groene. Uw wijze van
beoordeelen is steeds zeer persoonlijk en reeds daarom voor den auteur
belangrijk, - zelfs als zou het oordeel ten slotte niet gunstig zijn. Behalve
met belangstelling heb ik door Uw gunstig oordeel natuurlijk ook met veel
genoegen Uw stuk gelezen.'

Vestdijk kreeg de kopij waar hij om vroeg.
De novelle 'Keizerrijk' werd geplaatst in het juni-nummer van Groot

Nededand, nadat Bordewijk ;ian Greshoff, die luttele maanden later zijn
Rood paleis zou kraken, had laten weten daartegen geen bezwaar te hebben,
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'doch ik moet mij veroorloven U erop te wijzen dat dit ook de uiterste

termijn is waarop het verhaal nog in Uw tijdschrift zou kunnen verschij-
tien. Ik zou zeker niet zooveel noten op mijn zang hebben, wanneer ik niet
van plan was het op te nernen in een met den herfst te publiceeren bun-
del. 'IMS Naar de reactie van  Greshoff op deze brief kunnen we  alleen  maar
raden. Aangezien hij niet zo Bordewijk-'niinded' was, lijkt de veronder-
stelling gerechtvaardigd dat hij het roerend eens geweest nioet zijn niet
Bordewijks confessie veel noten op zijn zang te hebben.

Enkele maanden voor de pubhkatie van Keizerrijk overleed W.L. Brusse.

Bordewijk stuurde de uitgeverij een kort brieOe waarin hij zijn niedeleven

betuigde: 'Aan de enkele malen dat ik hem persoonlijk gesproken heb be-
waar ik een zeer aangename herinnering Wat niinder aangenaam wa-'189

ren zijn herinneringen aan het financiele fiasco van de drie bundels vertel-
lingen, al verdiende hij wel wat terug van zijn investeringen dankzij

voorpublikaties her en der.  Ook in de jaren daarna bleef Bordewijk druk
voorpublicereii.  Iii de loop v£iii de jaren dertig verdwenen de bundels ver-
tellingen mondjesniaat uit de magazijnen van Brusse, zodat aan het einde

van ieder jaar weer een bescheiden bedrag naar Bordewijks rekening
vloeide.

Veel tijd om daarover te treuren was er niet. De letterkundige arbeid
ging door en de advocatenpraktijk eiste hem overdag op, al zal de econo-
mische crisis ook hier voelbaar zijn geweest. De schrijver werkte met ijze-
ren regelmaat door aan langere verhalen, kleine novellen eigenlijk, die in
november [937 in De wingerdrank verzameld werden. Deze regelmaat,
meerdere malen onderbroken door periodes van ziekte, kenmerkt  het

schrijversleven van Bordewijk.
Bordewijk begon 's ochtends vaak al te schrijven. Ontelbaren moeten

in de wachtkamer van het Haagge station Holland Spoor een man hebben

zien zitten, een pup en een kop koffie onder liandbereik, gebogen over
een schrift met harde kaft waarin hij met regelmatige halen schreef.

's Avonds, na het avondeten en na de krant gelezen te hebben, werd het
cahier weer tevoorschijtl gehaald en ging hij verder op het punt waar hij
die ochtend gebleven was. 'Ik heb mijn ouders eigenlijk niet anders mee-

gemaakt dan moeder aan de vleugel en vader met een cahier op schoot.

Dat zijn echt de indrukken die ik van mijn jeugd heb overgehouden: altijd
werken.' Aldus dochter Nina."M' Ook tijdens de vakanties ging het schrij-

ven gewoon door. Die enkele uren per dag waren voldoende om ruim
twee miljoen woorden in druk te laten verschijnen. 'Ikzelfheb mij aange-

wend te werken te midden van allerlei rumoeren; in de familiekring met
logt's, in de hal van een hotel, in een stationskoffiekamer wanneer de trein
op zich deed wachten. Het vermogen tot concentratie waait ons niet aan,
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maar wij bezitteii het en kunnen het ontwikkelen. Verder heb ik mij er al-
tijd op toegelegd om mij van het voortwerken niet te doen weerhouden
door een neiging tot uitstellen, door een gemakzucht die elk mens eigen is.

Het weer opvatteti van de losgelaten draad levert soms even moeilijkheden

op, en de nieuwe aarihef is daardoor wel even kennelijk zwak, maar al
schrijvend overwint men zichzelf en nieest gaat het weer verrassend spoe-

dig naar onze zin.' (xi, 486-487) Het geinak waarmee de auteur sclireef
valt hieruit af te lezen. iii combinatie met bestudering van de nagelaten

manuscripten. Met de nodige voorzichtigheid en tenighoudendheid kan
worden vastgesteld dat Bordewijk zijn zinnen, in de regel, vrij snel eii vol-
ledig op papier zette. Deze slagen om de arm zijn nodig omdat het nieestal
onmogelijk is vast te stellen om welke versie van een manuscript het gaat.
Wie echter afgaat op materiaal dat door heinzelfexpliciet als 'klad' betiteld
werd, en dit legt naast de definitieve versie in druk, ziet dat de verschil]en
niet spectaculair zijn
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HOOFDSTUK ZES

Op weg naar roem

Lid van de Maatschappij

Nog voordat De wingerdrank verscheen leverde de schrijver voor de tweede
maal een bijdrage - vier korte schetsen onder de verzameltitel 'Vier rit-
men' - aan  het  Letterkundig jaarboek Kristal, uitgeven door De Spieghel
in Amsterdam en Het Kompas in Antwerpen. Van Vriesland had hem
daarom gevraagd en Bordewijk stuurde zijn ritmen eindjuli  I 937 naar hem
toe. De tijd begon aan te breken dat de auteur gevraagd en in literaire
kring als 'een van de onzen' beschouwd werd.

Daar hoorde onontkoombaar ook het lidmaatschap van de Maatschappij
der Nederlandsche Letterkunde bij. Op I 4 mei werd Bordewijk, samen
met achtentachtig andere auteurs, voor dat lidmaatschap voorgedragen. Er
was plaats voor dertig nieuwe leden. Bordewijk, zesde op de alfabetisch
geordende lijst, kreeg de volgende aantekening mee: 'F.A. Bordewijk, ro-
manschrijver te 's Gravenhage. GESCHR.: Fantastische Vertellingen  ' I 7-'24;
Blokken '30; Knorrende Beesten '32; Bint '34; De laatste Eer '35; Rood
Paleis '36.- Alberdingk Thym; Asselbergs, Donkersloot, Van Dullemen-
De Wit, Gerretson, M. Nyhoff.'19'

Behalve de iii het oog springende slordigheden - de voorletters en de
helft van de data kloppen niet - valt op dat Bordewijk, in vergelijking met
andere kandidaten, werd aanbevolen door 'grote' namen. Tijdens de jaar-
lijkse grote vergadering van de Maatschappij  op  I 6 juni  van  dat jaar werd
de schrijver tot lid gekozen. Als gewoon lid woonde Bordewijk in de daar-
op volgende jaren (waarschunlijk) slechts atn vergadering bij: die van 7
juni   T94 I.192 Later,  toen hij bestuurslid  was  van   1946  tot 1950, miste  hij
eenmaal een jaarvergadering omdat hij zich toen, injuni 1948, nog te zwak
voelde na de lange ziekteperiode die hij had doorgemaakt. 193

In de jaren tot aan de oorlog manifesteerde Bordewijk zich ook steeds
frequenter en nadrukkelijker als schrijver tn kenner van de schone lette-
ren, met lezingen  voor een groter publiek  en  in de jaren   1939- I 941   met
recensies  in  De  Gids. Op maatschappelijk terrein  kwam  er dat jaar nog wat
bij. Bordewijk werd lid van de in 1937 0Pgerichte rotaryclub Schiedam,
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een 'dochter' van de al oudere Rotterdamse afdeling.
Zoals bekend gaat het om een organisatie met tot voor enige jaren lou-

ter mannelijke leden, die gekozen worden op grond van hun beroep en
maatschappelijk gedrag. Uit elke beroepsgroep wordt maar 66n vertegen-
woordiger gevraagd. De doelstelling is: dienstverlening op sociaal en cul-
tureel gebied en het nastreven van de ethiek in het beroep. Belangrijk is
dat daarbu niet wordt gelet op godsdienstige of politieke overtuiging.
Bordewijk is lid geweest tot I 954 en heeft gedurende 1939 het voorzitter-
schap bekleed, de normale termijn voor deze functie:94 Bordewijk heeft,
zo wordt duidelijk, tot de meer actieve leden behoord. Een mede-rotarian
schreef bij het achtste lustrum van de Schiedamse afdeling in  I 977:  'Hij

[Bordewijk] organiseerde op de dagen, dat wij met onze dames op stap
gingen, bezoeken aan musea, maar ook naar de R.ozen van het Westbroek
Park. De uitleg, die hij daarbij gaf, was altijd boeiend. Goed in het geheu-

gen is blijven hangen zijn verhaal in de Club over de uitnodiging, die hij
zeer kort na de oorlog ontving, om met zijn echtgenote een bezoek te

brengen bij Hare Majesteit Koningin Wilhelmina, waar hij voorlas uit zijn
werk en mevrouw Bordewijk-Roepm;in piano speelde  [..1. Hij beschreef
ons de Koningin z6 levensecht, dat haar grote kwaliteiten nu cens niet ver-
sluierd werden achter 'les dtfauts de ses qualit6s: Voor de warme mense-
lijkheid, die hij ons toen toonde van deze zo Koninklijke Vrouw, ben ik
hem nog steeds dankbaar. ,195

De schilderende schrijver

Na een halfjaar vertraging, verscheen in november 1937 dan eindelijk de
verhalenbundel De wingerdrank, die behoort tot het beste dat Bordewijk
geschreven heeft. Drie van de zes verhalen en alweer - na Rood paleis - een
soort nawoord verschenen voor het eerst in druk. Etn motief, dat van de
begrafenis, 'wingert' door alle verhalen heen, terwijl dood en seksualiteit
terugkerende elementen zijn. Mannen van middelbare leeftijd, zoals Dal
uit 'Huissens', hebben het moeilijk met hun 'midlife-crisis'; in 'IJzeren
agaven' komt mevrouw Rotsteeg voor, die last heeft van chronische zwan-
gerschap; de relatie tussen Harmen en Heintje heeft - zij het impliciet en
ver onderhuids - een erotische lading (en Heinge's zils is een gevallen
vrouw) ; Van Rena uit 'Passage' lijdt aan en onder het celibaat;  in  het wat
apart staande 'Snikhete nacht' vinden twee zielen elkaar en in 'Sodom'
tenslotte bezoekt J.  Hova bij zijn terugkeer op aarde de  hoer van Babylon
- ditmaal verkleed als actrice - op haar hotelkamer.

De tamelijk sombere verhalen, met hun getourmenteerde personages,
kennen meestal twee kanten: realiteit en droom of visioen. De sfeer die
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erin wordt opgeroepen doet denken aan de suggestieve kracht die van de
schilderijen van Carel Wi]link uitgaat: alle dingen zijn volmaakt anders dan
ze lijken. Achter de fagade van de werkelijkheid gaat een andere
(droom)wereld schuil. Bordewijk is met De wingerdrank een beeldend
schrijver, zoals Willink met zijn schilderijen een verhalend schilder was.
Hij is niagisch-realist, zoals hij later met de bundels Vertellingen van ge,ler-
zijds en Studifn in volksstnictuur surrealist werd, al was de auteur het in geen
van beide gevallen onvoorwaardelijk.

Wilbert Smulders analyseerde De wingerdrank in een tweedelig artikel. 196

Hij ging onder meer in op de structuur van het verhaal 'Huissens', waar-
voor hij zich terecht baseerde op het 'scenario' (Smulders) van initiatieri-
ten bij primitieve gemeenschappen. Deze inwijdingsrituelen zijn een ele-
nient  in de theorie  van  het  magisch-realisme.1"i Ook leraar  De  Bree  uit
Bint wordt aan zo'n ritueel onderworpen als hij een schoolreis met een
deel van de 'hel'-klas maakt, waarvan hij gelouterd terugkeert. 19X Er zijn
meer overeenkomsten tussen die theorie en de praktijk bij Bordewijk. De
minitelijke structuur is binair: '[...] de pnmaire, fantastische ruinite ener-
zijds, en de secundaire, reele ruimte anderzijds'.199 Zowel in De Wi,Werdrank
als in Bint, en ook in Rood  paleis,

- werken vlak na elkaar verschenen -

vinden we deze tweedeling terug. De school in Bi,it bijvoorbeeld vorint
een eigen staatje, waar Bints woord wet is. Ze staat als een 'fantastische'
minite, niet vreenide, soms onwerkelijke wezens - de leerlingen uit de
'hel' - tegenover de 'reele' ruinite buiten de school, vertegenwoordigd
door het genieentebestuur. Het is evident dat de school ook de 'primaire'
ruimte is. In Rood paleis is er de besloten wereld van het bordeel, waar de
hoeren over de heren regeren, en de wereld daarbuiten, waar de verhou-
dingeti anders liggen.

Vestdijk schreef een boeiende  recensie over De wingerdrank   in   de    NRC
van   I 9 februari   I 938, waarin  hij het element isolatie naar voren haalde,
'het motief van het hermetisch afgesloten, kelderachtige 'heiligdom'  [...]
dat zich van de overige wereld min of nieer Ghetto-achtig ziet afgesne-
den.' In dit 'templum' spelen zich buitengewone zaken af, er heersen 'af-
goden'. 'Er worden brand- [Rood pa/eis!] en menschenoffers gebracht vol-
gens een bepaalden ritus.' Vestdijk beschreef het wat Erg plastisch, niaar
in feite verdeelde ook hij de ruimtelijke structuur in tweeen. In het ver-
haal 'Huissens' is dat onderscheid duidelijk en gaat het zelfs zover dat de
hoofdpersoon in de twee 'werelden' een andere naam draagt. In de 'reele'
ruinite heet hij  Dr jan Carolus Dal, en is hij filoloog; in de straat Huis-
sens. als hij zijn geheugen kwijt is en zich laat manipuleren als een seniele
grijsaard, gaat hij als La door het leven. Dal-La: in de omkering wordt de
tweedeling realiteit-droom/visioen uitgedrukt. Het zal duidelijk zijn.

II6



verdere studie van Bordewijk als magisch-realistisch auteur, op basis van
de drie hierboven genoernde werken, kan verrassende resultaten opleve-
ren.

De wat vreemde titel De wingerdrank is te danken aan een detail op een
doek van Gerard (of Gerrit) Dou, de beroemde genreschilder uit de ze-
ventiende eeuw, dat Bordewijk tijdens een van zijn buitenlandse reizen in

Parijs bewonderd heeft. Het schilderij, 'waterzuchtige vrouw'  of ook wel
'de piskijker' geheten, is nog altijd te bewonderen in het Louvre. Aan de
linkerkant van het tafereeltje komt een wingerdrank, via het venster, de
karner binnen waar de scane zich afspeelt. 'De behoefte eenmaal een klei-
ne cijns van hulde aan te dragen tot de grote schilder die ik te Parijs eerst

vond in volle grootte  [...]  deed mij vertellingen samenbrengen onder  de
naam De Wingerdrank: (VI, 700)

Bordewijk is in deze verhalen zowel architect als schilder. De verhalen

zijn kleine, bouwtechnische juweeltjes met een afgewogen spanningsop-
bouw. Kellendonk schreef dat ze 'zijn gebouwd als huizen, onderverdeeld
in vertrekken, elk met een eigen titeltje en architectuur is tevens hun the-
ma.'3*  Schilder is Bordewijk in het gebruik van zijn rijke woordpalet. Iii
elk van zijn werken, hoe mager soms in kwalitatief opzicht, zijn regels te
vinden die ingelijst kunnen worden. De dichtheid van mooie zinnen en
dito beelden in De Wingerdrank is echter opvallend hoog. De schatgraver
stuit al na enkele zinnen van het openingsverhaal te hebben gelezen op de

parel: 'Een reuzige vogel van rouw was neergestreken aan de overkant eii
kraste klaaglijk.'   (vi, 541) Bordewijk  mag als dichter volkomen mislukt
zijn, en als toneelschr ver ten dele gelukt, als schr ver van poetisch proza

laat hij het gros van Ne6rlands literatoren vdr achter zich. De verhalen zijn
in stilistisch opzicht het nauwst verwant aan Bint en Rood paleis, met een

minder strak aangedraaide stijlschroef en een even grote beeldenrijkheid.
Met Karakter wist Bordewijk, qua stijl, een perfect evenwicht te bereiken
tussen het verhalende, bijna negentiende eeuwse proza van zijn vertellin-
gen, en de afgenieten taal waarin hij zijn 'trits' geschreven had.

Definitieve doorbraak

'Karakter is mijn record, als ik mij zo mag uitdrukken. Het boek kwam in
acht weken tot stand, gedeeltelijk bij mij thuis, in de avonduren, want
overdag had ik mijn werk, gedeeltelijk op een reis met mijn gezin in En-
geland. Maar - ik had een goede steun aan de voorstudie Dreverhaven en

Katadrett# · Dat was in de zonier van 1937·' (XI, 483)
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Een snelheidsrecord of met, de roman zorgde spoedig na zijn verschijning
in september I 938 voor een ander record: het boek werd Bordewijks 'best-
seller'.201 Enkele jaren eerder had Bint hem in dit opzicht een teleurstelling
bezorgd, zoals eerder bleek. Karakter daarentegen kende een bliksemstart.
Twee volgende drukken verschenen  nog  in de laatste maanden  van   I 938
en het werk werd in de daarop volgende jaren met grote regelmaat her-
drukt. Aan het begin van de jaren zeventig, toen er een televisiebewerking
van de roman werd uitgezonden, werd de verkoop nog eens extra gestimu-
leerd.

Ook zijn vaste uitgever sinds Rood paleis, Nijgh & Van Ditmar, zal blij
zijn geweest met het snelle succes. 'Die [de uitgever] heeft tot dusverre
helemaal geen succes met die boeken, met die vroegere...[Rood paleis en
De wingerdrank] Oh nee, helemaal niet! Maar hij was een doorzetter en het
heeft hdm ook verwonderd.'202 De 'hem' is Doeke Zijlstra, die het succes
van Bordewijks bekendste boek slechts anderhalfjaar mocht meemaken.
De schrijver is Zijlstra altijd dankbaar gebleven voor het in hem gestelde
vertrouwen. De toon waarop Bordewijk over hem in 'Fondsbezorging'
(1962)  schrijft, doet vermoeden dat hij geschrokken is toen zijn Rood paleis
door De Wereldbibliotheek niet werd aanvaard. Niet vergeten mag wor-
den dat hij sinds I 907 publiceerde en dat zijn boeken al decennia lang
slecht verkocht werden. Al die tijd - en in het geval van twee van de drie
bundels vertellingen ook geld - die erin geinvesteerd was: Bordewijk
kreeg er in materieel opzicht weinig voor terug. Zijlstra bleef echter in
hem geloven en hoopte dat hij als uitgever nog eens goede zaken zou
doen.

In het citaat over het 'record'-boek Karakter schetst de schrijver iets van de
voorgeschiedenis van de roman in de vorm van de 'voorstudie', die in
feuilletonvorm van juni tot en met september 1928 in het liberale week-
blad De vrijheid werd gepubliceerd.  Precies  tien jaar na de laatste aUevering
verscheen de uitgewerkte versie, de roman, in druk. Maar de voorgeschie-
denis van het boek gaat nog verder tel-ug: 'Het is misschien niet onaardig
over het ontstaan van Karakter iets mede te delen, omdat dit mun meest
gelezen boek is. Ik had aanvankelijk een novelle willen maken onder de
titel:  De man in de hoek. Het gegeven was aldus: een jonge man uit niaat-
schappelijk laag milieu verwekt een onechte zoon, en kijkt om naar moe-
der noch kind. De moeder doet geen moeite om van de vader een alimen-
tatie te verkrijgen, wel licht zij het kind omtrent zijn vaderschap in. De
vader weet zich op te werken tot een vermogend zakenman. Hij blijft on-
gehuwd, is in het particuliere leven eenzaam en iemand zonder gemoeds-
warmte. Als hij de gevorderde leeftijd heeft bereikt, neemt hij op een
avond de tram, en ziet in de verste hoek een hoogst eenvoudig gekleed
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jong mens zitten van een knap uiterlijk. Hij weet onmiddellijk dat dit zijn
zoon is, maar eer hij iets heeft kunnen ondernemen is het jongmens, dat

I geen ogenblik heeft opgekeken, uitgestapt en verdwenen. De vader raakt
van dit beeld bezeten; hij doet tal van (vruchteloze) pogingen zijn zoon op
te sporen, maar hij is de naam van de moeder en haar juiste adres vergeten.

Eindelijk, nadat hij veel geld aan recherchewerk heeft uitgegeven, vindt
hij zijn zoon. Op zijn uitnodiging verschijnt dan zekere avond de zoon bij
de vader thuis, doch alleen om zijn vader mede te delen dat hij al van klein
kind afweet wie zijn vader is, dat hij evenwel zijn vader de daad tegenover

zijn in behoeftige ornstandigheden gestorven moeder niet vergeeft, en dat
hij niets met de vader te maken wil hebben. Zo gaat hij heen. Dit gegeven
heb ik nooit in een vorm welke het benadert uitgewerkt. Het liet mij ech-
ter niet los, en aldus ontstond als eerste vrucht van deze idee de novelle
Dreverhaven en Katadreq#e, in een aantal feuilletonnummers van het week-
blad De 1/rijheid verschenen. In deze novelle is Dreverhaven reeds min of
meer de deurwaarder en ook de vader die hij later in de roman zal zijn,
Katadreuffe echter nog een slap jongmens dat eerst op het eind de kracht
vindt zijn vader weerstand te bieden. De moeder speelt nog geen rol. Uit
een behoefte het geval verder uit te diepen, de figuur van Katadreuffc
meer kracht in te gieten en meer relief te geven, en het geheel op breder
plan te brengen, met diverse bijfiguren, ontstond toen de roman Karakter,
die in zijn geheel eerst in De Gids van I 938 uitkwam. Ik had moeite met
het vinden van een titel. Na veel wikken en wegen koos ik 'Karakters';
maar ook dat beviel me niet, en zo heb ik in de drukproeven van De Gids
de s nog geschrapt.' (xI, 480-48 I)203

Een uitgebreid fragment, waaruit blijkt hoe lang Bordewijk met wat hij
zelf het 'gegeven' noemt is beziggeweest. Wellicht is de intrige, het ver-
haalgeraamte, gebaseerd op een feitelijk geval dat hij meemaakte in de tijd

dat hij als adviseur verbonden was aan het R.otterdamse Bureau voor rechts-

bijstand. In Geachte conf,+re schreefBordewijk uitgebreid over deze periode:
'De aard van de zaken was op zichzelfweinig interessant. Scheidingskwes-
ties, alimentaties door ouders van kinderen gevraagd, ontslag aan arbeiders
gegeven speelden toen nog de hoofdrol.' (xI, I 64) Later werden de werk-
zaamheden wat diverser, maar ook die beginperiode is ongetwijfeld rijk
geweest aan gebeurtenissen die zijn schrijversgeest konden bevruchten.

Interessant is ook de evolutie van novelle naar roman die tegelijkertijd de
ontwikkeling in het schrijverschap van Bordewijk markeert. In zijn na-
woord bij de jubileum-editie van Karakter uit I988 stelde August Hans den
Boef: 'Er zijn interessante verschillen tussen novelle en roman. Geen 'vier

personen' in het leven van Katadreuffe: de handeling concentreert zich op
de strijd tussen zoon en vader. Geen carridre op een advocatenkantoor,
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maar gevangenisstraf wegens verduistering, werkloosheid en een afhanke-
lijkheid van Dreverhaven doordat deze hem wat typewerk geeft. Toch
wint ook hier de zoon, terwijl zijn kansen toch heel wat slechter lagen dan
later in de ronian.'314

Achterafgezien moet Dreverhaven en Katadreidle in Bordewijks ogen een
hopeloos ouderwetse en onbeholpen poging zijn geweest, om iets dat hem
al zolang bezighield op een literaire nianier uit te werken. Hij had de be-
schikking over een goed verhaal, was niet erg te spreken over zijn eerste
echte rornan Rood  paleis, dus wat lag er meer voor de hand dan nog eens
niet het gegeven aan de slag te gaan? Het zal hem daarom verwonderd
hebben dat Ter Braak, in Het Faderland van 9 oktober I 938, over Karakter
opmerkte dat het compositorisch juist allemaal wat minder was dan Bint en
Rood paleis.

Opvallend verschil tussen novelle en roman is dat de tweede zich niet of
nauwelijks in een criminele sfeer afspeelt. Is de novelle geschreven in wat
(gesimplificeerd) de naturalistische traditie genoemd kan worden -jongen
uit lager milieu, levend in miserabele onistandigheden, wordt dief- de ro-
man is veel moderner, niet alleen iii stilistisch opzicht Inaar vooral omdat
gekozen is voor een psychologische benadering: Karakter is een ontwikke-

lingsroman. Voor het bouwwerk roman waren ook meer figuren nodig.
Een roman moest volgens Bordewijk meerdere lagen bezitten, waarin zich
diverse conflicten naast en door elkaar konden afspelen: 'Roman wil zeg-
gen:  beschrijving van leven en onderlinge aanraking tussen familie-  of an-
dere maatschappelijke kringen. De roman speelt zich dus af op minstens
twee plans: zijn compositorische verdienste ligt des te hoger naar de mate
van het aantal plans, van hun sociale verscheidenheid, en de hechtheid vaii
het onderlinge samenweefsel. Roman wil z(in: nieer dan 66nkamerbouw-
werk van de taalarchitect.' (xII, 603)

Karakter is ook veel beter geschreven dan de novelle van tien jaar daar-
voor. Bordewijk had veel bijgeleerd, veel meer dan in de jaren tussen de
publikatie  van  zijn  eerste  fantastische  vertelling in  1 9 I 8 en Dreverhaven e,1
KatadrelitR. In de even lange periode tussen de novelle en het verschijnen
van de roman heeft hu een ontwikkeling doorgemaakt van vrijwel uitslui-
tend verteller - om het gechargeerd te zeggen: van een negentiende eeu-
wer - naar een auteur die kan vertellen dn beschrijven. Van de conventio-
nele stijl van de vertellingen is weinig meer overgebleven, al zijn de
scherpe kantjes van het staccato-achtige proza van 'de trits' ook verdwe-
nen. Met Karakter breekt in stilistisch opzicht een nieuwe periode aan in
het zo gevarieerde oeuvre.

In vergelijking met de novelle bevat de roman meer autobiografische
elementen. Zouje Bint, zoals Bordewijk zelfook heeft gezegd, het verhaal
van een oud-leerling ofoud-leraar kunnen noemen, Karakter is het verhaal
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van een jongen die zich tot advocaat ontplooit, zoals Bordewijk enkele de-
cennia daarvoor. Al eerder werd opgenierkt dat bepaalde feiten uit het le-
veii van de schrijver een plaats in de ronian hebben gekregen, zoals de
buurt waarin Katadreuffe opgroeit en de gebeurtenissen rond de veroorde-
ling van Sacco en Vatizetti. Voor details hoefde Bordewijk ook iiiet ver
van huis. Zo zou de Oudhollandse kast van het romatipersonage Strooni-
koning getekend Zijtl naar de kast van de advocaat die niodel stond voor

-/115

dit personage" - en heeft hij voor de inrichting van de wachtkanier van het
advocatenkantoor waar Katadreuffe werkt dankbaar gebruik gemaakt van
(onder andere) het meubilair uit het huis van zijn jongste broer Johann.316
De wisselwerking tussen feit en fictie is wat ingewikkelder dan Bordewijk
otis wil doen geloven: 'En soms zijn die personen 6fsituaties weleens aan-
leiding geweest om te vervormen en daar een verhaal van te maken. Dat
wel. Er zit natuurlijk veel ervaring ook in dat werk, niaar het is 1100it dat
nien kan zeggen: 'Dat is dit geval geweest' of 'dat gaat voor die persoon
Op." '317 Het eerste is aannemelijk - zo werkt een schrijver - maar met het
tweede deel van zijn antwoord sprak hij zichzelfin zijn werk tegen.

Terug nu naar de tijd voordat de roman verscheen. Bordewijk was bezig in
literaire kringen een naani op te bouwen. E6n van de vele tekenen die
daarop wezen was een verzoek van H.T. Colenbrander, gedaan in het na-
jaar van I937· Nog maar net terug van zijn vakantie in Engeland, waar hij
aan Karakter werkte, werd Bordewijk benaderd door de De Gids-redacteur
die hem om een bijdrage voor het tijdschrift verzocht. Bordewijk liet
Colenbrander op 28 september I937 weten: 'Het was mij aangenaam Uw
brief van 26 dezer te ontvangen. In antwoord daarop kan ik U melden dat
ik onlangs een roman heb beeindigd en thans aan het typogram daarvan
doende ben. Ik kan het binnen een maand wel gereed hebben. Wilt U mij
nog even mededeelen wat het honorarium per bladzijde bedraagt, alsmede
of-het werk in de eerste helft van den jaargang  1938 van De Gids zou kun-
nen worden opgenomen? Ik wil het boek namelijk nog in den loop van
I 938 uitgeven. 121)8

Het antwoord dat hij ontving was blijkbaar bevredigend. Al op I 9 okto-
ber kon hij het typogram, getiteld 'Karakters', naar Colenbrander sturen,
begeleid door een kort briefje. 'Het verheugde mij dat U het werk kunt
plaatsen te beginnen met januari a.s. Ik zou er wel prijs op stellen wanneer
het niet later dan in de juni-aflevering van het volgend jaar zou zijn afge-
plaatst, daar ik het tegen den herfst als boek wilde doen uitgeven. Ik hoop
dat het naar Uw smaak zal zijn, en zal gaarne een gecorrigeerde drukproef
voor revisie ontvangen. Zou ik van iedere te verschijnen a0evering twee
presentexemplaren kunnen krijgen?'2<)9 Ruim een maand daarna hadden de
twee nog even kort contact over de verandering in de titel. OP 30 novem-
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ber schreef Bordewijk  de -s achter de titel te laten vervallen, zodat  de  ro-
man voortaan als Karakter door het leven  ging:10 Vanafjanuari  I 938  ver-
schenen zes maandelijkse afleveringen van het boek in het tijdschrift. Drie
maanden na de laatste aftevering, in juni zoals afgesproken was, kwam de
roman uit.

Karakter was  in  I938  niet de enige literaire prestatie waarmee  hij  de  ogen
van een groter publiek op zich gericht wist te krijgen. Bordewijk mocht
samen met Marie Koenen en Marianne Philips het Boekenweekgeschenk
van datjaar vullen. Opnieuw een blijk van waardering dus voor zijn schrij-
verschap. In de commissie die toezicht hield op de redactie was recentelijk
een nieuw lid benoemd, Doeke Zijlstra, die meteen een succesje wist te
boeken met 'zijn' auteur Bordewijk.

Het geschenk, met daarin Bordewijks novelle 'Huis te huur', heette
simpelweg Drie novellen en had een oplage van ruim 39 duizend exempla-
ren. De Boekenweek duurde van 2-9 april en werd geopend met een gala-
avond in de Haagse Koninklijke Schouwburg. Er rees commotie rond de
uitgave, vanwege enkele godslasterlijke woordjes in 'De koningsweg' van
Marianne Philips. Ze had het bestaan de woorden 'Goddomme' en Jezis'
te bezigen. De christelijke boekhandelaren waren daar minder gelukkig
mee. Bovendien vonden veel boekhandelaren en journalisten dat de ver-
zorging van het boekje te wensen overliet, kritiek die de lezer van nu ver-
baasd doet opmerken dat het in crisistijd verscheen. Th. van Oort schreef
in het Nieuwsblad voor den Boekhandel van 5 april dat de uitvoering hem
deed 'denken aan spoorweglectuur van de minste soort' en 'het is alles
even  slecht  en  op een koopje'.211 Met zulke kwalificaties zal Bordewijk
niet gelukkig geweest zijn, gezien zijn voorliefde voor zorgvuldig uitgege-
ven boeken. Misschien heeft hij een beetje troost kunnen vinden in het
honorarium dat ongeveer f 400,- bedroeg en verdeeld moest worden on-
der de drie schrijvers.212 En...dit was natuurlijk een uitgelezen kans om zijn
hele werk meer bekendheid te geven.

Werd Karakter na zijn verschijning in september in het algemeen goed ont-
vangen, de auteur was jaren later niet erg tevreden meer over zijn boek.
Toen hij in het Utrechtsch Nieuwsblad recenseerde en aan zijn roman refe-
reerde, greep hij Vestdijks De leoperen min aan om over een fout in zijn ei-
gen werk te schrijven: 'Zij [de zwakheden in het boek van Vestdijk] zijn
hier: vooreerst de ondertitel roman, die de aanvang van het boek niet dekt,
want daar is het nog een kroniek van jongensleven (een soortgelijke vorm-
fout beging ik in mijn 'roman van zoon en vader' Karaktel')' . (Xll, 494) Be-
langrijker zijn uitspraken waarin Bordewijk een verklaring voor het ver-
koopsucces van zijn roman probeerde te geven: 'Nou, het is een betrekke-
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lijk faciel boek, hd? Het gegeven is eenvoudig en dat trekt de mensen wel.
Zo'n jongeman die wil opkomen en zo. Maar het loopt toch met hem mis,
dat krijgt u op de laatste bladzijde. Dat trekt de mensen wel. 't Is ook een
aardig boek, ja, dat kan ik niet ontkennen, maar ik vond het vroeger beter
dan tegenwoordig. [...] 't Is een wat eenvoudig boek, 't Is echt een boek
voor jonge mensen.  [...]  ik kan me begrijpen  dat de gemiddelde lezer dat
wel een aardig boek vindt.'213

Het snelle succes - zes drukken in ruim twee jaar tijd - kan verklaard wor-
den door de tijdsomstandigheden. Het hoogtepunt van de crisis in de jaren
dertig lag slechts twee jaar voor het verschijnen van Karakter.214 De ellende
lag nog vers in het geheugen en wat was er aanlokkelijker dan te lezen over
een jongen die zichzelf bijna dood moest vechten om een goede maat-
schappelijke positie te kunnen veroveren? Identificatie met de knokker
Katadreuffe is al niet zo moeilijk vanwege de directheid en geloofwaardig-
heid waarmee zijn geschiedenis beschreven wordt, en als je als lezer zelf
juist moeilijke tijden achter de rug hebt heeft het verhaal nog meer zeg-
gingskracht.

Aannemelijker als verklaring voor het succes is echter dat Bordewijk,
met het uitkomen van het Boekenweekgeschenk in het vooijaar, een be-
hoorlijke naamsbekendheid had weten op te bouwen. Een Boekenweek
die bovendien veel publiciteit kreeg, door de controversiele novelle van
Marianne Philips en door de dood van 'good old' Willem Kloos. Deze
stierf op  3 I  maart,  een  dag voor de gala-avond waannee de Boekenweek
geopend werd. Tot slot 66k een Boekenweek die heel succesvol verliep:
'Deze discussies [rond de vormgeving en Philips] zorgden voor genoeg le-
ven in de brouwerij en boekhandels kwameo exemplaren tekort om in de
Boekenweek hun klanten voldoende te voorzien. Voor het succes van9215

Karaleter waren dus wel enkele oorzaken aan te wijzen.

De roman werd goed verkocht en ook de kritiek reageerde enthousiast.
H.G. Cannegieter publiceerde in De Socialistische  Gids van december  I 938
een aardige recensie, niet onidat ze getuigde van een bijzondere of afwij-
kende zienswijze, maar omdat ze Bordewijk tot een boeiende reactie wist
te verleiden: 'Uw beschouwing over mijn laatste boek in de Socialistische
Gids las ik met aandacht. Uw opvatting volkomen deelen is mij onmoge-
lijk, ware het slechts op het punt der 'Obsessie', die u m.i. te veel, juist ook
in dat boek, aanwezig acht. Maar een pennestrijd daarover te voeren heeft
niet veel zin, u zult even zoo goed bij Uw meening blijven als ik bij de
mijne. Er is trouwens ook veel dat ik waardeer, en met bepaald genoegen
las ik Uw opmerking over den 'humanen geest', die bij een zekere hard-
heid in den vorm voor goede opmerkers toch niet verborgen blijft. Ik heb
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overigens zelf altijd gevonden dat het met die 'hardheid' in mijn werk
nogal losliep, maar de meerderheid der beroepscritici neemt niet meer den
tijd (of heeft dien niet) tot rustig lezen. Interessant vind ik ook wat U
schrijft nopens het statisch element in het boek. Ik zeg U dank voor de
toezending van Uw beschouwing. 3216

De regel over de 'Obsessie' in de bespreking, waarover Bordewijk viel,
luidt: 'De bewondering en eerbied voor het keiharde, hoekige en norse,
de verheerlijking van de grimmige, zwijgende zelfbeheersing en de ideali-
sering van de bokkig alles, zelfs eigen vitale belangen trotserende autono-
mie van de persoonlijkheid blijken dezen auteur nog steeds een obsessie te
zijn.' Zonder Cannegieter volledig te willen bijvallen, kan objectief wor-
den vastgesteld dat de auteur een voorkeur had voor sterke karakters die,
veelal door zelfdestructie, ten val komen. Obsessie is een verkeerd woord,
omdat het iets ziekelijks suggereert; het is niet vreemd dat Bordewijk daar
moeite mee had.

Bordewijk vond het daarentegen prettig dat Cannegieter oog had voor
de 'humanen geest' die uit Karakter sprak. Zijn critici hebben hem altijd
het hardst getroffen door dit verwijt te uiten, want het botste frontaal met
hoe hij over zijn eigen boeken dacht. Een verwijt dat overigens wel te ver-
klaren valt. Schreef hij  zelf niet dat de rode draad in veel van zijn romans
was: ondeugd ofoverdrijving van een deugd voert uiteindelijk naar de on-
dergang? Veel vaker betreft het een ondeugd en die wordt gepersonifieerd
door sterke en 'negatieve' persoonlijkheden, koel en hard, als mevrouw
Doom, Dreverhaven en Leeuwenkuijl. Daarop viel onontkoombaar de na-
druk en daarop zal dan ook in belangrijke mate het verwijt van de recen-
senten gebaseerd zijn geweest. In dit licht is het begrijpelijk dat Bordewijk
zo'n hartstochtelijk verdediger van Vestdijk was, die regelmatig hetzelfde
verwijt naar het hoofd geslingerd kreeg. Met de aanval op Vestdijks critici
verdedigde hij ook zichzelf. Bordewijk moet ook tevreden zijn geweest
over de bespreking in De Telegraqf 'Het is een overtuigend boek, schijn-
baar zonder liefde geschreven, maar zoo door en door begrepen in de ka-
rakters, dat die liefdeloosheid inderdaad schijn blijkt'. 217

Ter afronding van dit 'hardheid'-verwijt kan nog een passage uit een
brief die Bordewijk op 14 december schreef worden aangehaald,  niet ver
voor zijn reactie aan Cannegieter: 'Het is zeker waar dat in dit boek [Ka-
rakted het menschelijke meer aan den oppervlakte komt en het dus afwijkt
van vroeger werk.  [...]  Maar het is m.i. niet juist op dat vroegere werk -
gelijk toch veel geschiedt - het stempel van hardheid en gevoelloosheid te
drukken. 1218

Karakter is zo'n roman die lezers, bijvoorbeeld Maarten 't Hart, jaren later
nog eens doet terugdenken aan de tijd dat ze het boek lazen. Vele genera-
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ties schoheren zijn ermee 'opgegroeid' omdat ze Bordewijks klassieker  
hun leeslijsten zetten. Dit laatste zou de auteur genoegen hebben gedaan,
want hij vond dat de jeugd vroegtijdig met goede en verantwoorde litera-
tuur in aanraking moest worden gebracht. Etn genoegen heeft hij niet
meer mogen smaken: de verschijning van zijn Karakter in Engelse verta-

ling. Voor de auteur die er zo op hamerde dat onze literatuur het verdien-
de om voor het buitenland toegankelijk gemaakt te worden, was het triest
dat hij stierf toen de onderhandelingen over deze vertaling 11og volop
gaande waren.

Uitgever Peter Owen Ltd uit Londen had opdracht gekregen van de
Raad van Europa - die onder andere werkte aan de bevordering van de
Europese eenheid - om Karakter, dat geselecteerd werd door de Raad, in
vertaling uit te brengen. Daartoe werd op  I 6 februari I 965 contact gezocht
met Nijgh & Van Ditmar.219 Na veel heen en weer geschrijf en de nodige
discussies, die veel vertraging opleverden, konden de partijen elkaar eind
oktober, begin november vinden. De vertaling verscheen, zoals Owen
wilde, het jaar daarop.
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)FDSTUK ZEVEN

V Naderende oorlog

Politiek

De internationale politieke situatie werd gekenmerkt door gevoelens van
onzekerheid en twijfel. In Boekblad  van 20 september  1938  werd  de  ver-
schijning van Karakter aangekondigd. Negen dagen later werd de zo be-
langrijke conferentie van Munchen gehouden, waaraan de staatshoofden
Hitler, Mussolini, Chamberlain en Daladier deelnamen. In de daarop vol-
gende dagen werden de Sudeten-Duitse gebieden aan Duitsland afgestaan,
een knieval van Engeland en Frankrijk voor het Hitleriaanse imperialisme
en - zo zou later blijken - een beslissend moment aan de vooravond van
wat uitgroeide tot een wereldwijd confict. Hitler had zijn zin gekregen,
en zijn bewering dat hierniee aan Duitslands laatste terI'itoriale eis tege-
moet was gekomen werd gelogenstraft door wat volgde.

Hoe heeft Bordewijk tegenover de dreiging van het oprukkende natio-
naal-socialisme gestaan? Er zijn geen aanwijzingen voor een actieve of
openbare stellingname van zijn  kant, maar gezien zijn democratische  of in
ieder geval anti-totalitaire gezindheid mag worden aangenomen dat
Bordewijk gekant was tegen Hitlers politiek. Wie zijn werk leest merkt
welke vooraanstaande plaats de vrijheid van het individu daarin voortdu-
rend inneenit. De opstandigheid van individuen weet telkens de macht
van het collectief te breken. Het ondergronds verzet in Blokken is daarvan
een duidelijk voorbeeld. Zo'n uitgangspunt botst met het ondemocrati-
sche karakter van de fascistische ideologie, waarin individuen opgaan in de
gruze massa van de collectiviteit en iedere andersklinkende monddood
wordt gemaakt, of erger. Hetzelfde geldt voor het communisme, ofliever
Stalinisme, waaronder de Sovjet-Unie in die jaren gebukt ging.

Bordewijk was niet betrokken bij de oprichting van het Comit6 van waak-
22(3zaamheid, dat officieel op 27 juni  I 936 van start ging. De eerste stappen

daartoe waren in januari 7936 genomen. Du Perron schreef op  I 3 januari
aan Ter Braak over het vormen van een voorlopig Comite, waarvoor pro-
fessoren en literatoren uit vooral eigen kring werden aangezocht.221 OP 7

april vond de oprichting plaats, enkele maanden later gevolgd door de op-
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richting van het 'echte' Comit6. In Het Faderland werd op  30 juni de glas-
heldere verklaring gepubliceerd, die ondertekend was door tienta]len in-
tellectuelen, onder wie Bordewijks latere vriend Anthonie Donker.

Zoeken naar verklaringen waarom Bordewijk, met zovelen overigens,
niet tot de ondertekenaars behoorde blijft giswerk. Misschien dat hij werd
afgeschrikt door het verhaal dat de ronde deed over een voornamelijk uit
communisten bestaand Comitd, terwijl in feite alleen het bestuttr socialis-
tisch ge8rienteerd was. De leden van het Comitt waren afkomstig uit alle
groeperingen. Een plausibeler verklaring voor Bordewijks 'absentie' is dat
hij er niet de figuur naar was om op de barricades te staan. Het is aanneme-
lijk dat hij de initiatieven met belangstelling en ook wel sympathie heeft
gevolgd, alleen het verregaande engagement (en daarmee de openbaar-
heid) stond hem mogelijk tegen.

Het  initiatief kan  hem niet onbekend gebleven  zijn.  In 1938 telde  het
Comitt tussen de duizend en twaalfhonderd leden, terwijl op 28 oktober
I 937 de afdeling Den Haag was opgericht, die al snel de meeste leden telde
van alle afdelingen (twee- tot driehonderd). In 1939 werd in Den Haag
ook de algemene ledenvergadering gehouden, waaraan in de pers de nodi-
ge ruchtbaarheid werd gegeven en verschenen er publikaties van vooraan-
staande leden, zoals Menno ter Braak en Max Nord.

Heeft Bordewijk dan als schrijver in zijn vooroorlogse werk gezinspeeld
op wat komen ging? In de schets 'Het geschut' uit 'Vier ritmen' (novem-
ber I937) is ten passage te vinden die lijkt te verwijzen naar de naderende
catastrofe: 'Het is een vreennd contrast, het water van handel en vrede af-
gemuurd door het gietstuk van krijg en verdelging. In deze tijd van herbe-
wapening dringt het zich op gelijk een koortsbeeld. Het zal gericht zijn te-
gen  alles en uiteindelijk zichzelf. Maar zover komt  het  niet. '  (x,  I I 8- I I 9)
Nu blijkt uit de context dat niet het geschut het Amsterdamse Centraal
Station bedoeld wordt, maar met 'herwapening' en 'koortsbeeld' wordt op
een niet mis te verstane wijze naar de actualiteit verwezen. Het laatste zin-
netje kan in dit perspectief moeilijk anders worden opgevat dan dat de
schrijver geloofde in een goede afloop, waarbij democratie en vrijheid het
zouden winnen van terreur en onderdrukking.

Opmerkelijk is de versie van 'Het geschut' die werd opgenomen in de
bundel De Korenharp, verschenen in november I 940. De oorlog was toen al
een halfjaar oud en de auteur heeft enkele regels veranderd: 'Het dringt in
deze tijd zich op gelijk een koortsbeeld. Het zal gericht zijn tegen alles en

uiteindelijk zichzelf.' Dan volgt nog: 'Maar wacht een ogenblik, gij in
wiens borst het toekomstvisioen zich openvouwt gelijk een waaier die be-
schilderd werd met beelden der verschrikking. Want zover komt het niet.'
(VII,  13) De herbewapening is verdwenen, de oorlog was al begonnen, en

I 27



het koortsbeeld wordt nog versterkt door een toekonistvisioen 'met beel-
den der verschrikking'. En dan dat veelzeggende slot: 'Maar zover komt
het niet' wordt drie jaar later '117ant zover komt het niet'. (Cursiveringen
van inij.) Wilde Bordewijk zijn lezers met deze stellig neergeschreven uit-
spraak een hart onder de riem steken?

Wellicht is Bordewijk, als schrijver, iii eeti bepaald opzicht, eii tot op ze-
kere hoogte, gefascineerd geweest door Hitler en Stalin. Net zoals Jack the
Ripper hon boeide, niet als niens inaar als 'verschijning', als representant
van een bepaald tijdvak uit de geschiedenis.  ('Laat otis Jack the Ripper er-
kennen als de laatste drager der Romantiek.' vI, 350)

De grote karakters ill zijii werk zijn vaak fanatici, die een grote invloed
op huti omgeving hebben. Ze manipuleren en zetten gebeurtenissen tiaar

hun hand. Hint wil een keurkorps, een kweek vati reuzen kweketi. Me-
vrouw DOOIll Uit Rood palcis is de dingente van het infernale spektakel dat
er plaatsvindt. Katadreuffe vecht zich in Karal:ter een weg omhoog, zichzelf
en anderen niet ontziend, en zijn vader Dreverhaven is een monster vati
onrechtvaardigheid. Iii Apollyon is liet de figuur van de cynische baron
Staninieer die een 11oodlottige invloed heeft op anderen. Leeuwenkitijl uit
Eikeit i,an Dodona voelt en weet dat hij nicer is dan een dienstbare rent-
meester: hij niaakt feitelijk de dienst uit. Tenslotte is er Aga Valcoog uit
Noorder/icht die Hugo van Delden - maar nog nicer zichzelf- bevecht tot
ze erbij neervalt. Of er nu grootheidswaan iii het spel is, ofjaloezie, of-wat
voor andere gevoelens dan ook: de ondergang ligt iii het verschiet.

Hitler en Stalin waren 'karakters' en in dat opzicht interecsant voor eet}

schrijver als Bordewijk, die in zijn werk de realiteit vergroot en verhevigd
weergaf. Niet dat hij sympathie had voor hun denkbeelden, integendeel,
maar de dictators waren figuren die goed in zijn werk hadden kuntien
functioneren.

Totieel

In 1938 had Bordewijk eeti aantal literaire genres beproefd: poezie, (fantas-
tische) verhalen, novellen en kleine ronians, schetsen en recentelijk twee

.1.grote romans. Hij wilde nog iets aan dat rijtje toevoegen: toticel.--- Iii Rood

paleis lezen we over Hendrik Lorrewa (voorheen Henri Leroy): 'Hij keek
zijn papieren na. [...1 Bevreemd trofhij daartussen twee bedrijven van eeti
toneelstuk, een verachtelijk prul, waarvan de dialoog niet leefde, niaar we-
melde van geestige paradoxen. Het droeg toch zijn handschrift: (I, 327)

Op 7 septeniber    1938 - Karakter lag nog op de persen - benaderde
Bordewijk de De Gids-redactie met het voorstel voor opname van een to-
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neelstuk.223 Je inoet het ijzer tenslotte smeden als het heet is. In krantebe-
sprekingen die aan tijdschriften gewijd waren had de voorpublikatie vati
Karabter veel publiciteit gekregen, die ook afstraalde op De Gids. Het ty-
poscript was klaar en toneelschrijver Bordewijk ging zelfs zijn best doen,
zo  schreef hij,  om  het  stuk  gespeeld  te  krijgen. Hij kreeg  vrij  snel  ant-
woord: de redactie wilde het typoscript graag ontvangen.224 Op 20 Septenl-

ber stiturde Bordewijk zijii stuk Stimbo x. 1: naar professor Telders in Lei-
den, die van 1934-1945 in de redactieraad van het tijdschrift zat. Het
toneelstuk verscheen in drie niaandelijkse afleveringen, van telkens 6611
bedrijf, van januari tot en met tiiaart 1939

Bordewijks inspanningen om het stuk gespeeld te krijgen, waren Iliet
erg  succesvol.  In   1948  was  er een aniateurvoorstelling, waarbij de auteur
W.A. Wagener als regisseur betrokken was. Hij herinnerde zich in  1955
dat hij Bordewijk toesteniming had gevraigd oiii het stuk sterk in te kor-
ten. Die kreeg hij, en Bordewijk kwam maanden later naar de pretiiiere,
gespeeld door het Rotterdams Avantgarde Toneel. 'V66r hij echter in de
zaal plaats nani, kwani hij even 'achter' oni de spelers te begroeten. jas en
hoed hing hij op in een kleedkamer.' Dan volgt een komische anekdote.
Wagener moest plotseling ieniand vervangen die zick was geworden en
die de rol van notaris speelde. Hij had zelfeen hoed die niets van een no-
tarishoed' weg had en greep snel een passender hoofddeksel in de kleedka-
nier. 'Na afloop van de voorstelling [...] kwam Bordewijk opnieuw achter,
niaar niet een verontrust gezicht. Ik vreesde vernietigende critiek over de
voorstelling, doch v66r Bordewijk iets over het spel zei, merkte hij be-
droefd op: "U had niijn hoed!" Hij zei dat zo, dat ik het gevoel kreeg, iets
zeer onbetamelijks te hebben gedaan. 025

Wellicht dat de door Wagener gevraagde toestemming al werd voorbe-
reid tijdens de oorlog. Iii oktober  1943 had Bordewijk zijn oude uitgever
Brusse benaderd met de vraag of zij inlichtingen konden verschaffen over
Wagener: 'Daar ik hem [...] persoonlijk niet ken verzoek ik U beleefd mij
even te willen mededeelen of de Heer Wagener op de een of andere wijze
betrokken is bij de Cultuurkamer dan wel eenig andere cultuurleidende
instantie hier te lande. Brusse kon hem geruststellen.227 Wagener han-9226

delde volledig op eigen initiatief. Hij had het plan om al tijdens de oorlog
te werken aan vernieuwing van het Nederlandse toneel zoals dat na de
oorlog vorm moest krijgen. 228

Recensent

Waarschijnlijk aan het einde van  I 938. of wellicht het begin van  1939,
werd Bordewijk door de redactie van De Gids benaderd. Had hij zin om
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voor het tijdschrift te gaan recenseren? Hoe het eerste contact tot stand
kwani, is niet bekend. Het zou via Anton van Duinkerken gegaan kunnen
zijn. Op 20 maart schreef de criticus in spe aan Colenbrander: 'In ant-
woord op Uw briefkaart heb ik de eer U mede te deelen dat ik gaarne be-
reid ben zoo nu en dan voor De Gids proza ofdicht te beoordeelen, wan-
neer het mogelijk is mijn medewerking op dit punt te beperken tot een
stuk of,t, hoogstens 5 boeken per jaar. Voor meer heb ik tot mijn leedwe-
zen in verband met ander werk geen tijd.'22) Voordat hij zijn besluit mee-
deelde, had Bordewijk een boek van Mary Dorna door Anton van Duin-
kerken, ook De Gids-redacteur, toegestuurd gekregen. Tegelijk met zijn
antwoord aan Colenbrander stuurde hij de bespreking van dit boek mee.

In  de  maart-aflevering  van   I 939 verscheen zijn debuut als recensent:

een bespreking van De zwelitodit van Belcampo. Het is een recht-toe-recht-
aan stuk niet weinig franje, vrij zakelijk en in dit opzicht een voorafspiege-
ling van wat later nog in het Utrectitscli Niettwsblad volgde. Meteen stuiten
we op een van Bordewijks latere stokpaardjes in de krant: het afgeven op
hen die Nederland een klein landje noemen: 'Hij [Belcampol schrijft - hij
ook  al  weer - van zijn kleine landje  [...]. Daar moest  nu toch langzanier-
hand strafop staan. [...] Dat eeuwige 'kleine landje' wijst op een bedenke-
lijk  collectief minderwaardigheidsgevoel. [...] Misschien overdrijf ik  daar-
bij wat, maar ik zag zo graag de blijken van een Andere mentaliteit, van een
rustig en waardig zelfbewustzijn (zonder geschetter). Herziet u dus, gij die
op dit punt - ik neem aan te goeder trouw - slechte vaderlanders zijt!'
(XIII, 345) Echo's uit Bint weerklinken: 'Het was de droom van Bint zijn
land nog eens zo groot te maken als in het verleden. Bint zei: "Er zijn geen
slechter vaderlanders dan die spreken van 'ons landje'." 1 (I, I I 4) Bordewijk
en enkele door hem geschapen romanpersonages, zoals Hugo van Delden
uit Noorderlicht, hebben regelmatig dezelfde 'droom' als Bint. Het steekt
hen dat onze bloeitijd voorbij is en dat ons land slechts een marginale rol op
het wereldtoneel kan spelen.

Bordewijk trad datjaar voor een groot gehoor op. Hij was een van de spre-
kers tijdens de gala-avond aan de vooravond van de Boekenweek, een bij-
eenkomst die op 24 februari  I 939 gehouden werd in de Stadsschouwburg
van Amsterdam. Bordewijk hield een causerie over de relatie tussen schrij-
ver en publiek. De teneur van zijn praatje was dat de lezer geen moeite
moest doen om de mens achter de schrijver te leren kennen. Het was het
mooist als een boek anoniem kon verschijnen, maar dat was waarschijnlijk
te veel gevraagd van schrijvers. Hij zei ook dat auteurs lezingen mochten
houden  (ook over eigen werk), interviews geven maar...oppassen was  het
parool, want reclame voor eigen werk was uit den boze. Signeren was ook
toegestaan, nlits het in beperkte (familie)kring gebeurde.
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Etn van zijn toehoorders was Anton van Duinkerken, die in een (verlo-
ren gegane) brief van  I 3 maart op Bordewijks voordracht reageerde.  Deze
antwoordde Van Duinkerken een dag later: 'Het heeft mij verheugd te
vernemen dat U in den Stadsschouwburg U onder mijn hoorders bevond.
Ik heb gemcend te moeten wijzen op wat ik misstanden acht inzake recla-
me voor het boek. Ik vlei mij niet met de hoop op succes, maar het gaat
toch niet aan dat schrijvers, die beschikken over veel natuurlijke vrijmoe-
digheid, van de boekenweek profiteeren om, soms meermalen, hun eigen
werk voor een luisterend publiek aan te prijzen, waarmede dan bovendien
ander werk,  even goed of beter,  maar dat het stellen moet zonder zoo'n
promotor, weinig of geen kans krijgt, - bij voorbaat het laatste boekje van
Mary Dorna. Het zal mij verheugen dit werkje van haar, die op weg is de
Nederlandse Colette te worden, in De Gids te bespreken. Ik zal zeker ook
Uw beoordeeling in De Tijd lezen. Het zal mij genoegen doen U eens te
ontnioeten, echter kom ik in literaire kringen slechts zelden.'230

Bordewijk liet zich  in De Gids van mei  I 939 zeer positiefuit over Dor-
na's boek: 'Het is niet alleen een uitnemend boek, het is ook een verade-
ming. Ziedaar de figuur die in onze letteren al te lang ontbroken heeft. En
men denkt onmiddellijk aan Colette. Nog wel niet de Colette in dc hoog-
tepunten van Chkri of La Chatte, maar anderzijds de Colette van de aan-
vang ver vooruit.' (XIII, 346)

Op  I 4 november schreef Bordewijk aan Colenbrander,  die hem blijkbaar
verzocht had weer eens met een roman aan te komen. Hij moest hem te-
leurstellen, want hij had geen groot boek gereed ofonder handen. Plannen
waren er wel, want hij  kon voor de jaargang I 94 I  van De Gids wellicht een
roman, of een gedeelte ervan, afstaan. Bordewijk kon Colenbrander wel
een aantal kleine stukjes, schetsen, zenden die bestemd waren voor De Ko-
renharp, en waarvan het typoscript al bij uitgeverij Nijgh lag. 231

Op I9 november stuurde de schrijver dertien stukjes naar De Gids. Op
de achterkant van het begeleidende kaartje dat Bordewijk meestuurde,
maakte Colenbrander de volgende dag een wat zure aantekening: 'Van
Bordewijk deze 2 brieven ontvangen. In plaats van een roman zendt hij
dus losse stukjes. Lusten jelui die? Het is bezwaarlijk, ze na de gevoerde
correspondentie, nog te weigeren. Ze moeten dan maar, voor Febr. of
Maart, worden aangenomen, in de hoop dat wij v66r April iets beters krij-
gen.'232 De redactie zat blijkbaar te wachten op een 'klapper' als Karakter en
vond dat ze werd afgescheept met 'losse stukjes'. Ondanks dit kritische ge-
luid werden de schetsjes gewoon geplaatst. En 'iets beters' volgde niet, dus
ook andere stukjes vonden hun weg naar de oktober- en november-afe-
vering  van jaargang    I 940  van   De  Gids,  terwijl De Korenharp eveneens in
november verscheen. Geheel tegen de gewoonte van Bordewijk in overi-

13I



gens, die van mening was dat voorpublikaties moesten ziJn geplaatst voor-

dat verschijning in boekvorm plaatsvond.

Intussen ging hij door met recenseren in De Gids, en blijkbaar met veel
plezier zoals hij nievrouw A. van Rhijn-Naeff (Top Naeff) op Io februari
If>40 toevertrouwde. Bordewijk was met Naeff in contact gekomen naar

aanleiding van een door haar gepubliceerde boekbespreking van Karakter.
In een briefvan een kleine week daarvoor schreef hij haar: 'Over het alge-
meen schijnt mij in ons land de boekbeoordeeling in niet te beste handen.
Het was daarom voor mij een groot genoegen kennis te nemen van een
intelligent en tevens gevoelig oordeel als het Uwe'. 233 Bordewijk tekende
daar echter meteen bij aan dat hij het niet helemaal eens was met haar oor-

deel over zijn boek. Wtdr schreef hij naar een recensent en plaatste op-
nieuw, als zo vaak, een kanttekening bij ziln of haar oordeel. Het is cuneus
dat ieniand zijn werk zo hartstochtelijk tegen misvattingen verdedigde en
tegelijkertijd vond dat een eenmaal geschreven werk zichz6lf maar moest

verdedigen.
De briefvan  I 0 februari is opmerkelijk, omdat Bordewijk zijn gewoon-

lijke gereserveerdheid liet varen, al kende hij Naeff nauwelijks.  (De twee
ontmoetten elkaar in het vooijaar van I 941.) Onderwerpen die in het uit-
gebreide epistel aan de orde komen zijn de literaire kritiek, de stand van de
literatuur van dat ogenblik en enkele persoonlijke ervaringen van Borde-
wijk met schrijvers en hun werk. Aardig is zijn opmerking dat hij liever
een vrouw dan een man over zijn werk hoorde oordelen. Het is de vraag
hoe oprecht hij hier was, maar het is een feit dat zijn eerste meelezers twee
vrouwen waren: zijn vrouw Johanna en later ook zijn dochter Nina. JO-
hanna beweerde dat er geen manuscript naar de uitgever ging zonder dat

zij het had gezien, Nina dat haar vader er geen moeite mee had dat ze ook
inhoudelijke kritiek leverde terwijl ze zijn manuscripten uittikte. 'Over de
teksten kon gediscussieerd worden,' zegt ze, 'daar had hij geen moeite

'234Iliee.

Vermakelijk in de brief is Bordewijks aanval op Ter Braak, die hij als
criticus niet erg hoog achtte, en die blijkbaar weinig begrepen had van de
liefdesgeschiedenis in Karakter '[...] Ter Braak schijnt mij dan ook een zeer

slecht criticus, volkomen gehandicapt door intellectualisme.' Daarnaast
besteedde hij aandacht aan het niveau van de Nederlandse literatuur van
dat moment. Bordewijk ging tekeer tegen degenen die het schrijverschap
niet zagen als een roeping maar als een beroep waarmee geld te verdienen
viel: 'Er is haast geen kunstenaarsdrang meer, alleen automatische produc-
tie van  2 8 3 boeken per jaar.' De literatuur werd verpest door het circus
eromheen, aldus Bordewijk, vergetend dat hij als schrijver, vrijwillig of
niet, ook meewerkte om dat circus in stand te houden. 235
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Bordewijk weidde tegenover Naeff ook uit over zijn persoonlijke aan-
raking met literatuur. Inw )'ding van Emants vond hij nogal saai toen hij het
als jonge man las, maar Een nagelaten bekentenis achtte hij voor die tijd iets
bijzonders.236 Even verderop ging hij in op Van Eedens Fan de koele meren

des doods, een boek waarover hij vaker schreef, en dat hij de mooiste roman
uit de Nederlandse literatuur vond. Hij keerde ook nog even naar zijn ei-
gen tijd terug, door Van Schendel op de korrel te nemen, die volgens hern
een zwaar overschatte auteur was. 'Van Schendel daarentegen heb ik nooit
erg kunnen waardeeren, en nu minder dan ooit. Eigenlijk vind ik zijn ge-
val een beetje zielig. De ongetwijfeld goedwillende man wien elke aanstel-

lerij, geloof ik, vreenid  is werd eenigszins het slachtoffer van een consor-
tium van 'jongeren' op zoek naar Neerlands Poet Laureate. Voor een
kunstenaar met zelfcritiek moet overschatting veel pijnlijker zijn dan voor
een kunstenaar met eigenwaarde onderschatting. 9237

OP  30 november  I95 I schreef Bordewijk aan Amoene van Haersolte
dat Van Schendel, gestorven in I946, 'kunstmatig' in leven werd gehou-
den.238 In zijn kritieken in het Utrechtsch Nieuwsblad was hij kritisch over de
auteur en zijn werk. 'Iemand kenschetste mij Van Schendel eens treffend
als een violist die altijd op een en dezelfde snaar speelt, wat uiteraard op de
duur eentoning wordt.' (xn, 23) Na diens dood maakte Bordewijk de ba-
lans  op: 'Hij droeg [...] weinig  bij  tot de vernieuwing  van onze letteren,
eerder kan men zeggen tot de veroudering uit hoofle van zijn naar het
ouderwetse neigende verhaaltrant. Hij was tijdens zijn leven [...] omringd
van bekwame, maar eenzijdige supporters (men denke vooral aan Ter
Braak),  die  door  hem tot grootmeester te bombarderen  zijn faam eerder
kwaad deden dan goed, want een grootmeester was hij niet, maar die in
elk geval bereikten dat niemand het recht waagde hem niet superieur - en
laten we eerlijk zijn - soms vervelend te vinden. Toch zal hij in ons Pan-
theon een plaats moeten behouden wegens enkele pennevruchten van
hoge orde.' (xII,  107) In I 95 I betitelde Bordewijk Van Schendels postuum
verschenen Foorbq schaduwen als 'een volstrekte mislukking [...] waarvoor
geen beoordelaar van enig gezag het zou hebben kunnen opnemen zonder
daarin de altijd nog min of meer niagische naani van zijn schrijver te be-
trekken, hetwelk een uitgangspunt is van noodlottige vooringenomen-
heid.' (XII, 489-490) Nog eenmaal daarna besprak de criticus werk van
Van Schendel en opnieuw viel daarbij het accent op de algemene over-
schatting van de auteur. Sprak hier een gefrustreerde schrijver die niet be-
schikte over een vaste schare aanhangers? Ik geloof het niet.  In de eerste

plaats werd Bordewijks werk misschien wisselend besproken, maar er be-
stond geen enkele twijfel over de kwaliteit van zijn schrijverschap. In de
tweede plaats loopt de kwestie 'overschatting' als een rode draad door zijn
recensies. Bordewuk zag een groot gevaar in overschatting, vooral voor de
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auteur in kwestie. Diens kritische vermogen kon erdoor verzwakken, en
daarmee de kwaliteit van het werk.

De oorlog begint

Enkele maanden later werd ons land op harde wijze met het oorlogsgeweld
geconfronteerd. Aan die beruchte eerste dag, IO mci I94O, worden in de
familie Bordewijk nog altijd de nodige herinneringen bewaard: 'In Den
Haag kwamen de vliegtuigen zo laag over datje de piloten kon zien zitten.
Het was even angstwekkend als spectaculair. Moeder en ik [Nina] zijn de
straat op gegaan. Wij wilden zien wat er gebeurde. Vader niet, die bleef
binnen. Maar toen we thuiskwamen, was hij nergens te bekennen. Niet
dat we ongerust waren, maar het was zo vreemd. Vader ging nooit weg
zonder het te zeggen.  Op een gegeven moment kwam hij, alsof er niets

gebeurd was, de huiskamer binnen. Waar hij had uitgehangen, vroeg moe-
der.  Hij  had  een bad genomen...  De Duitsers vlogen over,  en  hij  nam  een
bad. Want je wist maar nooit, redeneerde hij. Misschien kreeg hij daar
voorlopig de kans niet meer toe. Die houding is kenmerkend. Hij was
voorzienig en heel laconiek. ,239

De oorlog eiste onmiddellijk slachtoffers, ook onder belangrijke litera-
toren. Ter Braak pleegde zelfmoord en Du Perron overleed aan een hart-
infarct.  Op  2 I juni  1940 kwam Hendrik Marsman  om  op zee. Bordewijk
reflecteerde op diens  dood  in een brief van 27 november  1940  aan  de  in-
middels aardig vertrouwd geworden Naeff Hij noemde de gebeurtenis
een geweldig verlies, temeer daar hij Marsman de belangrijkste (tot dan
toe) levende dichter vond. (Bordewijk had altijd het chronologische rijtje
Gorter, Leopold, D6r Mouw en Marsman in zijn hoofd.)24('

Ook in Bordewijks directe onigeving had het uitbreken van de oorlog
gevolgen. Zo was het echtpaar Bordewijk al jarenlang bevriend met Leo
en Lucy Polak die op I 4 mei de wijk naar Amerika namen. Na de oorlog
heeft Bordewijk zich als zaakwaarnemer van de Polaks opgeworpen, om-
dat al hun bezittingen door de bezetter waren geconfisceerd. De twee
keerden eind  I 946 naar ons land terug.

Oni op de brief aan Naeff terug te komen, inmiddels lag zijn verzameling
korte schetsen De Korenha,p in de winkels. Hij stuurde haar een exemplaar
en deelde mee aan een nieuwe roman bezig te zijn, die uitgroeide tot het
ornvangrijke Apollyon (I 941)

Daarop kwam hij terug in een brief aan haar van 28 december I 940. In
deze moeilijke tijden was Naeff voor hem een belangrijke 'stem van bui-
ten'. De toon van Bordewijks brieven werd ook steeds vertrouwelijker.
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Deze briefwas nogal beschouwend (althans in het begin), zoals dat hoorde
aan het einde van een jaar. Naeff had blijkbaar in een eerdere brief be-
weerd dat het leven op dat moment machtiger was dan de verbeelding en
dat ze daarom niet aan een roman bezig was. Bordewuk protesteerde tegen
deze opvatting: 'Ik voor mij vind den roman eer te machtig voor dezen
tijd, want ik houd niet van dezen tijd, al is dat appreciatie en wellicht kort-
zichtigheid. In elk geval, ik ben een roman gaan schrijven, ondanks den
tijd en buiten hem. Wanneer hij verschijnen zal met het Voorjaar - Deo,
en niet minder Censura volente - krijgt U een protest-exemplaar present.
En een dikke roman is het ook. Ik ben (betrekkelijk) jong heel magertjes
begonnen, maar met de jaren word ik voortdurend dikker.' Aan het slot
van de brief ging hij  nog even  in op Naeffs bewonderende woorden  over
zijn De korenhalp: 'Uw lofover De Korenharp deed mij weldadig aan. Hier
en daar is iets buitenissigs, ik geefhet ten volle toe. Maar hoe U mij kapit-
telen moogt, dat leer ik nimmer af. De excentriciteiten duiken altijd weer
op, gelijk in Copperfield het hoofd van Koning Karel den Eersten altijd
weer opduikt uit de mtmoires van meneer Dick. "41

De voorliefde voor het buitengewone was als het ware verkleefd met
Bordewijks persoonlijkheid: hij k6n eenvoudigweg niet anders. Het was
een decadent-romantisch trekje in hem. Frans Kellendonk vond Borde-
wijk op zijn best wanneer in zijn werk 'de pool van de romantiek, een
zwarte decadente burgerromantiek' domineerde242, zoals in Bij gashcht dat
in de overgangstijd tussen romantiek en nuchterheid speelt. Bordewijk
heeft deze overstap nooit helemaal gemaakt, volgens Kellendonk. Wellicht
heeft de auteur zijn ambivalentie verwoord in Rood paleis, waarin Henri
met moeite de 'oude' tijd afschudt, zich Hendrik gaat noemen en de twin-
tigste eeuw binnenstapt. Bordewijk, opgegroeid in het fin de siacle, begon
met verhalen - de fantastische vertellingen - die nog helemaal de sfeer van
die periode ademen: de zwarte en decadente romantiek. Hij was toen nog
Henri. De Hendrik in hem stond op, en pas op dat moment kon de auteur
aan Blokken werken. Bij Bordewijk heeft Henri echter nooit plaats ge-
maakt voor Hendrik: de twee zijn naast elkaar blijven voortleven.

Roman van de twijfel

Hij was dus aan de roman Apollyon bezig. 'Ik weet niet ofik dat boek wel
had moeten schrijven.'243 Zo reageerde Bordewijk, aldus Rico Bulthuis,
toen deze de schrijver eens sprak tijdens een busreis. In De koorddansers en
andere herinneringen schreef Bulthuis uitgebreider over een van zijn ont-
moetingen met Bordewijk. 'Wat mij tijdens die rit [busrit naar het Mui-
derslot] het meest opviel - en verbaasde - was het samenvallen van de ad-
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vocaat en de auteur. Twee lantaarnplaatjes die over elkaar heen schoven.

[...] 'Ik [Bordewijk] schreef dat boek in een bepaalde stemming, en ik ge-
loofnu dat ik het beter niet had kunnen schrijven.' Hij doelde op Apollyon,
voor mij zijn meest autobiografische werk. Dat zei ik hem, en natuurlijk
antwoordde hij: 'Nee.' Maar hij voegde er aan toe dat een schrijver nooit
helemaal buiten zichzelf kan treden, 'hoewel...' Juist, hoewel. Tw66
Bordewijken in Apollyon, de notaris en de duivelse baron. De nian van de
wet en die van het avontuur. Ewijk tegenover Starnmeer, die een engel

des afgron(is is. juist omdat hij de innerlijke orde die Ewijk vertegenwoor-
digt, op de helling zet.'344

Die 'bepaalde stemming' heeft vernioedelijk nauw samengehangen met
de oorlogssfeer en de daarmee gepaard gaande gevoelens van ontheenid-
heid. Voor Bordewijk, de zelfbewuste vaderlander, nioet de schok van de
bezetting extra hard zijn aangekomen. Vandaar dat de roman er anders is
gaan uitzien dan hij eerder in zijn hoofd had: 'Ik was begonnen aan een
komisch getinte roman 'Mulholland House', waarin ik steken bleef. De
naam Apollyon bracht mij ertoe het boek opnieuw te beginnen, en naast
de vrouwelijke hoofdpersoon een mannelijke te plaatsen, terwijl ik tegelijk
de harteloze flapper, die de vrouw aanvankelijk was, veranderde in ieniand
van hoge beginselen.' (xl, 482) Kan het symbolischer? Een roman waarvan
titel en motto verwijzen naar het boek der Openbaring in een tijd waarin
het einde der tijden nabij leek en waarin geen plaats was voor een 'ko-
misch getinte roman'

Wanneer Bordewijk aan de roman begonnen is, is moeilijk te bepalen.
In ieder geval had hij op 14 november I 939 aan Colenbrander laten weten

op dat nionient niet inet een romati bezig te zijn, maar wellicht wel een
roman (of gedeelten ervan) te kunnen sturen voor jaargang  I 941  van  De
Gids. Hij liep kennelijk al met plannen rond. Aan Top Naeff meldde
Bordewijk op 27 november 1940 met een roman bezig te zij 11, een bericht
dat sloeg op Apol/yon, het boek dat geschreven werd in de winter van  I 940.
(XI, 483) De combinatie van deze gegevens doet vernioeden dat Borde-
wijk met de opzet van een nieuwe roman nioet zijn begonnen ergens tus-
sen eind I 939 en de laatste maanden van I 940. De aanvangsdatum lag mo-

gelijk nog wat verder naar achteren, want in de al eerder aangehaalde brief

aan Naeffvan februari I 940 repte hij  met geen woord over een roman, ter-
wijl de brief toch vrij uitgebreid en openhartig was. Het blijven steken in
de eerste opzet kan samenhangen met de Duitse inval in Nederland, ge-
volgd door de bezetting. Daarmee is het ook aannemelijker te maken
waarom de toon van Apollyon anders is dan die van de onbekende, eerdere

aanzet geweest moet zijn. Het komische moest door omstandigheden
plaatsmaken voor het tragische en beschouwelijke.
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Al speelt Apollyo„ voor de oorlog, er komen zeker toespelingen in voor die
betrekking hebben op gebeurtenissen als gevolg van diezelfde oorlog.
Dubbelzinnig en nauwelijks toevallig te noemen, is de reis van Ewijk (en
Starnnieer) per boot vanuit Nederland naar Engeland, een overtocht die
zovelen hebben geniaakt of probeerden te maken in de dagen na  IO nlei.
Het gezin Bordewijk maakte deze boottocht voor het laatst in de zonier
van I 937, toen een vakantie in Engeland werd doorgebracht.

Er zijn duidelijker voorbeelden. Starnmeer onderscheidt de categorieen
denkers, daders en verwachters. Vervolgens zegt hij: '[...1 tegenwoordig is
het de periode van de daders, en de daders verdragen nieniand naast zich,
wees daar maar zeker van: (11, 25) Hij waarschuwt Ewijk, volgens hem
een denker die in het verleden leeft, niet iii dat verleden te zwelgen: 'Ik
[Starnnieer] voel dat mensen op onze leeftijd en met historische aanleg ge-
vaar lopen op het verleden te verlieven, juist in deze tijdsomstandigheden.'
(II, 26) Starnmeer beschouwt zichzelfals een denker, maar in tegenstelling
tot Ewijk stelt hij alleen belang in de grote historische lijnen, niet in details.
Minder verband houdend met de oorlog, maar zeker wei met de nazi-ide-
ologie is Ewijks onischrijving van Starnmeer en Bella (Arabella) als super-
mensen. Een kwalificatie die doet denken aan de door de nazi's gchanteer-
de term 'Obermensch' van Nietzsche. Wellicht wat ver gezocht zijn de
allitererende namen van Starnmeer, die in werkelijkheid voluit Nicolaas

Johan Scamberda Starnmeer heet; een allusie op de s.s.? Met de naam
Starnmeer heeft de auteur,  zo  liet  hij  aan zijn broer Johann weten,  aan  de
ene kant de hoogte (Starn-sterren) en aan de andere kant de diepte (meer)
tot uitdrukking willen brengen.245 Ook het motto is meerduidig te inter-
preteren: 'En zij hadden over zich tot eenen koning den engel des af-
gronds; en in de Grieksche taal had hij den naam Apollyon.' Starnmeer is
de destructieve kracht in het boek, evenals Apollyon (de verderver) die in
de Apocalyps de sprinkhanenduivels aanvoert. Maar het motto kan tegelij-
kertijd verwijzen naar Hitler, aanvoerder van ten even afschrikwekkend

leger. Belangrijk is deze kwestie niet. Misschien moeten we het erop hou-
den dat Starnmeer een literaire gestalte is, die tot leven gekomen k:in zijn
onder invloed van de engel des afgronds die de wereld op dat moment met
zijn plagen geselde.

Er zijn geen bronnen overgeleverd waarin sprake is van een tijdelijke de-
pressiviteit van Bordewijk, die haar weerslag zou hebben gehad op zijn
creatieve werk.  In  I 946,  met de oorlogsindrukken  nog vcrs in het hoofd,
schreef hij: 'De bezetting heeft mij  in deze werkzaamheid [schrijven}  niet
belemmerd.' (xI, 483) Bordewijk publiceerde in I 944, onder pseudoniem,
een novelle en verrichte voorbereidend werk voor de bundel Bi) gaslicht.

Tijdens de oorlog is ook de roman Eiken van Dodona geschreven, waarover
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hij in mei I 943 met broerJohann correspondeerde. De uitspraak dat hij de
roman misschien beter niet had kunnen schnjven, komt voort uit het ge-
voel achteraf dat hij teveel van zichzelf had blootgegegeven. Aan Johann
schreef hij dat de helft van hemzelfin Ewijk stak en dat zijn broer mogelijk
gelijk had met zijn opmerking 'dat ik in dit boek mij minder verschuil
achter mijn figuren dan in 'Karakter".246

Bordewijk heeft tegen interviewer Nol Gregoor gezegd dat het leven
van een auteur uit zijn werk te distilleren zou moeten zijn: '[...] voor zover
nien in de persoon van de schrijver belangstelt en hij heeft meer boeken
geschreven, zoals met Bordewijk het geval is, dan moet men, als men dat
leven wil reconstrueren, dat doen uit die boeken, waar natuurlijk naast

veel fantasieen ook veel persoonlijke ervaring in opgeborgen ligt. Die
nioet men er dan uithalen. 9247

Ewijk, de spil van het verhaal, lijkt niet alleen in naam op zijn creator
Bordewijk. De overeenkomsten tussen schepper en geschapene zijn legio.
Hun beider schrijverschap komt op het tweede plan (zo beweren ze al-
thans): Bordewijk  is  in de eerste plaats advocaat, zoals Ewijk eerst notaris
is. Hun vader is hoofdambtenaar van beroep. De carridres van de twee 10-
pen gedeeltelijk parallel: eerst het gymnasium (Den Haag), daarna de rech-
tenstudie (Leiden). Ze schrijven als tijdverdrijf en uit behoefte aan ont-
spanning en leiden een teruggetrokken bestaan als letterkundige. Zowel
Ewijk als Bordewijk laten hun werk keuren in huiselijke kring. Ewijks
vrouw leest zijn werk en becommentarieert het voordat het naar de uitge-
ver gaat. Ook lezen beiden hun werk voor en geven gezinsleden eventueel
commentaar. Dan zijn er nog overeenkomsten op wat meer gedetailleerd
gebied. De uitdrukking 'particuliere munt' die Ewijk gebruikt oni zichzelf
te karakteriseren heeft Bordewijk eveneens in de mond genomen. 248
Voorts zijn de twee fanatieke pijprokers, verkondigers van Heraclitus' 'al-
les vloeit', vaderlandslievend ingesteld, dol op Franck, Bruckner, Dickens,
Seghers en Hals, op architectuur en oude buurtjes (Oost-Londen), de
Delftse school, de Rotterdamse haven, parken, enzovoorts.

In de roman draait het om het thema creatieve verlamming. Starnmeer is
de vleesgeworden angst voor het ergste dat een kunstenaar kan overko-
men. Ewijk gaat nadenken over Starnmeers uitspraak dat ook kunst uitein-
delijk niets anders is dan verbrandingsprodukt. Zijn eerste reactie op deze
stelling is fel. Maar...het zaad van de twijfel is gezaaid: '[...] zijn kunst had
hem nooit die bevrediging geschonken waarop hij had gehoopt. Er was al-
tijd een zweem van twijfel gebleven. En dit bracht hem eensklaps op de
grens van woede.' (II, 28) Verderop lezen we hoe Starnmeers uitspraak
zich in Ewijk heeft vastgezet, hoe het kwaad voortwoekert: 'Hij [Ewijk]
beschouwde eigenlijk Starnmeer als de bron der storing van zijn creatieve
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vermogen, hij kon zich hoe langer hoe minder ontworstelen aan de voor-
stelling van kunst als verbrandingsprodukt, en zonder dat hij het duidelijk
inzag begon zijn geval naar het bedenkelijke te hellen.' (II, 280)

Uit een gesprek van Ewijk niet Bella blijkt dat Starnmeer niets nieuws
heeft gezegd. ledere kunstenaar twijfelt soms aan de waarde van zijn werk.

Ewijk biecht op: 'Ik ben er in mijn beste ogenblikken ontzettend diep van
overtuigd dat alles wat ik gernaakt heb waardeloos is, en ook wat ik maken
zal...Stammeer...' (11, 368) Er is enerzijds de onontkoombare scheppings-
drang en anderzijds het beangstigende besef dat het resultaat zal tegenval-
len. Hoe lang zal het werk zijn waarde blijven behouden?

Ewijks vrouw ontleedt hetgeen hij moet doormaken. Ze 'merkte dat
vooral de theorie van kunst als verbrandingsprodukt zich diep had inge-
vreten [...]. Zij begreep wel dat dit haar man aan het twijfelen bracht
over de waarde van zijn eigen werk [...]. Zij voelde dat Starnmeer [...]
een noodlottige invloed op haar man had uitgeoefend, niet natuurlijk in
deze zin dat enkele los daarheen geworpen cynismen en paradoxen op
zichzelf verderfelijk konden werken,  maar wel  in  de  zin  dat  zij  bij  haar
man iets in beroering gebracht hadden dat daar misschien altijd aanwezig
was geweest, in een staat van rust, van slaap, van ongevaarlijkheid: (Il,
478-479)

Het was niet de enige keer dat Bordewijk zich met het onderwerp be-
zighield. Ook in Eiken van Dodona konit een kunstenaar voor, de pianist
Folkert, die vaak twijfelt aan de waarde van zijn kunstenaarschap, in tegen-
stelling tot zijn broer Okko: 'Natuurlijk had ook hij zijn ups en downs,
maar om te beginnen geloofde hij rotsvast in de waarde van zijn arbeid.'
(III,  156)  Het is opvallend dat het thema 'writer's block', of liever 'artist's
block', aan de orde konit in twee werken die tijdens de bezetting geschre-
ven zijn. Bordewijk werd er niet door getroffen, maar heeft zich niettemin
met de problematiek beziggehouden, wellicht ten gevolge van de 'cyni-
sche' en harde oorlogstijd.

Resumerend: had Bordewijk nu redenen om spijt te hebben van de publi-
katie van Apollyon? Ewijks/Bordewijks principe is dat de schrijver prak-

tisch onzichtbaar moet blijven in zijn werk. 'Anders gezegd: hoe kleiner
hij  zichzelf als persoonlijkheid maakt, hoe groter hij als schrijver is.'  (Ii,
352) In Apollyon is Bordewijk aanwezig als in geen andere roman. Hij heeft
zich als het ware verdeeld over de hoofdfiguren, van wie Ewijk de grootste
portie toebedeeld krijgt en laat hen dingen denken en zeggen die aanslui-

ten op zijn eigen ideeengoed. Starnmeer is de rationalist die alles reduceert
tot het materiele en lijkt daarin het meest op de advocaat Bordewijk.
Ewijk is de gevoelsmens, de schepper die in zijn kunst het platte aarelse wil
ontstijgen. Over zijn innerlijke leven komt de lezer het meeste te weten.
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Hij lijkt het sterkst op de schrijver Bordewijk. De twee zijn afsplitsingen
van  de twee individuen waarin Bordewijk zichzelf verdeelde. Tegenover
Gregoor sprak hij steeds over 'de schrijver Bordewijk' in zijn hoedanig-
heid van advocaat. De in Schiedam praktiserende Mr. F. Bordewijk praat
over de in Den Haag woonachtige auteur F. Bordewijk.

Een aardige anekdote in dit verband publiceerde Hans Roest in Elseviers

Magazine van 20 november  1982:  'Toen  een  collega  op  de  een  of andere
literaire bijeenkomst van de aanwezigheid van Bordewijk-de-schrijver ge-
bruik wilde niaken om hem een heel simpel juridisch advies te vragen,
antwoordde Bordewijk-de-jurist berninnelijk: 'Komt u morgen even op
mijn kantoor, dan zal ik u met genoegen helpen.' Aldus gebeurde, voor
niets en niemendal. Later beklaagde de collega zich tegenover mij: 'Hij
had nog geen vijfminuten nodig om me de hele zaak glashelder te maken.
Moest ik daarvoor nou speciaal de reis naar zijn kantoor maken?'

Waaroni presenteerde Bordewijk zich als twee persoonlijkheden? Zijn
dochter ergerde zich daar wel tens aan: 'Dat gepraat over wii, daar was ik
het ook niet nlee eens. Het lijkt de koningin wel. Dat heb ik ook tegen
heni gezegd. Ik vond dat gemaniereerd, volkomen onnodig. Hij wilde de
schrijver opzij zetten voor de advocaat. Volgens hem gingen die twee niet

,249sanien. Dat maken van onderscheid tussen advocaat en schrijver kon
heel ver gaan, zo ver dat het belachelijk werd. Wat bijvoorbeeld te denken
van de opdracht die Bordewijk in de derde bundel Fantastische  vertelli,igen,
nota bene bestenid voor zijii jongste broerJohann, schreef: 'van den schrij-
ver IO October I 924'.29,

Bordewijk werd kwaad als anderen deze scheiding niet respecteerden.
In  de  .\'Rc: van  2 I  niaart  I 957 publiceerde  A.  Mout,  66n  van  Bordewijks
confrfbres Bn daarnaast een goede kennis van hem, een open brief. Mout
ging in op de relatie tussen de advocaat en de schrijver Bordewijk, waar-
schijnlijk naar aanleiding van het verschijnen van Bordewijks Geachte con-

frjre, een aantal maanden eerder. 'Steeds en opzettelijk liebt gij tussen F.

Bordewijk, Nederlands ronianschrijver, en de Schiedamse advocaat vaii die
naam een zo scherp niogelijk onderscheid gemaakt. Een tegenpleiter heeft
dat eens willen verdoezelen, hij vergeleek uw betoog met de titel vaii een
uwer eerste geschriften: Faiitastische Vertellingen. Toen hebt ge vuur ge-
vat. Niet om de kritiek. Wie van ons is daar niet al lang tegen gehard? Maar
om de verwijzing naar uw andere ik, dat in de rechtszaal niet meedoet. Een
afstraffing bij uw repliek volgde.  Ik durf wedden,  dat die kritiek behalve
onbehoorlijk ook ongegrond was. Uw stukken en pleidooien zijn namelijk
zakelijk, ernstig, eenvoudig en zo objectief niogelijk van inhoud.' Was
Bordewijk, evenals Ewijk uit Apollyo,i, bevreesd 'voor dooreenhaspelen
van notariaat [lees advocatuurl en schrijverschap bij het grote publiek, dat
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kortzichtig was'? (II,  339)  Dat kan nooit de volledige verklaring zijn; ze be-

vredigt dan ook niet.
Hij schreefen was daarmee een publieke figuur geworden. Zou Borde-

wijk dezelfde vrees hebben gehad als Ewijk, dan ligt het voor de hand dat
hij steeds gebruik zou hebben gemaakt van een pseudoniem. Waaroni ge-
bruikte hij zijn eerste schuilnaam Ton Ven niet nicer dan slechts enkele

keren,  of koos hij geen andere? Het kati een kwestie van ijdelheid geweest
zijn. In het begin van zijn schrijversloopbaan overwoog hij zelfs om als Mr.
F. Bordewijk te publiceren. De auteur zelf gaf een ondersteuning van deze
'ijdelheid-hypothese'. In 1954 werd Bordewijk tot erelid van de Haagse

Kunstkring benoemd. De journalist van Het Binnenhof schreef op 2 april
over Bordewijks dankwoord: 'Toen hij jong was en pedant, had hij wel
eens gemeend dat hij tot de beste schrijvers behoorde.' Ironisch bedoeld,
ongetwijfeld, maar hij heeft het toch gezegd. In Apollyon geeft Bordewuk
zichzelfwel erg bloot voor iemand die altijd volgehouden heeft dat de per-
soonlijkheid van een schrijver van geen enkel belang zou moeten zijn. Nu
is enige inconsequentie niemand vreemd, maar in dit geval is ze toch op-
merkelijk. Daarbij komt nog dat hij als schrijver een minder teruggetrok-
ken leven heeft geleid dan gemakheidshalve wordt aangenomen. Borde-
wijk trad meermaals op tijdens de Boekenweek, hij signeerde en gaf
lezingen. En hoe moet zijn functie als eerste voorzitter van de Jan Cam-
pertstichting in overeenstemming gebracht worden met zijn met de mond
beleden neiging tot literair kluizenaarschap? Deze ambivalentie weerspie-
gelt zich in Bordewijk werk, waarin de handeling op tegenstellingen is ge-
baseerd.

Frans Kellendonk meende: 'Ik denk dat het niet zo maar pesterigheid was,
dat Bordewijk de gewoonte had om niet ironisch dapit te spreken over "de

schrijver Bordewijk", al werd zijn interviewer Nol Gregoor er ook horen-
dol van; Bordewuk moet argwanend tegenover zijn schrijverschap hebben

gestaan, en zich voor honderd procent vereenzelvigen met de beeldgieter
in hem moet hij beschouwd hebben als een zonde. '251

Wellicht is de tweespalt verklaarbaar vanuit Bordewijks juridische ach-
tergrond.  Het in de derde persoon over jezelf spreken en schrijven heeft

iets ambtelijks en formeels. In juristentaal is geen sprake van meneer of
mevrouw x maar van 'de verdachte', 'de gedaagde', enzovoorts. Borde-
wijk bleef, zelfs wanneer hij als schrijver optrad, een jurist die het had over
'de schrijver Bordewijk' alsof hij over iemand anders sprak. Hij sprak als
Bordewijk op de analytische manier van een jurist over de schrijver. Al-
leen door kunstmatig afstand van zichzelfte nemen was hij in staat om over
zijn schrijverschap te praten. Dat merkte Gregoor tijdens de vier inter-
views die  hij  eind 1962. begin  I963  met de auteur had. Bordewijk zei zich
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vrijer te voelen tegenover zijn eigen werk door te spreken over 'een zeke-
re Bordewijk', 'als ik er als het ware als een derde tegenover sta.'252 Het is
de 'argwaan' tegenover het eigen schrijverschap, waarover Kellendonk het
had. Bordewijk wilde zijn werk objectiefbekijken, en daarvoor moest hij
iemand anders worden. Hij besefte tegelijkertijd dat er sprake was van een

schijnbare objectiviteit, want vanzelfsprekend kon hij zich niet los maken
van zichzelf, de schrijver die dat werk had voortgebracht.

Bordewijk gebruikte zijn advocaat-zijn ook als alibi, niet zozeer naar de
buitenwacht toe maar meer voor zichzelf. Hij kon zijn schrijverschap voor
zichzelf verantwoorden door er de advocatuur tegenover te stellen.  Zijn
'roniantische' kant werd gemaskeerd en gecompenseerd door de 'nuchte-
re'. Bordewijk lijkt op een romanfiguur uit de decadente periode in de
cultuurgeschiedenis, die grotendeels samenvalt met het fin de sidcle. Deze
romanfiguren verenigden vaak twee kanten in zich: een demonische en
een idealistische. Etn van de beroemdste voorbeelden uit de literatuur is
ongetwijfeld The strange case of Dr. Jekyll and Mr. Hyde van Robert L. Ste-
venson uit 1886.

Adriaan  van  der Veen legde  in  I 958 verband tussen  de door Stevenson
geschetste tweespalt binnen een figuur en het onderscheid dat Bordewijk
maakte tussen de advocaat en de schrijver in heni. Volgens Van der Veen
had Bordewijk die tweedeling nodig om in evenwicht te kunnen blijven.
Zijn artikel is interessant, vooral vanwege het besluit: 'It is not difficult,
however, to see what function his practice as a barrister has, and what his
literary activities. The two are clearly related. By means of them he keeps
himself in balance. The duality of barrister and writer iii Bordewijk's  life
makes one think  of a superior Jekyll  and Hyde. Bordewijk, however,  had
devoted his life to the task ofpreventing one from gaining the upper hand
over the other. One thinks with bated breath ofthe iron will and the con-
vulsive self-control which must have been necessary in the course ofa long
life in order to maintain this balance and keep chaos out of doors:253 Zelf-
tucht, die zorgde voor het broodnodige evetiwicht tussen orde en chaos.
Van der Veen raakte, zoals Dubois254 v66r hem, de kern van Bordewijks
schrijverschap, of eigenlijk  nog meer: van diens bestaan. Bordewijk als Je-
kyll de advocaat en Hyde de schrijver. De openbare tegenover de verbor-
gen figuur. Wat vond Bordewijk van het artikel? HU was verrast en schreef
over een 'orginele parallel met Jekyll and Hyde'.255 Bordewijk kon als
schrijver uitdrukking geven aan zijn demonische kant.

Vier maanden voor zijn dood schreefde auteur aan W.F. Hermans: '...in-
derdaad, er zijn sporen van sadisme te vinden: ontzag voor de wrede en
perfekte misdaad, voor de onmenselijke tucht. Maar ik objektiveer dit bij
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'356verder schrijven steeds. Deze fascinatie, bijna bezetenheid voor het
slechtste en zwartste in de mens loopt als een rode draad door zijn werk;
vanafde allereerste vertellingen tot aan zijn laatste romans. Het gehalte aan
monsters' in zijn oeuvre is beduidend groter dan dat aan 'engelen'. Borde-
wijk was overtuigd van de stelling dat in ieder mens een monster schuil-
gaat. We zien en ervaren 'de ander' slechts oppervlakkig. Onder schone
schijn schuilt chaos. Instincten en oerdriften vechten om boven die opper-
vlakte uit te kunnen konlen en zichtbaar te worden. De mens voert een
constante strijd om het dierlijke en monsterlijke ill hem te onderdrukken
en bedwingen. Beschaving, een steeds verder aanscherpen en verfijnen van
nornien en waarden, dwingt ons die duistere kant onbelicht te laten.

Een misdaad plegen was voor een moment ontsnappen aan de conven-
tie, een ogenblik waarop chaos zegevierde over ordening en beschaving.
Vaak is de toon waarmee Bordewijk over misdaad schreef er een van be-
wondering vermengd niet spijt. Spijt omdat hij als advocaat zo 'beschaafd'
moest zijn, zo beheerst en ingetogen en alleen als schrijver kon ontsnappen
en de chaos kon laten regeren. ZoalsJulian in Donna Tartt's roman De ver-

'"
borgen geschiedenis zegt We  geven  het  niet graag toe  [...]  maar je  zelfbe-
heersing verliezen is iets dat beheerste mensen zoals wij onnocmelijk fasci-
neert" ' [...] ieder intelligent mens [...1 komt in de verleiding te proberen
het primitieve zelf van de emoties en driften te doden. Maar dat is ver-
keerd." [...] Hoe beschaafder, hoe intelligenter en hoe gerenider iemand is,
hoe meer behoefte hij heeft aan een manier om de oerimpulsen, die hij
moeizaam heeft onderdrukt, te kanaliseren. Anders zullen die taaie oude
krachten zich ophopen en verhevigen totdat ze sterk genoeg zijn om los te
barsten, door het uitstel des te sterker geworden en vaak machtig genoeg
om de wil helemaal weg te vagen. ,257

Het 'kanaliseren' is in Bordewijks geval het schrijven over die oerim-
pulsen. je kunt soms iets bezweren door het hardop uit te spreken, door
hetgeen je als bedreigend ervaart te benoenien, en is schrijven wezenlijk
iets anders? De begrippen 'angst' en 'tucht', die de kern van Bordewijks
werk raken, houden hiermee direct verband. De angst voor het 'het prinii-
tieve  zelf kan alleen door tucht verdrongen  worden, of beheersbaar wor-
den gemaakt. Tucht - geabstraheerd: orde - is niet meer dan een rem om
de onbeheersbare stroom van 'oerimpulsen' te kunnen stoppen. 'Angst'
was voor Bordewijk de motivatie voor zijn schrijverschap. Hij moest zich
'uitschrijven' om de angst beheersbaar te maken: 'Geen kunst zonder
angst. [...] Men kan de angst beteugelen en sublimeren, men kan hem niet
overwinnen en doden. Hij zag nu alles veel klaarder dan vroeger. Het lag
immers zo dat de ontzaglijke benauwenissen van geboorte en sterven hun
stempel op de mens afdrukken, hoeveel te dieper op wie begiftigd blijkt
met de gevoeligheid van de kunstenaar. De een gaf de angst in zijn werk
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weer, de arbeid van de ander was een wisselwerking op de angst. Altud.
alom, vormde angst de grondslag der kunst. Maar het was haar opgave de
angst te herscheppen in een monument.' (III, 359)

De schrijver Bordewijk (Hyde) kon niet zonder de advocaat (Jekyll). De
advocatuur was de rem op de oerimpulsen van de schrijver, of, omge-
keerd: het schrijven in de avonduren was een ventiel waaruit Bordewijk de
stoom kon afl)lazen die hij als advocaat overdag had opgespaard. 'Schrijven
moet een soort dromen voor hem geweest zijn, de verwerking van dagres-
ten.'2511 Aldus Kellendonk. De twee disciplines vertegenwoordigden ieder
een deel van zijn persoonlijkheid. Vermenging zou onherroepelijk ver-
zwakking van beide polen hebben betekend. Bordewijk kon zo'n sterke
en evenwichtige persoonlijkheid zijn omdat hij in staat was, ofliever zich-
zelfoplegde, zijn beide 'ikken' ieder hun eigen plaats te geven.
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HOOFDSTUK ACHT

Oorlogsjaren

Kultuurkanier

Najaar I 94 I  was een belangrijk moment in het leven van veel kunstenaars,
toen de oprichting van de Nederlandsche Kultuurkanier in het vooruit-
zicht werd gesteld. In het Ferordeningenblad  van 25 november verscheen

een beschikking van Seyss-Inquart, rijkscommissaris voor de bezette Ne-
derlandse gebieden, waarin de aankondiging plaatsvond. De verschillende
kunstvormen werden ondergebracht in een zestal gilden, waaronder het
Letterengilde. In zijn studie Het ondergronds venvachten schreefPiet Calis dat
in  de  loop  van   I 94 I  bepaald  was dat 'nieuwe boeken of herdrukken  van
bestaande boeken voortaan uitsluitend niochten verschijnen met toestem-
ming van het Departement van Volksvoorlichting en Kunsten. 9259

Er werd snel gereageerd op het dreigende instituut Kultuurkamer. In de
laatste maanden van I 941 nam een aantal kunstenaars plaats in een comita
dat het verzet tegen de Kultuurkamer ging courdineren. Onder de schrij-
vers in dat comita bevond zich professor Donkersloot (Anthonie Donker),
die we later nog tegen zullen komen in verband met de ereraad voor de
letterkunde. Donker was ook de schrijver van de concept-tekst van een
brief waarin geprotesteerd werd tegen de oprichting van de Kultuurka-
mer. Deze brief van   I 5 februari   1942 werd ondertekend  door  meer  dan

negentienhonderd kunstenaars en bezorgd bij het Reichskommissariat.
Het epistel was voor de Duitsers aanleiding om half niaart  I 942 een aantal
mensen achter dit kunstenaarsverzet te arresteren, onder wie Donkersloot.
Voor het Letterengilde werd bepaald dat men zich nioest aanmelden v66r
I april 1942. OP 30 mei I 942 werd de Nederlandsche Kultuurkamer geo-
pend.

Bordewijk was een van degenen die weigerden zich bij de Kultuurka-
mer aan te sluiten. De weigeraars werden soms schriftelijk onder druk ge-
zet, maar Bordewijk bleef bij zijn voornemen en antwoordde dan maar
niet meer literair actief te zullen zijn.264' Door de toenemende papier-
schaarste werd het ook steeds moeilijker om, zelfs mkt toestemming van de
onder Duits bevel staande autoriteiten, te publiceren. De dreigende brief
aan Bordewijk hoefde geen lange weg af te leggen: de Kultuurkamer was
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op het adres Tweede Van den Boschstraat 44 gevestigd, de Bordewijks
woonden op nummer 36. 261

Ook andere beoefenaars der schone kunsten dienden zich aan te mel-
den. Zo ook componisten, een beroepsgroep die zich - het blijkt weer
eens uit een in  I 993 verschenen studie262 _ 'en masse' meldde. Johanna
Bordewijk-Roepman liet weten dat ze niet meer als componiste be-
schouwd wenste te worden, daar ze niet meer componeerde. Hierop werd
snel gereageerd: 'De Vakgroep Componisten is echter van mening, dat een
componist(e) altijd componist(e) blijft, ook als hij  of zij  niet meer schrijft.
Van dit standpunt uit bezien moet bovengenoemde dame Uohanna] dus
geacht worden haar plichten tegenover de Kultuurkamer niet te u,ilien ver-
vullen en lijkt het dus wenselijk ook in dit geval niaatregelen te nemen. '263

Johanna werkte door tijdens de oorlog. Ze was zelfs buitengewoon pro-
duktief. Daarvan getuigen de veertien composities uit de jaren  1940-1944
Vermeldenswaard is nog de samenwerking tussen de echtelieden, die ge-
stalte kreeg in het nooit gepubliceerde 'Rotonde', een opera in een akte. 264

Wanneer de twee met het werk begonnen zijn is niet bekend; het werd af-
gesloten in september I94I. Bordewijk schreef het niet erg sterke libretto
bij de muziek. Het is een liefdesverhaal, vol intriges en misverstanden,
waarbij de tortelduifies elkaar op een gegeven moment toch vinden.

Het jaar 194 I leverde Bordewijk nog een redelijke literaire oogst op.  In ja-
nuari verscheen Dne toneelstukken - gedateerd  I 940 - waarvan alleen  Sin,-
bo N. v. in De Gids werd voorgepubliceerd. Het toneel had hem in deze tud
zeer in zijn greep. In de maanden mei, juni en juli van dat jaar nam ditzelf-
de tijdschrift Halte Noordstad van hem op. Bordewijk bleefactiefals recen-
sent voor De Gids. In juni, september en december besprak hij boeken van
respectievelijk Marianne Philips, Godfried Bonians en Cj. Kelk en publi-
ceerde hij tussendoor nog enkele verhalen. 265

Verheugend was dat van Apollyon in I 94 I een tweede en zelfs derde
druk uitkwam. Het was, na Karakter, zijn tweede verkoopsucces. 'Bij
Nijgh en Van Ditmar zijn nog van mij herdrukt Karakter, verscheidene
ma.len, en Apollyon, ik meen 66n keer, daar de 'Kultuurkamer' verdere
drukken onmogelijk maakte, hoewel het boek in de sniaak van het lezend
publiek viel.' (xi, 480) Aldus de auteurin 1946.

Wellicht onidat hij recenseerde, werd de auteur benaderd door G.H. 's-
Gravesande voor een stuk over Vestdijk. 's-Gravesande vertelde hierover
later in Het Faderla,id: 'In de zomer  van  I 94 I  had  ik als redacteur van  dit
blad het plan opgevat om enige schrijvers over elkaar te laten oordelen. Ik
had Vestdijk verzocht om over Bordewijk en Bordewijk om over Vestdijk
hun mening te zeggen. Vestdijk was dadelijk bereid, maar tot mijn spijt
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moest Bordewijk weigeren, omdat hij lang niet alles van hem gelezen
had:266 Het stuk van Vestdijk verscheen in de krant op I juni I94 I : 'Mr. F.
Bordewijk, den romanschrijver, een der onzen die schrijft alleen voor zijn
eigen tijd'. Nog diezelfde dag schreefBordewijk aan Vestdijk: 'Uw artikel
over mij in Het Vaderland van heden heb ik gelezen, en natuurlijk met in-
genomenheid. Ik deel geheel Uw voorkeur voor Inijn kleiner werk, en
acht het best geslaagd: Blokken, De Wingerdrank en De Korenharp, -
welke laatste U nog niet las. Mocht U er prijs op stellen iets uit De Win-
gerdrank in manuscript te bezitten, dan zal het mij verheugen U dat van
Snikhete Nacht toe te zenden. Maar ik moet U vooruit waarschuwen dat
mijn handschrift onbeduidend en weinig fraai is, vooral wanneer ik - an-
ders dan nu - ook nog in het geheel niet mijn best doe 'mooi' te schrij-

9267ven. Uit dit voorstel blijkt hoezeer hij Vestdijk waardeerde: je doet ten-

slotte niet zomaar afstand van een manuscript.268 Deze waardering werd er
een voor het leven.

De  correspondentie ttlet Naeff werd weer opgepakt  op 2 augustus   I 941.
Bordewijk zinspeelde in zijn brief kort op de tijdsomstandigheden ('En
dient men thans het Nederlandsch fabrikaat niet hooger te houden dan
ooit?'), schreefuitgebreid over Naeffs werk en ging in op de ontvangst van
bet in juni verschenen Apollyon, dat zowel goed als slecht besproken werd,
'vanaf himmelhoch jauchzend tot en met zum Tode betrubt.' Aan het slot
van zijn brief beval  hij  haar de roman Rumeiland (I940) van Vestdijk aan,
waarvan hij een geestdriftige bespreking naar De Gids had gezonden. 'In-
dien U een werkelijk mooi, ja zelfs prachtig boek van Vestdijk lezen wilt,
moet U Rumeiland ter hand nemen. Het is, als steeds bij hem, vrij zware

'269kost, en men moet even doorbijten.
Een maand later schreefhij haar opnieuw. Deze brief, van 3 september,

bevat enkele interessante passages. Naeff had hem in de tussenliggende
weken geantwoord op zijn brief van 2 augustus en hem verteld over de
ontstaansgeschiedenis van haar Een huis in de nj. Dit werk was in verschil-
lende periodes tot stand gekomen. Bordewijk antwoordde haar dat hij dit
zelf nooit zou kunnen en dan nog liever helemaal opnieuw zou beginnen,
zoals hij bijvoorbeeld deed toen hij 'Mulholland House' tot Apollyon om-
werkte.

Bordewijk wees Naeff nogrnaals op Rumeiland, in bewoordingen die
verraden dat hij meer van Vestdijk gelezen had dan hij 's-Gravesande wil-
de laten weten. Bovendien: 'Zekere dingen die ook mij soms in Vestdijk
hinderen, zult U daar missen. Hij is in dien roman gematigd en totaal
'd6sexu6'.' Later, in het Utreditsdi Nieuwsblad, schreefBordewijk regelma-
tig over zijn geliefde auteur. Bordewijk beeindigde zijn brief aan Naeff
met het uitspreken van de overtuiging dat de bezetting met zou voortdu-
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ren: 'Van de tijdelijkheid van al wat er thans met ons Nederlanders ge-
schiedt blijf ik [...] overtuigd.

'270 Deze 'tijdelijkheid' omspande uiteinde-

lijk toch een periode van vijfjaar, maar zijn uitspraak getuigt niettemin van
innerlijke veerkracht.

In I 942 en I943 verscheen maar Een publikatie: de in het najaar van
I 94 I geschreven bespreking van Vestdijks Rumeiland in de april-aflevering
(I 942)  van De  Gids.  De termijn van aanmelding voor het Letterengilde -  I
april I 942 - was ntt verstreken. In de resterende oorlogsjaren heeft de
schrijver zich met het ondergronds verschenen Verbra,ide emen nog 66n
keer gemanifesteerd.

De advocatuur

Bordewijk had, vergeleken bij veel andere schrijvers, een groot voordeel.
Ondanks  het feit dat hij  niet kon of wilde publiceren,  en  er dus  geen  geld
van die kant binnenkwam, had hij nog altijd zijn werkzaamheden als advo-
caat.  In de eerste oorlogsjaren bleef de advocatenpraktijk zo gewoon  nio-
gelijk functioneren. Bordewijk ging vrijwel iedere dag naar Schiedam en
had er, aldus zijn vennoot Van Velzen, meer dan genoeg te doen. Een deel
van de werkzaamheden had betrekking op specifieke oorlogswetgeving,
zoals bijvoorbeeld de distributie.27' In Geachte confRre stelt Bordewijk dat de
oorlogsstrubbelingen, vooral voor juristen die als hij in de civiele sector
werkzaarn waren, aanvankelijk niet zulke grote invloed op de dagelijkse
werkzaamheden hadden: 'De bezetter had daarbij weinig of geen belang.'
(XI, 282). Vanaf september I 944 veranderde dit beeld aanzienlijk. De ver-
bindingen werden slechter, het voedselgebrek groeide en werd zelfs schrij-
nend en Bordewijk ging nog slechts bij uitzondering naar kantoor. Daar-
door daalde de omzet van de praktijk en verslechterde de financiele situatie
van de Bordewijks.

Aan het reizen in oorlogstijd tussen huis en kantoor is nog een herinne-
ring verbonden. Bordewijk memoreert haar in zijn Haagse mijmeri,ige,i.
Toen hij eens aankwam op station Hollands Spoor (Den Haag) en vervol-
gens naar huis liep, merkte hij hoe stil het in de straten was: 'Het is mis-
schien vreenid dat niemand mij waarschuwde, maar vermoedelijk heeft
men gedacht: die vent is knettergek, - vooral toen ik de diagonaal nam van
die enorme kale vlakte: het Oranjeplein. Het was ronduit onmogelijk mij-
zelf in een nieer kwetsbare positie te brengen, en halverwege  werd ik  dan
ook onderschept door een agent wegens geen dekking zoeken tijdens
luchtalarm. Daar het had geklonken eer mijn trein binnenkwam wierp ik
mijn ontoerekeningsvatbaarheid tegen. Vergeefs. Ik ben beboet, en te-
recht.' (xi, 37)
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Gedurende  een  deel  van de oorlogsjaren,  van   I939- I 943, werkte  M.  van
Andel als secretaresse voor de meesters Van Velzen en Bordewijk.272 Ze
kwam op kantoor dankzij haar zus die er al werkte. Over de invloed die de
oorlogsomstandigheden op Bordewijk hadden, kan ze niet meer vertellen
dan dat hij tussen de middag soep van de gaarkeuken at en de indruk
maakte vaak honger te hebben. Iets van dit laatste echoot ook door in een
briefuit juni I941 aan zijn broerJohanti, waarin Bordewijk schreefdat het
vaak  moeilijk  was  om aan voldoende  eten te komen:  '[...] de lilistire  met
het eten, dat, ook op bons, soms moeilijk of niet is te krijgen (bovenal
vleesch)'. 273

Van Andel weet nog goed hoe het kantoor eruit zag. Beneden waren er
twee kaniers en suite, waarin het personeel gehuisvest was. In totaal werk-
ten  er vijf mensen: de cheffin (tevens boeklioudster), drie typistes  en  een
jongste bediende. Boven waren de kamers van Van Velzen (voorzijde) en
Bordewijk (achterzijde). Van Andel vertelt dat Bordewijk twee schilde-
rijen in zijn kanier had hangen, waaronder een reproductie van het 'Melk-
meisje' van Vermeer. Het tweede was van de schilderes Louise van Holthe
tot Echten.

Van Andel herinnert zich Bordewijk als een enigszins gereserveerde,
niaar vriendelijke man die ook spontaan kon zijn. Tegen haar zus zei hij
eens: 'Kind, ik ben zo verkouden vandaag, we zullen niet meer zoenen.'
Toen Riet - Van Andels roepnaam - ging trouwen heeft Bordewijk een
speech gehouden, in de trant van: 'Riet, ik noemje Rie, want je naani past
niet zo goed bij je gevulde gestalte:274 Opvallend vindt ze dat hij graag
veel van anderen wilde weten,  maar zelf zelden iets losliet over wat er in
hem omging. Als zijn privt-leven dan al eens ter sprake kwarn, gebeurde
dat op een komische manier. Tegen haar zus zei Bordewijk thuis altijd
kniebuigingen te maken en vertelde hij hoeveel hij woog.

Van Andel noenit hem een echte observator die lang naar mensen kon
kijken en er dan soms opmerkingen over niaakte.275 Bordewijk was een
Pietje Precies. 'Hij viel dood op een kornma' en las het gedicteerde altijd
zorgvuldig na. Een grappige anekdote gaat over een briefdie eens binnen-
kwam en geadresseerd was aan een zekere heer Bradewijk. Bordewijk gaf
haar opdracht te antwoorden en de naam van de ander verkeerd te spellen.

In de oorlog werd er veel gelezen. Ondanks de papierschaarste deed men
er van alles aan oni de boekproduktie op gang te houden, ook (en vooral!)
in het illegale circuit.  Eind  I 942,  op  I 5 december, schreef Bordewijk  aan
uitgeverij De Wereldbibliotheek over zijn grotere bekendheid als auteur,
die zou resulteren in een gestegen vraag naar zijn boeken, zelfs naar de
bundels fantastische vertellingen, zo beweerde hij maar voegde er relative-
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rend aan toe: 'De boekenschaarschte van thans werkt vermoedelijk ook
begunstigend.

,276

Over die bekendheid sprak hij met Emmy van Lokhorst, die in haar
dagboek  op  8 juni  194 I  verslag doet van  ten vier minuten durend gesprek
tussen haar en Bordewijk: 'Door den oorlog is de publicatie [van Borde-
wijks boeken] vertraagd. Ik schreef ze regelmatig achter elkaar. Eerst nu
begin ik bekend te worden. Mijn broer [Hugo], de econoom [...] was veel
bekender dan ik, zoodat men mij altijd vroeg of ik de broer was van  den

9277econoom.

Johann

Bordewijk bleef doorschrijven en hield contact met een van zijn belang-
rijkste en liefste correspondenten: Johann. Was de verhouding met zijn an-
dere broers goed maar afstandelijk, met Johann ging Bordewijk vriend-
schappelijk om.278 De twee bezochten elkaar regelmatig en speelden dan
vol vuur quatre-mains, waarbij onder andere Bruckner op het progranima
stond. Als oom Ferdinand kwam logeren, stond de huiskamer al snel blauw
van de rook en werden er volop grappen verteld.

johann was geYnteresseerd in literatuur en had er ook aanleg voor. Hij
leverde regelmatig commentaar op het werk van zijn broer, wat deze zeer
waardeerde omdat johann blijk gaf over een kritische  kijk te beschikken.
Als Bordewijk een nieuwe titel publiceerde stuurde hij johann trouw een

exemplaar.
De broers wandelden regelmatig met elkaar. Johann was bouwkundig

ingenieur, bevriend met Dudok, en vond het evenals zijn oudere broer
een aardige bezigheid om 'gevelges' te gaan kijken. Er werd dan 's zondags

afgesproken op het Centraal Station in Amsterdam, waarna de wandeling
kon beginnen.

Op 23 nlei I943 gingerweer een brief naar Johann, Bordewijk schreef

dat hij veel recensies van zijn werk naar de prullenmand had verwezen.

'De tijd is allang voorbij dat ik met gretigheid kennis nam van elk geschre-
ven oordeel over mijn belletristisch werk'. De brieven van 'jo' bewaarde
hij echter, want die had veel wetenswaardigs te melden. Hij had Johann
het manuscript van Eiken van Dodona gestuurd, die vond dat het beter was
geconnponeerd dan Karabter. Johanna en johann vonden de stijl soms wat

te 'gewoontjes'; Bordewijk had er nog wat aan 'gevijld'.
De auteur keek terug op zijn werk: 'Ik voor mij houd met dat al nog

steeds meer van Blokken, De Wingerdrank en De Korenharp. Voor deze
drie boeken, alle 'kleiner' werk, heb ik nog steeds dezelfde genegenheid,
die misschien een zwak is, maar die anderzijds wel min of meer gerecht-
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vaardigd wordt door een oorspronkelijker stijl en een grootere mate van
fantasie. Maar de omvang van het werk bepaalt noodwendig de methode.
Men moet zich geen Gerrit Dou denken in de afmetingen van den Nacht-
wacht.' Hij keerde terug naar Eiken en ging in op de romanfiguren, waar-
bij vooral Leeuwenkuijl aandacht kreeg: 'Op mijn best ben ik in de figuur
van Leeuwenkuijl die Joh Uohanna] - en terecht - eenigszins herinnerde
aan Dreverhaven, en van wien je zeer juist opmerkte dat hij iemand was
die me helemaal 'ligt'. Hij hoort thuis in mijn galerij van uitzonderingsfi-
guren, met mevrouw Doom uit Rood Paleis, Dreverhaven uit Karakter,
Starnmeer uit Apollyon. [...] ik [ben] mij van de waarde dezer gestalten -
en ik meen zonder zelfverblinding - wel bewust. In hun namen schuilt een
zekere symboliek.'

Onvermijdelijk kwam de oorlog kort ter sprake. 'Dat mijn werk niet in
druk verschijnt spijt me allerminst. Ik kan wachten, en eens zal het wel het
licht zien, - wie weet reeds spoedig.' Op dat moment reisde Bordewijk
nog dagelijks op en neer naar zijn kantoor in Schiedam. 'Het is hier, maar
vooral in Schiedam, zeer onrustig in de lucht, met herhaaldelijk alarm.

Echter zijn de Schiedammers, na de 2 kleine bombardementen van 29, en
het zwaardere van 3 1 Maart, tot dusver verder verschoond gebleven. ,279

Honger en verzet

Het zware oorlogsjaar  1944 brak aan,  hetjaar ook waaruit (voor zover be-
kend) de eerste brief stamt van Bordewijk aan de door hem hoog inge-
schatte W.F. Hermans. Deze had toen nog nauwelijks gepubliceerd. Dat
jaar was zijn debuut in boekvorm verschenen, de poeziebundel Kussen door

een rag van woorden, in eigen beheer uitgegeven. Flarden van hun corres-
pondentie werden opgenomen in Hermans' Ik draag geen helm met vede bos
(1979)'  Zo  ook een fragment uit een brief van Bordewijk aan  hem van  I 5
september   1944: 'Het kleine lyrische  vers  ligt u voorshands beter  dan  de
novelle, misschien is uw poezie ook een bewijs van rijping.,28(1 Bordewijk
bleef Hermans zijn verdere leven volgen. Later, toen hij bestuurslid was
van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, heeft hij Hermans als
lid voorgedragen. Hij wijdde verschillende recensies aan het werk van
Hermans. Toen de roman Conserve in I947 verscheen,  schreef Bordewijk
de auteur op 20 november in een briefe dat hij het boek zeer interessant
vond.281 Niet veel later, op  I o januari  I 948, besprak hij Conserve in de
krant.

In september 1944, toen het einde van de oorlog met Dolle Dinsdag na-
bij leek te zijn, verscheen de novelle Ferbrande erven, Een plaatsbeschrijving
bij de Bezige Bij als ondergrondse uitgave in de reeks 'Quousque tandem'.

I 5I



Bordewijk publiceerde haar onder het pseudoniem Emile Mandeau, want
zijn andere schuilnaam Ton Ven was onbruikbaar geworden. Emile was
afgeleid van zijn laatste voornaam, Emiel,  die hij  tot in  I 9I 9 had gebruikt,
en Mandeau was de achternaam van zijn grootmoeder van moederszijde.

Eind  1944 werd het zuidelijk gedeelte  van  ons land, beneden de grote  ri-
vieren, bevrijd. De rest van Nederland ging een barre winter tegemoet,
waarin vooral het westen zwaar getroffen werd: er vielen  zo'n  I 6 duizend
dodelijke slachtoffers. Johanna Bordewijk spande zich zeer in voor ande-
ren, zo blijkt uit correspondentie met Bezige Bij-medewerker Charles van
Bloinniestein. Ze stuurde Van Blomniestein op 28 augustus I 944 een282

brief, waarin ze hem dringend om financiele hulp vroeg voor twee mensen
(uit Den Haag en Rijswijk), die daarop ook verleend werd.  Op I 9 februari
I945 - de hongerwinter had veel mensen in zijn greep

-
bevestigde de

juist van een ziekte herstelde Johanna de ontvangst van driehonderdvijftig
kilo bloembollen, die over acht adressen verdeeld zouden worden. Ze
schreef tevens dat een nieuwe zending bloembollen welkom was.

Over hun eigen gesteldheid meldde Johanna niets, al valt uit de brieven
voorzichtig af te leiden dat het gezin Bordewijk de moed er aardig in wist
te houden. Johanna was, evenals dochter Nina, actief in het verzet en het
gezin nam onderduikers in huis. Johanna werd een tijd door de Duitsers
vastgehouden en Bordewijk moest onderduiken.283 Na de oorlog kreeg
Nina het Verzetsherdenkingskruis voor haar verzetswerk, 'op een moment
dat ze al waren opgehouden met officiele uitreikingen. Prins Bernhard, die
we goed kenden en zo'n twee keer per jaar op Soestdijk bezochten, heeft
me die onderscheiding op Soestdijk alsnog uitgereikt en het zo geregeld
dat er pers bij was.'284

In de omgeving van de Bordewijks speelde zich een tweetal persoonlijke
tragedies af. Johanna's zus (en Bordewijks schoonzus), Addle Catharina

Bordewijk-Roepman, zat gevangen in een Duits concentratiekamp, waar-
uit ze levend terugkeerde. Adale's dochter, Hendrika Fernanda, verloor op
14 april I 945 het leven in het Drentse Zeegse waar ze ondergedoken zat.

Nadat Ferbrande erven verschenen was, schreefDonkersloot aan Bordewijk.
Deze reageerde vrij uitvoerig en ging in op Donkersloots commentaar.
'Met Uw bezwaren  stem  ik  [...]  voor een groot  deel  in; Uw lofprijzing
nioge ik stilzwijgend voorbijgaan. Hoezeer zullen U en ik ons verheugen
wanneer de pers weer vrij zal zijn, de boekhandel weer fatsoenlijk zal eta-
leeren, en wij oils daar ergens achter de spiegelruit zullen zien liggen, - al
is dat laatste niet het voornaamste. De contacten met 'de professor' -,285

waarmee Bordewijk Donkersloot toen nog aansprak - verdiepten zich al
snel verder en groeiden uit tot een vriendschap. De twee hadden elkaar op
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dat moment al eens in huiselijke omstandigheden ontmoet, en Bordewijk
nodigde Donkersloot en zijn vrouw dan ook van harte uit nog eens langs te
kometi.

Onderduikster

De intensivering van het contact tussen Bordewuk en Donkersloot hing
sanien met hun beider wens om na de oorlog tot zuivering van het kunstle-
ven te konien. De twee werkten nog geen jaar later bijzonder nauw sanien
in het kader van de ereradeii, waarbij Donkersloot een coordinerende taak
kreeg en Bordewijk als voorzitter van de ereraad voor de letterkunde op-
trad.

Iemand die kan getuigen van dit contact is mevrouw H.L. Veltman-
Artitzenius, dochter van de kinderarts Arntzenius, die zijn praktijk oor-
spronkelijk in Wassenaar had. Zij heeft gedurende de eerste twee maanden
van 1945 ondergedoken gezeten bij het gezin Bordewijk.286

Bordewijk had Arntzenius via-via leren kennen. In diens Wassenaarse
woning, aan de Bloemkaniplaan, heeft Bordewijk tijdens een literaire bij-
eenkomst in 1944 zijn verhaal 'Rosaura Salontis' voorgelezen, dat een
plaats kreeg in de bundel Bit' gasticht. Veltnian kati zich nog voor de geest
halen hoe geschokt het chique Wassenaarse gehoor, dat vooral uit vrou-
wen bestond, reageerde op het in hun ogen perverse verhaal over de men-
selijke hond Rosaura. Arntzenius organiseerde later aan de Andries Bicker-
weg in Den Haag - waarheen hij was geevacueerd - 's middags eveneens
lezingen, waarbij gemiddeld zo'n veertig toehoorders aanwezig waren.
'Dokter Arntzenius was onze huisarts, en in die tijd speelde ik (piano) wel
eens samen met de zoon van onze dokter (die de viool hanteerde).  Zo
hoorde ik van die lezingen en werd ik, als belangstellende, tot de kleine
kring toegelaten. Aldus maakte ik ook de lezing mee van de dichter Marti-
nus Nijhoff, waarbij deze zijn 'Awater' besprak en voorlas. Ook Bordewijk
was daarbij aanwezig.  Ik  zag hem  en  face,  en als mijn herinnering  [...]  mij
niet bedriegt, was B. een stille toehoorder die met een ik zou zeggen 'inge-
keerd' (nors?) gezicht luisterde en zich na de voordracht niet mengde in het
'debat' met de dichter.'287 Arntzenius' zoon ziet Bordewijk nog zitten, 'als
een vogel met felle ogen'.

Volgens Nina werden er gedurende de oorlog ook in huize Bordewijk li-
teraire bijeenkomsten gehouden: 'Wij gaven thuis muziek- en literaire
avonden. De genodigden moesten daarvoor betalen, en dat geld ging naar
het kunstenaarsverzet.' Tot die genodigden zou ook Vestdijk behoord
hebben.288
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Mevrouw Veltman weet nog goed hoe Bordewijk en zij talloze wande-
lingen maakten door allerlei Haagse buurtjes, waarover hij eindeloos kon
vertellen. Hij kende ieder huis, hofle en buurtje en ze kon merken hoezeer

Bordewijk werd aangetrokken door de zelfkant van het leven zoals zich dat

daar afspeelde, hoe hij genoot van de ongure kanten ervan. Bordewijk: 'Ik
heb altijd een hang voor achterbuurten vertoond.' (Xi, 2 I 2)

De sfeer in het gezin was goed en vrij studieus. Het echtpaar Bordewijk
werkte hard en hield er een gestructureerde dagindeling op na. 'Men leef-
de er echt voor de kunst en je kreeg soms wel eens het idee dat ze onaan-
tastbaar waren voor de buitenwereld.' Bordewijk begon meestal 's och-
tends al te schrijven, terwijl onderduikster Veltman bij hem zat te lezen. In
haar herinnering wist de gastvrije Johanna met veel improvisatievermogen
nog wel wat te maken van het weinige dat ze hadden. Mevrouw Veltman
weet dat er regelmatig contact was niet Donkersloot, die toen al aniicaal
met de Bordewijks omging, en dat ook Nijhoff wel eens langskwam. Ze
kan zich niet herinneren dat Bordewijk met haar over zijn eigen werk ge-
sproken heeft, wel over andere schrijvers van wie de boeken in de grote
bibliotheek van het gezin te vinden waren. Hij sprak het liefst over mu-
ziek, waar hij veel van hield en dan vooral van moderne componisten. Het
echtpaar Bordewijk heeft in de periode die zij er doorbracht regelmatig
huisconcerten bezocht.

Bombardement en vlucht naar Leiden

Door de winter van I944-45 werden de laatste reserves aangesproken en
toen brak ook nog de rampdag 3 maart I 945 aan. Door een fout bombar-
deerden geallieerde vliegtuigen het Bezuidenhout en verloor de familie
Bordewijk huis en have. Het bombardement eiste ongeveer vijfhonderd
levens en er raakten meer dan twaalfduizend mensen dakloos. Het grote
aantal slachtoffers hing samen met het feit dat het Bezuidenhout overvol
was door de komst van veel gezinnen uit geevacueerde wijken.2„9 De wo-
ning in de Tweede Van den Boschstraat 36, waar de Bordewijks finds 1928
hadden gewoond, werd onherstelbaar beschadigd.

Johanna schreef acht jaar na dato over deze ingrijpende gebeurtenis:
'Zelfs toen het bombardement op het Bezuidenhout ons met 66n slag alles

ontnam wat wij aan aardse goederen bezaten, leek ons dit niets bu wat wij
behouden hadden. Er was in ons hart geen plaats voor andere gevoelens
dan dankbaarheid. Hartzeer kwam soms later, doch werd onmiddellijk
verbannen. Merkwaardig is dat mun man gedurende de oorlog talloze ma-
len heeft gedroomd dat wij ons huis moesten verlaten. Na het bombarde-
ment heeft zich die droom nooit meer herhaald - de waarschuwing was
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niet meer nodig. Ook Nina herinnert zich het bombardement: 'We za-,290

ten in de kelder, het huis klapte boven onze hoofden in elkaar [...] er wa-
ren acht bommen in onze straat gevallen en er was maar 66n dode, dat was
de NSB-portier van de Kultuurkamer. ,291

Bordewijk schreefin  I954  dat hij  zelf niet in de kelder zat, maar ervoor
was blijven staan omdat hij zich daar veiliger voelde. (xI, 50)292 Nog die-
zelfde dag vertrokken de Bordewijks naar de woning van MJ.B. Herfst
aan het Plantsoen 69 in Leiden, waar ze tijdelijk onderdak vonden. Deze
Herfst was de vader van Bordewijks schoonzoon, Mr. Willem Herfst, die
op I.7 december I 943 met Nina was getrouwd.

Op Plantsoen 7 I woonde destijds de familie Burgersdijk. De jongste
dochter van het gezin, Dieneke, weet nog hoe Bordewijk in die tijd wel
eens gebruik maakte van hun souterrain om er te schrijven, omdat er bij
Herfst geen aparte ruimte beschikbaar was.293 Er is uit de maanden maart-

april I 945 een manuscript overgeleverd van ongeveer tien geschreven pa-

gina's, handelend over de bevrijding en germanismen, en een stuk getiteld
294

'Spelen, geen brood' (een kort verhaal).

In brieven aan Donkersloot en Top Nacffschreef Bordewijk over de ramp
die hem en zijn gezin getroffen had. Op 25 maart, vanuit huize Herfst,
dankte hij de eerste voor diens medeleven: 'Hoe erg het is geweest, is, en
blijven zal, beseft men eerst langzamerhand en wordt op dit ogenblik zeker

nog niet ten vollen verwerkt. Men moet zich voortdurend voorhouden dat
er ook nog veel gewonnen is en dit de eerste tegenslag van ernstigen aard
in een gelukkig leven van 60 jaar.  Of ik mijn ervaringen nog eens te boek
zal stellen in onpersoonlijken vorm weet ik niet; voorshands zal ik dit on-
derwerp zeker wel laten rusten. Aanvankelijk gaf de overtuiging dat het
bombardement een voorbode van de invasie was nog een in zekeren zin
compenseerende voldoening. Steeds duidelijker trad intusschen aan den

dag dat het een vergissing moet zijn geweest, zoodat men met bitterheid
moet vaststellen dat dit verlies het landsbelang in geen enkel opzicht ten
goede is gekomen, en het valt het zwaarst juist deze conclusie met nuch-
terheid te trekken. Het zal mijn vrouw [...] en mij zeer verheugen je hier
in Leiden te ontmoeten en de zaken te bespreken. Mijn belangstelling en

ijver voor de goede zaak [de zuivering] zijn niet verflauwd, - integendeel,
ik blijf graag actief en hoop mijn bijdrage ook in het vervolg te leveren,
daarop kunt Ge stellig rekenen! Voor mijn vrouw geldt hetzelfde. Wil dus
over ons blijven beschikken. Verontschuldig dit dikke schrift met nieuwe
oorlogsvulpen.

9295

In  de  brief aan Naeff van  21 juni kwam Bordewijk terug op  het bom-
bardement: 'We togen letterlijk op een schoen en  een slof naar Leiden.  Ik
heb alleen mijn huissleutel kunnen redden, en, hopelijk, nog iets van hu-
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mor. Zulk een ervaring is niet te beschrijven; toch zal ik het misschien nog
eens beproeven, maar dan in het verband van 'fiction'. Alle herinneringen
gingen verloren, ook Uw zoo door mij gewaardeerde brieven. Maar we
hebben toch lang van ons huis genoten, we zijn vrij, we bleven allen zon-
der lichamelijk letsel, en, wat nog meer zegt, zonder geestelijk, - en het
had dus, alles bijeen, nog veel erger kunnen zijn. Mijn vrouw, kinderen en
schoonzoon hielden zich kranig. [...] Helaas zijn al mijn exemplaren [van
I/erbrande erven] verbrand, tezamen met heel mijn kostbare bibliotheek.
Dat en de herinneringen zijn onvervangbare verliezen. Maar we leven
nog, we draaien weer, en we eten beter. Moge ik met dezen populaire
slagzin eindigen en iets omtrent U hooren. '296

Na het adres Plantsoen 69 vonden Bordewijk en Johanna onderdak in het
pand  Breestraat 1 3 1, eveneens te Leiden,  waar  ze de bevrijding  mee-
maakten. Het leed was geleden, ons land was eindelijk weer vrij, al kon-
den de twee de festiviteiten nauwelijks meemaken, verzwakt als ze waren
door ziekte. Het huis was hen ter beschikking gesteld door een oude
dame. 'Hier werden wij beiden ziek. Mijn man was al spoedig zo zwak
dat hij de trap niet meer bestijgen kon, de voeding zo onvoldoende dat
aansterken niet mogelijk was. Daar hebben wij de bevrijding van ons land
meegemaakt en geen knikkende knieen konden ons weerhouden aan de
vreugde op straat deel te nemen. Stijf gearmd,  de een fungerend  als  even-
wichtsbeentje voor de ander, trantelden we de straat op.  Na vijf minuten
weer thuis, schoven wij het venster op en hangend uit het raam konden
we toch zo meeleven met de laaiende geestdrift der hossende menigte. '297

De wederopbouw, van het land maar ook van het eigen gezin, kon be-
ginnen.

In de brief aan Naeff schreef Bordewijk nog: 'Heerlijk, en ook nog
grootendeels onvatbaar voor ziel en verstand, dat we bevrijd zijn. De
zwarte tijd ligt opeens ver, - en dit is niet goed. De mensch moet zich blij-
ven herinneren wat de barbaarsche schobbgak hem aandeed. Indien ik het
voor het zeggen had voerde  ik al  op  de le klasse van de lagere school een
verplicht propaganda-uur in om haat, wantrouwen en waakzaamheid le-
vendig te houden; en zoo moest het dan doorgaan tot de hoogste klasse van
H.B.S. en Gymnasium. En een leerstoel aan alle academies!'

Bordewijk diende als schrijver meteen een aanvraag voor schadevergoe-
ding in, maar kreeg te horen dat hij advocaat was en daarom niet voor een
dergelijke vergoeding in aanmerking kwam.298 Johanna schreef over de
hartverwarmende hulp die de Bordewijks kregen om de geleden schade te
verzachten: 'Van alle kanten kwam hulp, van vrienden en vreemden, van
hoog tot laag, later zelfs uit het buitenland van totaa] onbekenden. 1299
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Charles van Blommestein (de Bezige Bij) schoot hen met een bedrag van
duizend gulden te hulp.

Over een deel van die hulp aan het gezin doet een verhaal de ronde. 300

Enkele bewonderaars van Bordewijk hadden zich beijverd hem een nieu-
we bibliotheek te bezorgen. De schrijver mocht een boekenlijst samenstel-
len van titels die hij graag opnieuw in zijn bezit wilde hebben. Groot was
hun verbazing toen hij de lijst inleverde: er stonden alleen maar atlassen,
woordenboeken en naslagwerken op. Boeken waarvan hij bij het schrijven
gretig gebruik maakte. 301
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HOOFDSTUK NEGEN

De ereraden

Voorbereidingen

Tudens de oorlog bereidde Bordewijk zich voor op de zuiveringen die
plaats moesten gaan vinden, onder meer door zijn contacten met Donker-
sloot  en Lou Lichtveld (Albert Helman). Gedurende de bezettingsjaren
werd er ook door anderen druk gediscussieerd en gefilosofeerd over de
kwestie 'goed'-'fout', en wat de consequenties daarvan na de oorlog moes-
ten zijn. In De Vrije Ktinstenaarvanjanuari I944 stond een artikel over 'Het
probleem der na-oorlogse verstandhouding':  'Het blad maakt een onder-
scheid in vier groepen kunstenaars, gebaseerd op hun houding tijdens de
bezetting. Het uitgangspunt is daarbij de opstelling ten opzichte van de
Kultuurkamer, een uitgangspunt dat we later ook zullen tegenkomen bij
de Ereraad voor Letterkunde. ,302

In brieven aan Donkersloot benadrukte Bordewijk hoezeer hij en jo-
hanna zich voor de zuivering wensten in te zetten. Drie weken na de be-
vrijding schreefhij Donkersloot: 'De organisatie der zuivering is m.i. door
de voorstellen degelijk in elkaar gezet. Ik wacht  nu af of ik in een der ee-
reraden zal worden aangewezen, en stel me veel voor van eventueelen sa-
menwerking met de anderen doorje genoemd. Het is te hopen dat de re-
geering met spoed beslist opdat ook de zuivering met spoed ter hand kan
worden genomen.' Bordewijk vertelde in deze brief van  26 mei dat hij
vanaf 28 mei een tijdelijke woning in Schiedam zou betrekken, aan de
Amalia van Solmslaan 2a, dichtbij kantoor.103 Johanna bleef in Leiden,  op
het adres Breestraat I J I wonen en zocht intussen  naar een woning in  Den
Haag voor zichzelf, en van daaruit naar een groter huis voor hen beiden.
Het paar dat sinds ruim dertig jaar onder hetzelfde dak had geleefd, bracht
noodgedwongen enige tijd gescheiden door. Bordewijk wilde, zo gauw de
treinen weer regelmatig reden, ook in Den Haag gaan wonen. Johanna
schreef over deze periode: 'Kort daarop [de bevrijding] kreeg mijn man
vergunning een kamer in Schiedam te betrekken. Zdtr tot zijn vreugde,
want  steeds  heeft  bij  hem de praktijk de eerste plaats ingenomen.  [...]  Ik
keerde naar Den Haag terug en nog eenmaal vier maanden zou het duren
voor wij weer een eigen woning hadden gevonden. Gedurende deze tijd
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fietste mijn man elke zaterdag van Schiedam naar Den Haag om daar zijn
vrouw te bezoeken, met als bagage 66n zakdoek. Meer kon niet geborgen
worden in het uiterst kleine flage dat ik bewoonde. Maar ook Borde-,304

wijk had niet veel ruimte: '[...] waar ik nu zit kan ik nauwelijks mijn bee-
nen uitstrekken'. 305

De praktijk in Schiedam werd voortgezet met zijn destijds op een ka-
mer in Rotterdam verblijvende zoon Robert, terwijl zijn oude confrdre
Van Velzen op zijn beurt verder ging met zijn eigen zoon. Het dagelijks
ritueel, zoals  dat in staiid bleef tot najaar  I 944,  werd weer opgepakt.  Ein-
delijk kon Bordewijk weer advocaat zijn en schrijver, wiens werk op-
nieuw onder eigen naam gepubliceerd kon worden.

Ontroerend is de persoonlijke noot aan het einde van de briefaan Don-
kersloot van 26 mei. Bordewijk was de dag ervoor op zijn uit het bombar-
dement geredde fiets van Leiden naar Katwijk gereden om naar zijn gelief-
de Noordzee te gaan kijken: 'Het water is mijn meest geliefd element, en
ik wilde na 5 jaar de Noordzee weerzien. Het is nog niet gelukt. De uiter-
ste duinzoom van het zeedorp is herschapen in een ontoegankelijk nie-
mandsland dat oploopt zoodat men er niet overheen kan kijken. Het werd
aangekondigd door glooiende straten vol van huizenbouwvallen die een
luguberen indruk maakten en achterlieten. Ik heb de zee wel even kunnen
hooren; niettemin overheerschte de beklemming sterk.'

Het begin

Donkersloot, die een belangrijke rol had gespeeld in het kunstenaarsver-
zet, stond aan het hoofd van de naoorlogse zuiveringen van het kunstleven
in Nederland.306 Hij was voorzitter van de Nederlandse Federatie van Be-
roepsverenigingen van Kunstenaars, die een strenge zuivering wenste en
voortkwam uit het kunstenaarsverzet tijdens de oorlogsjaren. Toen ook
het westen van Nederland bevrijd was, werd Donkersloot benoemd tot
hoofd van de Sectie XIV van het Militaire Commissariaat Noord-Holland.
In de tijd dat Bordewijk hem over zijn Katwijkse uitstapje schreef, werd
zijn vriend benoemd tot luitenant-kolonel, en daarmee tot hoofd van de
sub-sectie Kunst van de landelijke Sectie XIV. In minder ambtelijke taal:
Donkersloot ging de zuivering landelijk organiseren. Daartoe werden vijf
ereraden ingesteld: voor letterkunde, architectuur, beeldende kunst, toneel
en muziek. Kunstenaars die - in meerdere of mindere mate - 'fout' waren
geweest, werden door de leden van de ereraden onder de loep genomen
en zo nodig veroordeeld.

Bordewijk werd gevraagd - wat niet verwonderlijk was, gezien Don-
kersloots positie - en ging deel uitmaken van de ereraad voor de letterkun-
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de, terwijl Johanna zitting nani in de ereraad voor de niuziek.  Op  I 5 juni
werden de ereraden fornieel opgericht. Bordewijk was toen nog gewoon
lid. OP 3 juli werd er in Amsterdam vergaderd.

Punt vier van het verslag van deze bijeenkonist is belangrijk: 'De verga-

deritig betreurt het eenstenimig, dat de uitspraken van den Eereraad niet

door sancties van Overheidswege worden gesteund en bekrachtigd. Zij
dringt er daarom met klem bij Prof. Donkersloot op aan, hiervan wel ern-
stig werk te willen maken. Zij meent dat het werk der Eereraden zonder
der[ge]lijke sancties weleens zoodanig weinig effect zal (kunnen) sortee-
ren, dat de vraag onder de oogen zou nioeten worden gezien ofde Eerera-
den hun werkzaamheden wel dienen voort te zetten.' Wat het eerste be-
treft - de bekraclitiging van overheidswege - nioesten de leden nog even
geduld uitoefenen, al kondigde Donkersloot op 2 1  augustus aan dat er een
Koninklijk Besluit op komst was, 'waarbij de uitspraken van de Ecreraden
bindend worden verklaard met strafrechtelijke sancties ingeval van niet-
naleving.' Pas op  I 8 april  I 946 werd de wet van kracht waarin was vastge-
legd dat de uitspraken, liever de Vonnissen, van de ereraden rechtskracht
bezaten. Daarv66r was een uitspraak niet nieer dan een advies, waaraaIi de

'schuldige' zich zonder bezwaren en verdere gevolgen kon onttrekken.
'Kort gezegd werden de ereraden bij deze wet gelegaliseerd, gecontinu-
cerd, en hun uitspraken van rechtskracht voorzien.'3"17 Het was niet de eni-
ge hitidernis die de ereraden nioesten nemen.

I)e  bijeenkonist  van  9 juli   1945  was  een  belangrijke voor Bordewijk.
Tot op dat moment was H.R. Hoetink, hoogleraar iii het Romeins recht
iii Amsterdam, voorzitter van alle ereraden. Maar dat bleek teveel te zijn
voor Otti man. Hoetink besloot definitiefafte zien van het voorzitterschap
van de ereraad voor de letterkunde, zo maakte 1)onkersloot bekend. Hij
stelde voor in de ontstane vacature te voorzien door de benoeming van
Bordewijk. De notulen vertiielden dat de vergadering zich hiennee una-
11ieni verenigde en over de reactie van Bordewijk: 'Mr. Bordewijk neenit

zijne benoemitig aan en zegt de vergadering en Prof. Donkersloot dank
voor het in heni gestelde vertrouwen.' In deze functie, voorzitter van de
ereraad voor de letterkunde, waren advocaat en schrijver verenigd.

3{18Er werd met grote regelinaat vergaderd. De samenstelling van de raad
was: F. Bordewijk (voorzitter), J.B. Tielrooy (plv. voorzitter)'cm, M. Nij-
hoff. HJ. Pos-'111, A. Defresne, en A.E.BJ. Tergast (secretaris)311.

Bordewijk toonde zich een vasthoudende voorzitter. De vergadering van 17

juli - zoals gewoonlijk bij Tielrooy iii Amsterdam gehouden - getuigde
daarvan. De leden van de raad waren nog druk bezig om vast te stellen welke
categorieen foute schrijvers er eigetilijk waren en welke strafrizaten daarvoor
moesten gelden. Categorie i is de 'foutste: Het gaat dan om hen die:
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'a) op eenige wijze een vooraanstaande openbare of feitelijke functie
hebben vervuld in door den vijand of op diens gezag gecreeerde instellin-
gen ter knechting van het artistieke en dus cultureele leven hier te lande,

b) rechtstreeks hebben dienstgenomen in vijandelijke organisaties als
daar zijn ss, WA en dergelijke,

c) op andere wijze uitgesproken en/ofdaadwerkelijk nationaal-socialis-
tisch zijn opgetreden;'

Daarop volgde een pittige discussie over de strafniaat. Het voorstel dat
er  lag  kwam  erop  neer  dat  voor deze categorie   10 jaar uitsluiting moest
gelden, een termijn die automatisch verlengd werd 'tot dien genoemd in
een vonnis van het tribunaal ingeval dit veroordeeling tot een vrijheidsstraf
van nicer dan I 0 jaar zou inhouden'. Bordewijk was er als enige voor om
in deze zwaarste gevallen levenslange uitsluiting te bepleiten, 'welke straf
heni gezien den ernst der vergrijpen niet te zwaar lijkt, te minder indien de
niogelijkheid van een toekomstige gratie-verleening wordt openhouden.'
Tielrooy en Nijlioff protesteerden: ze vonden de voorzitter te streng en
'nieenen bovendien dat levenslange uitsluiting te zeer inbreuk zou maken

op de vrijheid van het woord.' Bordewijk capituleerde en stemde in met
de eerder voorgestelde strafinaat.

Was hij in dit geval strenger dan de anderen, hij probeerde in dezelfde
vergadering rechtvaardiger te zijn  dan zij.  Ze spraken toen over het horen
van de allerzwaarste gevallen. Bordewijk stelde voor dat 'de schuldigen'
voorafgehoord moesten worden. De anderen vonden dat het zulke serieu-
ze en gemakkelijk aanwijsbare feiten betrof dat zo'n verhoor overbodig
was 'en niet wel uitvoerbaar lijkt'; dit laatste omdat de betrokkenen waar-
schijnlijk moeilijk bereikt konden worden. Daarop openbaarde zich de ad-
vocaat die rechter wilde en ook modst spelen: verdachten dienden ge-
hoord te worden. Punt uit. Bordewijk probeerde als voorzitter een zo
groot mogelijke mate van objectiviteit te betrachten, al leerde de praktijk -
achteraf bekeken - anders.  In de notulen wordt gesproken  van  een  'door
hem gewenschte juridisch juiste procedure', waar Tielrooy korte metten
mee maakte door te stellen 'dat de Raad niet als rechter oordeelt maar als
kunstenaar over collega's.' Bordewijk wilde echter zijn juridische boven
zijn artistieke kwaliteiten laten prevaleren. Voorzitter zijn van de ereraad
voor de letteren moet hij beschouwd hebben als een erebaan en als een uit-
gelezen kans om voor rechter te spelen. De oorlog had hem en zijn gezin,
vrienden en kennissen zwaar bezocht, en dit was dd gelegenheid om dege-
nen die aan de verkeerde kant hadden gestaan op hun laakbare keuze te
wijzen en hen daarvoor te straffen.

De kwestie van het horen van verdachten kwam nogmaals aan de orde tij-
dens de bijeenkomst van I augustus I945· Bordewijk wilde het er niet bij
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laten zitten en in de notulen schemert iets door van zijn vasthoudendheid
in deze zaak. De uit Den Haag afkomstige leden werden veelal gehaald en
gebracht door auto met chauffeur van het Militair Gezag, en Bordewijk
vertelde dat hij tijdens zo'n rit had zitten praten met de voorzitter van de
ereraad voor de architectuur, Aj.M. van Moorsel. Zij hadden de gewoon-
te alle te vonnissen personen in de gelegenheid te stellen zich te verant-

woorden. 'Hij [Bordewijk] acht dit ook voor den letterkundigen Raad
den juisten weg.' Zo vet,melden de notulen. Opnieuw volgde een discus-
sie. De uitkomst? 'De vergadering meent - mede ter noodige tijdsbespa-
ring - dat de Raad het risico van te moeten terugkomen op een door hem
iii deze gevallen genomen beslissingen, hetgeen eventueel slechts in een
uiterst zeldzaam geval zal geschieden, maar moet nemen, waarbij de Voor-
zitter zich tenslotte neerlegt.' De stem van de meerderheid was sterker ge-
weest dan die van de rechtvaardigheid, moet de teleurgestelde 'rechter'
Bordewijk hebben gedacht. Maar ze waren nog niet klaar met hem. 312

Hij bracht even later het punt van levenslange uitsluiting opnieuw ter
sprake. Zijn contacten  :net de andere ereraden waren blijkbaar goed, want
Bordewijk had vernomen dat bij 'het toneelwezen' levenslange uitsluitin-
gen zouden worden uitgesproken. Inderdaad werd de directeur van het
Gemeentelijk Theaterbedrijf van Amsterdam levenslang van een functie
op cultureel gebied uitgesloten.313 Defresne reageerde met het argument
dat dit voor letterkundigen niet op mocht gaan: 'Het levenslang voor den
reproduceerenden kunstenaar verarmt de cultuur niet, althans niet in de-
zelfde mate  en niet blijvend  als een dergelijke straf voor direct producee-
rende kunstenaars.' De vergadering liet alles bij het oude. Maar Bordewijk
had het in ieder geval weer geprobeerd.

OP 7 augustus I 945 werdJ.B. Tielrooy tot plaatsvervangend voorzitter van
de ereraad voor de letterkunde benoemd. Het was een interessante bijeen-
komst, met opnieuw voer voor discussie. Via zijn vrouw johanna had
Bordewijk vernomen dat in de ereraad voor de muziek stemmen waren

opgegaan dat het Nederlandse volk niet geschaad mocht worden doordat
kunstenaars (tijdelijk) het zwijgen werd opgelegd. Artistieke uitingen zou-
den niet belenimerd illogen worden. De oplossing volgens Bordewijk?
'Voor de letterkundigen ware alsdan te denken aan eene publicatiemoge-
lijkheid zonder dat de kunstenaars er stoffelijk voordeel van genieten.'
Nee, reageerden de anderen, ben je helemaal gek geworden! Vreemd,
heel vreemd dit voorstel van Bordewijk. Eerst zwaardere straffen willen
dan de rest en vervolgens met zoiets aankomen. Waar waren zijn principes

gebleven?
Een week later stelde Bordewijk voor dat de op I7 juli vastgestelde

strafmaten beschouwd moesten worden als maxima - geen voorstellen tot
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levenslange uitsluiting meer dus, dat punt had hij verloren - maar ook als
minima. Geen jaar, maand of dag minder. En...de vergadering ging ak-
koord. In zeker opzicht was het een overwinning voor Bordewijk. Zwaar-
der straffen, dat kreeg hij er niet door, maar de weg naar lichter straffen was
afgesneden. De manoeuvres van Bordewijk blijven merkwaardig. Eerst
wilde hij zeer zware straffen, dan publikatiemogelijkheden zonder beta-
ling, en vervolgens keerde hij terug naar het compromis. Wie van een af-
stand toekijkt, kan niet anders dan vaststellen dat er flink wat staaltjes van
diplomatic en strategic aan te pas zijn gekomen.

Oppositie

Niet veel later kregen de ereraden harde tegenwind van de kant van de
zogenaanide 'Vereeniging Actie Rechtsherstel der Nederlandsche Kunste-
naars', een groepering die protesteerde tegen de dubieuze werkwijze
waarmee de ereraden regelmatig te werk gingen. 'Regering, Staten-Gene-
raal en het hele land werden overstroomd met brieven, requesten, brochu-
res, waarin de Actie Rechtsherstel wees op de zwakke plekken in het haas-
tig opgetrokken gebouw van de kunstzuivering. Hun bezwaren zijn in'314

het kort als volgt sanien te vatten. In hun haast om vooral maar sne] te be-
rechten waren de ereraden juridisch gezien volkomen onverantwoord te
werk gegaan - denk aan het horen van verdachte kunstenaars! - en boven-
dien ontbrak iedere vorm van rechtskracht aan hun uitspraken. Daar kon-
den de ereraden op zichzelf weinig aan doen,  dat was een overheidszaak,
inaar intussen zaten zil, kunstenaars,  er  mee.  Want  wie  wist nu precies
waar hij  of zij  op te rekenen  had? Ze moesten toch een houding kunnen
bepalen?

Om ons tot de literatuur te beperken: ook uitgevers hadden last van
deze vaagheid en onzekerheid. Mochten zij werk van de 'veroordeelden'
nu wel of niet uitgeven, wel of niet herdrukken? Zo benaderde directeur
Becht, van HJ.W. Becht uit Amsterdam, Bordewijk op 4 oktober 1945
niet een aantal vragen over zijn fondsauteur Werumeus Buning. Becht was
op dat moment bezig met het uitgeven van een herdruk van Bunings Avon-
turen met een pollepel. Wat moest  hij, nu deze auteur - zo had hij uit Het Pa-

rool vernomen - twee jaar lang niets mocht publiceren? Becht vermoedde

dat hij door mocht gaan met de voorbereidingen, want het ging in zijn
ogen tenslotte om een werkje dat al voor de oorlog het licht zag. 'Ik wil in
deze echter, in geen geval, in eenigen zin, eigenmachtig optreden'. Verder,
zo betoogde hij, zou het zonde zijn dat, nu er eindelijk weer gedrukt kon
worden, hij de werkzaamheden aan het boekje zou moeten staken: 'Mag ik
U er hier nog even op wyzen dat het moeten stopzetten van dezen druk
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met zich zou brengen dat het daarvoor bestemde papier twee jaren lang
nutteloos zou moeten blyven liggen, onder deze omstandigheden in het al-

genieen  en voor myn bedryf wel in het byzonder,  een zeer ongewenschte
toestand, omdat ik na vyfjaren van inactiviteit eindelyk weer wat aan den
slag hoop te kunnen gaan en het papierquotum niet van dien aard is, dat
tiien er iets ongebruikt van kan laten liggen.' Zo waren er nog wel meer
gevallen waarin onduidelijkheid tot vertraging leidde.

Iii de 'Actie Rechtsherstel' werd een vooraanstaande rol vervuld door de
romanschrijver Jan Gerhard Toonder. Hij moest op 25 juli voor de ereraad
verschijnen, samen met Jac. van Hattum, Til Brugnian en Klaas Smelik.
De schrijver heeft aan het verhoor - dat als de meeste andere verhoren niet
nieer dan een kwartier in beslag nam - een vermakelijk stuk gewijd in De
spin iii de badkuip (1976), onder de titel 'Voor de rechterstoel'. Toonder
schreef hoe hij zich in juni  1945 ging bemoeien met het protest tegen de

ereraadsrechtspraak, 'aanvankelijk vooral uit ergernis over de spruitjessfeer
waarin hier recht gesproken werd. Hij spuide zijn voornaamste grieven'.315

in de volgende regels, die nieteen een bondige samenvatting zijn van wat
er mis was met de hele 'rechts'gang: 'Degene die voor hen [de ereraden]
nioest verschijnen werd niet medegedeeld waarvan hij beschuldigd werd
ofwie bezwarende verklaringenjegens hem had afgelegd, kreeg geen inza-
ge van het over heni bestaand dossier, kon geen ontlastende getuigen op-
roepen, mocht zich niet door een raadsman terzijde laten staan en had geen
mogelijkheid tot hoger beroep. '316

Voorzitter Bordewijk werd beschreven als 'een man wie alle behaag-
lijkheid vreemd was, een ernstige, strakke man zonder een vleug van licht-
voetigheid, een saturnale man aan wie je kon zien wat voor boeken hij
schreefi Bordewijk. Toonder was niet erg gecharmeerd van Bordewijks7317

aardappel-in-keel stem: 'Hij zei: "De raed is bereid u aen te heuren." Daar-
na sloot hij de ogen.'311' Antipathie op het eerste gezicht, aldus Toonder.
Hij nam het besluit zichzelf te verdedigen, maar zijn argunientatie (zo
schreef hij) werd meerdere malen onderbroken door een 'dat is niet ter
zaeke' van de voorzitter. Toen was Toonder aan het slot van zijn verdedi-
ging gekomen. 'De voorzitter tilde zijn oogleden op [Bordewijk zou alles

met gesloten ogen hebben aangehoord] en trof me niet een ijzingwek-
kende blik. "De raed is van eurdeel," zei hij, "dat er geen aenleiding is zijn
uitspraek te wijzigen." '319 Toonder kon vertrekken.  Hij kwani jaren later
tot de volgende conclusie: 'Er zat daar een kamervol verouderende arro-
gante burgermannen een gewichtigheidskick te krijgen uit een vorm van
rechtbankje spelen, die juridisch nergens op rustte en nioreel onfatsoenlijk
Was'·3211

Andere herinneringen, niaar dan van Bordewijks kant van de tafel, ko-
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men van Annie Romein-Verschoor en Sjoerd Leiker. De eerste schreefop
een zeer ontnuchterende en ook wel wat ironische toon over haar werk-
zaamheden voor de ereraad. Romein-Verschoor was er dan ook niet rou-
wig om dat  'de  hele  zaak na verloop van tijd verzandde.'33' Veel serieuzer
en zorgvuldiger was Sjoerd Leiker. Hij meldde over voorzitter Bordewijk:
'Bordewijk was strikt formeel. Een afstandelijk werkend jurist, een uitne-
mend voorzitter, die zich streng tot het onderwerp beperkte. Die een ver-
dachte heel scherp en ter zake kon verhoren en in het nauw drijven. Maar
na de zitting bracht ik hem naar het station en dan sprak hij met geen
woord meer over de zaak die we behandeld hadden. Dan liepen we langs
de grachten en dan was het hem een groot genoegen n ij college te geven
over architectuur.' Een typerende passage, met name het tweede deel.
Bordewijk was, na een zitting, in staat om alles van zich af te zetten en
's avonds ook de pen weer ter hand te nemen.

Veelzeggend is het verschil in karakter tussen Nijhoff, de weifelaar, en
Bordewijk, althans zoals Leiker dat zag. De eerste schilderde de witte en
zwarte kanten van de verdachte. 'Dat was heel aardig om te horen, maar er
kwarn geen conclusie uit. En Bordewijk kon dan toch wat ongeduldig vra-
gen:  "Wat is  het nou, Nijlioff, ja of nee?" En verschrikt, omdat hij in zijn
gedachtengang werd gestoord, zei Nijhoff dan:  "Ik weet het niet, voorzit-
ter." '322 De 'voorzitter' was overigens zeer gesteld op Nijhoff, die tot een
van zijn weinige literaire vrienden behoorde. Bordewijk gaf hem op  20
december  I 946 een exemplaar  van de tweede  druk  van De Kore,tharp ca-
deau, die in november verschenen was, voorzien van de korte opdracht:
'Dit exemplaar is voor M. Nijhoff, F. Bordewijk 20 Dec. I 946:323

In oktober I945 publiceerde de Vereniging 'Actie Rechtsherstel' een bro-
chure, waarin de bezwaren tegen de gang van zaken werden samengevat.
Kort daarvoor, Op 22 september, was Donkersloot geYnterviewd in het Al-
gemeen Handelsblad. Hij kondigde aan dat er een wetsbesluit op komst was
om de uitspraken van de ereraden rechtskracht te geven. Op konist dat
wel, maar het duurde nog vele maanden voordat het van kracht werd zoals
we eerder zagen.

Vanaf de verspreiding van de brochure ging het hard tegen hard.  Ook
het medium radio werd ingeschakeld om elkaar te lijf te gaan.  OP 7 okto-
ber hield Donkersloot een radiorede, waarin hij de werkzaamheden van de
ereraden verdedigde tegen de steeds luider wordende kritiek: ' "Dat een
leekerechtspraak gebreken kunnen aankleven, ben ik mij beter bewust dan
zij  die zoo gemakkelijk  met hun kritiek hierop klaar staan." '324 Lekerecht-
spraak, ondanks het feit dat de voorzitters van de raden allen juristen wa-
ren, evenals sommige leden?!

De oppositie kreeg steun van de kant van het Militair Gezag, in de per-
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soon van generaal Kruls. Hoe moest de minister van Onderwijs, Kunsten

en Wetenschappen Van der Leeuw handelen? Eind oktober ontving hij de
advocaat Mr. Van der Brugh, die de belangen van de 'Actie Rechtsherstel'

vertegenwoordigde. De jurist betoogde dat de uitspraken van de ereraden

geen rechtskracht hadden, wat op dat moment waar was, en verbond daar-
aan de conclusie dat iedereen die weer wilde publiceren dit gewoon kon
doen. Wie kon hen tegenhouden? Op dat moment dreigde Van der
Leeuw alle betrokken kunstenaars te 'staken', een begrip dat gebruikt
werd bij de ambtenarenzuivering. Het dreigement kwam neer op een
voorlopig beroepsverbod. 'Op welke rechtsgrond Van der Leeuw dat zou
kunnen doen, was niet duidelijk. Vermoedelijk geen, maar het dreigement
niaakte op Van der Brugh voorlopig voldoende indruk. ,325

Het hele geharrewar rond de betekenis van de uitspraken en werkwijze
vaii de ereraden zat de leden ervan natuurlijk niet lekker. Uit de notulen
van de bijeenkomst van I 6 oktober blijkt dat Bordewijk, als voorzitter, het

prestige van de raad (en waarschijnlijk niet minder van zichzelf) sterk in
het oog hield. Op dit punt was de vergadering van 6 november 1945 van

belang. Blijkbaar was het voorstel gedaan een soort witboek van de vere-
nigde ereraden uit te brengen, waarin de werkwijze van de raden verant-

woord werd. Bordewijk achtte dit niet wenselijk 'daar een witboek altijd
een verantwoording ofverdediging wil geven en de Eereraad zich niet be-
hoeft te verantwoorden. De Eereraden toch zijn een soort rechtelijke col-

leges en de rechter moet boven een debat achterafstaan. Hiertoe zou een
witboek gemakkelijk aanleiding geven. Wij nioeten ons niet gaan verdedi-

gen over onze rechtspraak:
Er was grote  druk van buitenaf -  het hierboven beschreven protest -

maar ook binnen de organisatie ging er nogal eens wat mis. Zo'n misser

was bijvoorbeeld het eigenmachtige optreden van Donkersloot die, nog
voordat de ereraad daarover een definitieve beslissing had genomen, be-
sloot om iemand van de lijst der verdachten te schrappen. De notulen ver-
nielden: 'Over het eigenmachtig schrappen I...] is de Raad eensteniniig in
zijn afkeuring. Mr. Nijhoff acht dit bepaald bar. Prof. Tielrooy vindt het
feit zeer ernstig. De voorzitter stelt voor een briefaan Prof. Donkersloot te

richten waarin hem wordt medegedeeld dat de R.aad zulk een handelwijze
niet kati aanvaarden en mocht het weer gebeuren, zal overwegen oni zijn
werkzaaniheden onmiddellijk neer te leggen.' Zo knaagden ook de eigen
mensen aan de fundamenten van de ereraad.

In november spraken enkele ereraadsleden in een briefaan Donkersloot

hun bezorgdheid uit over het functioneren van de raden en de oppositie
die daartegeii was ontstaan. Ze hadden het idee 'dat regering, Militair Ge-
zag en Actie Rechtsherstel een heilige alliaiitie' tegen hen vormden. 126 De
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briefschrijvers vroegen  zich  af,  of de ereraden hun werkzaamheden  moes-
ten voortzetten of dat ze beter hun functie beschikbaar konden stellen.

Toen  brak   1946  aan,  voor de ereraden opnieuw een beladen jaar.   In  de
eerste plaats kregen hun uitspraken - door tegenstanders adviezen ge-
noemd - rechtskracht dankzij  de Wet Zuivering kunstenaars,  die  op   I 8
april in het Staatsblad verscheen. In de tweede plaats werd, op 25 april. een
Centrale Ereraad in het leven geroepen, een college dat geheel uit juristen
bestond en een beroepsinstantie nioest gaan vonnen. I)e procedure werd
nu: 'Uitspraken van de ereraden, gedaan na het in werking treden van de
wet, zouden terstond verbindende kracht krijgen, de reeds door de erera-
den gevelde oordelen evenwel eerst nadat die in beroep door de Centrale
Ereraad zouden zijn bevestigd.

'327

De ereraadsleden hadden al snel ingeschat wat de consequenties van het
inwerking treden van de wet konden zijn. Op 26 februari kwanien deze

ter sprake tijdens een vergadering van de ereraad voor de letterkunde. Op
verzoek van j. Kalf, de nieuwe voorzitter van de ereraad voor architectuur,
vroeg Nijhoff zich afwat de houding van de leden  dan  zou  zijn.  Kalf had
voorgesteld dat de ledell hun zetel ter beschikking van de minister dienden
te stellen. Bordewijk nierkte op dat de kwestie ook aan de orde was ge-
weest in de ereraad voor de niuziek. 'Hij [Bordewijkl persoonlijk is tegen
dit voorstel, omdat een dergelijk optreden tegenover de buitenwereld den
indruk zou kunnen maken, ofvan een kwaad geweten,  of van gepikeerd-
heid.' Men kwani, in het spoor van Bordewijk, tot de opvatting dat het
beter was 'de mogelijkheid tot aftreden te reserveeren, voor het geval, dat
de Minister Eereraadsleden mocht ontslaan, die dat naar de meening van
de leden niet verdiend hebben.' Een dreigmiddel werd voor dat soort ge-
vallen achter de hand gehouden.

Het laat zien hoe serieus de leden hun taak opvatten en hoezeer ze be-
reid waren deze tegen bedreigingen te verdedigen. Men had nog altijd
sterk het idee voor een goede en rechtvaardige zaak te strijden.

E6n van de interessantste gevallen die de ereraad voor de letterkunde te
behandelen kreeg was dat van J.K. Feijlbrief, ofwel de schrijver J. van
Oudshoorn. Deze verscheen op 12 februari I 946 voor zijn 'rechters'. Het
vonnis dat de raad twee weken later over hem velde was weinig spectacu-
lair:  uitsluiting tot 5 november  I 946 Feijlbrief was vrijwillig toegetreden
tot de Kultuurkamer en bovendien opgetreden als rapporteur van het De-
partement van Volksvoorlichting en Kunsten. Als verzachtende onistan-
digheden werden vermeld dat de schrijver in moeilijke financiele omstan-
digheden verkeerde en geen directe propaganda had gemaakt.

Het geval Feijlbrief/Van Oudshoorn is zo interessant omdat in de eerste
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plaats de persoon J.K. Feijlbrief, de ambtenaar, werd veroordeeld en tliet
de schrijver Van Oudshoorn. Belangrijk is dat Feijlbrief de ereraad had
verzocht hem als Van Oudshoorn te vonnissen en, niocht het vonnis in de
krant terecht komen, ofdan alleen de schrijversnaani Van Oudshoorn ver-
ineld kon worden. Een passage uit het verhoor:

'V.[oorzitter Bordewijk]: Ik zal gaarne cell positiefantwoord hebbeii op
de vraag of U zich voor de KK [Kultuurkanier] genield hebt.

F.[eijlbrie : Ja, ik heb de betreffende formulieren itigevuld; ik wensch-
te dit als Van Oudshoorn te doen, wat helaas niet ging omdat men voor
Van Oudshoorn natuurlijk moeilijk het arierformulier kon gaaii invullen.

V: Ik moet wel onder Uw aandacht brengen, dat de Raad uiteraard
geen rekening kan houden met Uw tweede verzoek, til. het scheiden en

gescheiden houdeii van de Heeren Feylbriefen Van Oudshoorn.
F.: 1 )at spijt nle zeer.'328
Dit gescheiden houden vaii Feijlbriefen Van Oudshoorn was een prin-

cipe-kwestie voor de ondervraagde. Hij wilde zich per se als de schrijver

Van Oudshoorn bij de Kultuurkanier aaninelden onidat de anibtenaar jan
Koos Feijlbrief 'niets' met literatuur te Illaken had. Bordewijk, die zalfal-
tijd eeii strikte scheiding wenste te niaken tussen de advocaat en de schrij-
vcr F. Bordewijk, stond dit onderscheid niet toe. Hij werd door het geval

Feylbrief/Van Oudshoorn geconfronteerd met de slechtst denkbare conse-

quentie van zijn eigen situatie. Dit kan Bordewijks nogal botte reactie op
het verzoek van de verdachte verklaren. Misschien stelde hij zichzelf iii
diens positie voor: 'De Raad kati uiteraard geen rekening houden met uw
verzoek de advocaat en de schrijver Bordewijk gescheiden te houden.'

Begin van het eitide

Tot algemeen voorzitter vati de Centrale Ereraad werd A.Wj. Vrijberghe
de Coningh benoemd. Op 28 mei I946 - dus al stiel na Vrijberghe's be-
noeming en nog v66r de eerste vergadering van de Centrale Ereraad op 22
juni - hadden Bordewijk, Nijhoff en Tergast een onderhoud met hem.
Het verslag van de vergadering van de ereraad voor de letterkunde ver-
meldt: 'De verschillende moeilijkheden waarmede de Eereraad voor Let-
terkunde te kanipen heeft gehad en die in menig geval hun terugslag heb-

ben gehad in de door den Raad uitgesproken vonnissen, werden onder de
aandacht Van ZEA. gebracht. Iii het bijzonder o.m. het feit dat verschillende

uitspraken hebben plaats gehad zonder de veroordeelden voorafte hooreii,
zulks vanwege het enorme aantal gevallen dat moest worden behandeld
Ica. driehonderdvijfentachtig'29] en de onbekendheid van vele adressen,
terwijl de Raad anderzijds meende de berechting zooveel mogelijk te moe-
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ten bespoedigen, mede oni te voorkotiien dat door 'foute' letterkundigen
inmiddels zou worden voortgegaan met publiceeren etc. In meerdere ge-
vallen zijn dan ook vonnissen geveld 111ede niet de bedoeling 0111 betrokke-
tien zelfuit den hoek te laten komen en hun zaak, in beroep bij den Raad,
nader te doen onderzoeken en kuntlen verdedigen. Hiervan is diverse ma-
len gebruik gemaakt. terwijl vaak een gewijzigd vonnis er het resultaat van
is geweest. Deze mogelijkheid is voor veroordeelden thans uitgeslote n,

amigezien beroep slechts mogelijk is bij den Centralen Eereraad. Mr. v.
Vrijberglie de Coningh toonde een volledig begrip voor de nioeilijkheden
en de gestes van den R.aad te hebben eii zegde toe, hiermede bij de beoor-
deeling van de beroepsgevallen en in de door den Centralen Eereraad uit te
spreken vonnissen te Ziilleti rekening houden.'

Het boterde niet erg tussen de ereradeli eil de Centrale Ereraad. Voor
de eerste groep betekende de instelling van een Centrale Ereraad dat men
te maken kreeg met een controlerend orgaan. Velen moeten dit hebben
opgevat als een niotie van wantrouwen. Bovendien ontstonden ook
vreemde praktijken, zoals het oproepen van leden van een ereraad door de
Centrale Ereraad als een hoger beroep behandeld moest worden, 'juridisch
gezieti hoogst aanvechtbaar'.33(' Stof te over voor conficten. Twee zaken
waarin de Centrale Ereraad de betreffende ereraden terugfloot en hun
strenge oordeel volkonien teniet deed, hadden tot gevolg dat in oktober
I 946 twee leden  van de ereraad  voor de muziek hun ontslag aanboden,
evenals de voltallige ereraad voor de architectuur.331 Een niaand later volg-
de de ereraad voor de letterkunde deze stap.332 Deze had daarover op 29
oktober vergaderd en haar voorzitter gemachtigd de ontslagaanvraag in te
dienen, al was vooral Nijhoffvan mening dat men onniiddellijk had moe-
ten aansluiten bij  het initiatief van de ereraad voor de architectuur.  Het
prestige van de ereraden had immers aardig wat deuken opgelopen door
de uitspraken van de Centrale Ereraad.

Frappant is dat Bordewijk, hoewel hij het niet eens was inet de werk-
wijze van de Centrale Ereraad, deze t6ch accepteerde. Nijhoffen Tielrooy
stelden voor tot een onderhandse regeling met Vrijberghe de Coningh te
proberen te komen, niaar Bordewijk reageerde meteen: zijn vrouw Johan-
iia had iets dergelijks ook al gepoogd en dat had weinig opgeleverd. 'De
Voorzitter merkt op dat hij, indien hij in de C.E. zat, niet zou gaan omlig-
gen. Dat de Heeren in de C.E. niet te overtuigen zijn pleit niet tegen, nlaar
v66r hun rechtspraak.' Kortom, het was crisis.

OP 4 december voerde JJ· Gielen, de opvolger van minister Van der
Leeuw, een gesprek niet de voorzitters van de ereraad voor niuziek, archi-
tectuur en letterkunde, drie dagen later gevolgd door een bijeenkomst van
de gehele Centrale Ereraad en de voorzitters van alle (vijf) ereraden. Men
kon het niet eens worden. Tudens de vergadering van de ereraad voor de
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letterkunde op 4 februari I 947, twee maanden later, deed vice-voorzitter
Tielrooy verslag van de bijeenkomst waaraan hij, en niet Bordewijk, had
deelgenomen. Hij zei dat van toenadering tussen de partijen geen sprake
was geweest. 'De bespreking leverde geen enkel resultaat op. De Minister
gaf ten slotte de raad er onderling nog eens over te praten.' Bordewijk
meldde dat dit op 7 januari gebeurd was.  'Het is bij die bespreking [voor-
zitters ereraden met de Centrale Ereraad] zeer heet toegegaan.' Zo heet,
dat kort daarop de ereraden voor toneel en ook muziek (nu voltallig) hun
ontslag aanboden.

Op 4 februari werd er in de ereraad voor de letterkunde gediscussieerd
over wat er gebeurd was en gesproken over de toekomst van de ereraden.

Zelfs de vraag of in de Wet Zuivering Kunstenaars de noodzakelijkheid of
wenselijkheid van de zuivering werd uitgesproken, kwam aan de orde.
Bordewijk vond dat de minister van Onderwijs, Kunsten en Wetenschap-
pen drie maatregelen in overweging zou moeten nemen: wetswijziging,
instelling van nieuwe ereraden of de instelling van een nieuwe Centrale
Ereraad. De rest van de leden geloofde niet dat de minister daarover zou
denken. Daarop antwoordde Bordewijk dat het, hoe dan ook, goed ge-
weest zou zijn als ook de Centrale Ereraad haar ontslag had aangeboden.
De gemoederen liepen ook hier hoog op, en Tielrooy stelde voor er bij
Donkersloot op aan te dringen dat het uit de hand gelopen geschil in de
Tweede Kamer behandeld werd. Een aardige opmerking in het verslag is:
'De Voorz. en Mevr. Romein merken op dat de zuivering inderdaad een
beginselkwestie is geworden, dat het gaat om de tegenstelling tusschen be-
houdend [Centrale Ereraad] en radicaal [de ereraden] en tevens dat de hee-

le zuivering iets nieuws is voor juristen.' Wat aanvankelijk een dankbare
en mooie taak leek - het bestraffen van kunstenaars die tijdens de oorlog
aan de verkeerde kant hadden gestaan - werd in de loop derjaren een har-
de dobber, waarbij het meestal het felst toeging tussen en binnen de orga-
nen die nu juist samen hadden moeten werken om de zuivering snel en ef-
ficient te laten verlopen.

De ereraden hielden praktisch op te functioneren, al werd nog verga-
derd (in ieder geval) tot in april I947· De Centrale Ereraad werkte intussen
hard aan revisie van de vonnissen van diezelfde ereraden. Bordewijk heeft
de mogelijkheid geopperd op het verzoek tot ontslag terug te komen. 333

Het duurde echter nog een tijd voordat het ontslag aanvaard werd.  Op  I 5
december I 947 schreefBordewijk aan Sjoerd Leiker, secretaris van de ere-
raad voor de letterkunde, dat hijzelf geen bijdrage kon leveren  aan  de op-
heldering van een geval dat speelde binnen de Centrale Ereraad.334 Want
de leden hadden immers hun ontslag aangeboden, al was dat dan nog niet
aanvaard. De minister verleende de ereraden per I januari I948 hun ont-
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slag, maar geen van de leden werd daarover ingelicht.335 Op 8 oktober van
dat jaar schreefBordewijk aan vriend Nico Donkersloot over de roemloze
ondergang van de ereraden. 336

Bij wet geregeld  kwam er vanafjuni   I 949 een uitgebreide Centrale  Ere-
raad, waarin ook leden uit de oude ereraden zitting namen. Bordewijk
werd vanaf 25 januari I950 lid van dit orgaan. Het verlangen om de zuive-
ring eindelijk af te ronden was bijzonder groot:  men was tenslotte  al  vier-
enhalfjaar bezig. Een groot aantal zaken werd gewoon geseponeerd, een
werkwijze die daarvoor nog tot een nationale rel zou hebben geleid. Maar
er was een omslag geweest. Reeds tijdens de bezetting leefde de wens oni
de 'fouten' te straffen en na de bevrijding werd daar al snel handen en voe-
ten aan gegeven. De zuivering nani echter veel meer tijd in beslag en
bracht nieer ellende en complicaties met zich mee dan ooit vermoed had
kunnen worden. Bovendien moest ons land, soms letterlijk, opnieuw wor-
den opgebouwd en hadden de meesten wel iets anders aan hun hoofd dan
de berechting van 'foute' kunstenaars. De motivatie van de ereraadsleden
werd er door al deze omstandigheden niet groter op. Het duurde tot 9
Januarl I952 voordat de leden van de Centrale Ereraad - de laatste 'rech-
ters' - 06cieel hun congd kregen.

In Haagse mgmeringen keek Bordewijk terug op zijn werk voor de ereraden.
'Er zijn kunstenaars geweest die in de bezettingstijd de korte en tekenende
term 'fout' verdienden en kregen.' Ereraden werden ingesteld, die weinig
moeite hadden met de lichte gevallen, aldus Bordewijk. 'Met de zwaarde-
re werd het evenwel al gauw de vreselijkste misdre: [...] De misdre lag niet
in hoofdzaak bij de ereraden, al zullen er vergissingen zijn begaan omdat
wij allen mensen zijn. Zij lag stellig niet daaraan dat de Staat de ererecht-
spraak wettelijk regelde en een hof van appal instelde, want dit is demo-
cratie. Zij lag in de eerste plaats daaraan dat de regeling tn laat tot stand
kwam jn gebrekkig was.  [...]  Er is geen sprake ooit geweest van meer dan
zakelijk conflict tussen de organen der eerste instantie en die van hoger be-
roep. Maar diep ingrijpend conflict was er, en dat had een noodlottige te-
rugslag op meer dan 66n kunstenaar. In hun gelederen ontstond wrok te-
gen hun aanvankelijke rechters. Ik zou dit verzwijgen indien niet na zoveel
jaren deze wrok nog telkens een uitweg zocht. [...] Erkennende dat de
kunstenaar gevoelig, soms overgevoelig is, vraag ik mij toch af: waarom al-
tijd nog die tekenen van kleinheid? Waarom zozeer bad loser zijn? Waar-
om die houding van vermoorde onschuld, die bluf, die brutaliteit, en an-
derzijds dat geniep? Pogingen tot handhaving van  het Zelf in eigen ogen?
Waarschijnlijk, - althans ten dele. Maar hoe dan ook, de kunstenaar
schaadt daarmee niet anderen, hij berokkent zichzelf nadeel.'  (xI,  63-64)
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Het is duidelijk dat Bordewijk, ondanks de fouten die er begaan waren,
nog altijd achter het doel stond waarmee de ereraden waren opgericht: zij
die 'fout' geweest waren verdienden hun straf, coUte que coUte. 'Pijnlijk
en delicaat als de arbeid der ereraden vaak wezen mocht, denk ik aan de
samenwerking in de mijne met onverniengd genoegen terug.' (ibidem)
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HOOFDSTUK TIEN

Bordewijk, kunst en kritiek (Intermezzo)

Belezenheid en voorkeuren

Schrijvers refereren in hun werk regelmatig aan andere schrijvers en hun
werk, aan beeldend kunstenaars ofconiponisten. Bordewijk behoorde ook
tot die 'verwijzende' groep auteurs. Dat begon al nlet de eerste fantastische
vertellingen en eindigde met zijn laatste roman De Golbertons. Hij gaf ook
vaak motto's mee aan zijn werk, die getuigen van eeii grote belezenheid en
die tegelijkertijd iets vertellen over zijn literaire voorkeuren.

Het is hier niet de plaats om een uitvoerige analyse van alle verwijzin-
gen te maken. Wdl kan worden vastgesteld dat Bordewuk een brede be-
langstelling had, lopend van de klassieken tot de allermodernsten. Vooral
dit laatste is opvallend. Wie denkt dat de in andere opzichten vrij behou-
dende Bordewijk dus ook een behoudende smaak zal hebben gehad, heeft
het mis. Ja, hij hield veel van de Nederlatidse schilderkunst uit de zeven-
tiende eeuw. Hij kon echter evenveel waardering opbrengen voor een
moderne schilder als Carel Willink, zoals al gebleken is,  of voor Permeke
en Toon Kelder.317 Verrukt was hij van het werk van de Oostenrijkse
schilderes Roswitha Bitterlich, die al op twaalijarige leeftijd in Innsbruck
haar eerste expositie had.338 Werk van haar was onder andere in 1937 in
Den Haag en Amsterdam te zien. Bordewijk deelde haar belangstelling
voor sprookjes, sagen en legenden, terwijl ze daarnaast ook religieuze scd-
nes heeft uitgebeeld. Ze werd algemeen beschouwd als een wonderkind. 339

Dezelfde brede blik geldt voor zijn muzikale belangstelling, waarvoor
de basis al aanwezig was en die versterkt werd door zijn huwelijk met de
componiste Johanna Bordewijk-Roepman: 'Een van zijn lievelingscom-
ponisten was C6sar Franck, waar hij veel pianomuziek van had [...]. Vader
had een voorkeur voor de Russen: Prokof}ef, Stravinsky, Skijabin, Boro-
din, Moesorgski enigszins, Tsjajkovsi enigszins. Hij was nogal modern ge-
orienteerd, maar hield ook van de klassieken. Mahler bijvoorbeeld, zelfs
Beethoven. Verder Debussy en R.avel."4" Deze orientatie op moderne
kunst wordt in zijn werk het sterkst uitgedrukt in de kunstenaarsroman Ei-
ken van Dodona. Daarin bijt pianist Folkert zijn tanden stuk op composities
van moderne Russische en Franse componisten, terwijl schilder Okko
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doeken maakt die - qua sfeer - sterk doen denken aan werk van Willink
en van Henri Rousseau.

Programma

Bordewijk was een liefhebber van klassieke auteurs, zoals hij later aan Pier-
re Brachin liet weten, en even geYnteresseerd in wat zich in zijn eigen tijd
op letterkundig terrein afspeelde. Deze interesse was noodzakelijk om als
literair criticus te kunnen functioneren, eerst voor De Gids en na de oorlog
voor het Utreditsch Nieuwsblad. In de jaren I 939-1942 schreefBordewijk in
totaal tien boekbesprekingen voor De Gids. De eerste naoorlogse recensie
verscheen in het Critisch  Bulletin van december I 945, het zogenaamde her-

denkingsnummer.
Karakteristiek voor zijn opvattingen over de literaire kritiek en de lite-

raire criticus is dat hij naar vergelijkingsmateriaal zocht in een wereld die
hem als advocaat zeer na stond: de juridische. Bordewijk vergeleek de cri-
ticus zelfs expliciet met de rechter: 'De eis van bekwaamheid, voorzichtig-
heid en onpartijdigheid van de criticus is dezelfde die voor de beroeps-
rechter geldt.' (x111,9) Ziehier in 66n zin het programma van de criticus
Bordewijk. In dit verband is een korte excursie naar het verhalende werk
op zijn plaats.

In de roman Bloesemtak (1955) wordt een discussie gevoerd over de lite-
raire kritiek. Vooral het gedeelte waarin gesproken wordt over de drog-
reden subjectieve tegenover objectieve kritiek is interessant: 'Uitermolen:
"

[...]  Die zogenaanid subjectieve kritiek is eenvoudig handig of onhandig
gecamoufeerde haat, of ook, omgekeerd, gecamoufleerde verafgoding.
Een criticus mott uitgaan van het werk en niet van zijn eigen persoon. Ik
wil niet beweren dat hij volstrekt objectief moet zijn.  Maar hij nioet uit-
gaan van het werk." Van der Gronden: "En anders, ik zeg het nog eens,
heeft hij alle kaiis een gifspuit te worden. Ik heb soms sterk het gevoel dat
de recensent de kunstenaar niet alleen haat omdat hij jaloers is, maar ook
omdat hij kwaad is, bepaald kwaad. De kunstenaar heeft heni ontroerd, en
hij is van nature gevoelig voor ontroering. Daarvoor is hij immers recen-
sent. Maar dat Illaakt de zaak zoveel te erger, en hij wreekt zijn ontroering
op de kunstenaar. " ,

(V, 107)

Aan het einde van de discussie komt Been op de proppen met een va-
demecum voor de kunstcriticus dat hij voor de krant heeft opgesteld. Het
bestaat uit negen punten, waarvan de eerste twee zijn:  '  "I  Vraagu af: sta ik
onbevangen tegenover de kunstenaar? Bij de minste twijfel onthoud u. 2
Vraag u dan af: ben ik bevoegd? Bij de minste twijfel onthoud u.' (v, 108-
I 09) Deze uitgangspunten corresponderen  met de basiseisen die Borde-
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wijk aan een criticus stelde: onpartijdigheid en bekwaamheid. Niet be-
kwaam of onpartijdig waren critici als Coster en Greshoff, die zijn literaire
werk en dat van anderen in zijn ogen op een onheuse manier bejegenden.

Theorie en praktijk komen, door de bank genomen, aardig overeen in de
negen jaar waarin Bordewijk als criticus aan de krant verbonden is geweest.
Hij probeerde, niet zelden op een wat geforceerde wijze, steeds een licht-
puntje te ontdekken in een boek. Afbrekende recensies komen dan ook
nauwelijks voor. Deze mildheid is een gevolg van de keuze van de werken
die hij wilde bespreken. Bordewijk koos (bijna) uitsluitend boeken die in
zijn ogen genade konden vinden: 'De boeken die ik onvoldoende oordeel,
moeten over het algemeen genomen hun weg maar zelf vinden - tenmin-
ste ik trek er niijn handen van af.' (xIi, 563) Niettemin valt er op die hoog
in het vaandel geschreven onpartijdigheid wel wat afte dingen.

Bordewijk had voor de oorlog al contact met jonkvrouwe Maria Louisa
van Holthe tot Echten, zus van de schrijfster Ernestine Amoene Sophia van
Haersolte-van Holthe tot Echten (Amoene van Haersolte), en had van
haar een schilderij in zijn werkkamer in Schiedam hangen.34' De jonk-
vrouwc had Bordewijk Sophia in de Koestraat, een bundel van haar zus, toe-
gestuurd. Op 27 februari I 947 schreefhij Maria Louisa een brief, waarin hij
inging op het werk. De brief is grotendeels opgezet als recensie,  met aan
het einde nog enkele persoonlijke noten over het bombardement van 3
maart I 945, waaruit de geestelijke veerkracht van het gezin Bordewijk
blijkt.342

Al in het Utrechtsch Niewwsblad van 3 mei I 947, enkele maanden later,
besprak hij Sophia in de Koestraat vrij gunstig. In de recensie staat de ogen-
schijnlijk onbelangrijke zinsnede: 'De schrijfster, hoewel in afzondering
haar tijd doorbrengend'.  (XII,  I 21) Hij wist dat van haarzelf, of van haar
zuster. Maar de lezer had volgens hem toch niets te maken met het per-
soonlijke leven van een auteur? Bordewijk overtrad zijn eigen gebod. Zijn
oordeel, in de brief aan zus Marie Louisa verwoord, werd doorgespeeld
aan de schrijfster, die hem er hartelijk voor bedankte343, waarop Bordewijk
op suggestie van Victor E. van Vriesland - een vriend van Amoene van
Haersolte en kennis van Bordewijk - het besluit nam een recensie te
schrijven. De verschillende belangen liepen in dit geval wel dooreen. 344

Bordewijk had vooral aandacht voor de groep jonge auteurs, dat wil zeg-
gen: jong 'in litteraricis' (Bordewijk). Nieuwe, ontluikende talenten dien-
den te worden aangemoedigd en hij zag op dit punt een taak voor zichzelf
weggelegd. De kritische zin moest echter niet uit het oog worden verlo-
ren: 'Een kunstenaar nu leert meer van ongezouten waarheden uit rrtond of
pen van bevoegden dan uit geestdriftige prijzing, zij het ook dat men voor-
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zichtig moet zijn de jonge kunstenaar niet door enkel scherpe kritiek te
ontmoedigen: (xII, 304) Er zijn ook passages in de kritieken te vinden,
waarin Bordewijk het tegenovergestelde verkondigde. Bijvoorbeeld wan-
neer hij klaagde over het feit dat 'rijp en groen' werd binnengehaald, ter-
wijl het niet eens zo gek zou zijn als bijvoorbeeld een debuut 'wordt dood-
gezwegen 6f gehoond', want 'een waarachtig kunstenaar wordt er door
gesterkt.' (XIII, 2 I 4)

Bordewijk had een afkeer van bewieroking, zoals dat volgens hem te
vaak voorkwam in de kritiek, en zag daarin een gevaar voor met name
jonge auteurs. De nieest sprekende gevallen zijn die waarin hij Claus en
Mulisch tegen 'omhoogvallen' waarschuwt. 'Claus moet rijpen, maar hij
kan het. Voor de gevaren van een te snelle rijping, en vooral van een zich
te snel rijp achten moge hij bij deze in gemoede zijn waarschuwd.' (XIII,
26) en: 'De mogelijkheden die Mulisch bezit, maar waarvoor hij zich vol-
strekt onvoldoende openstelde, rechtvaardigen deze uitweiding over een
vrij klein en als geheel waardeloos werk. Hij is echter hard op weg zichzelf
te bederven, en dat reeds zo blijkbaarjong!' (Xtll, 2IO) Enig moralisnie was
hem niet vreenid.

Twee onderwerpen die steeds weer in de kritieken terugkeren zijn taal
c.q. taalgebruik en bouw (structuur)

In de laatste alinea van 'Een bevattelijk, prettig auteur', over het boek
De gouden reael vanjan Mens, constateerde Bordewijk: 'Wij, Nederlanders,
voeren over de taalschat een onachtzaam beheer.' Hij ageerde op dezelfde

plaats tegen het taalbeleid van de overheid, waarin het iedereen vrij stond
te spellen zoals hij of zij wilde, 'terwijl er op het desbewust bevorderen
daarvan eerder straf behoorde  te zijn gesteld.'  (XII,  229)  De  door de over-
heid gesanctioneerde taalanarchie was hem een gruwel. Bordewijk hechtte
veel  waarde aan verzorgd taalgebruik,  want taal is inimers  'de  ziel  [...]  der
natie, de natie zelf.' (xII, 230) In veel kritieken worden dan ook aanmer-
kingen gemaakt op het taalgebruik. Bordewijk trok zich daarbij niet veel
aan van reputaties. Toen hij op 22 januari I 949 De redding van Fri Bolderhey
van de door hem bewonderde Vestdijk besprak, maakte hij zelfs een rijm-
pje om Vestdijk op een fout te wijzen: 'Wie in plaats van belevening zegt
belevenis/Vergeet wat het substantiefvan beleven is: (xII, 279)345 Zo'n te-
rechtwijzing doet tamelijk ridicuul aan, temeer onidat 'belevenis' nu een
geaccepteerd woord is. Dit geval van purisme is illustratief voor een  hele
reeks andere gevallen. Bordewijk hamerde op verzorgd taalgebruik want
schrijvers moesten een voorbeeldfunctie vervullen. Juist zij dienden te wa-
ken voor wat hij 'linguYstische ontsporing' noemde. (xII, 557-558) Impli-
ciet beweerde hij: hoe beter een volk zijn taal beheerst, hoe hoger het ge-
middelde beschavingspeil is.
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Bordewijk als moralist

In I 986 verscheen Na de oorlog, De Nederlandse roman 1945-1960 waarin Ton
Anbeek in grote lijnen de ontwikkeling en ontvangst van het naoorlogse
proza geschetst heeft. Zijn studie kan dienen om Bordewijk als criticus te
plaatsen binnen het 'kritische klimaat' dat toen heerste.

Uit professionele leesreacties uit die jaren blijkt dat critici, vooral wan-
neer het om werk van jongeren ging, gefixeerd waren op twee elenienten
in dat werk: zwartgalligheid en seksualiteit. Anbeek heeft het over 'een
strijd [...] in de jaren vijftig [...] tussen jonge auteurs en critici die hen

'346

zwartgalligheid, perversiteit en pathologie verwijten. Uit de reacties die

hij door zijn studie weeft, blijkt dat veel critici geprogrammeerd reageer-
den op nieuw werk van jongeren: een labiele hoofdpersoon was volgens
hen syniptomatisch voor de ontwortelde, naoorlogse jeugd.

Ook Bordewijk was sterk met haar begaan. Dit komt naar voren in zijn
bespreking van de roman De aponden, geschreven door (toen nog) S. van
het Reve: 'Middelerwijl kunnen wij met De avotiden niet alleen literair,
niaar ook maatschappelijk ons voordeel doen, omdat zeker niet alle jeug-
dige ontwortelden, gelijk deze Frits, aan het eind een lichtpunt zien.
Ouders en oudere vrienden hebben deze aangrijpend getekende nood te
bestrijden en te overwinnen. De weerbaarheid van een volk ligt in zijn
jeugd; dkfaitisme van de jeugd zet ons volksbestaan op het spel. Daarom
heeft dit boek nog daarenboven de verdienste van een alarmsignaal.' (XII,
I 70)  Door zijn recensie  op deze manier te besluiten, wekte Bordewijk  de
indruk dat hij meer oog had voor de niet-literaire dan voor de literaire
kwaliteiten van het boek. Maar dat is gezichtsbedrog, want ook elders
heeft de criticus zijn bewondering voor de roman uitgedrukt.

In zijn roman De doopvont laat Bordewijk zo'n 'jeugdige ontwortelde'

optreden. De neef van hoofdpersoon De Bleeck, Frederik Bearda, 'be-
hoorde tot de door de oorlog uit het lood geslagen jeugd, en wel tot hen in
wie het evenwicht uiterst wankel was geworden.  [...]  hij wist heel goed dat
hij bij alle lichamelijke gaafheid zielkundig tot de talrijke jeugdige oorlogs-
slachtoffers mocst worden gerekend:  (Iv,  I 48- I 49) Illustratief in  dit  ver-
band is ook zijn bespreking van de roman De verlate huwelijksreis van Frits
Huel: 'De ondervindingen van de Tweede Wereldoorlog brachten een ra-
dicale wijziging. De fundamenten van de individu, om niet te zeggen van
de ganse westerse cultuur, zijn onzeker geworden. De lezer voelt zich der-
mate door gevaren omringd, dat de weergave van het genoeglijk daarheen
rollende leven  [...]  hem  niet meer bevredigt. Zijn smaak schakelde  over
van zoet op hartig.' (xIII, 229)

Niet alleen interessant omdat het element angst nog eens wordt bena-
drukt, maar vooral vanwege de veranderde smaak die Bordewijk bij de le-
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zer signaleerde. De roman van Huel, met paranormale en mystieke ele-
menten, kwam aan die nieuwe smaak tegemoet, evenals werk van Blaman,
Bulthuis, Hermans en Vestdijk (bijv. De kellner en de levenden uit I 949). Bo-
vendien was De verlate Imivelijksreis voor de criticus 'een symptoom dat wij
ons  nu  [anno 19531 beginnen  los te maken  van de visie  dat de wereld  ge-
heel uit haar voegen is geslagen.' (XIII, 22 I)

In de eerste naoorlogse jaren zijn Bordewijks paternalistische inspanningen
oni jeugdige lezers te beschermen tegen literatuur die hun onevenwichtig-
heid nog kon versterken verklaarbaar, hoewel deze bevoogding de huidige
lezer gemakkelijk irriteert. Maar er was meer aan de hand: Bordewijk wil-
de de jeugd in het algemeen tegen 'wanhoopsliteratuur' in bescherming
nemen. De zoektocht naar de eigen identiteit mocht niet verstoord wor-
den door het lezen van ziekelijke literatuur. Zo werd Bordewijk door de
bundel Opstand en wroging van Albert Besnard herinnerd aan Baudelaire's
Les ./leurs dit inal (I 857) en dat 'betekent dus allereerst dat men met dit
boekje voorzichtig moet zijn. Voor onevenwichtige jeugd is de kennisma-
king niet raadzaam. Hij put er at te gereed elementen uit die bij de eigen
zwartgalligheid passen.' Verderop in de recensie schreefBordewijk dat 'de
lectuur aan overgevoelige en vooral jonge mensen moet worden ontra-
den'.  (resp.   xII,  I 40- I 4 I  en 142) Zwartgalligheid zeker,  maar  er  was  ook
nog seksualiteit.

Bordewijk legde verband tussen seksualiteit en onevenwichtigheid, een
link die hij verwoordde in 'Een werkstuk van ongemene betekenis' over
Anna Blamans Eenzaam avontwur 'De grote openhartigheid ook in het on-
derdeel [erotiek] niaakt echter dit boek wel totaal ongewenst voor hen die
niet tot geestelijke rijpheid zijn gekomen. Het kan dan immers daartoe lei-
den dat zij het boek niet meer beheersen, dat zij er onder raken, en zulks te
eerder in deze tud van veel onevenwichtigheid bij onze jeugd. Maar...men
doet er ook goed aan Dostojevski niet te lezen v66r zijn dertigste jaar.'
(xIi,  28 1-282) De moralist Bordewijk kijkt  om de hoek. Paternalisme  en
moralisme gingen hand in hand, een houding die voortkomt uit zijn op-
vattingen over de taak die de criticus had als opvoeder van lezer dn schrij-

347
ver.

Volgens Bordewuk maakten niet alleen jonge schrijvers zich schuldig aan

een te grote openhartigheid op seksueel gebied. De schrijfster van Eenzaam
avontitur mocht dan 'in litteraricis' jong zijn - haar roniandebuut dateert uit
1941  - Blaman werd w61 geboren in  I 905. Hear bekendste roman getuigde
van een teveel aan erotiek, aldus de cricitus: 'Wat het meest opvalt is dat
het handelt over niets dan erotiek. Hierin heeft de schrijfster helaas geen
maat weten te betrachten. We krijgen er tn te vele, tn te zware doses van.'
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(XII, 28 I) Hij was echter overtuigd van de eerlijkheid waarmee Blaman te
werk was gegaan en geloofde niet dat ze zinnenprikkelend proza had ge-
schreven 6m te prikkelen. Ondanks Bordewijks bezwaren tegen de open-
hartigheid van Blaman keurde hij het boek niet af, in tegenstelling tot vele
anderen.

Vestduk ging naar zijn smaak ook wel eens te ver. Maar Blaman en
Vestdijk bleven nog binnen het aanvaardbare. Hennans overschreed in De
tranen der acacia's de grens die Bordewijk had getrokken: 'Er is iets te doen
geweest over de grote duidelijkheid in deze roman nopens het seksuele, en
niet ten onrechte. Hermans heeft geofferd aan een mode die met kunst
niets te niaken heeft. Hij gaat zelfs meer dan enig ander hier te lande bui-
ten de grenzen van het betamelijke. Ik kan niet anders dan dit ten sterkste
afkeuren. De seksuele handeling is als voorwerp van kunstbeschouwing
even weinig interessant als het eten en drinken, dat men ook niet uitvoerig
pleegt te beschrijven. Wat w61 interessant is, zijn de drijfveren - zoals ook
het geval is met honger en dorst.' De criticus eindigt dan ook met de vro-
me wens, 'dat hij in het erotische v661 nicer ingetogenheid zal gaan be-
trachten. Want door overniaat van het laatste wijst het Nederlandse volk
een hoek als dit per slot toch af, terecht en jammer genoeg.' (resp. xiI, 445-
446 en 449) Jammer, want Bordewijk vond Hermans de nieest belovende
jonge schrijver.

Zijn eigen werk beschouwend, kan (sterk versimpeld) van een Victoriaan-
se tweedeling worden gesproken: de vrouw als maagd, tegenover de
vrouw als hoer. Naast de geYdealiseerde, steriele vrouwenfiguren (de
'maagden') - het mooiste voorbeeld is Aurora uit de roman Bloesemtak -

zijn er die de andere, zeer aardse kant van de vrouw vertegenwoordigen,
zoals de zinnelijke werkster in Bint en de dames van plezier in Rood paleis.
Bordewijk stond kuisheid voor. In 'Van Schendels ondeugd is de deugd'
stelde hij: 'Hij [Van Schendel] bezat naar mijn opvatting de fout van een
hypertrofie der kuisheid. Kuisheid is in een auteur een deugd, en een heel
grote, en wordt thans jammer genoeg juist bij de talentrijksten te zeer ver-
onachtzaamd (onder invloed denkelijk van D.H. Lawrence, Joyce, Miller
en anderen), maar Van Schendel was preuts, en dat is geen deugd meer. In
zijn werk geeft hij alleen plaats aan de liefde van de geest, nimmer aan die
van het bloed.' (KII, I 06)

Aan de seksualiteit in Bordewijks werk zit vrijwel steeds een vreemd,
pervers tintje: er is zelden een middenweg. Enerzijds zijn er de sterielen,
impotenten en asceten. Naast Aurora kunnen De Bree uit Bint, Van Rena
uit 'Passage' (De wingerdrank) ofKatadreuffe uit Karakter worden genoernd.

(Het is opvallend dat het vooral mannen zijn.) De perversie vinden we aan
de andere kant. Incest, bestialiteit, verkrachting en pedofilie zijn vaak
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voorkomende motieven. De verhouding tussen dochter Katrien en vader
('de mesties') in 'Veuve Vesuvius' is niet helernaal koosjer, evenniin als die
tussen dochter Lo en vader Leeuwenkuijl uit Eike,i van Dodmia. De vlese-

lijke liefde tussen vrouw en aap - regelniatig onderwerp van studie begin
deze eeuw K _ wordt gesuggereerd in de fantastische vertelling 'De rode

grijsaard'. Pedofilie speelt een rol in 'Verbrande erven' en de roman Tii-
ding van ver. In Apollyon wordt, heel knap, de kuisheid van de extreem lan-
ge revue-danseressen benadrukt, terwijl de schrijver tegelijkertijd zijn best
heeft gedaan om hun seksuele aantrekkiiigskracht goed uit te laten komen,
waardoor een spanningsveld ontstaat. 349

Seksualiteit en 'afwijkingen' die daarmee sanienhangen hebben Borde-
wijk gefascineerd. De frequentie waarmee ze voorkomen sluiten toeval
uit. Psycho-aiialytici zouden hierin ongetwijfeld aanleiding zien om theo-
rieen over Bordewijks verdrongen driftleven op te stellen, dat zich niani-
festeert in het beschrijven van perversiteiten. Zonder meer feitelijke aan-
wijzingen over de geestesgesteldheid van de auteur valt hierover echter
weinig concreets te zeggen.

Het gebruikmaken van de tegenstelling zuiverheid versus perversie past
wel in Bordewuks visie op het eigen schrijverschap, waarin buitenpropor-
tionele vergroting van de realiteit een centrale plaats inneenit. De auteur
polariseerde en maakte veelvuldig gebruik van tegenstellingen ter verho-
ging van het dramatisch effect. De 'engelen' en 'duivels' vornien een cate-

gorie personages, niaar vaker nog beschreef de auteur de coniplexiteit van
de menselijke geest die beide kanten - de positieve en negatieve - in zich
verenigde. Bronzwaer schreef dat Bordewijk de neiging had 'het mon-
strueuze en het geidealiseerde tot onverenigbare en zodoende groteske ei-
genschappen bi„,Ien eenzelfde personage te maken zonder dat dit personage
daardoor tot een duidelijke groteskerie wordt. De auteur schiep perso-

'35(1

nages naar zijn evenbeeld, zoals God de mens had geschapen. jekyll en
Hyde waren in iedereen aanwezig. Bij de grote 'noodlotsfiguren' (Bint,
nievrouw Dootii, enzovoorts) ging het evenwicht verloren - Hyde werd
geen jekyll meer - waardoor hun ondergang onafwendbaar werd.

Niveau

'Ik onderschrijfde algemeen geuite klacht over schrale oogst iii onze lette-
ren na de bevrijding allerminst voor wat de poezie betreft'.  (XIl,  I I 2)

Bordewijk was optimistisch gestenid over de ontwikkelingen van onze tia-
oorlogse poezie. Op 8 juni I 946 opende hij zijn recensie met de vreugde-
volle uitroep: 'Onze poezie heeft door de oorlog niet geleden!' (xII, 37)
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De lijn Gorter-Leopold-DBr Mouw-Marsman werd voortgezet door Ach-
terberg, Van der Graft, Vroman en Lodeizen. Bordewijk schreef onder
meer over Lodeizen  in zijn laatste recensie.  die  van   3 I   december   I 954
'Nieuwe dichters zijn in deze negen jaren verschenen, voortreffelijke
dichters met een eigen geluid, het geluid van hun tijd. Ik wil in dit ver-
band slechts een naam noemen, die van mijns inziens de grootste: Lodei-
zen, de jong gestorvene.' (xIII, 339) 351

Met het niveau van het proza was het anders gesteld. Hij had daarbij
niet alleen het nioorlogse proza op het oog. Al in zijn eerste beschouwing
wees Bordewijk op het niveauverschil tussen ons proza en onze poezie.
We hadden wel dichters maar geen prozaYsten die internationaal 'concur-
rerend' waren. De namen Leopold en D r Mouw keren vaak terug in de
kritieken. Bordewijk beschouwde hun werk als de standaard, waaraan an-
dere dichters konden worden afgemeten. Van de levende dichters mocht
wat hem betreft A. Roland Holst aan het tweetal worden toegevoegd. Was
het werkelijk zo treurig gesteld met onze prozaschrijvers, of overdreef
Bordewijk weer eens?

Het is om te beginnen vreemd dat de naam Couperus ontbrak in die
eerste beschouwing. In het stuk 'Couperus' kracht: zijn indische romans'
kunnen we lezen dat De berg van licht een vergelijking met Sienkiewicz'
Quo Vadis? kon doorstaan.   (xII,  243)  En  op   I I   oktober   I 952 beweerde
Bordewijk dat Iskander 'de magistrale herscheppingen van de Oudheid als
Salammbd door Flaubert, of Quo Fadis door Sienkiewicz' (Xm, I 09) voor-
bijstreefde. Couperus was dus wel degelijk een schrijver van internationaal
formaat. Maar ook enkele eigentijdse schrijvers leverden werk dat interna-
tionaal gezien geen gek figuur zou slaan. Bordewijk was bijvoorbeeld zeer

onder de indruk van Kmis of mtint van Jo Boer. Hij besprak haar roman op
8 januari   I 949:  het  boek  lag  nog  niet  eens  in de boekhandel. Bordewijk
bekroonde het manuscript, samen met de juryleden Nijhoff en Hulsker,
met de Vijverbergprijs I 948 van deJan Campertstichting, waarvan hij toen
voorzitter was. De steeds zo voorzichtige criticus nam geen reserve in acht
en noemde het boek een meesterwerk. Andere contemporaine werken die
op Europees niveau goed mee zouden kunnen, waren volgens hem JJ·
KlantsJan Klaassen of G.  van Eckerens Pdarden van Holst. Uit zijn enthou-
siasme voor Vestdijks De koperen min mag worden opgemaakt dat ook dit
boek zijn partijtje mee kon blazen.

Bordewijk bleef gefrustreerd door het feit dat onze letterkunde internatio-
naal gezien zo onbekend was: 'Al zijn we er niet geheel uitgesloten, ik vrees

[cursivering van mij] toch dat we in Europa qua literaire faam een unicum
vormen van onbekendheid en onbemindheid. ' (xII,  I 3) Waarschijnlijk was
deze frustratie een gevolg van Bordewijks chauvinistische, om niet te zeg-
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gen patriottische gevoelens. Gevoelens die versterkt zijn door de oorlog en
zijn nasleep.

Volgens de criticus waren er twee problemen die een internationale
doorbraak van onze letterkunde bemoeilijkten. In de eerste plaats het taal-
probleem dat met vertalingen ondervangen kon worden, zij het dat vooral
in poezie veel van de oorspronkelijke zeggingskracht verloren kon gaan.
Maar uitzonderingen bevestigden de regel. Bordewijk was gelukkig met
de  vertaling van Achterbergs  Stof in het Frans (Mati re) Achterberg kon
wel eens 'de stoot geven tot meer belangstelling voor onze letterkunde in
haar geheel; met hem hebben wij als het ware ons visitekaarge aan de tijd-
genoten daarginds gepresenteerd.' (XIII, 69) Toch legde hij in eerste in-
stantie de verantwoordelijkheid bij onze prozaYsten als het de internationa-
le erkenning van onze letterkunde betrof.

Hier duikt meteen het tweede probleem op. Onze prozaschrijvers be-
heersten bepaalde genres niet goed en besteedden er te weinig aandacht
aan, volgens Bordewijk. Hij beschouwde het korte verhaal als het stiefkind
van de Nederlandse literatuur, terwijl dit het genre bij uitstek was om de
ogen van het buitenland op ons gericht te krijgen. Bordewijk wierp zich
op als een ware voorvechter van het korte verhaal en vulde er zelfeen aan-
tal bundels mee.

De roman was en bleef echter het onbetwiste kunststuk der prozakunst.
Van de oudere romanschrijvers ging zijn voorkeur uit naar Couperus,
Emants, Van Eeden en Van Oudshoorn; van de contemporaine auteurs
werd hij vooral geboeid door het werk van Vestdijk, Hermans, Van der
Veen, (toen nog) Van het Reve, Blaman, Boer en Mendels. Daarnaast had
hij grote waardering voor Coolen, Naeff en Brugman. Achteraf kunnen
we vaststellen dat Bordewijk de mogelijkheden van Vestdijk, Hermans en
Van het Reve om werk van blijvende waarde - een relatiefen rekbaar be-
grip - te scheppen goed heeft ingeschat. Als je belangrijkheid relateert aan

invloed op latere schrijvers, neenit Van der Veen een andere positie in.
Van de vrouwelijke auteurs is alleen de invloed van Blaman groot geweest.
Als ook leesbaarheid een criterium is, zullen veel huidige lezers afhaken. JO
Boer werd gezien als veelbelovend, maar vandaag de dag zal het noemen
van haar naam nauwelijks iets oproepen, zelfs niet bij meer ervaren lezers.
Dit geldt waarschijnlijk in mindere mate voorJosepha Mendels, die nog in
I981 haar M/elkom in dit leven liet verschijnen.

Ook Bordewijk keek terug op bijna tien jaar literair-kritische arbeid. In
zijn laatste beschouwing, op de rand van het oude jaar (3 I  december I 954),
legde hij een bekentenis af aan de lezers die hem trouw hadden gevolgd:

'[...]  indien de lezer  zich  uit mijn kronieken woorden  van lof herinnert
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over ons proza, bedenke hij dat ik daarbij steeds ben uitgegaan van het
kleinburgerlijke [van onze prozakunst, het 'huiskamerrealisme'] als van
een axioma, en dat ik de verzuchting dat het niet anders, beter, kortom
nieuw was achterwege liet. Want ik wilde vooral geen knorrepot zijn, ge-
dachtig over het gezegde: beter wat dan (helemaal) niets: (XIII, 340)

Hij beeindigde zijn kritische arbeid, wat het proza aanging, in mineur. Te-
gelijkertijd moest Bordewijk vaststellen dat nog altijd opging wat hij in zijn
eerste kranteartikel had beweerd: de poezie was dominant in de Neder-
landse literatuur.
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HOOFDSTUK ELF

Een volle agenda

Bestuurslid van de Maatschappij

Voor Bordewijk brak direct na de oorlog een drukke tijd aan. Behalve het
tijdrovende voorzitterschap van de ereraad voor de letterkunde vervulde
hij vanaf december  I 945 een bestuursfunctie bij de Maatschappij  der  Ne-
derlandsche Letterkunde en schreef hij met ingang  van  maart   I 946  een
tweewekelijkse kroniek iii het Utreclitsch Nieliwsblad. Daarnaast werd hij
per  I 5 juli  I 946 officieel benoemd  tot lid van de zogenaamde 'Cominissie
inzake subsidiering van voorstellingen en uitvoeringen met kunstwaarde'
van de gemeente Den Haag. In I947 kwam daar nog het voorzitterschap
van de jan Campertstichting bij, gevolgd door het bestuurslidmaatschap
van het Anjerfonds Zuid-Holland vanaf juni I 948. Tel daar zijn werk-
zaamheden als advocaat en schrijver bij op en het is begrijpelijk dat hij heel
wat verzoeken, zoals voor het geven van lezingen, heeft moeten afwijzen.
Zijn agenda puilde uit.

Bordewijk werd in I937 tot gewoon lid gekozen van de Maatschappij. In
het  najaar van  1945 was blijkbaar het plan gerezen  om  hem  voor  een  be-
stuursfunctie te polsen. Waarschijnlijk hield deze toenadering verband met
de benoeming van Bordewijk tot voorzitter van de ereraad voor de letter-
kunde. De Maatschappij wilde haar gelederen eveneens zuiveren van hen
die tijdens de oorlog de verkeerde kant hadden gekozen en vroeg Borde-
wijk nieermaals om informatie over een bepaalde schrijver. De Maat-
schappij speelde kortom ook een beetje ereraad en bleefdat de eerste jaren
doen. De zuiveringskwestie was al aan de orde gekomen tijdens de be-
stuursvergadering van  3 I  mei   I 945,  kort  na de Duitse capitulatie.  Het
voorstel luidde toen een zuiveringscommissie in te stellen, die onderzoek
moest gaan doen naar de handel en wandel van de leden. De leden Iden-
burg,  Kloeke en Nijhoff - de laatste werd kort daarop ook werkzaam lid
van de ereraad voor de letterkunde - werden uitgenodigd om in deze
commissie zitting te nemen. Idenburg meldde te weinig tijd te hebben en
voor hem werd een vervanger gevonden.

Wie Bordewijk nu uiteindelijk precies heeft voorgedragen voor een be-
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stuursfunctie is niet duidelijk.352 Het feitelijke verzoek werd op 3 I oktober
gedaan  door De Gelder in een brief aan Bordewijk. Deze reageerde op 2

november. Hij was vereerd met het verzoek, maar wilde eerst iets weten
over de verplichtingen die de functie met zich meebracht en over de tijds-
druk. Pas daarna zou hij een beslissing nemen. Het antwoord dat De Gel-
der hem op j november gafwas bevredigend, want drie dagen later schreef
Bordewijk: 'In antwoord op Uw brief [...] deel ik U mede niij n candida-
tuur als bestuurslid van de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde
gaarne te willen aanvaarden. '353

Tijdens de ledenvergadering van 22 december van dat jaar, gehouden iii
het Leidse caft-restaurant 'Zomerzorg', werd voor de pauze gestemd over
de drie nieuwe bestuursleden en de secretaris die waren voorgedragen. De
uitslag: samen met Bordewijk werden ook WJ.M.A. Asselbergs (Anton
van Duinkerken) en A.W. Byvanck als bestuurslid gekozen; de laatste nam
de rol van voorzitter op zich. F.P. Huygens werd de nieuwe secretaris van
de Maatschappij.

Om terug te keren tot de zuiveringskwestie: de Maatschappij vroeg haar
leden 0111 eventuele bezwaren tegen medeleden in te brengen. Ook
Bordewijk moest eraan geloven.  In een briefaan secretaris Huygens van  14
maart  I 946 schreef hij  over  Dr. D. Kalma, die volgens een uitspraak  van
'zijn'  ereraad  niet meer mocht publiceren  tot  I  april  I 953·  Kalnia  was  lec-
tor bij het DVK, Departement van Volkvoorlichting en Kunsten, en accep-
teerde de Harmen Sytstraprijs voor  I943, al weigerde hij het daaraan ver-
bonden geldbedrag na Dolle Dinsdag. 354

Tijdens de jaarlijkse ledenvergadering van 22 december I 945 werden de
eerste resultaten van de grote schoonmaakactie gemeld. De 'moeilijke en
bedroevende' plicht van de voorzitter bestond eruit dat hij moest melden
dat 23 leden van de Maatschappij inmiddels waren geroyeerd 'op grond
van hunne algemeene houding in de jaren, dat de vijand ons land had be-
zet.'355 Onder hen bevond zich ook Kalma, die gebruik had gemaakt van
de mogelijkheid om tegen dit besluit te protesteren. Het tiieest in het oog
springende geval was dat van de 'foute' WJJ.C. Bijleveld. Deze, al lang
lid van de Maatschappij, zou in de oorlog 'ostentatief met Duitsers zijn
omgegaan, zich hebben misdragen tegenover professor Barge (die hij be-
schuldigde van omkoping van een gemeenteambtenaar) en een anti-joodse
houding hebben aangenomen, in het bijzonder tegen professor Meijers.
Behoorlijk zware beschuldigingen, en Bijleveld eiste van zijn kant dan ook
door de Maatschappij te worden gehoord. De grote grief van veel 'foute'
schrijvers was dat dit niet gebeurde en dat ze niet op de hoogte werden
gesteld van hun royement.

Tijdens de bestuursvergadering van 3 juni I 946, die door Bordewijk
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werd voorgezeten, viel het besluit om Bijleveld te horen, al had men er
niet veel zin in. Daartoe zou een commissie in het leven worden geroepen,
de zoveelste binnen de toch al wijd vertakte Maatschappij. Bordewijk
schoofprofessor Offerhaus en Mr. H. de Bie naar voren en zegde toe zich
met hen in verbinding te zullen stellen. De Bie had het te druk, zo liet hij
weten, maar wellicht zou Offerhaus er zin in hebben. Toen het bestuur op
9 september bijeenkwam, werd bekendgemaakt dat Offerhaus positief had
gereageerd op het verzoek om het geval Bijleveld verder te bekijken. (Let
wel:  het was inmiddels al weer driekwart jaar geleden  dat een aantal leden
collectief werd uitgesloten!) De haast en  (vaak te) grote ijver waarmee  de
ereraden te werk gingen, was bij de Maatschappij ver te zoeken.

Bestuurslid PJ. Idenburg stelde voor eerst schriftelijk van gedachten te
wisselen met Bijleveld, nog voor de zitting van de commissie. Dit wegens
diens spreekwoordelijke wijdlopigheid. Bordewijk wenste echter dat de-
zelf(ie procedure werd gevolgd als gebruikelijk was bij de ereraden: eerst
horen. Maar het voorstel van Idenburg won het. Het muisje kreeg een zeer

lange staart.  Er is een brief van Bordewijk aan Huygens overgeleverd van
I 7 april  I 947, waarin de eerste reageerde  op het concept van de aanklacht
tegen Bijleveld. We zijn inmiddels zo'n zestien maanden verwijderd van
het moment waarop Bijleveld als lid werd geroyeerd. Bordewijk was nog
altijd niet zeker van de zaak, getuige de toon van zijn brief: 'De uit de mij
gezonden stukken niet steeds even duidelijk naar voren komende bezwa-
ren tegen den delinquent heb ik getracht zoo goed mogelijk te formule-
eren. In onderdeelen ben ik van het geval niet op de hoogte; ik hoop
evenwel dat het er z66 mee door kan:·'56 Er zijn nog meer gevallen geweest
die een lange nasleep hebben gehad.

Als bestuurslid droeg Bordewijk in zijn Maatschappij-jaren verschillen-
de auteurs voor het lidmaatschap voor, onder wie W.F. Hermans die voor
de eer bedankte.  Op  I  april 1947 benaderde hij uitgeverij Stols voor infor-
matie over Cor Klinkenbijl en schreef hij een briefle aan A. Vrugt - ofwel
Anna Blaman - waarin Bordewijk haar vroeg wat zij zoal gepubliceerd
had, want hij wilde haar voordragen. Later volgde Bordewijk Blaman aan-
dachtig. Hij was overtuigd van haar grote talent en besprak verschillende
boeken van haar in de krant. 357

Bordewijk bestudeerd

Uit de eerste maanden  van  I 946 dateren de voorbereidingen  voor de  stu-
die die Victor E. van Vriesland in I949 uitbracht onder de titel F. Borde-
wijk,  Een  inleiding  tot  en  ketize  uit  zijn werk.358 Bordewijk schreefhem Op 26
maart I 946 een lange brief, waarin hij kort opsomde wat hij tot op dat mo-
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ment gepubliceerd had en waarin hij mededelingen deed over de ont-
staansgeschiedenis van sommige werken. Hieruit blijkt hoe lang Borde-
wijk sommige verhalen in portefeuille had, voordat hij ze bundelde.

De  plannen  voor Van Vrieslands studie waren in het voorjaar van  1947
concreter geworden, gezien de briefdie Bordewijk hem op I 4 april stuur-
de. De naam van de uitgever van de serie 'Schrijvers van heden', Daamen,
viel en de brief werd besloten met een compliment aan Van Vriesland en
met het uitspreken van de hoop dat diens inspanningen ook door het pu-
bliek gewaardeerd zouden worden.359 Bordewijk deed, op zijn beurt, ook
wat  terug  voor Van Vriesland  door  mee te werken  aan  het  in   I 947  ver-
schenen Victor, het boek der v¥ienden.  Een literaire parade ter ere van  Victor E.
van Vriesland, waaraan hij vier korte schetsen bijdroeg.

In later jaren  werd de relatie  met Van Vriesland een meer vriendschap-
pelijke, al zijn er geen aanwijzingen dat de twee elkaar, anders dan in het
geval van Hermans, Nijhoff en Donkersloot, regelmatig in de privt-sfeer
hebben ontmoet. W61 kwamen ze elkaar begin I 947 tegen toen ze zitting
hadden in de redactiecommissie ter voorbereiding van het verzameld werk
van Couperus. Nog in I 949, toen Bordewijk reageerde op Van Vrieslands
studie over hem, sprak hij de laatste aan in de beleefheidsvorm. Pas vele ja-
ren later vinden we het eerste (en eigenlijk enige) spoor van een wat lossere
verhouding.  Op 23 september 1957 schreef Bordewijk aan Van Vriesland
dat hij nooit veel toenadering gezocht had tot letterkundige kringen. Maar
er waren uitzonderingen, zoals in het geval van Van Vriesland, Donker-
sloot (Anthonie Donker) en ook Nijhoff. Over het waarom van dat afstand
houden schreef de auteur in Haagse milmedngen: '[...] ik onttrek mu niet
volkomen  [aan het letterkundige leven],  maar  ik  doe toch weinig  mee,
omdat ik er geen behoefte aan heb en geen heil in zie, omdat, kortom, het
mij niet zint.  Ik geef toe dat een gesprek onder kunstenaars vief, origineel
en gezellig kan zijn, maar wie daaraan deelneemt komt onherroepelijk te-
recht in uw bijloop van snobs.' (xI, 58)

Van Vriesland was niet de enige die zich uitvoerig met Bordewijk en
zijn werk bezighield. Victor Varangot publiceerde in Proloog van januari
I 947 een uitgebreid artikel over hem en droeg een stuk bij aan een speciaal
nummer van Critisch  Bulletin,  dat in de zomer van 1947 verscheen  met als
verzameltitel 'Pen en penseel'. Daarin ging Varangot in op de relatie tussen

Bordewijk en de schilderkunst.36(' Bordewijk liet Varangot op 3 maart  I 947
weten: 'Ik ontving Uw beschouwing over mijn werk in het nummer van
Proloog van Januari 1.1. Nog nimmer heb ik over mijzelf een artikel gele-
zen dat een zoo grondige analyse en tegelijk synthese van mijn werk bevat,
en dat mijzelfook nieuwe aspecten heeft geopend.

'361

Varangots artikel behoort tot het beste wat over Bordewijks werk ge-
schreven is. Hij accentueerde vooral de tegenstellingen in dat werk: de fas-
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cinatie voor het dode in het levende en omgekeerd, het dierlijke in de
mens en vice versa, groot tegenover klein, levend tegenover dood, enzo-
voorts. Verder ging hij in op Bordewijks stijl, de namen van zijn persona-
ges, de belangstelling voor ogen  en voor huizen. Varangot schreef terecht
over Bordewijks fascinatie voor architectuur: huizen en andere bouwwer-
ken worden beschreven als levende wezens, die invloed op hun bewoners
uitoefenen. Volgens hem was het werk van Bordewijk te herleiden tot
'den angst', maar dit begrip kon dat werk niet verklaren. Varangot stelde
dat 'het geYmponeerd zijn' de sleutel was 'tot de kamers van Bordewijks
oeuvre': 'Een geimponeerd zijn in het algemeen, maar vooral ook door de
tweeslachtigheid  en de veranderlijkheid  van  al het bestaande. [...] Borde-
wijk [...] is vol ontzag voor de macht van het anders-zijn-dan-zij-lijken der
objecten en hij tracht dit gevoel steeds in even zekere mate over te dragen

op den lezer, onder andere door een overvloed van hyperbolische nieta-
phoren. '362

Varangot antwoordde Bordewijk op 20 maart en sprak het voornemen
uit een grotere studie over diens werk te schrijven. Bordewijk schreeftwee
dagen later terug: 'Uw voornemen is voor mij wel zeer streelend. Het zal
mij verheugen eens een onderhoud met U te hebben. Dit kan waarschijn-
lijk het rustigst plaats hebben in mijn woonhuis'. Volgens Kees Lekkerker-
ker, die de literaire nalatenschap van Varangot beheert, heeft er een onvol-
tooid manuscript van een dergelijke studie bestaan, of bestaat het wellicht
nog.

363

Het slijk der aarde

Het waren de jaren waarin de veelbeluisterde radioprogramma's van P.H.
Ritter jr. de ether in gingen.364 Bordewijk werd in het vootjaar van  I 946
benaderd door de Avro-radio, een tijdstip dat misschien niet toevalliger-
wijs ongeveer sanienviel met het begin zijn literair-kritische arbeid voor
het Utrechtsch Nietiwsblad. Wilde Bordewijk op zondag 12 mei een causerie
houden? Tijdstip: van vijf over twee tot half drie 's middags. Bordewijk
had er wel oren naar, onder enkele voorwaarden, zo liet hij op 30 april
weten. Hij wenste een honorarium van f 200,- en vergoeding van reis- en
verblijfkosten. Liever was het hem nog als hij opgehaald en teruggebracht
werd, want de trams reden niet op zondag en hij woonde op vijftig minu-
ten loopafstand van het station. Bordewijk stelde Ritter voor te zullen
spreken over het boek Amsterdams Bouwkimst m Stadsschoon, een keuze die
zijn voorliefde voor de architectuur bevestigt. Mocht Ritter een ander on-
derwerp aangesneden willen zien, dan moest hij dat vooral zeggen. Borde-
wijk schreefweinig bronnen meer te hebben, vanwege zijn verloren gega-
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ne bibliotheek. Hij kon ook wel over Braga spreken, want hij had een
bloemlezing te leen gekregen en had het tijdschrift vroeger zelf. 365 Ritter

antwoordde hem op 5 mei. 'Hoezeer wij het op prijs zullen stellen U voor
onzen mikrofoon te mogen begroeten, Uw condities zijn z66 exhorbitant
- het dubbele van hetgeen wij aan de allereerste schrijvers betalen - dat wij
in deze condities niet kunnen treden. Intusschen dank ik U zeer voor Uw
bereidwilligheid. '366 Daar kon Bordewijk het mee doen. Zelfs de 'aller-

eerste schrijvers' moesten met minder genoegen nemen.
Het voorval zou een aantal jaren na dato nog een vervolg krijgen. In

I953 verscheen de studie Over  F.  Bordewijk,  een  karakteristiek van  zijn  sclirij-
versarbeid van Pierre H. Dubois. Ze werd aangevuld met een korte biogra-
fische schets van Bordewijks vrouw, 'De andere facet' geheten. Johanna
stuurde op 2 maart van dat jaar een exemplaar aan Ritter, begeleid door
een brief: 'Ik was blij dat Nijgh en Van Ditmar mij deze onverwachte ge-
legenheid bood om eens openlijk een ander licht te werpen op de per-
soonlijkheid van mijn man. die zo vaak verkeerd wordt opgevat.'367 Johan-
na stelde dat Bordewijk helemaal niet koud en hard was, zoals critici op
grond van zijn boeken beweerden, en dat ze dit misverstand graag uit de
wereld wilde helpen. Haar schets was daarvoor een instrument. Ze heeft
erg haar best gedaan om Bordewijks 'menselijke' kant te schetsen, met een
vader die op zondagochtend verhaaltjes aan zijn twee kinderen vertelde.
Ritter schreef haar een zowat onleesbare (ongedateerde) brief terug,  waar-
in hij zijn waardering voor het werk van Bordewijk uitsprak en terug-
kwam op de kwestie uit de lente van  I946. Ritter bekende Johanna: '[...]
hij eiste een dergelijk hoog honorarium dat ik die eis uitlegde als een ver-
achtelijk zich afwenden van mijn persoon.' Johanna reageerde op 13 maart:
'Ik kan nog begrijpen dat het eisen van een hoog honorarium de gedachte
zou kunnen wekken dat hij een inhalig mens is; maar waarom denkt U dat
hij zich "verachtelijk van Uw persoon heeft willen afwenden"?'368

De vraag waarom Bordewuk toen zo hoog heeft ingezet lijkt niet erg rele-
vant.  Misschien lag het aan zijn onervarenheid op dit terrein, of was hij
oprecht van mening dat hij zijn literaire gewicht iii goud waard was. Later
schreefhij dat de Nederlandse schrijver misbruikt werd door onder andere
'radio en dagbladen als ze menen goedkoop op hem een beroep te kunnen
doen'. (xI, 590) De vreag krijgt betekenis wanneer het onderwerp honora-
rium als een rode draad door zijn schrijversleven loopt. Bordewijk wilde,
terwijl hij met redacties van tijdschriften onderhandelde, graag van tevoren
weten hoeveel hij per kopijvel zou ontvangen. In contractonderhandelin-
gen met zijn vaste uitgever Nijgh & Van Ditmar (vanaf Rood paleis) zal het
niet veel anders zijn gegaan. Uit archiefstukken van de uitgeverij is af te
leiden dat Bordewijk voor zijn werk in de regel een royalty van I 5 procent

I 89



heeft opgestreken, een niet gering percentage. (Voor paperbacks IO prO-
cent.)369

Een sprekender voorbeeld. Een klein jaar nadat hij door de Avro bena-
derd was, ontving Bordewijk op 25 maart r 947 van Sjoerd Leiker een ont-

werp van een circulaire, bestemd voor de Nederlandse uitgevers. 37,1 106/at

wilde het geval? Er was een redactiecommissie opgericht, ressorterend on-
der de Nederlandse P.E.N.-club, die onder uNEsco-vlag een lijst van Ne-
derlandse literaire werken had opgesteld die voor vertaling in aanmerking
kwamen. Deze commissie bestond uit Kitty de Josselin de Jong, Leiker en
Bordewijk. In de brief deed de commissie het verzoek aan Nederlandse
uitgevers om een boek naar het secretariaat - in dit geval Leiker - te sturen
dat geschikt was om vertaald te worden. Bordewijk liet op 8 april weten
dat wat hem betrofde samenstelling van de conimissie niet zo vaststond als
Leiker wilde doen voorkomen. Hij wilde wel zitting nemen in de redac-
tiecommissie, niaar dan wel tegen een honorarium van f 250.- plus voor-
schotten en met bepaalde garanties. Bordewijk vond dat De Josselin de
Jong en Leiker dezelfde eisen naar voren moesten brengen, zodat hij niet

371de enige was die hoog van de toren blies. Hij kreeg de kans om zijn
steenge aan het propageren van onze literatuur in het buitenland bij te dra-
gen, niaar iii plaats daarvan begon hij over geld te zeuren. Zijn leven lang
beweerde tn betreurde hij het dat de internationale bekendheid met de
Nederlandse literatuur betrekkelijk gering was, en nu dreigde de idealist
opzij te worden geschoven door de materialist. Bordewijk liet zijn lidmaat-
schap van deze bijzondere commissie afhangen van de financiele tegemoet-
koming. Leiker zegde daarop toe zijn best te zullen doen bij 'het bureau',
ofwel de literaire afdeling van de UNESCO, dat in Parijs was gevestigd. 372

(Bordewijk werd eind  I 946 al benaderd  voor het lidmaatschap  en  hij  had,
om onbekende redenen, destijds geweigerd zitting te nemen in de com-
miss ie.)

Uit latere correspondentie komt naar voren dat Bordewijk zijn zin heeft
gekregen. Hij bood in een brief van  I I niei I 948 aan het bestuur van het
P.E.N.-centrum zijn excuses aan voor het feit dat hij zich niet bovenmatig
voor de goede zaak had ingezet.373 Bij de aanvaardig van het lidmaatschap
had hij echter laten weten niet veel tijd te zullen hebben, vanwege zijn
werkzaaniheden als advocaat. Bovendien werd de briefgeschreven kort tia
een langdurig verblijf in twee ziekenhuizen.

Subsidies

Bordewuk kreeg er in de loop van I 946 nog een taak bu. In de Handelin-
gen van de Gemeenteraad  Den Haag komt op 19 februari I 946 de aanteke-
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ning 'Commissie voor de Kunstsubsidie' voor. Het ging om de naoorlogse
voortzetting van een commissie  die  in  I 92 I was ingesteld 'inzake subsidi-
eering van voorstellingen en uitvoeringen met kunstwaarde'.374 Martinus
Nijhoffwas wel het meest prominente vooroorlogse lid. Hij vervulde  zijn
taak van november I 928 tot augustus I932. De commissie deed haar werk
tot 29 december  I 942,  toen ze door NSB-burgemeester Westra werd opge-
heven. Van de oorspronkelijke leden nam alleen H.E. van Gelder na de
oorlog zitting in de commissie. Deze diende te zijn samengesteld uit een
wethouder, vier raadsleden en ten minste vier leden 'uit deskundige en
belangstellende stadgenooten'. Bordewijk werd tot de laatste categorie ge-
rekend en hij  gaf eind juni  1946 te kennen zitting in de commissie  te wil-
len nemen. Op I 5 juli verscheen een gemeentelijk stuk, waarin de volledi-
ge samenstelling bekend werd gemaakt. Wethouder van Onderwijs en
Kunsten, B. van den Tempel, was voorzitter, Lj.M. Feber plaatsvervan-
gend voorzitter, en leden waren F. Bordewijk, H.E. van Gelder, L. Hane-
kroot, G. Knuttel, L. Orthel, Th.0. Palthe, A.E.BJ.A. (Nes) Tergast en
C.L. Walther Boer.  In de loop van de volgende jaren vonden er diverse
mutaties plaats, maar Bordewijk bleef tot het einde toe lid. Subsidies en

bijdragen werden bijvoorbeeld gegeven aan de Stichting Zuid Nederlands
Toneel, de Stichting Het Nederlands Volks-Toneel, de Stichting Neder-
landsch Impressariaat, verschillende zangkoren, enzovoorts. Het ging vaak
om enkele duizenden guldens per aanvrager, forse bedragen zo vlak na de
oorlog.

De eerste vergadering vond plaats op  3 I juli in de trouwzaal van het
stadhuis. Een interessant punt in de notulen was de aankondiging dat 'bin-
nen afzienbaren tijd' de Jan Campertstichting zou worden opgericht. Deze
moest gaan uitmaken aan wie specifiek letterkundige subsidies - die nu
nog vielen onder de 'bevoegdheid' van de commissie - werden verleend.
Het duurde overigens  nog ruim een jaar voordat het zover was en Borde-
wijk de eerste voorzitter van de Jan Campertstichting werd, wat, gezien

zijn verleden als commissielid, niet verwonderlijk was. 375

De oprichting van de Jan Campertstichting kreeg bijna funeste gevolgen
voor het voortbestaan  van de commissie. Tijdens de vergadering  van   I 7
mei I 949 zei Tergast eruit te willen stappen, omdat er voor de sectie letter-
kunde - een subcommissie - niet zoveel  meer te doen was nu  de Jan  Cam-
pertstichting de subsidies voor de letterkunde regelde. De notulen vermel-
den: 'Ook de heer Bordewijk zegt naast het werk dat hij reeds voor de Jan
Campertstichting  doet,   niet  veel   tijd  voor  deze   commissie te hebben.'
Volgde een discussie die ermee eindigde dat de commissie in secties werd
opgesplitst. In de praktijk kwam het erop neer dat deze secties voortaan af-
zonderlijk vergaderden, zodat Tergast en Bordewijk (en lid nummer drie
Walther Boer) minder vaak hoefden op te draven. Zij gedrieen maakten
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voortaan deel uit van de sectie letteren, toneel, dans en film. Deze con-
structie bleek het einde van de commissie in te luiden.  Of de zaken in de
praktijk minder goed verliepen dan wenselijk was, zal wel een vraag blij-
ven  maar feit is  dat  op  I 3 december  1949  in de gemeenteraad werd voor-
gesteld  om een  Raadscommissie voor de Kunstzaken  in te stellen, zodat de
bestaande commissies konden worden opgeheven. Daarmee kwam een
einde aan Bordewijks hdrnaatschap van de Commissie met de lange naam.

In Wales

In de zonier van I 946, begin augustus, had Bordewijk nog wat anders aan
het hoofd daii het commissielidmaatschap, het schrijven van recensies en
het medebesturen van de Maatschappij. Hij kreeg het aanbod om een kor-
te periode, zes dagen, in Wales door te brengen. Bordewijk was aangewe-
zen door het Departement van Onderwijs om, namens ons land, aanwezig
te zijn bij de zogenaamde 'The National Eisteddfod of Wales', een tradi-
tioneel feest waarbij de volkskunst centraal staat. De uitnodiging ging uit
van The British Council, die zich beijverde om contacten tussen Groot-
Brittannie en andere landen te bevorderen, zoals Bordewijk schreef'door
uitwisseling van culturele voortbrengselen en gedachten.' (XI, 489)

Drie jaar na dato publiceerde hij een verslag van zijn reis. Daaruit blijkt
hoezeer Bordewijk zich verdiept heeft in de historische achtergronden van
het feest, en spreekt tevens zijn interesse in de psychologische waarde van
de 'Eisteddfod'. In het oog springend is ook de schijnbaar achteloos neer-
geschreven regel: 'En daarmee was een dag ten einde, vol afwisseling,
niaar ook het uiterste vergend van een stoffelijk hulsel dat na een honger-
winter nog niet kon bogen op volkomen 'herwonnen levenskracht'.'  (XI,
497) Vijftien maanden na de bevrijding waren de gevolgen van die ver-
schrikkelijke winter nog merkbaar, al mag niet vergeten worden dat
Bordewijk bijna tweeenzestig jaar was toen hij  de reis maakte.

Hij heeft gedurende die zes dagen zijn ogen goed de kost gegeven, wat
hem van pas kwam bij het schrijven van het verhaal 'Onderweg naar de
Beacons', dat een plaatsje in de gelijknamige bundel kreeg. Een andere er-
varing, ook in Wales opgedaan, heeft veel indruk op hem gemaakt: een
bezoek aan een steenkolenmijn. Daarop kwam hij terug tijdens twee lezin-
gen, gehouden in Antwerpen en Brussel in oktober I 947· Had hij tot dan
toe alleen nog maar gelezen over het leven in de mijnen - Zola's Germinal!
-, in Wales had hij de gelegenheid gekregen dit alles met eigen ogen te be-
bjken. 376
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1.  Het gymnasium aan het Ho-
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2. De vreeswekkende gymna-
sium-rector Dr. Th.P.H. van
Aalst. 'Van die rector had hij
onnoemelijk veel gcleerd.'
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7. Bordewijk solliciteerde op 30 mei 1912, nog geen vier weken nadat hij gepromoveerd was, naar cen
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8.   De archiefruinite, waar Bordewijk het grootste deel van 1912 doorbracht. (1913)
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9. Schuilton bij het Oisterwijkse Kolkven, dat in de volksmond het 'Tonven' genoemd werd. (ca.
1920) 'De schuilnaam [Ton Ven], con vondst van mijn vrouw, is ontleend aan een der Oisterwijkse
vennen, het Tonven, waar de paddestoel geen onbekende is.'
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10.  De Rotterdamse Boompjes in 1923,
waar Bordewijk in 1918 en 1919 als ad-
vocaat werkzaam was op het adres 1Ob.

.,                                                                                     Hij zou het kantoor gebruiken als locatie
&                                      ...

-7                                                                    in zijn roman Karakter.
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11.   'De zaakwaarnemer als grote figuur
is in hem opgevlamd en met hem ge-
doofd.' De beruchte Willem Hendrik
Broekhuijs, die door zijn gedrag vrijwel
de gehele Rotterdamse balie tegen zich
in het harnas  wist te jagen.  (1924)
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12. De Handelsschool aan het Rotterdamse Van Alkemadeplein, waar Bordewijk les heeft gegeven
tussen 1918 en 1920. Het stond model voor de school in Bint.
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13. Het kantoor aan de Lange Haven 97 in Schicdam in de tijd dat Bordewuk er met Mr. M.M. van
Velzen kantoor ging houden. (1919)
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14.  De Rotterdamse Katshoek, waar Bordewuk vanaf 1918 als adviseur werkte bij het Bureau voor
rechtsbostand aan on- en minvermogenden. 'Die instelling is ook voor 6ns cen leerschool gebleken,'
aldus Bordewijk in de NRC van 1 juli 1959.
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15.  De auteur in de tijd dat Bint verscheen. 'Volgens mij moet de leraar op school despoot zijn; dat is
de enige manier waarop hij iets bereiken kan.' Aldus Bordewijk in een interview.
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16. Het advocatenkantoor van Van Velzen en Bordewijk aan de Schiedamse Tuinlaan 118. (ca. 1940)
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17. Huize 'Hejnio Nia', aan de Parkweg 9a in Den Haag, waar het echtpaar Borclewijk woonde in de
periodejuli 1953-medio maart 1956. Ruzies, roddel en achterklap waren aan de orde van de dag
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18.  Op 21 mei 1954 ontving Bordewijk de P.C. Hooftprijs 1953 uit handen van mej. Dr. A. de Waal,
staatssecretaris van OK&W.
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19.  'I)e fluwelen duivel', zoals W.F. Hermans Bordewijk karakteriseerde. (ca. 1955)
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20. 'Ik vocl mij I...1 Schiedam-
ma, m* dan Hagenaar. Im-
mers de stad waar men werkt is 0 -Joil.
veel belangrijker dan de stad ../Vt.
waar men slaapt.' Aldus Bor- 4 44
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dewuk bij de uitreiking van de                                                         4
crepenning van de Schiedamse                                                                Jj
Gemeenschap  op 14 februari                                                                                          i*G
1955.
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21. Bordewijk in gesprck met twee leraren van de Zuiderpark H.B.S. (Den Haag) tijdens de aldaar
ingerichte expositie van zijn werk. (30 oktober 1957)
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22. Het echtpaar Bordewijk tijdens het huwelijk van neef Ferdinand Bordewijk op 30 augustus 1962.



23.   Het graf van Bordewijk en zijn Johanna op de Haagse begraafplaats 'Oud Eik en Duinen'
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Roman van de angst

In  augustus  dat jaar verscheen Bordewijks terste grote naoorlogse  roman,
Eiken va,i Dodona, die oorspronkelijk gepland was voor het vooIjaar eti ge-
schreven werd tijdens de oorlog. 'In Eiken vati Dodona overheerst [...1 de
vetzucht, iets waartoe traagheid - hier iii de aanvang vooral hinderlijk - al
gauw leiden moet.' (xIII, 439) Aldus Bordewijk. Het is inderdaad een wat
trage ronian over twee kunstenaarsgezinnen, niet tussen hen in de rent-
meester van het landgoed waarop het verhaal zich grotendeels afspeelt.

In Eike,1 va,i Dodo,ta vinden we, zoals zo vaak, een sterke figiiur die de
regisseur van het verhaal lijkt te zijn. Het is rentmeester Leeuwenkuijl, al
jaren in dienst vin de faiiiilie Staalhof, die niet zijn gezin een huisje op het
landgoed bewoont. De emgen die zich aan zijn invloed kunnen onttrekken
zijn de twee jonge vrotiwen Poni, Okko's dochter, en zijn eigen dochter
Lo. Zoals de cynismen van Startinieer verlaniniend op de creativiteit vati
Ewijk werken (Apol/yon), zo heeft Leeuwenkuijls negatieve uitstraliiig -
zijn vrouw Daatje vraagt zich af of hij orders van 'de Droes' Ontvallgt (III,
330) - invloed op het spel van pianist Folkert. Als Leeuwenkuijl van het
landgoed vertrokken is, overdenkt Folkert: 'Zijn ganse vernieuwing toch
vond zijii oorsprong iii die onverklaarbare en niettemin bijkans tastbare
werking van  die  ene  [Leeuwenkuijll,  die was  heengegaaii  en de  dom  der
overwelving had  neergehaald.'  (III,  357)  De  druk was  met het vertrek  van
de rentnieester verdwenen, Folkert kori weer 'adenien', waardoor er op-
nieuw ruitiite was oni zijn kunstzinnige gaven te ontplooicti.

Eiken is een echte kunstenaarsroman, waarin de niuziek en de schilder-
kunst centraal staan. Kennierkend is het geisoleerde leven dat de broers
Folkert en Okko op hun landgoed leideii. Degene die het veelvuldigst in
contact komt met de buitenwereld, zelfs grotendeels 'buiten' WOOllt, iS
Pom. Wellicht is er enig verband niet het bestaan dat de Bordewijks gedu-
rende de oorlogsjaren hebben geleid. De eerder aangehaalde H.L. Velt-
man-Arntzenius, als jonge vrouw ondergedoken geweest bij het gezin
Bordewijk, kan zich herinneren dat ze terechtkwam in een oase van rust,
waarin even geen boze buitenwereld leek te bestaan. Een tcht kunste-
naarsgezin, zo ervoer zij het huishouden aan de Tweede Van den Bosch-
straat 36. Even afgezonderd levend als de Staalhofs op hun landgoed 'Do-
dona'.

De literaire kritiek zag Eiken onmiddellijk als de roman van de angst. Ben
Stronian, in het Algenteen Handelsblad (i februari  1947):  'Bordewijk  heeft
dit boek geschreven uit den angst. Alt d weer ontmoet men in dit verhaal
den angst en de dreiging. [...] Wat dit boek tot een boek van voor den oor-
log stempelt is dat het gevangen ligt onder een doem, dat het uitzichtloos
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is.' Interessant was de reactie van W.F. Hermans in Fr# Nederland  (I 9  ok-
tober   1 946).  Hij  merkte  op dat Bordewijk waarschijnlijk liever schilder
zou zijn dan romancier.377 'Zijn opmerkingen over het moderne surrtalis-
tische geval, waarin hij het genrestuk herkent, zijn goed doordacht; hij
verzint zelf enige genrestukken in die trant, die hij meesterlijk beschrijft

(de schilderijen van Okko) en bedoelt niet zijn verhalen misschien niet
veel anders dan: ontwerpen voor schilderijen.'

De grondtoon van Okko's werk wordt door zijn broer Folkert, kunste-
naar zoals hij, gekarakteriseerd als:  'Het was de angst. Niet evenwel de pri-
mitieve, onberedeneerde angst van de eenvoudig voortlevende mens in
wie de angst werd ingegoten, voor eeuwig door de verschrikking der ge-
boorte. Ofja, het was toch die angst, maar dan gecultiveerd, veredeld, be-
dwongen, beheerst, het was de angst van de kunstenaar, en hij had zijn
angst in kunst herschapen. Het was datgene, waartoe de eeuw neigde en
wat men al te sinipel surrealisme noemt, want deze angst is van alle tijden

iii alle kunstenaars geweest, slechts kwam hij in de onze tot meerdere
bloei, toch zijn er voorbeelden te over uit het verleden.' (m, 90)378 Bor(le-
wijk schreef op  I  november  1946 aan zijn ereraad-collega j. Tielrooy:  'De
grondslag van dit boek [Eiken] is de levensangst, die evenwel de macht be-
zit bevruchtend te werken, met nanie op het brein van kunstenaan:379

Bordewijk staat Folkert overigens toe wel een heel ruime (en vage) de-
finitie van het begrip surrealisme te ventileren, wat niet verwonderlijk is,

want hij heet-t er zelfook nooit goed raad mee geweten. Er bestond ook de
nodige begrips- en spraakverwarring over deze term. Nijhoffbijvoorbeeld
stelde Nieuwe Zakelijkheid   en  surrealisme aan elkaar gelijk.3,1,1 In 1947

rangschikte Bordewijk Willink, Koch en Hynckes onder de surrealisten

(XiI,  I 34), terwijl deze schilders in de literatuur veelal de noemer magisch-
realisten meekrijgen.38' Het werk dat de lezer van Okko leert kennen, en
dan niet nanie 'Gondwanaland', getuigt (zoals een journalist in het boek
zegt) 'van wat lieden onigaat in het ontvankelijk gemoed: het geheimzin-
nige, het vervaarlijke, het worgend beangstigende van dit leven onzer da-
gen.  lili, 200) Dit kan in relatie worden gebracht met het gegeven dat de
roman tijdens de oorlog geschreven werd.

Het werk van Okko is in wezen literair of heeft, anders gezegd, een
'letterkundige inslag' (ibideni).  In dat opzicht herinnert  het  aan  het  werk
van Willink, die door Bordewijk zeer bewonderd werd.382 De beschrijving
van 'Gondwanaland' roept diens doeken op: 'Onder een staalblauw stuk
lucht, dat uit Ban blok gevornid was, nog heet van het gieten, stonden de

gebouwen in een dreigend bruinrood.  1...] Het water scheidde de drie
baksteenblokken, het omspoelde ze zonder kade, men zag dat het aan
weerszijden wegweek tussen de beide vooraan en dat derde.' (IiI, 85)
Bordewijk had, in de jaren voordat hij aan Eiken begon, enkele malen over
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werk van Willink geschreven,  of zich  door hem laten inspireren. Willinks
schilderij 'Het gele huis' (de versie van  I934) - of liever een afl)eelding
daarvan in de .\'Rc (xiti, 442) - heeft peet gestaan voor het gelijknamige
verhaal uit  I 939383, en 'Chateaux en Espagne'  (1940) werd geschreven naar
aanleiding van Willinks schilderij uit  I 939 en opgenonien in de bundel De
korenharp.'R' Ter Break verbond in zijn bespreking van de bundel De tt,in-
gerdrank 'De Jobstijding' van Willink met het werk van Bordewijk: 'Welnu
als hij op zijn best is, weet Bordewijk deze katastrophale stemming, bereikt
met haast kai-tonnen decors en haast toneelspelende mensen, in zijn verha-
len te realiseren. '385

De advocatenpraktijk, die hij sanien met zoon Robert voerde, draaide
norniaal verder. Gedurende 1946 zette Bordewijk zich, als vriend en advo-
caat, hartstochtelijk in voor de zaak van Leo Polak en zijn vrouw Lucie.
Bordewijk beijverde zich oni de door de Duitsers geconfisceerde bezittin-
gen van de in mei  I 940 naar Amerika gevluchte Polaks  na de oorlog terug
te vorderen. Een hele klus, zo bleek al snel, die veel onderzoek en geduld
vergde. Er is een uitgebreide correspondentie geweest tussen Bordewijk
en Leo, die op dat moment met zijn vrouw in New York verbleef. Tussen
de vrij zakelijke regels door klinken ook wat persoonlijke noten. Borde-
wijk stelde op 2 september voor dat de Polaks eventueel wel tijdelijk bij
hen in konden trekken: 'Wij hebben een kleine logeerkamer met 2 niet te
beste bedden en 66n vaste waschtafel.' De voedselsituatie het nog te wen-
sen over: '[...] brood, suiker, melk, fruit, boter, vet, vleesch en nog veel
andere dingen worden hier nog steeds op bon verstrekt. Maar je kunt
overal redelijk goede maaltijden niet te duur zonder bon in de restaurants

krijgen met visch en zoo meer, en er zijn ook winkels die belegde broodjes
(zonder boter meest) bonloos verkoopen, al weet ik niet ofdit zoo zal blij-

1386ven.
Uit de briefwisseling blijkt hoeveel moeite Bordewijk gedaan heeft om

het recht te laten gelden. De zaak Polak was niet alleen die van een vriend.
Bordewijk leek haar evenzeer als een juridische uitdaging te zien. Als een
terner beet hij zich erin vast.

Bordewijk werkte vanaf het najaar  I 946 aan schetsen  die  in   I 95 I  gebun-
deld werden in De korenharp. Nietiwe reeks:87 De auteur schreefmeestal 66n
schets op een dag, maar soms waren het er meer zoals op 30 augustus  I 948,
toen hij er vijfuit zijn pen perste. Gedurende bijna twee jaar werkte hij re-
gelmatig aan het manuscript dat hij medio september 1948 afsloot. 388

Begin  I 947 werden de voorbereidingen  ter hand genomen voor de uit-
gave van het verzameld werk van Louis Couperus. Veen en Nijgh & Van
Ditmar hadden de uitgave op zich genomen.  Op  8  en 30 januari kwamen
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vertegenwoordigers van de uitgeverijen en een redactiecommissie in Am-
sterdani bijeen. Aanwezig waren A. van R.hijn-(Top) Naeff, M.Th. Kol-
lir-Veen, L. van der Waals, Lj. Veen, V.E. van Vriesland, G.H. 's-Gra-
vesande, j. van der Woude en Bordewijk. 3H9

Bordewijk en Van Vriesland, zo luidde de afspraak, zouden bij het Mi-
nisterie van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen bemiddelen voor de
toewijzing van papier, een artikel dat nog vrij schaars was zo kort Ila de
oorlog. Voor iedere boekpublikatie was een vergunning nodig. Helaas
voor de heren uitgevers en de commissie werd de eerste aanvraag voor pa-
pier afgewezen. Er volgde een nieuwe poging om financiele steun van
overheidswege te krijgen, waardoor het risico voor de uitgevers verkleind
zou worden. Voor deze subsidie-aanvraag werd de hulp ingeroepen van de
Vereniging van Letterkundigen, het bestuur van de Maatschappij (waarvan
Bordewijk deel uitmaakte) en de P.E.N. Kortom, alle beschikbare krachten
werden gemobiliseerd om een literair monmnent voor een van onze
grootste schrijvers op te kunnen richten. Ook dit mislukte en uiteindelijk
werd  het hele project begin juli  1948  door de uitgevers afgeblazen.

Op sterven na dood

'Een leerling van vrij goeden aanleg, wiens gezondheid nog al eens te
wenschen overliet.'39<' Dit tekende gyninasium-rector Van Aalst aan in het
Matrikel-Boek  in   1904,  toen  de  jonge Ferdinand afscheid  nam  van  zijn
school en zich klaar maakte om colleges in Leiden te gaan volgen. Sinds-
dien is hij regelmatig, voor kortere of langere tijd, ziek geweest. Nooit
echter was zijn toestand levensbedreigend.

Najaar 1947 werd Bordewijk getroffen door een acute galblaas-ontsteking.
Er traden complicaties op (abcessen) en er werd zelfs voor zijn leven ge-
vreesd. Nederland dreigde een van zijn belangrijkste schrijvers te verlie-
zen. Zijn vrouw johanna schreef over deze zware slag: 'Mijn man werd
ernstig ziek. Aanvankelijk leek kans op genezing uitgesloten, en ik weet
nog dat ik, nadat hij drie maanden in het ziekenhuis had doorgebracht, de
chirurg vroeg of het gevaar nu eindelijk geweken was en tot antwoord
kreeg: "Wij weten nook nlet zekerheid - nog even afwachten". En nie-
mand weet als ik hoe hij dit ziekbed gedragen heeft, met een geduld, wils-
en geestkracht de grote figuren uit zijn eigen boeken waardig. Zonder Etn
klacht, zonder ooit de hoop te verliezen.'391 De auteur, uit wiens fantasie-
wereld 'de grote figuren' voortkwamen, was zElf een van zijn scheppingen
geworden.

Wrang is dat hij op I o (zijn veijgiardag not:a bene) en 13 oktober in Ant-
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werpen en Brussel nog twee lezingen had gehouden over 'De hygiene van
de arbeider in de fabriek', waarin - oh ironie - het thenia gezondheid cen-
traal stond. Bordewijk was hiertoe uitgenodigd door de Belgische minister
van  arbeid en sociale voorzorg  in het kader  van  de  van  5- I 9 oktober  ge-
houden actie voor veiligheid en gezondheid van de arbeid en vet'fraaiing
van de werkplaatsen. Op 20 november had hij nog contact met W.F. Her-
nians over een bijdrage aan Criterilim, waarvan Hernians een stuwende
kracht was.-392 Bordewijk schreef Hernians dat hij wegens ziekte een aatital
lezingen had moeten afzeggen.  Hij  moet ergens  tussen  I 3 oktober en  20
november ziek geworden zijn. Eind november, de zevenentwintigste,
werd hij benoenid tot officier iii de orde van Oranje-Nassau.

Vlak daarop nioet het tcht misgegaan zijn met zijn gezondheid, wat af
te leiden is uit de frequentie waarmee zijn boekbesprekingen gingen ver-
schijnen. Tot in november was deze tweewekelijks, niaar ineens versche-
nen er besprekingen op 27 november, twee dagen later en weer r"1.lim een
maand later. In januari-februari  It)48 is er weer zo'n gat. In het Utrechtsch
Nietiwsblad van 16 januari werd een stukje opgenonien met de kop 'Mr.
Bordewijk herstellende': '111 de laatste dagen van 1947 moest orize literaire
medewerker, de auteur nir. F. Bordewijk, kort lia elkaar twee operaties
ondergaan. [...] Zijn toestand is enige dagen zorgwekkend geweest, doch
er trad spoedig zoveel verbetering in, dat wij het niet nodig achtten onze
lezers hiervan op de hoogte te stellen.'

Bordewijk publiceerde op 24 januari over een boek van An Jacobs en
pas vier weken later kwam hij weer aan een volgend stuk toe. Johanna
schreef in een brief van 27 februari 1948 aan Frans Bastiaansen - een van de
oprichters van de Vereniging van Letterkundigen - dat er op 8 februari
opnieuw complicaties waren opgetreden (hoogstwaarschijnlijk een long-
ontsteking), maar dat haar nian op dat moment weer langzaam herstellende
was.393 Til Brugman had even daarvoor naar de toestand van Bordewijk
gernformeerd.394 Ze kreeg bericht van zoon Robert dat zijn vader nog de
gehele maand maart in het ziekenhuis moest verblijven, omdat de opera-
tiewond nog niet geheeld was en de patient flink verzwakt bleek te zijn. 395

De dood, zo'n vertrouwde figuur in Bordewijks werk, was even heel
dichtbij geweest. M·aandenlang heeft de zieke moeten leven onder zijn
dreigende schaduw. Bordewijk kreeg een nieuwe tegenstander, van een
formaat zoals hij nog niet eerder had ontmoet. Zijn overwinning op de
dood kreeg betekenis voor Bordewijks houding tegenover het leven. Deze
werd relativerender, beschouwender en daarvan draagt zijn literaire werk
de sporen.

Bordewijk heeft eerst in de Itudolf Steiner Kliniek gelegen en werd later
overgebracht naar het Bronovo-ziekenhuis, allebei in Den Haag. Van
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daaruit schreef hij  Op 2 april een brief naar Top Naeff, waarin hij meldde
na drieenhalve maand verpleging flink vooruit te gaan en te verwachten
binnetikort uit het ziekenhuis ontslagen te kunnen worden.396 Dit ontslag
liet nog enige weken op zich wachten. Bordewijk kon het schrijven niet
laten toen hij eenmaal weer een pen kon vasthouden. Het verhaal 'Paarlen

avond', dat de bundel Het eiberschild afsluit, is geschreven in Bronovo even-
als zes schetsen uit De korenharp, Niemve reeks, waarvan de laatste schets op

20 april. 'De bovengang', gedateerd 2 mei, is de eerste pennevrucht die op
het woonadres Nieuwe Parklaan 20 werd geschreven.'97 Toen lag zijn ro-
Illan Noorderlicht al weer enkele maanden in de boekwinkels.
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HOOFDSTUK TWAALF

De beste roman

Twee magneten

In I 946 verscheen de ronian Noorderlicht als feuilleton iii De Gids. De au-
teur begon op 2 juni 1945 aan het manuscript en beeindigde het op 25 no-
vember van dat jaar.3911 Een hele prestatie, die hij afdeed met:  'In juni was
ik weer op dreef, en schreef Noorderlicht.· " Ik deed daar toch bijna een half
Jaar over, maar werd daarnaast behalve door nlijn gewoon werk door aller-
lei besloninieringen in beslag genomen: (xx, 483) Tegelijkertijd werkte hij
aan stukken die een aanvulling werden op de tweede druk van De koren-
ha,p..41*  Het slot van de roman Noorderlicht is geschreven op het Schiedamse
adres Amalia van Solmsstraat 22, waar Bordewijk afgescheiden vanjohanna
woonde na het maandenlange verblijfin Leiden. De advocatenpraktijk was
destijds gevestigd aan de Tuinlaan I 18.4tlt Johanna verbleefin Den Haag en
zocht naar een woning voor lien beiden, een klus die vier maanden in be-
slag nam. Tenslotte vonden ze een huis aan de Scheveningse Nieuwe
Parklaan, op nummer 20.

'Noorderlicht is mijns inziens verreweg de beste roman die hij geschreven
heeft. Hij heeft niet zozeer de aandacht getrokken als Karakter, maar hij is
stellig stukken beter. 94(12

Geen  uitspraak van zomaar een criticus,  maar van Bordewijk  zelf toen
hij  op 3 januari  I 963 tegenover zijn interviewer Nol Gregoor zat. Kritisch
als hij zei tegenover eigen werk te staan, was hij vijftien jaar na het ver-
schijnen van de roman nog altijd tevreden over de literaire prestatie die hij
geleverd had, al signaleerde hij enkele tekortkomingen. Het is een roman
die zijn ideaal waarschijnlijk het dichtst benaderd heeft, het boek dat com-
positorisch het dichtst in de buurt kwam van werk van zijn grote voor-
beeld, de 'romanbouwer' Zola. Cj. Kelk besprak de roman in De groene

Amsterdammer van   I 4 augustus onder de kop 'Bouwmeester Bordewijk'.
Noorderticht bestaat uit vijf delen, niet toevallig corresponderend met het
aantal bedrijven in een klassieke tragedie.4(13 Hieraan ook herinnerend, is
de rol van het fatum, waarnaar de gedachte van Aga uitgaat: 'En opeens
kreeg ze een ingeving: niet zij beiden zouden beslissen, maar een blinde
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kracht, een geweld van buiten moest hen 6f vernietigen, 6f scheiden,
voorgoed: (III, 5 I 9)

Noorderlidit was het type roman waarvan Bordewijk als criticus vond dat
er nicer van nioesten verschijnen in ons land: de zakenronian, spelend in de
wereld van winst- en verliesrekening en aandelentransacties. Onderwerpeti
die het vooral goed 'deden' iii de periode van de Nieuwe Zakelijkheid.

Opnieuw is sprake van een sterke figuur, ofliever twee sterke figuren, die
elkaar zowel aantrekken als afstoten. Aga Valcoog en Hugo van Delden
bewegen zich rond elkaar als twee niagneten die regehilatig van pool wis-
selen. Een gedraai dat herinnert aan dat tussen Starnmeer en Bella in Apol-
lyo,1.1)e strijd in Noorderlicht wordt echter veel harder gevoerd. Bordewijk
schreefover zijn hoofdpersonages: 'Deze rechtlijnige jonge vrouw [Aga} is
een soort repliek van de jongen man Katadreuffe uit Karal:ter, en slechts als
vrouw 116g kuiser, principieler, verbetener, nicer met spriiigstof geladen,
simpeler. Intussen is niet zij de hoofdpersoon - dat is de man, dat is Hugo,
ingewikkeld, raadselachtig, die naar de schijn van zijn optreden het lot van
de vrouw bestuurt, 111aar zich alles overziende nioet afvragen of niet het
omgekeerde gebeurde, of niet zij hem voor de wagen heeft gespannen.'
(XIII, 440) Het motief van zelfvernietiging staat weer centraal. Bronzwaer
noenide dit motiefin zijn analyse van de ronian  typerend voor het fin de
siecle. 4414 Bij Bordewijk kan eerder van een allesoverheersend theiiia wor-
den gesproken.  Schreefliij  niet dat de  'ondergang'  iii al zij 11 ronians voor-
kwatii? Iii Noorderlicht is het Aga die ten val konit.

De roinan speelt aan de vooravond van de Tweede Wereldoorlog, niaar
het is goed te merken dat het boek geschreven is met de catastrofe nog vcrs
in het geheugen. Adeline, de vriendiii van Hugo, laat haar gedachten gaan
over het door haar zo verafschuwde antiseniitisme, waaraan Hugo zich
schuldig maakt (al lijkt het sonis nicer pose dan serieus genieend): 'Dat
vervloekte Duitsland besniette heel Europa, met vrees, niet aritisemitisine.
Antisemitisme was bewustzijn van minderwaardigheid als individu, onder-
drukt door dat van meerwaardigheid als groep: (III, 567-568) Zoals iii
Rood paleis de dreiging van de Eerste Wereldoorlog als een donkere wolk
boven het boek hangt, zo ligt die van de Tweede als een klamme deken
over Noorderlicht. 'Er was echter nicer, er zat oorlog iii de lucht. Het ge-

dreun, geschetter, gerinkel in de bioscoop was daarvan de sinistere voor-
bode. [...1 De geschiedenis herhaalt zich, zeker - en een tweede oorlog
werd een tweede wereldoorlog. Maar onze neutraliteit zou zich waar-
schijnlijk niet herhalen.' (In, 430-43 I)·1'6

De reacties op Noorderlicht liepen sterk uiteen. De recensent van De Linie
maakte op 26 maart een bloeinlezing uit de ronian van passages waarin het
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menselijk oog wordt beschreven. Een geval van schrijvertje pesten? De be-
spreking wordt afgesloten met een citaat uit de roman, waarin het oordeel
van de criticus besloten ligt: 'Het verschijnsel (Noorderlicht) vult een im-
mens vlak van de hemel, de aanblik is indrukwekkend, maar het lichtge-
vend vermogen blijft gering en het licht zelf is koud; ook werkt het niet
bevruchtend en voor het leven is het onnodig.' De laatste regel die de NRC
van 3 april afdrukte, staat daar diametraal tegenover: 'Talloze voorbeelden
zouden gegeven kunnen worden, die allen tot de conclusie leiden, dat
Bordewijk ook met Noorderlicht zijn meesterschap weer heeft bewezen.'

Op zichzelfbeschouwd zijn verschillende reacties niet bijzonder. Nade-
re bestudering van de kritiek op Bordewijks werk leert ecliter dat hij fer-
vente voor- en niet minder fervente tegenstanders had. Er is vaak sprake
van twee kampen. Bordewijk bezat de 'gave' zijn critici tot zeer polemi-
sche reacties te verleiden; voorbeelden hiervan zijn de kritieken van Cos-
ter en A.M. de Jong op  Bint en van Greshoff op Het eiberschild. Vestdijk,
Donker, Van Vriesland en later Hermans stonden in het algemeen welwil-
lend tegenover zijn werk. Zij waren niet alleen literaire kennissen ofvrien-
den, maar hadden daarnaast een grotere empathie voor het soort literatuur
dat Bordewijk schreef dn oog voor het spel-element daarin.  De Jong bij-
voorbeeld nam alles veel te serieus, waardoor er voor heni een zekere

dreiging van het werk uitging. Bordewijk kon cynisch en ironisch zijn,
waarvoor niet iedere criticus een 'antenne' had.

Het Anjerfonds

In de loop van april en inei sterkte Bordewijk langzaani aan na ziln opera-
ties.  In juli verbleven hij en johanna enige tijd in Heelsum, gelegen aan de
uiterste zuidrand van de Veluwe. Bordewijk genoot met volle teugen van

het verblijf, zo liet hij de Polaks met een ansichtkaart weten. 4(6 Maar er

kwam al snel weer een einde aan deze kortstondige opleving.
Nog voordat het echtpaar kon gaan genieten van een vakantie werd op

Io juni eindelijk de samenstelling van het bestuur van het Anjerfonds
Zuid-Holland bekendgemaakt.*'7 Eindelijk, want Mr. L.A. Kesper, com-
missaris der Koningin van Zuid-Holland, had op 26 maart  I947 het be-
stuur van het Prins Bernhard Fonds laten weten de oprichting van provin-
ciale en lokale fondsen te steunen. Het Prins Bernhard Fonds werd in I 940
opgericht. In november I 946 werd de aanvankelijke opzet gewijzigd,
waardoor het Fonds een culturele doelstelling kreeg. 408 Vanafdat monient
werden de jaarlijks terugkerende Anjerdagen georganiseerd, met acties die
gericht waren op het inzamelen van gelden voor diverse doeleinden en
projecten. De provinciale en lokale (Amsterdam, Den Haag, Rotterdam)
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Anjerfondsen werden in eerste instantie in het leven geroepen om deze ac-
ties mede te organiseren en ondersteunen. Bij de oprichting heette het dat
de fondsen als doel hadden 'de zelfwerkzaamheid van het Nederlandse
volk te bevorderen  op het gebied van wetenschap, kunst en cultuur  [...].
Getracht wordt dit doel te bereiken door het verlenen van financiele steun

aan personen oforganisaties voor al die zodanige arbeid, die de geestelijke
weerbaarheid van het Nederlandse volk kan versterken, zonder op eniger-
lei wijze de zelfstandigheid der gesteunde organisaties aan te tasten. 1409

De eerste bijeenkomst van het bestuur van het Anjerfonds Zuid-Hol-
land vond plaats op  I9 juni I948. OfBordewijk daarbij was is niet bekend,
maar in ieder geval maakte hij  - met onder andere Top Naeff - deel uit
van het bestuur. De schrijver die zei liever niet te veel onder zijn kunst-
broeders en -zusters te willen verkeren, was niettemin de spin in het web
van een drietal culturele instanties die subsidies of prijzen aan diezelfde
kunstenaars en schrijvers te vergeven hadden.

Bordewijk werd op een bestuursvergadering van het Anjerfonds op i4
december   I 949 aangewezen als plaatsvervangend voorzitter.  Deze  'nieu-
we' functie viel samen met de opheffing van de Haagse Commissie voor
de Kunstsubsidie, waarvan Bordewijk vanaf de start lid was.  In het verslag
van het Anjerfonds Zuid-Holland over 1952 wordt vermeld dat Bordewijk
'wegens drukke werkzaamheden elders' gedwongen was zijn bestuurslid-
maatschap  op te zeggen.  In  dat jaar gaf hij  ook het voorzitterschap van  de
jan Campertstichting op, al bleef hij als gewoon lid nog deel van het be-
stuur uitmaken.

Couperus revisited

Bordewijks bemocienissen met Couperus zijn niet onopgemerkt geble-
ven. Hij liet in de krant regelmatig bewonderende geluiden horen en had
meegewerkt aan pogingen om het verzameld werk van Couperus van de
grond te krijgen. De maand volgend op het definitieve afblazen van dit
project, augustus  I948, werd Bordewijk door J. Hulsker, hoofd afdeling
kunstzaken van de gemeente Den Haag, uitgenodigd om zun steenge bij te
dragen aan de Couperus-avond die op I 5 september in de Haagse Konink-
lijke Schouwburg gehouden werd. Couperus was vijfentwintig jaar daar-
voor op  I 6 juli overleden en men wilde zijn sterfdag herdenken.  'Ik ben,
ofschoon met enige schroom, bereid Uw verzoek in te willigen, waarvan

ik overigens het vererend karakter niet over het hoofd zie. 7410
Bordewijk

accepteerde de uitnodiging maar tekende meteen aan dat zijn stem niet al
te ver droeg, minder ver in ieder geval dan die van Nijhoff, zo liet hij
Hulsker op 23 augustus weten. OP 3 september antwoordde Hulsker. Hij
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schreef, namens het Comitt ter Herdenking van Louis Couperus, zeer

verheugd te zun dat Bordewijk op de herdenkingsavond wilde spreken.
Over de reikwijdte van zijn stem hoefde hij niet in te zitten, want er zou
met een geluidsinstallatie worden gewerkt. Er werden ook optredens ver-
zorgd door enkele andere sprekers, onder wie Ben van Eysselsteijn en
Theo Bogaerts, maar Bordewijk werd als de belangrijkste inleider be-
schouwd.

Zijn opdracht voor de avond, zoals Hulsker haar forniuleerde: een be-
schoueing over Couperus' leven en werk. Hulsker wist blijkbaar niet hoe
Bordewijk tegenover het vermelden van biografische bijzonderheden zei
te staan. In Bordewijks tekst werd dan ook nauwelijks ingegaan op de bio-
grafie van Couperus.

Bordewijk sprak niet op de avond van de vijftiende september, ondanks
alle goede voornemens. Degene die het openingswoord van de avond uit-
sprak besloot zijn optreden met een minder prettige mededeling: Borde-
wijk, de eerste spreker, was wegens een lichte ongesteldheid verhinderd te
konien: 'Gelukkig was de inleiding, die hij voor ons zou uitspreken, ge-
reed en hebben wij daarom onze secretaris, de heer Hulsker, verzocht U
deze voor te lezen. Gelukkig kan ik U mededelen, dat de ongesteldheid
van de heer Bordewijk zich niet ernstig laat aanzien  en het treft wel jani-
mer dat hij daardoor hier niet aanwezig kan zijn, daar hij waarschijnlijk,
indien de herdenking een week later zou hebben plaatsgevonden, per-
soonlijk het woord tot U had kunnen richten.'

Bordewijk had zich ook afgemeld voor een bestuursvergadering van de
Maatschappij die op lo september zou plaatsvinden. Op 6 september, een
paar weken  na zijn  'ja' aan Hulsker, schreef hij Huygens, secretaris van de
Maatschappij, de vergadering niet te kunnen bijwonen daar hij, op dok-
tersvoorschrift, rust diende te houden.411 Het waren nog altijd naweeen
van zijn ziekte die hem tot een lager tempo dwongen.

Bordewijk had geen sterk gestel en was verzwakt uit de oorlog geko-
men. Meteen daarna begon hij met zijn werkzaamheden als voorzitter van
de ereraad voor de letterkunde, een functie die fysiek belastend is geweest,
met veel reizen en lange vergaderingen. Zijn werkzaamheden als advocaat
kn schrijver gingen door, en daarbij opgeteld kwanien de vele functies die
hij elders uitoefende. Een opsomming die al heel wat vereiste van een jeug-
dig iemand, laat staan van Bordewijk die zich tot de ouderen mocht reke-
nen. Vervolgens sloeg eind 1947 de ziekte toe die hem maandenlang aan
het bed gekluisterd heeft. Het zal niet verbazen dat we, in de ruim zeven-
tien jaar die Bordewijk na zijn operatie nog restten, regelmatig periodes
van ziekte tegenkomen.
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Advocatenstand

Als gevolg van zijn slechte gezondheid kon 1948, literair gezieii,  geen rijk

jaar worden. Er waren de zesentwintig kranteartikelen en Noorderlicht dat al

klaar was. Iii augustus en november publiceerde Bordewijk twee kleine
stukken, waaronder eeti klucht in 66n bedrijf, 'Het afscheid'. Verder werd
iii oktober - toen het met zijn gezondheid weer bergopwaarts ging - een
begin geniaakt niet 'Plato's  dood',  dat  in juli   I 949 voltooid  werd  als  co-
produktie van Bordewijk en Johanna. Het is een symfonisch gedicht dat

door Johanna op muziek gezet werd.412 Aan het werk gaat een opdracht
vooraf: 'Aan allen die niet ons meeleefden iii de winter van I947-'48'. 'Pla-
to's dood' verscheen in het juni-nutiinier 1964 van Maatstqf  Op 8 Iloveill-

ber  1963 schreef Bordewijk aan Bert Bakker dat hij geen bezwaar had als

het stuk pas de volgende zonier iii Maatstaf verscheen. Maar liet liloest bij
voorkeur wel v66r het oktober-nummer van  1964 geplaatst zijn, want dan
werd hij taclitigjaar oud.413 Zullen we het erop houden dat Bordewijk ge-
voel voor drainatiek had - Plato stierf (zo wordt algemeen aangenomen)
tetislotte op tachtigjarige leeftijd - en dat eii ig gevoel voor symboliek hem
niet vreenid was?

De tekst bevat geen elementen die verwijzen naar Bordewijks ziekte, of
het zou de passage moeten zijn waarin Aristoteles de vrouw en de dichter -
twee personages - waarschuwt voor obstakels die ze ontmoeten op hun
weg naar Plato's huis: 'Geeft acht op die kolom, en hier dat beeld, - stoot u
de voet niet wond aan de eerste trede van het huisaltaar.' (xi, 334) Johanna
schreef later over haar bezoeken aan haar man in ziekenhuis Bronovo dat
ze regelmatig bijna haar hals had gebroken door 'de lange, levensgevaarlijk
gladde gang van de vestibule naar de achterkaiit van het gebouw. 94

Interessanter dan de klucht 'Het afscheid' is 'Stijl', dat werd opgenonien iii
het  november-nummer   1948  van het Advocate,iblad, waaraan Bordewijk
regelmatig zijn medewerking verleende. Het is een humoristisch stuk over
de etiquette iii juridische kringen, zij het niet ten serieuze ondertoon.
Bordewijk constateerde met spijt dat er een verloedering van gedrag en
oingangsvormen van juristen gaande was. Hij gaf aan wat er mis was en
ook 'de niannelijke advocaat op zij 11 kantoor' (xI, 295) kwam ter sprake,

met onderwerpen als kleding, personeel, verzorging van correspondentic
en kantoor- en wachtkamerinrichting. Het antwoord op de vmag waaroni
hij zich geroepen heeft gevoeld een soort richtlijnen - want dat zijn het -
op te stellen voor hoe het dan wel zou moeten, hangt samen met zijn visie

op het vak. 'De advocaat behoort even zo goed als de arts, de geestelijke,
de magistraat, de notaris, een figuur te zijn die uitsteekt boven de niassa
door een zekere voornaainheid'. (xr, 294) Een gevoel van eigenwaarde
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kon hem niet worden ontzegd, zoals we al eerder zagen in het geval van de

ereraden. Bordewijk vond dat advocaten een voorbeeldfunctie moesten

vervullen,  en hij was niet de enige die er zo over dacht. 'Zelf hadden zij
[de advocaten] een hoge dunk van hun beroep, waaraan zij weer een sterk
besef van eigenwaarde ontleenden. [...] Kenmerkend [...] was het, dat er
geregeld sprake  was van  [...]  'de  stand der advocaten',  met de connotatie,
dat die van hoge kwaliteit en zuiver moest blijven. '415

De advocatuur kende niet voor niets een zogenaamd Reglement III,
waarin regels voor orde en discipline wareti vastgelegd. Het stamde al uit
I 838.  werd regelmatig gewijzigd en bleef van kracht  tot   I 952,  toen  een
nieuwe wet op de advocatuur van kracht werd.  In 192 I  kwam er een ont-
werp voor een erecode, die nooit formeel bindend werd verklaard, met de
zinsnede dat de advocaat 'in en buiten de uitoefening van het beroep niets

[diende] te doen wat het aanzien van den tot medewerking aan de rechts-
bedeling geroepen stand van advocaten zou kuntien schaden. [...]  De  ad-
vocaat heeft zich te onthouden van gedragingen die naar buiten aanstoot

geven. Het overladen zijn met schulden is in strijd met de eer van den ad-
vocatenstand. Wie over de schreef ging, kon daarvoor gestraft worden9416

door de Orde van Advocaten, een soort beroepsorganisatie waarin de balie

per arrondissement georganiseerd was. Iedere Orde werd geleid door een
deken, ter zijde gestaan door een Raad van Toezicht en Discipline die het
gedrag van de desbetreffende advocaten in de gaten hield. De straffen voor
misdraging konden varieren van een eenvoudige waarschuwing, via een
berisping en een schorsing van ten hoogste een jaar tot schrapping van het
tableau, waarbij men van beroepsuitoefening werd uitgesloten.

Deze opmerkingen lijken in verband met Bordewijk trivialer dan ze in
werkelijkheid zijn. Bordewijk heeft gevoel gehad voor verhoudingen: hij
kende zijn plaats, of liever positie.  Hij wist waartoe zijn (advocaten)stand
hem verplichtte. Iedere advocaat diende er in zijn ogen voor te zorgen dat
de waardigheid van de totale advocatenstand niet werd aangetast. Slecht ge-

drag van een confrare betekende besmetting van de rest: een rotte appel in-
fecteert de hele mand. De naar buiten toe steeds correct en beheerst optre-
dende Bordewijk pas in dit beeld. Heel keurig en burgerlijk voldeed hij aan
het ideaalbeeld, vervulde de voorbeeldrol van een advocaat. Maar de boog
kon niet altijd gespannen zijn. Zijn schrijverschap fungeerde als bliksemaUei-
der. Hiermee kon Bordewijk ontsnappen aan het keurslijfvan gedragscodes.

Pulp

In    I 949 verschenen Het eiberschild, de bundel die Bordewijk voor het
grootste gedeelte in het najaar van I 944 had afgerond, en ZwanenpoldeT. De
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kwaliteit van eerstgenoemde bundel staat buiten kijf, maar de lezer wordt
onaangenaam verrast als hij Zwa,tenpolder opslaat. Twintig zouteloze stukjes
die geen enkel verband met elkaar lijken te houden, daarrnee indruisend
tegen wat Bordewijk van een verhalenbundel eiste: deze moest coherentie
bezitten, een eenheid in thematiek.

Het boekje verscheen in de reeks Pyramide Zakromans van uitgeverij
De Driehoek uit 's-Graveland. Voorin de bundel werd deze aangeprezen
met de ongetwijfeld wervend bedoelde slagzin 'Het beste in elk genre -
onverkort -f 1.-, per decl', en stuiten we op titels als M/aar bleef het Visje?
en Het Dat der Ferschnkli,W. Wie niet beter wist, zou denken dat ieniand
uit het derde echelon van het schrijversgilde besloten had om onder het
pseudoniem F. Bordewijk vederlichte verhaaltjes te gaan publiceren.

'Bordewijk heeft er herhaaldelijk naar gestreefd en ook daadwerkelijk ge-
probeerd een verschaffer van knap ainusenient te zijn, zoals ze in Anieri-
kaanse 'pulp'-magazines werden aangetroffen.'417 Aldus W.F. Hernians.
Elders schreefhij: 'Bordewijk, op het oog een vriendelijk man, welwillend
en eerlijk, kon zijn grondige misantropie te zelden bedwingen om ooit een
geslaagd amusementsschrijver te worden. '418

Met Zwanenpolder is hem dat beslist niet gelukt. Vijfjaar later verzuchtte
de auteur in Haagse mij,Tieri„gen: 'Ik zie niet voorbij dat een populaire ver-
teltrant grote verdiensten heeft,  en ik wilde wel dat ikzelf hem bezat.'  (XI,
60) Blijkbaar zag hij ook wel in dat het populaire niet zijn 'fort' was, al pro-
beerde hij opnieuw succes in het wat lichtere genre te behalen met een
bundel als Mevrouu, en mencer Richebois. Deze neiging van Bordewijk oni
wat Hermans 'een verschaffer van knap amusement' noemde te zijn, is in
feite al zo oud als zijn schrijverschap. Dat geldt voor zijn eerste gepubli-
ceerde verhaaltjes, voor de verzameling rijmpjes Paddestoelen, en in wezen
ook voor zijn Fantastische  vertelli,We,i.  Met die vertellingen had de auteur
weliswaar literaire pretenties, maar wie er onbevangen naar kijkt zal moe-
ten vaststellen dat het Bordewijk in eerste instantie om het bieden van ver-
niaak te doen was. Het sensationele gehalte van de vertellingen lag hoger
dan het literaire. Bordewijk betrad het besloten domein van de literatuur
pas  in  I 93 I,  met  Blokken.

De vraag waarom hij, vanaf Zwanenpolder, zwakke bundels naast sterke
ronians publiceerde intrigeert. Hoe kwam het dat een auteur die tot de
grootste Nederlandse schrijvers gerekend wordt regelmatig werk afeverde
dat ver onder zijn normale niveau lag, en waarom beging Bordewijk zijn
grootste blunders vooral in de laatste jaren van zijn leven?

OP  4 juli 1949 benaderde Bordewijk de Vereniging van Letterkundigen
met een kort briefle, waarin hij meldde lid te willen worden:19 Wie ofwat
hem daartoe gebracht heeft is niet bekend. Misschien dat de toenmalige
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VvL-voorzitter Donkersloot, vriend van Bordewijk, heni ertoe over ge-
haald had ofvoelde hij het, als bestuurslid van de Maatschappij en voorzit-
ter van de Jan Campertstichting, min of meer als een verplichting. Eind
juli kon G. S6temann, administrateur van de Vereniging, hem antwoorden
dat men verheugd was over zijn aannielding en dat hij meteen werd inge-
schreven.42° Daarmee ving een lidmaatschap aan dat, heel abrupt, eind fe-
bruari I953 eindigde. Een literaire ruzie, die zich tot een heel persoonlijke
ontwikkelde, lag ten grondslag aan deze breuk.

Opmars der robots

De bundel Het eiberschild verscheen in augustus. Het is een verzameling
verhalen die, op 'Paarlen avond' na, heleinaal in het Den Haag van rond
I900 spelen, de stad uit Bordewijks jeugdjaren toen hij er als schooljongen
heeft rondgezworven. Het eiberschild is - getuige de opdracht 'Mijn ouders,
Hagenaars [curs. van mij], ter gedachtenis' - echt opgezet als Haagse bun-
del.

De verzameling opent met het verhaal 'Ziel en correspondent', ge-
schreven in de zomer van  I 947, waarin het thema correspondentie  een  rol
speelt, zoals vaker in het werk. Balster en Weldra hebben een speciale
band, die op een bijzonder soort verwantschap berust. Deze is niet met het
begrip 'liefde' aan te duiden en onttrekt zich aan een definitie. In het ver-
haal wordt de correspondentie tussen de twee jonge mensen als volgt om-
schreven: 'Ze waren elkanders correspondent geweest; hun wisselwerking
speelde zich af in die ijle streken waar de geest niet nicer leven kan, de
rede veelmin. Vraag en antwoord worden er gesteld noch gegeven. Het is
niet slechts dat het daar ontbreekt aan bemiddelende stof, - het is dat vraag
en antwoord daar zelfonbestaanbaar zijn.' (vII, 578) Bordewijk betrad een
schemergebied waarop de rede geen vat meer had: 'Wat zich afspeelt in de
diepte speelt niet, doch het gaat een gang van ontzaglijke ernst. Zijn weg
trekt brede en immense lijnen, de horizon der zee wordt hem te klein. De
rede, schoonst geheten zege van de mens op zichzelf, is een vernis, be-
koorlijk, blinkend, toegegeven, maar niet meer dan een teder vlies. Of
misschien is het juister te zeggen dat het denken zelf een vlies is en de rede

het gehoorzand, het evenwichtscentrum van het denken dat zonder dit
chaotisch ware. Wat daaronder ligt, tot op ontzaglijke diepten, kan eniger-
mate beschreven worden, meer nog vern· oed, gelijk de aardkern zelf,
maar nooit verklaard: (viI, 548)

Over dat 'correspondentie-thema' kunnen hele verhandelingen ten beste
worden gegeven. Het laat zich eenvoudiger aan de hand van concrete
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voorbeelden beschrijven dan o,nschrijven. Een van de eerste gevallen van
correspondentie, al wordt de term niet gebruikt, konit voor in 'Snikhete
nacht' uit de bundel De Wi,Werdrank. Twee verwante zielen, Andr2 jocteur
uit Lyon en Liut Syrokomla uit Warschau, zijn op zoek naar respectievelijk
de ideale vrouw en man. Hun gedachten ontmoeten elkaar. 'Toen ging
zijn gedachte op reis. [...] snel en duidelijk, zag hij een stad die hij nooit had
gezien. Warschau. De definitieve stad. Een stad van marmer gel)ouwd oni
de ideale vrouw.' (vi, 648) Liut wordt door een geheimzinnige kracht be-
stuurd: 'In drie stadia ontwaakte ze vervolgens tot de werkelijkheid. Ze
merkte vooreerst dat ze sprak in zichzelf. Een klein drenzend deuntje was
het al daarbuiten geweest, in haar hoofd, onder de stortbui: Parijs-Lyon-
Marseille. Thans was het aldoor Lyon-Lyon-Lyon.' (vi. 657) Door 'corres-
pondentie' zijn twee zielsverwante mensen als het ware met 011Zichtbare

draden Illet elkaar verbonden, zonder zich daar ten volle van bewlist te Zij n
De terIii als zodaiiig wordt voor het eerst gebruikt in de roman Eike,i l'an

Dodona en verbonden met de astronomie: '[...] het 'corresponderend' he-
mellichaam'.   (III,     188)   In mccr praktische zin wordt die bijzondere
kracht uitgewerkt in de relatie tussen de twee broers Folkert en Okko: ze
groeien naar elkaar toe, en in de ronian wordt zelfs van 'het steeds vorde-
rend proces van synibiose' (III, 307) gesproken. Om Bordewijk te volgen
iii zijn vergelijking met een heniellichaam: de zwaartekracht van de zon
houdt ons planetetistelsel samen, de verschillende planeten hebben satellie-
ten aan zich 'gebonden', die weer invloed op de planeten uitoefenen.

(Denk aan otize maan die zorgt voor de aardse getijdenwerking.) Ze klin-
neti niet zonder elkaar.

Bordewijk kreeg met Het eiberschild ongenadig op zijn kop van ieniand die
de Iiiatiier waarop hij het literaire spel speelde absoluut niet kon waarde-

ren: Jan Greshoff. Deze publiceerde een recensie iii de Niettive Courant van
7 januari 1950, waarin de bundel cotiipleet werd afgebroken, terwijl de rest
van de literaire bent het werk over het algemeeti welwillend besprak.

Greshoffs stuk kreeg de opvallende kop 'Bordewijk als voorloper van
toekonistige robots' en de niet illinder fraaie ondertitel ' 'Het eiberschild'
toont heni van zijn slechtste kant'. Wat minder agressiefdan Costers 'Bint,
of de kronitig der schoften' - baas boven baas - maar de toon mocht er
zijn. Greshoff bekende al jaren met Bordewijk in zijn maag te zitten:  hij
kreeg 'kippevel' wanneer hij zich aan een bladzijde Bordewijk waagde.
'Wanneer men verzot is op ietwat rare intellectuele tierelantijnen, op tia-

gemaakte natuurverschijnselen en op de woordenschat van een deftige
kwiebus, zal 111en ongetwijfeld opnieuw met volle teugen genieten van dit
nieuwe  werkstuk  van  Bordewijk.'  Het  lezen  van Het eiberschild was een
niarteling voor Greshoff. Bordewijk wist geen niensen van vlees en bloed
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neer te zetten: het waren alleniaal 'houterige, geknutselde figuren'. Gres-

hoff beeindigde zijn slooparbeid met de alinea:  'Ik heb het gevoel, dat als
het Genie van Atiierika er in slaagt de inensheid alom door robots te ver-
vangen, Bordewijk als een grote voorganger zal beschouwd en vereerd zal
worden door de letterkundige robots van het Nederland der toekollist.'
Daar kon de onfortuinlijke schrijver het mee doen.

Het ironische van het geval is dat Bordewijk, uitgerekend op de dag dat
Greshoffs recensie verscheen, een stuk in het Utrechtsch Nieim,sblad schreef
met de titel 'Kritische opmerkingen over kritiek'. Hij ging daarin in op
bepaalde fenonieneti van het literaire bedrijf, zoals: hoe kan een werk door
de ene criticus henielhoog worden geprezen terwijl de andere het afl,reekt?
'En passant' stelde Bordewijk ook nog enkele spelregels voor de criticus
op, bijvoorbeeld dat deze een werk iliet mocht veroordelen op grond van
opvattingen die van de zijne afweken. Hij sloot zijn beschouwing af nlet
critici die te kwader trollw waren, ofzich bij hun beoordeling lieten leiden
door persoonlijke gevoelens ten aanzien van werk of auteur. Dat konden
vriendschappelijke maar evengoed vijandige gevoelens zijii. 'Zeer terecht
gaan er de laatste tijd stemmen op de kritiek aan banden te leggen van be-
kwaamheid. voorziclitigheid en onpartildigheid. Hoe men dat wil verwe-
zenlijken, door een examen of op andere wijze, laat ik onbesproken: (XII,
380) Hij waagde zich (begrijpelijk)  niet aan concretere voorstellen, want

het is zoals het er liu staat al belachelijk genoeg. Een examen oin critici op
hun 'bekwaamheid, voorzichtigheid en onpartijdigheid' te testen? Borde-
wijk reageerde als jurist op een terrein dat niet in formules te vatten is. 1-lij
vond dat een criticus als een rechter te werk moest gaan. De recensent
diende, evenals de rechter, te oordelen op basis van het niateriaal dat voor
hem lag, zonder eigen opvattingen in de afweging te betrekken.

Bordewijk nani later wraak op Greshoff. Eerst deelde hij nog wat plaag-
stooges uit. Een kleine vier maanden na Greshoffs aanval op Het eiberschild

vergeleek Bordewijk zijn kwaliteiten als criticus met die van Ter Braak:

'Hoezeer valt daarbij af de tegenwoordige verzorger der letterkundige
kroniek van het laatstgenoenide blad [de Niewwe Courant], Jan Greshoff,
die amusant kan wezen, maar zijn vaste hobbies heeft: (x[I, 4 Io) Een van
die hobbies was in ieder geval het zeer kritisch benaderen van het werk van

Bordewijk. Deze was het ook niet eens met Greshoffs aanval op Swordplay,

Wordplay, kwatrij,ien ovenveer van Roland Holst en Vestdijk: 'Greshoffheeft
daarmee blijk gegeven - en hoe vaak doet hij dit niet als recensent? - van
mateloze overdrijving.' (xii, 488)

Op 24 april 1954 gooide Bordewijk de remnien los en pakte hij Gres-
hoffhard aan, met een ingehouden woede die doet denken aan zijn aanval,
bijna twintig jaar eerder, op De Jong en Coster naar aanleiding van hun
zoutzure reacties op Bi,it. Greshoff had het bestaan, aldus een hevig ver-
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ontwaardigde Bordewijk, om Antoon Coolens De vrouw met de zes slapers te
kraken. De criticus had de grenzen der betamelijkheid in zijn stuk ver
overschreden, vond Bordewijk.

Hij kreeg tegengas van Pierre H. Dubois, die stelde dat Bordewijk zijn
eigen beginselen - de criticus moest onpartijdig zijn - uit het oog verloren
had.4.1 Bordewijk had Greshoff nooit zo mogen aanvallen: iedere criticus
had recht op een eigen mening. Dubois schreef over de aanvaring:  'Het
enige effect was dat hij [Bordewijk] mij bij de eerstvolgende vergadering
van het Campertbestuur met opvallende voorkomendheid begroette, alsof
hij wilde zeggen dat zulke polemische botsingen volstrekt buiten de per-
soonlijke sfeer behoorden te blijven. Hij sprak er met geen woord over. '422

Bordewijk kon dat onderscheid goed maken. Dubois had immers de criti-

rus, niet de persoon Bordewijk aangevallen. Toen de twee elkaar als be-
stuurslid van de Jan Campertstichting ontmoetten, vond Bordewijk het
vanzelfsprekend het meningsverschil dat ze als critici hadden buiten be-
schouwing te laten. Zo'n houding zou kunnen getuigen van een superieur
stoicisme, maar is in zun geval eerder een logisch gevolg van het geschei-
den willen houden van de advocaat en de persoon Bordewijk aan de ene,
en de schrijver Bordewijk aan de andere kant.

Gouden jaren

In   I 949  brak een belangrijke periode  aan  voor de juridische praktijk  van
vader en zoon Bordewijk. De gemeente Schiedam, waar Bordewijks prak-
tijk inmiddels dertig jaar gevestigd was, had het besluit genomen te gaan
bijbouwen, voornamelijk in het gebied 'Kethel', dat in I 94I gedeeltelijk
bij Schiedam getrokken was. Daartoe diende een groot aantal onteige-
ningsprocedures gevolgd te worden, die voor een belangrijk deel werden
toebedeeld aan de advocaten F. en R.F. Bordewijk. Geen wonder dat
Bordewijk te boek stond als de gemeenteadvocaat van Schiedam. De Bor-
dewijks waren door de onteigeningsprocedures verzekerd van vaste, gega-
randeerde (de gemeente betaalde immers) En vrij aanzienlijke inkom-
sten.421 De gemeentelijke stukken leren dat de praktijk tot eind I958 ruim
I I 5.000 gulden  van  de genieente Schiedam ontving, een gemiddelde  van
f II.500,_ perjaar.

Bordewijk haalde in Geachte confrfre een onderzoek uit I 954 aan, waaruit
bleek dat 45 procent van de advocaten tussen dertig en zestigjaar oud, met
minstens zeven jaar ervaring,  nog geen jaarinkomen  van  f  I 2.000,-  had.
(Xl,  I 74) We weten dat vader en  zoon meer zaken gehad hebben - onder
andere echtscheidingszaken - waarmee zij tot die resterende 55 procent
behoorden met een inkomen boven die grens.
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De meeste onteigeningszaken liepen gedurende een lange periode. Een
beetje procedure duurde vierjaar, maar zeven ofacht jaar was geen uitzon-

dering, sterker: zelfs periodes van vijftien jaar kwamen voor. De Schie-
damse praktijk van de Bordewijks heeft, gedurende Bordewijks leven,
zo'n driehonderd zaken behandeld. Het was in meerdere opzichten inte-
ressant werk voor Bordewijk. Niet in het minst door wat voor anderen

wellicht een heel banale bijkornstigheid was: de uiterst gedetailleerde plat-
tegrond die bij ieder van de driehonderd dossiers te vinden was. Voor de
door kaarten geboeide Bordewijk moet de bestudering van deze platte-
gronden, met de nauwkeurige ligging van de betreffende percelen, een
waar genot zijn geweest.

424

Eer en Van Oudshoorn

Het nieuwe jaar  I 950 begon goed.  Het was het jaar van Bordewijks eerste

literaire prijs. Voor Bint had hij van de Maatschappij alleen maar een eer-
volle vermelding gekregen. Het werd tijd, na vele tientallen jaren letter-

kundige arbeid. Uit handen van de minister van Ondenvijs, Kunsten en
Wetenschappen, Prof. Dr. F.J.Th. Rutten, ontving hij op  I o januari  I 950

een letterkundige prijs voor zijn gehele oeuvre. Op die dag werden nog
negen andere prijzen uitgereikt aan, zo heette het, Nederlanders die zich
in cultureel opzicht verdienstelijk hadden gemaakt. Volgens de kranten

ontvingen de gelauwerden een flinke som gelds, afkomstig van een in het
buitenland woonachtige Nederlander die anoniem wenste te blijven. Deze
man wilde zijn waardering voor de Nederlandse cultuur tot uitdrukking

brengen en een aantal belangrijke vertegenwoordigers daarvan onder-
scheiden met een geldprijs, waarvan ook de hoogte niet bekend mocht
worden gemaakt.

425

Bordewijk werd van alle kanten gefeliciteerd met het behalen van de
onderscheiding, onder andere door Til Brugman. Hij schreef haar op  I 7

januari:  'Voor Uw gelukwens bij brief van  I 5 dezer ben ik zeer gevoelig.

Ik weet echter dat onderscheidingen meer vleiend zijn voor de ijdelheid
dan terzake. Immers uiteindelijk beslist slechts de tijd over de waarde van
enig werk van kunst.' Bordewijk zei niet te mogen klagen over waardering

van de kant van de critici, al tekende hij daarbij aan dat die nog altijd vol-
strekt uiteenlopend over zijn werk oordeelden. 'De nuchterheid gebiedt te

bedenken dat de waarheid zeer wel in het midden kan liggen.
,426

Een volgende huldeblijk kwam van mevrouw E. Hugenholtz-van Lok-
horst, ofwel Emmy van Lokhorst. Zij schreef hem, namens de VvL, op 20
januari met de vraag ofBordewijk wellicht wilde meewerken aan het tot-
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standbrengen van een herdruk van het belangrijkste werk van J. van Ouds-
hoorn. Uitgever Van Oorschot had al toegezegd het uit te geven, en nu
moest er geld losgepeuterd worden om dit te kunnen realiseren, bijvoor-
beeld via het Prins Bernhard Fonds. Van Lokhorst wist dat Bordewijk dn
een groot bewonderaar van Van Oudshoorn was En ondervoorzitter van
het Anjerfonds Zuid-Holland, dat gelieerd was aan het PBF. 'Er zal voor U
weinig of geen werk aan verbonden zyn behalve misschien het onderteke-
nen van enige overeenkomsten ofcirculaires. '427

Bordewijk had er weinig trek in en hield de boot af. 'Wat het verzoek
nopens Van Oudshoorn - van wie ik veel bewonder - betreft moet ik,
hoewel gevoelig voor het aanbod, U echter mededelen dat ik mij liefst, en
dan vooral naar buiten, zoveel mogelijk afzijdig houd van een geconibi-
neerd letterkundig optreden en derhalve aan het verzoek niet kan vol-
doen.'438  Hij  bood Van  Lokhorst  aan  oni op andere wijze  hand-  en  span-
diensten te verrichten. Als lid en ondervoorzitter van het Anjerfonds wilde
Bordewijk de uitgave warm aanbevelen bij het Anjerfonds Den Haag, of
eventueel bij het Prins Bernhard Fonds.

Hij heeft zijn medewerking nog op een andere manier verleend, want
de  nog in 1950 verschijnende bloemlezing uit Van Oudshoorn werk, Dool-
hof der Zinnen, kreeg een inleiding van Van Vriesland, terwijl Bordewijk de
flaptekst voor zijn rekening nam. Wam de Moor suggereerde in zijn bio-
grafie van Van Oudshoorn dat Bordewijk, met zijn artikel over Van Ouds-
hoorn in het Utrechtsch Nieuwsblad van 1 oktober 1949, de stoot kan hebben
gegeven tot een 'revival' van deze auteur eind jareti veertig, begin jaren
vijftig. 'Voor degenen die  in  1950 een selectie uit zijn oeuvre maakten  [de
bloemlezing] - Leo van Breen, Victor E. van Vriesland, G.A. van Oor-
schot -, was het in elk geval een reden om Bordewijk te vragen een om-
slagtekst te schrijven. '429

Al in 1934 noemde Bordewijk Van Oudshoom een onderschatte auteur
(xl, 438-439) en uit de flaptekst blijkt dat hij er anno I950 nog altijd zo
over dacht: 'Wanneer zal de geschiedenis rechtvaardig blijken tegenover
Van Oudshoorn? Niemand kan het voorspellen. Wij zijn echter op de
goede weg, nu een keus uit diens werk wordt gepresenteerd.' (xIII, 400)
Het is typerend voor Bordewijk dat hij zich na Van Oudshoorns berech-
ting voor de ereraad nog beijverd heeft voor literair eerherstel van de au-
teur, terwijl hij overtuigd was van diens schuld. Van Oudshoorn/Feijlbrief
werd veroordeeld, heeft zijn 'straf (uitsluiting  tot 5 november  I 946)  ge-
had, en daarmee was de kous af. Aan de andere kant was het ook wel de430

typische houding van een jurist: iemand kon niet tweemaal voor dezelfde
overtreding veroordeeld worden.

2 I 2



HOOFDSTUK DERTIEN

Van deze en gene zijde

Surrealisnie in optinia foniia

In het voodaar van I 949 begon de auteur te werken aan de geconipliceer-
de verhalen die in juni  1950 verschenen als Vertellinge,1 va,1 generzijds.

Bordewijk ving eind april aan niet  'Werf I.  Hulst'  - dat het openingsver-
haal van de bundel werd+31  - en beeindigde zijn manuscript op  1 0 decem-
ber 1949 met'De fruitkar'. Uit de dateringen in het nianuscript blijkt hoe
snel hij een verhaal op papier wist te krijgen. Het in omvang niet al te be-
scheiden 'Land zonder nacht' werd geschreven op niaaindag 6 juni. Na het
manuscript te hebben afgesloten, gitig Bordewijk vrijwel Incteen verder

met verhalen die werden opgenomen in Studien i,1 volksstructutir uit j Uli
195 1. In feite lopen de bundels in elkaar over; het verhaal 'Drie balcons',
dat aanvankelijk onderdeel uitmaakte van Fertellingen werd 'overgeheveld'
naar Studien. De sfeer die beide bundels ademen is dezelfde.

Met deze verhalen brak geen nieuwe periode in zijn schrijverschap aan,
zoals eerder met Blokken wel het geval was. Toen, begin jaren dertig, kon
van  een vorm- en stijlbreuk worden gesproken. Nu begaf Bordewijk  zich
naar het centrum van een schemergebied - de 'twilight zone' - waarvan hij
eerder slechts de grenzen had verkend. De voorzichtige uitstapjes in som-

mige verhalen uit De wingerdrank worden in Fertellingen en Studien uit-

gebreide ontdekkingstochten. Frans Kellendonk schreef dat Bordewijk
'Illet Fenellingen van generzOds en Studien in volksstnictutir [...] een surrealist
geworden' was.432 Kellendonk gebruikte voornamelijk verhalen uit de
tweede bundel om zijn bewering te staven. Het verhaal 'Drie balkons' bij-
voorbeeld 'ontwikkelt zich naar surrealistisch voorschrift volgetis een ri-
goureuze en autonome droomlogica. Dat maakt Bordewijk tot een surrea-

I list. 433

Fertelli,We,i van generzqds mag zonder voorbehoud tot Bordewijks nieest

bijzondere werken worden gerekend. Nooit eerder was zijn werk zo her-
metisch, zo in zichzelfgekeerd, als in deze bundel. De auteur weet een ei-

gen sfeer te creeren, met een soort mini-wereldjes waarin de gebeurtenis-

sen zich afspelen in een onwezenlijke sfeer en de grenzen tussen deze en de
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'andere' wereld vervagen. Sommige verhalen, zoals 'Confrontatie in het
lattenprieel', hebben bijna een mystieke dimensie.  In I953 schreef Borde-
wijk  dat 'het paranormale' de 'laatste uiting  in  de lage landen'  (XIII,  2 I 9)
van het genre 'spannend verhaal' was. Bordewijk noemde in dit verband
auteurs als Blaman, Bulthuis, Hermans en (soms ook) Vestdijk. Met Fertel-
lingen van gene,zijds plaatste hij zichzelfin dat rijtje.

W.F. Hermans heeft het verhaal 'De fruitkar' in een afzonderlijke her-
uitgave geanalyseerd. Hij vond verhalen als 'Snikhete nacht' (uit De Win-
gerdrank) en 'Confrontatie in het lattenprieel' (uit Vertellingen van generzijds)
boeiender en minder doorzichtig dan de

'
'expressionistische' novellen

waar Bordewijk aanvankelijk beroemd om was'.434 Hermans ging zelfs zo-
ver door te schrijven over 'Bordewijk's 'miskende' verhalen' (de titel van
zijn inleiding bij 'De fruitkar'). Wie het vroege werk van Hermans leest, zal
niet verbaasd zijn over diens voorkeur voor juist deze verhalen uit Borde-
wijks oeuvre. Hermans was, ongeveer in dezelfde tijd als Bordewijk, im-
mers zelf met het surrealisme bezig. Hij zei na Bordewijks dood in de
Haagse   Post  van    8  mei    I 965 'Bordewijk   had veel gevoel voor surrea-
listische humor. Hij was trouwens in het algemeen sterk voor het surrealis-
nie geporteerd.'

Een van de surrealistische elementen in 'De fruitkar' is, volgens Her-
mans, de weerstoestand: 'Zulk weer is het doorgaans op de schilderijen van
De Chirico, Dali, ofWillink: 'een zeer sombere zomernamiddag'. De zon
schijnt dus, stelt de lezer zich voor, al te verblindend uit een hemel vol
donderwolken. De bomen werpen lange, diepe schaduwen. ,435 De lezer
wordt meegevoerd in een wereld waar de grenzen tussen realiteit en
droom vervagen, ofliever: waar droom werkelijkheid wordt.

Aardig is om op deze plaats kort een briefvan Bordewijk aan Jan Siebe-
link aan te halen, gedateerd 27 september  I 958, waarin hij schreefover het
surrealisme. Bordewijk refereerde aan het artikel van Victor Varangot,
'Bordewijk en de schilderkunst', dat werd opgenomen in de Cntisch Bulle-
tin-special  'Pen en Penseel'  uit de zomer van  I 947· Varangot karakteriseer-
de Bordewijk daarin als een picturaal auteur. Deze schreef Siebelink:
'Meer kan ik U niet melden, want ik weet niets af van positieve invloed
van die uiting [het surrealisme] op mijn werk. Bordewijk noemde zijn

1436

schets 'ChAteaux en Espagne' uit De Korenharp en schreef dat 'Even voor
het wakker worden', uit dezelfde bundel, naar Willink verwees.  Of Bor-
dewijks antwoord ingegeven was door onverschilligheid of onkunde is
moeilijk vast te stellen.

Feit is dat hij  in de jaren  dat hij  recenseerde  voor het Utrechtsch Nieuws-
blad

regelmatig over het surrealisme in de literatuur heeft geschreven.
Bordewijk gaf op 26 juli  I 947 een ongelukkige definitie van surrealisme,
waaruit bleek dat hij de essentie van het begrip miste. In 'Iets over surrea-
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lisme' heet het: 'Het kenmerkt zich door een eigenaardige sfeer, die het
verbeelde losser, maar niet los maakt van de realiteit, met name door een
onttroning van het levende ten koste van wat wij de dode stofnoemen, ten
koste van het 'ding'.'  (xII,  134) ('ten koste' moet 'ten gunste' zijn; Borde-
wijk niaakte dezelfde  fout  op Io januari  I 948.)  In  het stuk schreef hij  dat
het surrealisme in de letterkunde zeldzamer was dan in de schilderkunst.
W.F. Hermans had met zijn 'Dokter Klondyke' een surrealistische vertel-

ling geschreven. Bijzondere kenmerken van het surrealisme, zoals Borde-
wijk deze ook elders ventileerde, waren volgens hem: mensen die zich als
mechanieken bewegen, de onwezenlijke sfeer, de verbijstering van het
zinneloze, de angstwekkende sfeer van het onbezielde, het verstijfde en
verstolde, het balanceren op de grens werkelijk-onwerkelijk, enzovoorts.

Bordewijk distilleerde deze kenmerken onder andere uit het werk van
Franz Kafka, die hij zeer bewonderde en over wie hij regelmatig schreef.
In   I 96 I  bijvoorbeeld  over Der Prozess dat Bordewijk na de oorlog las en
dat een onuitwisbare indruk op hem had gemaakt. De roman werd op 2
oktober I 948 door hem behandeld. Kafka was, volgens de criticus, degene

die het surrealisme in de prozakunst geYntroduceerd had. In een noot bij
het artikel staat: 'Nadat dit geschreven was vernam ik dat van Der Prozess

een Nederlandse vertaling is verschenen: (xII, 245) Aangezien Bordewijk
deze stukken nooit lang van tevoren schreef, mag worden aangenomen dat

hij de roman dat jaar ook gelezen had. Het besluit van zijn beschouwing
over Kafka's boek geeft aan wat Bordewijk als de essentie van het surrealis-
me beschouwde. Daaruit blijkt ook dat hij in de loop van I 948 het nodige

had bijgeleerd over de stroming: 'Wij kunnen niet meer dan vermoeden
dat hier een beeld werd gegeven van het 'blinde' noodlot, van vrouwe JUS-
titia, niet geblinddoekt ter wille van de onpartijdigheid, maar stekeblind

geboren en voortgaande als een robot. Daarbij heeft de auteur ons gevoerd
in de onwezenlijke sfeer van het surrealisme, waarvan wij weten dat zij
met de aardse mogelijkheden niet klopt; daarbij heeft hij ons omringd van
mecanieken in plaats van mensen. En doordat wij al lezende niet meer vra-

gen naar het waarom, en slechts het hoe en het wat ondergaan, doordat wij
niet meer vragen naar wat rechtvaardig is ofredelijk, doch worden meege-
sleurd naar de verbijstering van het zinneloze, doordat wij, om kort te
gaan, het onaanvaardbare aanvaarden, dbirdoor heeft Franz Kafka bewezen
in de letteren te zijn: de surrealist par excellence: (xII, 248) Het is de 'ri-
goureuze en autonome droomlogica', waarover Kellendonk schreef. Dit
komt ook naar voren in Bordewijks bespreking van de Nederlandse verta-

ling van Das Schloss,  die op  I  september I 95 I  verscheen:  'Het is de bijzon-

dere eigenschap van het surrealisme dat het ons in het kunstwerk doet ge-
loven, zelfs al gaat het dwars tegen de rede in.' (xiI, 559-560)
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Het surrealisme had Bordewijk in een stevige greep. Hij schreef er maar
liefst vier maal uitgebreid over in I948, onder meer in een bespreking van
W.F. Hernians' Conserve. Bordewijk over de achtergrond van deze roman:
'Want dit staat vast: dat het tot stand kwam uit de drang een getormenteerd
innerlijk bloot te geven  [...]. Het denkleven van Hermans verkeerde  toen
dit werk onder zijn handen ontstond inderdaad in de regionen van het sur-
realisme:  (xIi,  I 75) Een intrigerende passage, vanwege de bewering dat er
een direct verband bestond tussen de geestesgesteldheid van Hermans en
het surrealisme in diens werk. Bordewijk schreef op 2 januari  I 95 I  aan Til
Brugrnan: 'Zij [de Vertellingen van generzijdsl vinden [...1 hun grondslag in
een eendere geestesgesteldheid:417 We zagen dat zijn gezondheid gedu-
rende  1948 te wensen overliet.  Hij was vrij  zwak en schreef niet veel.  Met
Johanna was hij begonnen aan het symfonisch gedicht 'Plato's dood' dat,
gezien de opdracht, in verband moet worden gebracht met zijn ziekte. De
twee werkten eraan tot juli 1949. Enkele maanden voordat 'Plato's dood'
werd afgesloten, begon Bordewijk aan het eerste verhaal uit Vertellingen van
generzijds. 'De dood' - zijn eigen dood? - hield hem, als thema, op dat
moment bezig. De vertellingen zijn niet toevallig 'van generzijds'. Het is
aannenielijk dat Bordewijks fascinatie voor de overgang tussen leven en
dood, het sterven, terug te voeren is op de crisis die hij niet ver daarvoor
had doorstaan.

Is er behalve een thematisch verband ook een relatie met de vonn die hij
voor zijn verhalen koos? Met andere woorden, heeft Bordewijks 'contact
met· het surrealisme in het werk van anderen bevruchtend gewerkt op zijn
eigen schrijverschap? Het surrealisme zat, Bordewijk schreef het, 'in de
lucht'. De auteur bezat - denk aan Blokken - een goede 'antenne  voor wat
er gaande was in de literatuur. Hij ving deze signalen op en vertaalde ze op
een geheel eigen en herkenbare manier in zijn literaire werk.

In Vertellingen van generzijds wordt doodgaan als een proces beschreven. De
overgang van leven naar dood, naar het Niets verloopt gefaseerd. Een
voorbeeld van die overgangsfase vinden we in 'De fruitkar'. Het lichaam
van hoofdpersoon Wouter sterft, niaar zijn geest is een nieuwe wereld bin-
nengegaan. Zijn lichaam is een omhulsel dat hij 30egt en achterlaat in de
'oude wereld', een begrip dat Bordewijk gebruikt, en zijn geest treedt de
nieuwe binnen: 'Te midden van de oude wereld bevond zijn leven zich in
een generzijds.' (vIII, 98-99) Wouters 'onherkenbaar verschroeid lichaam'
(VIII, 99) voert terug op Genesis  3:I 9  ('want gij  zijt stof,  en gij  zult tot stof
wederkeren'), en zijn ziel bevindt zich in een generzijds, met 'een Opper-
wezen' (ibidem) dat de zaken bestiert. Wie deze passage leest, denkt on-
willekeurig aan de zogenaamde bijna dood-ervaringen. Beschrijft Borde-
wijk in 'De fruitkar' een eigen ervaring die hij heeft doorgemaakt tijdens
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zijn maandenlange ziekbed? De werkelijkheid is iets prozaischer, maar niet
zoveel. Het verhaal is gebaseerd op een droom van de auteur. 438

Altijd al een verwoed lezer van naslagwerken geweest, kon Bordewijk zich
in Vertelli,igen van generzijds uitleven op astronomisch gebied. Dochter Ni-
na: 'Daartussendoor [tussen het schrijven door] vond hij tijd om te lezen en
kennis te vergaren over de meest uiteenlopende onderwerpen welke zijn
belangstelling hadden: van moderne kunst tot astronomie, van oudheid-
kunde en geschiedenis tot de ruinitevaart. Hij was een wandelende ency-
clopedie bij wie wij nimmer vergeefs aanklopten om inlichtingen te krij-
gen.'439 Het verhaal 'Land zonder nacht' opent veelzeggend met een noot:
'De auteur, hoezeer wetend dat deze vertelling al te duidelijk de sporen
draagt van lekenwerk, maakt toch met erkentelijkheid melding van de
steun door hem geput uit de E.N.S.1.E., deel IV, D, Sterrenkunde, Amster-
dam  1949:  (VIII,  54)  De sterrenkunde speelt eveneens een belangrijke  rol
in het gecompliceerde 'Confrontatie in het lattenprieel', waarin opnieuw
het correspondentie-motief opduikt+40, en in 'Bij de planeetlezeres: Dit
verhaal wordt afgesloten met de regels: 'De astronomische techniek staat

nog niachteloos, niaar 11ier ligt een terrein der ontginning voor de Neder-
landse helderzienden. Daarop te wijze11 was het hoofddoel van dit artikel.'
(VIII,  I 09) Waar de officiele wetenschap machteloos moest toekijken, kon-
den helderzienden wellicht iets bereiken.

Bordewijk was gegrepen door de wetenschap (sterrenkunde) aan de ene
kant, terwijl hij tegelijkertijd duidelijk wilde maken dat die beslist nog niet
alles kon verklaren. Er lag een terrein braak, waarop de rede geen vat
kreeg. Andere 'instrumenten', zoals religie, mystiek en ook occultisme
waren daar beter bruikbaar. Er was het lets, het onzegbare en onvatbare,
dat zich buiten het menselijk waarnemingsveld bevond. Daartoe behoorde
ook het schemergebied tussen leven en dood, de overgang waarom het in
de bundel gaat. In dit spanningsveld tussen wetenschap en dat wat zich aan
de rede onttrekt, wordt opnieuw het dualisme uitgedrukt dat een van de
grondslagen is van Bordewijks schrijverschap.

De kritiek reageerde in het algemeen positief. Opvallend, maar niet ver-
wonderlijk gezien de oplage  van de eerste  druk - 350 exemplaren - is dat
veel critici het werk pas in I 96 I bespraken toen de tweede druk verscheen,
en dat dan meestal deden in combinatie met de recent verschenen roman

Tijding van ver, waarin de dood ook prominent aanwezig is. Anne Wadman
schreef in de Leeuwarder Courant van 3 februari I 962 zeer verhelderend en

bevlogen over de vertellingen. '[...] verbluffend is ook hier weer dat ver-

mogen om uit een kiemcel van de realiteit, een aards uitgangspunt [...]
haast ongemerkt en geleidelijk via kleine thematische verschuivingen een
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kosmisch gebeuren op te bouwen. Steeds zijn er die wonderlijke atmosfe-
ren die zich van hun reeel vertrekpunt losmaken om een eigen metafy-
sisch, symbolisch, kosmisch leven te gaan leiden.' De recensie van Wad-
man, waarin hij nog ander werk van Bordewijk behandelde, is bepaald niet
onopgemerkt aan de schrijver voorbijgegaan. In een brief van 7 maart I 962
liet hij de recensent weten zeer tevreden te zijn met diens beoordeling:
'Met de betuiging van mijn biezondere erkentelijkheid voor dit meester-
stuk van dagblad-recensie, dat meer verdient dan de rol van eendagsvlieg,
en met vriendelijke groeten'.441

jan Campertstichting

111 de hete zomer van I 950, die door de Bordewijks gedeeltelijk werd
doorgebracht in het Limburgse Valkenburg, dreigde een pijnlijke situatie
te ontstaan rond de nog vrij jonge Jan Campertstichting.443 Deze stichting
was officieel op  18  augustus 1947 opgericht,  met als opzet de Nederlandse
letterkunde op alle 1110gelijke manieren te stinluleren. Ze is het bekendst
geworden door de jaarlijkse uitreiking van een aantal literaire prijzen en
bloeit nog steeds.

Het eerste bestuur werd gevormd door Bordewijk, die als voorzitter
optrad, secretaris-penningmeester Jan Hulsker en de leden Martinus Nij-
hoff, Paul Steenbergen en Alexander Stols, aangevuld met twee vertegen-
woordigers uit de Haagse genieenteraad. Bordewijk maakte ook deel uit
van de subsidiecommissie van de gemeente Den  Haag, dus dat juist hij  de
voorzittersfunctie toebedeeld kreeg lag voor de hand. Het was niettemin
een eervolle taak, die hij vervulde met de vertrouwde Nijhoffaan zijn zij-
de.  Deze nani in  I 952 de voorzittershanier van Bordewijk over.

Die pijnlijke situatie dreigde toen het bestuur van de stichting bij mon-
de  van  A J.  van der Leeuw, hoofd van de vroegere recherche-afdeling bij
de  Commissie  van de Perszuivering, te horen kreeg dat  de  naanigever.Ian
Campert postuum beschuldigd werd van een viertal activiteiten die ernstig
afl)reuk deden aan het beeld van de verzetsheld, zoals men dat algemeen
van hem had. Het bestuur besloot, na rijp beraad, dat de Gemeenteraad
maar tot eventuele stappen moest besluiten daar het zich niet bevoegd of
geroepen voelde om in deze kwestie uitspraak te doen. De zaak diende
met de grootst mogelijke omzichtigheid behandeld te worden, gezien haar

buitengewone gevoeligheid.  Hoe het vanaf dat ogenblik verder gegaan  is,
is niet meer nauwkeurig te reconstrueren maar de uitkomst was dat de
stichting haar oude naam bleefhouden.

De Jan Campertstichting wist al snel de aandacht van letterminnend
Nederland op zich gevestigd te krijgen, niet in het minst door de prijzen

2 I 8



met de daaraan verbonden grote namen. Het begon al goed met de uitrei-
king van de Constantijn Huygensprijs ter bekroning van het oeuvre van
P.N.  van Eyck in  I947.  Ook de volgende jaren kenden belangrijke laurea-
ten in deze categorie, zoals A. Roland Holst (I948)  en J.C. Bloem (I949)
Bordewijk kwam in  I 957  aan de beurt voor deze oeuvreprijs.

In   I 948  werd  voor  de  eerste  maal de Vijverbergprijs uitgereikt,  oor-

spronkelijk bedoeld voor een nog met of een na de bevrijding gepubli-
ceerde roman van een Nederlandse auteur die (gedeeltelijk) in Den Haag
moest spelen. De eerste die haar in ontvangst mocht nemen was de in Pa-
rijs woonachtige Jo Boer, voor haar nog ongepubliceerde roman Kruis of
mtint. Een juryrapport is niet bewaard gebleven, maar er is een andere

bron waar we op af kunnen gaan. Voorzitter Bordewijk besprak Boers ro-
man - toen nog altijd ongepubliceerd - op  8 januari  I 949 in de krant en
zijn oordeel: 'Haar roman is een meesterwerk' (xII, 273) zal niet veel af-
wijken van dat van de volledige jury, die nog bestond uit Nijhoff en
Hulsker. Bestuurslid Stols, Boers uitgever, kon tevreden zijn over de be-

kroning.

De coterie

In een brief die Bordewijk op Io augustus  1950 aan Til Brugman schreef,

gaf hij  af op de coterie die hij in de kunstwereld signaleerde.443 Werk en

persoon moesten afzonderlijk beoordeeld worden, vond hij. Recensenten
zouden elkaar, vanwege het ons-kent-ons gevoel, de hand boven het
hoofd houden en geneigd zijn om degenen die zich buiten het Amster-
damse culturele leven ophielden extra kritisch, om niet te zeggen vijandig
te benaderen. Bordewijk zag de literaire maffia in ons land floreren en
vond dit een slechte ontwikkeling die echter niet meer te stoppen was. Is
er een relatie met zijn voornemen niet teveel vrienden binnen literaire
kringen te maken? Het gevaar niet meer onbevangen tegenover hun werk
te kunnen staan lag voortdurend op de loer en Bordewijk heeft zich daar,
voor zover mogelijk, wellicht tegen willen wapenen.  Of valt er in deze
krampachtige houding iets van jaloezie te bespeuren? Wie zich z6 vaak z6

negatief over de grachtengordel uitspreekt, laadt de verdenking van af-
gunst op zich. Daarbij moet nog worden bedacht dat de auteur als criticus

niet altijd even recht in de leer was 6n dat hij zich bovendien vrij intensief
met het letterkundige leven bemoeid heeft, toen hij (nota bene) geduren-
de de periode waarin hij kritieken schreef diverse bestuurs- en andere

functies vervulde.
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Voor de zaal

Bordewijk schreef trouw zijn besprekingen  voor de krant,  en  op   I 2  fe-
bruari   I 95 I  hield  hij  een  lezing  in de Utrechtse boekhandel Broese  over
'Het Naoorlogse Proza in Nederland'. Na vijfjaar recensentenarbeid durf-
de hij het aan om zo'n veelomvattend onderwerp voor een gezelschap te
behandelen. We kunnen uit de kranteverslagen opmaken dat Bordewijk
zich de gelegenheid niet liet ontgaan om enkele stokpaardjes te berijden.
Een van de zeldzanie positieve kanten van de Duitse bezetting zou geweest
zijn dat het Nederlandse volk meer doordrongen was van de waarde van
zuiver Nederlands.

De spreker signaleerde dne typisch naoorlogse them;i's in ons proza:
seksualiteit, pessinlisme en de cultus van het komische. Bordewijk be-
schouwde de aandacht voor seksualiteit als een modeverschijnsel. Thema
numnier twee was volgens heni al van oudsher in onze letterkunde aanwe-
zig, alleen werd het moderne pessimisme gekenmerkt door een zakelijk-
nuchtere voordracht en leek het erop ofhet vroegere individuele pessimis-
me in een veel breder cultuurpessimisme was veranderd. Bordewijk gaf
Van het Reve's De avonden als voorbeeld. Het levensgevoel van hoofdper-
soon Frits van Egters was kennierkend voor dat van zijn generatie. Ten-
slotte was er de cultus van het komische. Bordewijk heeft altijd grote be-
wondering gehad voor hen die een komische noot in hun werk wisten te
brengen, zonder daarnice in Oauwiteiten te vervallen. Goede voorbeelden
in onze letterkunde waren bijvoorbeeld Edmond Nicolas, Ferdinand Lan-
gen en Jac. van der Ster, aldus Bordewijk. Allemaal auteurs die ook aan
bod kwamen in zijn eigen kolommen in het Utreditsch   Nieuwsblad.

Het was niet de enige lezing die hij hield aan de vooravond van de Boe-
kenweek, die datjaar duurdevan 24 februari-3 maart. In een briefaan Bert
Bakker, van uitgeverij Daamen uit Den Haag, meldde hij op 19 februari
dat er nog een lezing zou volgen bij boekliandel Voorhoeve en Dietrich iii
Rotterdam. Bordewijk dankte Bakker voor het toezenden van een boek
van Van der Ster, van wie hij in Rotterdam wat zou voorlezen. 'Ik wil
daarmede aantonen dat na de oorlog niet nanie bij onze jonge auteurs de
zin voor het komische eerder is aangewakkerd dan verloren gegaan.

'444

In juli verscheen de verhalenbundel Sti,difn in vollesstructitur, na de Vertellin-
ge,1 opnieuw een moeilijk werk vol vaak duistere symboliek. De prozai-
sche titel contrasteert met de fantastische inhoud en sfeer van de verhalen,
niaar toch is 'studien' niet eens zo'n slechte karakteristiek. In de verhalen
wordt volop geanalyseerd en voorvallen worden tot in detail beschreven
en ontleed. Weer is sprake van een wereld achter de waarneentbare wer-
kelijkheid, van een gebied waarop de menselijke rede geen vat heeft of
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krijgt, en waar andere dan aardse wetten en wetmatigheden gelden. Para-
psychologische fenomenen, zoals helderziendheid en telekinese spelen een

rol, evenals de astronomie.

Sommige recensenten wisten niet zo goed wat ze met de bundel aan-
moesten. De criticus van de NRC verzuchtte op IO november: 'Bordewijk
moet werkelijk niet verwachten dat al zijn lezers zijn bedoelingen onmid-
dellijk zullen begrijpen.' Met zijn in oktober I952 verschijnende roman De

doopvo,tt keerde hij terug naar een verhaalvorm en -inhoud die voor zijn
lezers toegankelijker was.

K.N.O.B.-lidmaatschap

Bordewijk was geen schrijver die genoeg had aan de advocatuur en het

schrijverschap in de avonduren. Een volgende aanwijzing voor zijn grote
activiteit vinden we in de zomer van  195 I, als we Bordewijks naam tegen-
komen tijdens een ledenvergadering van de Koninklijke Nederlandse Oud-

heidkundige Bond. Het is de eerste vet:melding in de nauwelijks geordende
archieven, en zijn lidmaatschap duurde (waarschijnlijk) tot aan zijn dood. 445

De Bond werd in  I 899 opgericht,  met als belangrijkste doelstelling de

bescherming van de Nederlandse monumenten van geschiedenis en kunst.

'Het verzamelen en verspreiden van kennis over, het bevorderen van be-
langstelling en zorg voor monumenten zijn nog steeds de belangrijkste ta-
ken van de K.N.O.B.. Tweemaal  per jaar stond een ledenvergadering op1446

het programma, meestal in combinatie met een excursie. Bordewijk was,
afgaande op de lijsten met excursiedeelnemers en de presentielijsten van de
algemene ledenvergadering, een tamelijk actief lid. De excursies duurden
vaak twee dagen, waarbij overnacht moest worden. Daarbij ging het om
grote groepen: honderd tot honderdtwintig deelnemers was bepaald niet

uitzonderlijk. Het was ook een ledenrijke bond. Enkele jaren voordat
Bordewijk lid werd telde ze zo'n zevenhonderd leden.

Plaatsen ofgebieden die werden aangedaan in de periode dat Bordewijk
actief was, zijn: Roermond, Leeuwarden, Vlissingen, Assen, Den Bosch,
Amersfoort, slot Loevestein, Maastricht en Belgie. De ledenvergaderingen
werden soms op bijzondere locaties gehouden. Wat te denken van de ver-
gadering van 8 maart 1958, waarbij men samenkwam in...de vergaderzaal

van de Tweede Kamer! Het was een zeer respectabele bond, met promi-
nente leden uit diverse geledingen van de Nederlandse maatschappij. Bor-
dewijks lidmaatschap is ongetwijfeld voortgekomen uit zijn belangstelling
voor's lands monumenten. Tijdens de excursies zal hij, Uverig observator

die hij was, goed rondgekeken hebben en ideeen hebben opgedaan die hij
voor zijn literaire werk kon gebruiken.
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Er zijn nog (oud-)leden die Bordewijk gekend hebben. 'Ik denk dat hij
gefascineerd was door menselijke behuizingen en dan niet van deftige per-
sonen maar van mensen die zo op de rand van goed en kwaad leven, ofzo
hun eigen normen hebben. [...] Ik herinner mij dat ik hem eens vroeg of
hij aan demonische mensen geloofde. Aan het bestaan van dergelijke per-
sonen. 'Ja' zei hij, zeer stellig. Ik praatte nooit met hem over zijn boeken,
ik meen dat hij dat niet prettig zou vinden.' Deze getuige herinnert zich de
dromerige blik waarrnee Bordewijk, helemaal in zichzelf verzonken,  kon
kijken naar gebouwen en andere monumenten die bezocht werden. 447

Bordewijks geloof aan 'demonische mensen' heeft zijn weerslag gekregenin zijn werk, waar de grote figuren vaak demonische trekjes hebben.
Bordewijk  komt voor het laatst in de annalen van de bond  voor op  19

en 20 juni  I 964. Op de eerste dag vond de ledenvergadering in Sluis plaats,
waarop een excursie in Belgie volgde. Bordewijk was er niet meer bij toen
op   20  februari    I 965   een   ledenvergadering in Utrecht werd gehouden.
Toen was hij echter ziek, ofbeter gezegd: hij had zijn tachtigste verjaardag
op  I o oktober  I 964 al niet meer in goede gezondheid kunnen vieren.

In het najaar bracht het paar een vakantie in Epe door. Bordewijk keerde
eerder naar Den Haag terug dan Johanna: de praktijk riep hem. Aan Til
Brugman schreef hij op 2 oktober dat Johanna nog wat moest uitrusten, na
enige zware jaren die ze had doorgemaakt.448 Een opmerking die wellicht
in verband kan worden gebracht met zijn ziekte en de nasleep ervan, die
ook Johanna niet onberoerd moet hebben gelaten.

Bordewijk had toen net iets achter de rug, waarover hij vreselijk plezier
gehad zal hebben. Op 8 september had De groene Amsterdammer een prijs-
vraag uitgeschreven. Het onderwerp was: schrijf een verhaal, schets, cur-
siefle,  of een fragment uit een roman of novelle in de stijl van Bordewijk,
Vestdijk, Carmiggelt, Schierbeek ofGans onder het motto: 'In de huid van
de schrijver'. Bij iedere auteur werd een bepaald thema bedacht. Degenen
die Bordewijk wilden persifieren moesten iets schrijven over 'Willem
Vogt bij Dudoks raadhuis in Hilversum'. Bordewijk nam ook aan de prijs-
vraag  deel  en  zond een bijdrage  in die, samen  met  de  vijf bekroonde  in-
zendingen, op 29 september gepubliceerd werd.449 Zijn stukje is geschre-
ven in de gedrongen stijl van zijn werk uit de vroege jaren dertig. Daarnaar
wordt verwezen, evenals naar meer recente boeken. De auteur liet zich de
mogelijkheid niet ontgaan die nog even subtiel onder de aandacht van zijn
lezers te brengen.

Het is vooral een aardige bijdrage omdat Bordewijk, zichzelf persifle-
rend, schreef over wat hij als de essentie van zijn werk beschouwde. De
auteur werd door critici vaak beschuldigd van hardheid en nuchterheid, en
dit is nu precies het beeld dat uit de persiAage naar voren komt. Heeft
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Bordewijk een persiflage geschreven  op wat hij  als een persiflage, of liever

karikatuur van zijn werk zag, ofschreef hij 'gewoon' een persiflage op dat
werk?  In het laatste geval gaf hij zijn critici impliciet gelijk.

Met ontblote ziel

Op 30 november schreef Bordewijk een persoonlijk gekleurde en mede
daardoor boeiende brief aan Amoene van Haersolte:  'Veel dank voor Uw
brief en, ook namens mijn vrouw,  voor de zending van Uw laatsten  boek
met geschreven opdracht. Zodra ik er tijd voor beschikbaar heb zal ik het
lezen, bij voorbaat overtuigd dat Uw eigenaardig talent ook weer hieruit
blijken zal. Maar eerst moet het geroezenioes van Deceniber voorbij zijn.
juni en December zijn maanden die, juist ook buiten de praktijk, veel be-
slag op me leggen, met vergaderingen en de voorbereiding daartoe. Ik ben
heel blij  dat ik me  nu al dit hele jaar voor 100% aan de praktijk geven kan,

want daarvan houd ik zeer, en de rest is een - zij het plezierige en ook wel
inspannende - tijdpassering. Dit jaar zijn twee boekjes van me uitgeko-
men: Studien in volksstructuur, en De korenharp, nieuwe reeks. Van het
oudere werk ben ik vervreemd, uitgezonderd Blokken, De Korenharp,
eerste reeks, en de roman Noorderlicht. Misschien is dat, vergeleken bij
anderen, nog heel wat. Mijn vrouw en ik delen zeer in Uw ziekte en wen-
sen U van harte het beste. Het is een geluk dat U in letterkundige arbeid
nog afleiding kunt vinden, maar die mogelijkheid te werken wijst ook op
de drang, voorwaarde voor alle wezenlijke kunst. Ook bent U nog pro-
ductiefondanks alle hinderpalen. En ten slotte is het verheugend dat U bij
een, naar ik geloof, nogjonge litteraire carri6re behalve erkenning van ter

zake bevoegden, een belangrijke officiele onderscheiding mocht ontvan-
gen. Men mag, en moet, bescheiden zijn waar het iets betreft dat een
gave' is, - verlangen naar waardering blijft menselijk. Er komt echter ook

een tijd dat het laatste een beetje lastig begint te worden. Men wordt dan
overal ingehaald, en wil zich liefst zo veel mogelijk onttrekken. Zo vergaat
het mij  tennlinste. Het heeft 20 jaar geduurd ecr ik een zekere (natuurlijk
nog betrekkelijke) algemene bekendheid verkreeg, en toen het dan zover
was vond ik dat aanvankelijk heel prettig, maar met het ouder worden
denk ik  er weer anders  over. Ook begint men zich dan  af te vragen:  is  dit
niet al te veel bombarie voor iets wat ten slotte de tijd als hoogste rechter,
ten goede  of ten kwade, maar in elk geval onpartijdig, zal beoordelen? Zal

het met op zijn best vergaan als met Van Schendel die nu nog een poosje
kunstmatig in het leven wordt gehouden (dat is ten minste mijn overtui-
ging),  maar toch weinig kans heeft voor een verder liggende toekomst?
Daar staat dan weer tegenover dat een ongekunstelde lof, juist niet uit het
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kamp van de vaklieden, treffen kan. Indien men aldus de indruk ontvangt
een onbekende hier ofdaar genoegen te hebben gedaan is een leven eigen-
lijk al voldoende gevuld. Naar deze onbekenden in het heden gaan mijn
gedachten bij voorkeur uit. '450

Het is een open en eerlijke brief-aan een correspondente die niet tot de in-
timi van de Bordewijks gerekend mocht worden. Voelde Bordewijk ver-
wantschap met haar, misschien vanwege het feit dat ze allebei het schrij-
verschap vanaf de zijhjn beoefenden? Hij had zeker grote bewondering
voor de manier waarop Van Haersolte niet haar ziekte omging. In een van
de weinige lemma's die aan haar en haar werk gewijd zijn wordt vermeld
dat ze 'ernstig gehinderd door langdurige ziekte, een klein oeuvre van ro-
mans en novellenbundels [publiceerde].'45' Dat ze desondanks tot publice-
ren wist te komen moet voor Bordewijk een teken van karakter zijn ge-
weest, een blijk van zelftucht en discipline die hern zeer heeft

aangesproken.
In de brief refereert Bordewijk aan het eigen schrijverschap. Hij zegt

van veel van het oudere werk 'vervreemd' te zijn. Een soortgelijke opmer-
king niaakte hij tijdens de radio-gesprekken met Nol Gregoor. Interessan-
ter is het gedeelte waarin de auteur ingaat op de waarde van zijn werk. De
tijd zal uiteindelijk een oordeel vellen, en daar heeft de schrijver zich bij
neer te leggen. Enkele jaren later schreef Bordewijk: 'De schrijver die  tij-
detis zijn leven met 6611 boek 'aall de inarkt blijft' mag zich gelukkig prij-
zen.   Hij is reeds een zeldzaamheid. Dit betekent geen uiting van pessimis-
me, doch eenvoudig een vaststelling van de loop der dingen waaraan wij
niets kuntien veranderen, en waarin het ons past te berlisten. En tenslotte
voor de schrijver zelf: een bescheiden erkenning bij levin is nicer waard
dan een algemene erkenning na overlijden, met bedevaarten naar grafino-
numenten, met standbeelden, gedenkstenen en straatnamen: (xIII, 309)

Literaire schetsen

In  zijn brief aan Van Haersolte noemde Bordewijk zijn meest recent ver-
schenen boek, De kore,tharp,  Nieuwe  reeks. De oudste versies van de korte
verhalen - eigenlijk meer schetsen zoals in de eerste 'harp' - dateren uit
1946, de rest werd in de loop van de volgende twee jaar geschreven. In het
najaar van I948 werd het manuscript voltooid. 452

Bordewijk heeft de genres kort verhaal en schets gepropageerd. Een ro-
man schrijven is een kunststuk; daarvoor moet je een echte bouwer zijn,
een architect. Moeilijker is de kunst van het weglaten. Aan een kort ver-
haal dienen kop en staart te zitten, met daartussenin liefst nog iets van een
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spanningsopbouw. Een schets stelt n6g hogere eisen aan de bekwaamheid
van een auteur. In een beperkt aantal regels, soms de bladzijde niet over-
schrijdend, moet hij ofzij de lezer weten te pakken. Een schets is een com-

pleet verhaal in compacte vorm. Om met de Bordewijk van Vertellingen
van gene,zijds te spreken: de schets is de witte dwerg onder haar literaire
soortgenoten. In beide 'harpen' - de eerste dateert uit I 940 - weet de au-
teur een vorm van geconcentreerdheid te bereiken die moeilijk te over-
treffen is.

In de bundel keren vertrouwde thema's terug. De fascinatie, vermengd

met angst, voor armoede en verval, de voorliefde voor de gecultiveerde
natuur  (het  park), de opvatting  dat  man en vrouw twee vormen  zijn  op
dezelfde grondslag en tegelijkertijd onverenigbaar zijn en, onvermijdelijk,
de eeuwige schaduw van de dood die boven ieders leven hangt. Wat on-
derwerpen betreft is er weinig nieuws onder de zon. Opmerkelijk is dat
Bordewijk, nieer dan voorheen, expliciet de Tweede Wereldoorlog in di-
verse schetsen als gegeven hanteert. In 'De tuinslang' bijvoorbeeld wordt
een drooni beschreven die eindigt met de regels: 'Sieg Heil. Dat was in het
jaar  van onze goede hemelvader negentienvierenveertig.'   (viII,   I 72)  De
schets 'De holle weg' gaat helemaal - dat wil zeggen con bladzijde lang -
over de oorlog, met de onvergetelijke zin: 'Hij [Hitler] overdekt ons land
niet slangen, processie-rupsen, egelstellingen en mitrailleursnesten.' (vIII,

I9I)

In de bundel werden vijftien vertalingen opgenomen uit Gaspard de la
Nuit van Aloysius Bertrand, terwijl Bordewijk zich verder nauwelijks be-

ziggehouden heeft met vertalen. Bertrands Gaspard werd voor het eerst in
I 842  uitgegeven,  na  zijn  dood. In Nederland heeft  Aart van der Leeuw
zich geworpen op de vertaling van het gedicht, een project dat in I 928
werd afgerond. Na diens dood in  I 93 I  is het manuscript van die vertaling
'verdwenen' en pas jaren later weer teruggevonden.  In  I 982 kon Van der
Leeuws monnikenwerk dan toch verschijnen, voorzien van een nawoord
van J.  Hulsker:  'In  Nederland verscheen Gaspard de la Nuit bij mijn weten
maar twee maal - en dan nog niet eens in het Nederlands: het eerst in I954
[...] en vervolgens in I 956, toen de oorspronkelijke Franse tekst in een op-
lage van 300 exeniplaren werd herdrukt in de bibliofiele reeks De Roos in
Utrecht. '453

Al heeft Bordewijk slechts een selectie uit de Gaspard vertaald,

niettemin verzuimt Hulsker zijn naam in het nawoord te vermelden. Dit is
des te vreemder omdat Bordewijk bij de uitgave van I 956 een 'Introduc-
tion' schreef. Ook is het curieus dat Bordewijk zich heeft ingelaten met
een auteur die, volgens Hulsker, in ons land zo lang een onbekende geble-
ven is.
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Breukvlak

Naast De korenharp verscheen in november 195 I Parijs negentiende eeuw, een
boek van M.M. van Praag, dat door Bordewijk werd ingeleid. De verzoe-
ken die hij kreeg van uitgevers - eerder al in het geval van de bloemlezing
niet werk van Van Oudshoorn - om werk van een inleiding te voorzien,
zeggen iets over de status van Bordewijk als literator en criticus. Bordewijk
werd beschouwd als een van Nederlands grootste auteurs. Welke uitgever
wilde niet graag zo'n 'naam' in zijn boeken?454

Het voorwoord ('Vooraf) bij Van Praags essaybundel had zo als bespre-
king in de krant kutitien wordeii opgenomen. Het heeft er precies de leng-
te, opbouw en stijl voor. Het moet voor Bordewijk aantrekkelijk zijn ge-
weest oni zijn medewerking aan de uitgave te verlenen. In de eerste plaats
was Van Praag 'sinds lang een bekende figuur [...1 iii de wereld der rechts-
wetenschap: (xI, 5 10) Bordewijk heeft steeds een zwak gehad voor schrij-
vende cont-rdres, zoals blijkt uit zijn memoires in Geachte co,lfrere. In de

tweede plaats schreefVan Pr:lag over eeti stad die Bordewijk interesseerde,
maar belangrijker nog was de combinatie: Parijs tn negentiende eeuw. 'Zij
die welbewust door twee wereldoorlogen zijn heengegaan hebben veelal
de  neiging zich te verdiepen  in hun kinderjaren en komen dan vanzelf te-
recht bij de periode welke deze overgangstijd uitluidde. Daardoor appelle-
ren boeken als het onderhavige reeds door het enkele gegeven sterk aan de
verlangens  van een ouder geworden geslacht.'  (xi,  5 1 I)  Regels  die  op
Bordewijk zelf van toepassing waren. Zijn interesse voor de periode die
liomeiti aanduidde met 'breukvlak' is bijna spreekwoordelijk, zozeer zelfs
dat hij nieende zich te weer te moeten stellen tegen hen die beweerden dat
hij geobsedeerd was door dit tijdvak: 'Sommigen onder mijn beoordelaars
beweren dat ik niet lilijn gedachten altijd vertoefin het tijdperk rond 1900.

1...1 Zij hebben ongelijk: (xi, 537-538) Een verdere argunientatie blijft
uit: Bordewijk was overtuigd van zijn gelijk. Kwantitatief beschouwd kan
hij ook niet worden tegengesproken, al zijn er werken als Bij gaslicht en in
zekere zin ook Rood paleis - niet de minst belangrijke uit zijn oeuvre - die
spelen in de jaren rond dat breukvlak.

Bordewijk greep zijn inleiding aan om nog eens een kant te belichten
die heni aantrok: het lugubere. Hij noemt Sue's roman Les myst2res de Paris
'een altijd boeiende roman die ons van verschillende Parijse wijketi [...1
een hoogst lugubere indruk geeft.' (xl, 5 I 2) Deze zuigende kracht van het

lugubere is een thematische constante in zijn oeuvre. De wereld van kel-
ders en paleizen, arm en rijk tegenover elkaar in een eeuwigdurende strijd.

Bordewijk was gegrepen door de schoonheid van het lelijke en afzichtelij-
ke. Als jonge jongen, later man, steeds op zoek naar het leven in de achter-

buurten. Lange wandelingen makend door de krochten van Rotterdam,
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Den Haag, Amsterdam, Londen, Parijs en andere grote steden; op zoek
naar dat 'andere' leven, naar armoede en verval, verrotting en bederf.
Bordewijk was als zijn alter ego Ewijk uit Apoilyon: '[...] het afzichtelijke
bezat bij tijd en wijle een niagische macht over hem'. (11,39)

Seghers en Maatstaf

Hetjaar 1952 begon, een belangrijk jaar waarin Bordewijk in oktober de
roman De doopvont publiceerde, met de bundel Studifn in volksstructuur aan-
leiding voor de toekenning van de P.C. Hooft-prijs I 953 ·

In januari was iii De groene Amsterdammer een essay van Bordewijk te le-
zen: 'Seghers, de sfinx'. Het stuk is hoogstwaarschijnlijk geschreven ter ge-
legenheid van een tentoonstelling van etsen van Hercules Seghers, die
gehouden werd in het Rijksmuseum te Amsterdam in de periode decem-
ber I95 I-januari I952. Bordewijk was, aldus een van zijn neven, een groot
liefhebber van het werk van Seghers en had zich in de loop der jaren tot
een echte kenner ontwikkeld: 'Hij werd door insiders als een deskundige
gezien. Toen een Nederlands museum een werk van Seghers had verwor-
ven werd hij in de gelegenheid gesteld als een der eersten het werk te be-
zichtigen en er zijn mening over te geven. ,455 In het stuk sprak Bordewijk

zijn bewondering uit voor 'de sfinx' Seghers, de schilder en etser van ge-
heimzinnige, soms spookachtige landschappen en andere taferelen. 'Zijn
visionair vermogen is anders, maar vooral ook grootser dan dat van Bosch
ofBreughel. Zij zoeken het primair in het diabolieke, hij zoekt het in het
demonische; zij lijken wel eens geforceerd, hij nimmer.' (xIII, 405) Borde-
wijk heeft in Seghers een geestverwant gezien, een kunstenaar die, zoals

hijzelf, gegrepen werd door het buitengewone. 'Seghers werd geboeid
door de barre, grimmige aspecten der aarde, hem trok wat de meesten doet

1 terugdeinzen: (xiiI, 404)

In mei berichtte Bordewijk aan Bert Bakker dat hij geen redactielid van
Maatstqf kon worden.456 Het tijdschrift ging vanaf april  1953  verschijnen,
en Bordewijk was verzocht om in de redactie plaats te nemen. Hij gafgeen
reden voor zijn afwijzing op, maar waarschijnlijk had hij het te druk met
de praktijk en vond bovendien dat hij zich niet moest verbinden aan een
tijdschrift, al heeft het beginsel dat de redactie hanteerde hem ongetwijfeld
aangesproken. Nederlandse schrijvers konden, van welke signatuur ze ook
waren, er namelijk hun pennevruchten in kwijt. Kwaliteit was de enige
'maatstaf waar de redactie van uitging. Degene die Bordewijk in eerste in-
stantie benaderd heeft is wellicht Nijhoff geweest die, nog voordat het eer-
ste nummer verscheen, kwam te overlijden. Nijhoff zou Bordewijk wel
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een bijdrage hebben weten te ontfutselen, die oorspronkelijk bedoeld was
voor het eerste nummer dat in oktober moest verschijnen. Deze datum
werd echter niet gehaald - het werd april van het jaar erop - en Borde-
wijks bijdrage kwam uiteindelijk terecht in het juli-nummer I953 van

457Maatstaf

List en laster

Bordewijk stuurde op 23 mei  I 952 een brief naar G. S6temann, admini-
strateur van de Vereniging van Letterkundigen. Daarin schreefhij over een
lastercampagne die Kitty de .losselin de Jong tegen hem en zijn vrouw
voerde. De eerste had zelfs anonieme brieven gestuurd, waarin ze johanna
bedreigde. De politie vernchtte onderzoek en stelde vast dat deze brieven
geschreven waren door De Jong. Bordewijk ging er zonder meer van uit
dat het Bestuur stappen ondernam die zouden leiden tot royering van De
Jong:58 Eind juni berichtte  de VvL de  zaak van buitenliteraire aard te vin-
den en er weinig aan te kunnen ofwillen doen: 'Wij hopen zeer dat U be-
grip zult hebben voor dit standpunt en dat U aan deze uitspraak van ons
Bestuur geen nadere consequenties zult verbinden. 9459

Bordewijk liet het er niet bij zitten. Hij stuurde op I juli opnieuw een
brief naar de Vereniging en zette de zaak nog eens omstandig uiteen.
Bordewijk beweerde dat het aanvankelijk niet ging om een conflict tussen

Kitty en Johanna, niaar dat het terugging op een geschil tussen haar en
hemzelf. Bordewijk had Kitty op eigen verzoek, zo beweerde hij, zijn me-
ning  gegeven  over  haar  aandeel  in de dichtbundel Het Witte schip  (1948),
een oordeel dat niet erg positief uitviel. Hij vond Kitty's gedichten niet
bijzonder. Vanaf dat moment ging de bal rollen. De verdrietige en bele-
digde schrijfster zou zich tegenover anderen op denigrerende wijze hebben
uitgelaten over de door Bordewijk verrichte prijsuitreiking aan j.C.
Bloem, in zijn hoedanigheid van voorzitter van de Jan Campertstichting.
Voorts had ze aan derden verteld dat Bordewijk zich, in een telefoonge-
sprek met 's-Gravesande, voormalig recensent bij Het Faderla,id, buitenge-
woon verslagen had getoond over Greshoffs bespreking van Het eiberschild.

De klap op de vuurpijl in deze lastercampagne waren, aldus Bordewijk,
de anonieme brieven die Kitty vanaf 4 augUStuS  I 951 aan Johanna had ge-
stuurd, en die hij als bijlagen bij zijn briefmeestuurde. De Bordewijks had-
den afgezien van het indienen van een strafklacht, nadat Kitty 'beterschap'
had beloofd: ze zou zich voortaan onthouden van laster gericht tegen de
twee.  Dit  had ze zwart op wit toegezegd,  in een brief aan Johanna van  I 4
mei I952 Daarna, en nog zeer recent, had ze echter opnieuw een anonie-
me briefgestuurd, die door een zekere W., schriftdeskundige bij de Haagse
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politie, aan haar was toegeschreven. Bordewijk besloot zijn brief met een
waarschuwing: als de VvL Kitty niet zou royeren, dan stapte hij onniiddel-
lijk op.461,

Kitty was nog niet klaar met haar offensief. Op 8 juli van datjaar ontvin-
gen de Bordewijks opnieuw een anoniem briefie, waarop Bordewijk de
VvL op 20 juli schreefi commentaar leek heni overbodig.46' Johanna had
inmiddels een strafklacht tegen Kitty ingediend. Opvallend is dat Kitty
eerst de stichter van het onheil, Bordewijk, aanpakte en daarna ook Johan-
na bij de zaak betrok. Deze verdedigde haar man niet hand en tand en deze

houding heeft Kitty geYrnteerd. Bovendien was Bordewijk stabieler dan

Johanna, zoals nog blijken zal. Wellicht had Kitty het idee dat haar pijlen
afketsten op het staalharde pantser waarmee Bordewijk zichzelf gewapend
had en probeerde ze hem daarop via Johanna te treffen. Ofwas er wellicht
meer aan de hand dan een simpele ruzie over een literaire kwestie? Het is
zo moeilijk voor te stellen dat Bordewijks niinder flatteuze woorden over
Kitty's dichterlijke kwaliteiten zulke grote en ingrijpende gevolgen kon-
den krijgen. Het 'waarom' zal wel een vraag blijven: de betrokkenen heb-
ben het antwoord in hun graven nieegenonien.

Daarop bleef het een hele tijd stil. De twee partijen hielden vast aan hun
eigen standpunt. De VvL wilde zich niet mengen in ruzies die op privdge-
bied werden uitgevochten, en Bordewijk was en bleefvan mening dat het
een geschil betrofmet implicaties van literaire aard. Bordewijk doorbrak op
26 februari  I 953 de impasse met zijn opzegging van het VvL-lidmaatschap.
Hij wilde niets meer met die club te maken hebben en wenste ook geen
berichten meer te ontvangen. 462

De auteur had een dag tevoren eveneens zijn lidmaatschap van de Maat-

schappij der Nederlandse Letterkunde opgezegd: 'Tot mijn leedwezen zie
ik mij genoodzaakt mijn lidmaatschap van de Maatschappij der Neder-
landse Letterkunde met ingang van heden te beeindigen. Dit leedwezen is
groot, vooral ook omdat ik het voorrecht had gedurende zes jaar lid van
het Bestuur te zijn en met mijn medebestuursleden op de meest prettige
wijze samen te werken. Maar ik zie geen andere mogelijkheid. Elke aanra-
king met het lid Mej. K.H.R. de Josselin de Jong, waarvan de vermijding
in mijn macht ligt, wens ik te ontgaan. Dit houdt in dat, nu zij niet kan (of
wil) ophouden lid te zijn, ik voor haar het veld zal ruimen. De reden van
mijn besluit wil ik nog in het kort herhalen.  Mej. de Jong heeft aan mijn
vrouw zes anonieme brieven geschreven en gezonden, met leugenachtige
en onwaardige inhoud, feiten die uiteraard niet alleen voor mijn vrouw,
maar ook voor mij een beledigend karakter hebben. Zij heeft na politie
onderzoek erkend de schrij fster en verzendster van de eerste brief te  zijn.
De overige, waarvan zij het auteurschap afwees, zijn door de schriftdes-
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kundige der Haagse politie [...] met volkomen beslistheid als van haar af-

komstig aangewezen. De strafzaak heeft geen voortgang gevonden op
grond van beperkte aansprakelijkheid. [...] De statutair verschuldigde con-
tributie over het lopende verenigingsjaar is voldaan. Daar ik intussen vanaf
heden niet ineer als lid wil worden aangemerkt gelieve U zo goed te zijn
voor de verdere duur van dat jaar mij ook niet nieer de voor leden bestem-
de berichten toe te zenden. Ik nioge eindigen met het uitspreken van mijn
beste wensen voor de bloei der Maatschappij.'463

Het zal hem vooral hard hebben getroffen dat in beide besturen mensen

zaten die hij al jaren kende en die hem, voor zijn gevoel althans, in de
steek lieten.  Zo was zijii vriend Donkersloot (Anthonie Donker) in die ja-
ren voorzitter van de VvL en Van Vriesland, die hij inmiddels goed had
leren kennen, bestuurslid.

De affaire echode door in een aantal correspondenties tussen letterkundi-
gen die vanafde Zijlijn toekeken. Kitty had bij Top Naeff en Ina Boudier-
Bakker al geklaagd over de handelwijze van Bordewijk. Deze laatste
schreet- op 27 mei  1952 - nog v66r het laatste briefe van Kitty - over de
onenigheid met Kitty aaii Top Naeff, met wie hij al langer correspondeer-
de en die hij kende als bestuurslid van het Anjerfonds Zuid-Holland. jo-
hanna had Naeffblijkbaar al geschreven over het geval en Bordewijk wilde
daar iets aan toevoegen, 'Onidat wij collega's zijn, omdat ik vele jaren ge-
leden het voorrecht hAd enige brieven over letterkunde met U te wisselen,
eli thalls hab met U te behoren tot het Bestuur van het Anjerfonds'.464

Bordewijk had inmiddels, zo schreef hij haar, een drietal besturen van or-

ganisaties een brief gestuurd, vergezeld van bewijsstukken (kopieen van
Kitty's brieven) die hen ertoe nioesten bewegen Kitty als lid te royeren.

Zo niet. dan stapte hij zelf op.  'lk hoop van harte dat er geen verkoeling
tussen U en niij zal intreden, niaar wijk niet af van de thans ingeslagen
weg. MiJn vrouw eve n 111in.'

Naeff echter koos partij voor Kitty, al liet ze Bordewijk daarover in het
ongewisse. Op  13 Juni schreef Naeff aan Kitty: '[...] hopelijk  ziln de B.'s
[Bordewijks] liu ook uitgeraasd, zonder al te veel kwaad te hebben ge-
sticht.' Ina Boudier-Bakker was op 23 111ei ook van de partij, toen ze Kitty
een hart onder de rieiii stak: 'Och lieve Kit, wat zijn dat nu weer voor nare
dingen - wat doen ze je 61211? ! I...l hoor es, wij geloven van al dat gezaiiik,

en gekuip en gelieg itiets, geen halve cent. I...] Wat 'n niensen, enfin, olize
lieve wereld holt maar nice als er iets te kletsen valt.' Enzovoorts, enzo-
voorts. Boudier deed haar uiterste best oni het echtpaar Bordewijk zo

zwart mogelijk af te schilderen en alle schuld op hen af te schuiven. Kitty
op haar beurt meldde op I 8 juni dat Bordewijk, nog voordat de laatste ver-

gadering van de Maatschappij iii Leiden begonnen was, de zaal verliet om-
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dat Kitty er was. De voorzitter was haar 'echt hartelijk' tegemoet geko-
men. De opmerking die ze vervolgens maakte, heeft iets weg van een be-
dekte schuldbekentenis: 'Maar ze denken er geen van allen over I...] me te
royeren.' Top Naefftenslotte vond het, zo schreef ze haar vriendin op 23
juni, prachtig dat Bordewijk uit Leiden was weggevlucht - 'met zijn staart
tusschen zijn beenen' - en wenste haar met kerstmis I952 een beter jaar
toe: je kunt er nu toch wel zeker van zijn dat je niets nieer overkomen zal
van de kant van de B.'s, en de heele zaak uit je hoofd zetten. 1)0 it now!'

Opnieuw Couperus

De literator niet wie Bordewijk zich opnieuw bezighield was Louis Cou-
perus.  OP 4 april  I 952 koiidigde uitgeverij Van Oorschot,  namens de ze-
ven uitgeverijen die aan het project deelnamen, de uitgave aan van het ver-
zameld werk van Couperus. De eerste poging tot zo n uitgave werd
gevolgd door een tweede die meer succes had. Bordewijk was deze keer
overigens niet bij de redactie betrokken. Op I 7 oktober 1952 werd het eer-
ste decl van het verzameld werk aangeboden aan de weduwe van Coupe-
rus, tudens een gala-avond in de Haagse Koninklijke Schouwburg.465

Bordewijks bijdrage aan de feestvreugde werd opgenomen in de buiidel
Over Louis Coupents, een uitgave van de samenwerkende uitgevers, die
verscheen ter gelegenheid van het uitkomen van het verzameld werk. Iii
'Louis Couperus en de fantasie' liet Bordewijk niet na om de internationa-
le portuur van Couperus te accentueren, daarbij ook een anekdote aanha-
lend waarin het, volgens Bordewijk, misplaatste gevoel van minderwaar-
digheid van otis volk ten aanzien vati zijn eigen verdiensten naar voren
komt: 'Het openbaarde de typisch Nederlandse bevreesdheid om groot te
schijnen, die ons zo vaak, zo graig en zo beschamend doet spreken van
'ons kleine landje'.' (xI, 5 I 5) Met Couperus in hand en hoofd konden we
onze buurlanden niet opgeheven hoofd tegenioet treden, aldus Bordewijk.
Hij heeft de hem ter beschikking staande bladzijden ook gebruikt om een
van zijn veelvuldig bereden stokpaardjes van stal te halen: het gebrek aan
fantasie in onze letterkunde. En waaroni?: '[...] omdat zij  voor ons volk als
geheel weinig aantrekkelijks bezit.'  (xi,  5 I6) Daarom ook zou Couperus'
meer 'huiselijk werk' (Bordewijk) beter bij zijn Nederlandse lezers in de
smaak zijn gevallen. Het huiselijke paste beter bij onze geaardheid. Borde-
wijk hield daarentegen meer van het werk waarin de warmere landstreken
werden opgezocht; dan kwam Couperus 'tot werk van groter formaat.'
(XI, 5 17) Hij noemde kort De stille kracht en stapte snel over op het zuiden
met De berg van liclit, de roman die hij in de krant prees en volgens hem tot
de wereldliteratuur gerekend mocht worden. 'De fantasie kwam hier tot
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volle bloei.' (xi, 5 I 8) Hetzelfde gold voor Iskander 'Dit boek werd een der
toppunten van zijn oeuvre en van de wereldliteratuur.' (xi, 519)

Achter Bordewijks bewondering lijkt zich frustratie te verschuilen. Hij
besefte zelf een tcht Nederlands schrijver te zijn.  De man die als criticus
vond dat we niet onze literatuur meer de 'export' op moesten zoeken, was
niet zijn eigen werk niet in staat oni daar een substantiele bijdrage aan te
leveren. Hij die voor de Nederlandse letterkunde internationale aspiraties
had, is zelfnooit ontstegen aan de vaderlandse kleibodem. Bordewijk sloot
zijn eerbetoon aan Couperus af met de regels: 'Wij bezitten geen
Panth6on, geen Westminster Abbey, zelfs geen National Portrait Gallery.
Daarvoor zijn wij Nederlanders. Maar wij kunnen pogingen tot redres

doen overeenkoinstig onze volksaard. De uitgave der verzamelde werken
vati Couperus is daarvan een voorbeeld, en een goed.' (xI, 520) Zo werd,
bijiia dertig jaar lia de dood van de schrijver,  toch  nog een praalgraf opge-
ncht.

Dezelfde maand verrijkte Bordewijk de Nederlandse literatuur met een
literair pronkstuk. De roman De doopt,o,it mag zonder reserve worden beti-
teld als een van zijn grootste romans, in iedere betekenis van het woord, al
behoort het boek nu helaas - en ten onrechte - tot zijn niinder bekende
werk.
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HOOFDSTUK VEERTIEN

Zware jaren

Een ronian S la Couperus

De doopvo,it is een nionumentale roman. Het bouwwerk bestaat uit drie
delen, overeenkomstig de onderdelen van een doopvont: voetstuk, zuil en
bekken. I)eze worden in het boek op een symbolische wijze gebruikt door
hoofdfiguur Amos de Bleeck, even oud als Bordewijk op dat monient
(achtenzestig), als hij een van zijn favoriete onderwerpen aansnijdt: het fe-
nonieen 'vrouw'. 'De vrouw staat op een voetstuk. H:tar voetstuk is de
man.' (Iv, 48) De vrouw is, deze vergelijking doortrekkend, de zuil en sa-
men voeren man (voetstuk) eli vrouw (zuil) tot het huwelijk (het bekken)
In de roman vornien - als eerder in Eiken van Dodona, Noorderliclit en later

in Bloesenitak, Tdding van ver en De Go/benons - de intermenselijke relaties
binnen diverse families de basis van het verhaal, geheel conform de eis die
Bordewijk aan de roman als genre stelde.466

Bordewijks lijvige boek doet in bepaalde opzichten denken aan de
Haagse romans vall Couperus. Ook hier een schets van het society-leven
in Haagse kringen en omgeving, terwijl de 'jours' van Sara bijeenkonisten
in Elific Vere en De boeken der kleine zielen in herinnering roepen. Nu was
Bordewijk in de jaren voor eli rond zijn roman vrij intensief bezig geweest
met Couperus. Zonder te willen beweren dat deze benioeienissen hem
hebben aangezet tot het schrijven van zij,i 'Haagse' roman, is het evenniin
uitgesloten dat er een bezielende werking van Couperus' werk is uitge-
gaan. Couperus beschreef het Haagse society-leven rond de eeuwwisse-
ling; Bordewijk heeft datzelfde leven van net na de oorlog tot onderwerp
van zijn roman gemaakt.

De Bleeck en zijn schepper Bordewijk hebben veel gemeen. In de eerste
plaats hun leeftijd, hun Haagse gyniiiasiale verleden en hun juridische op-
leiding. Verder hebben ze een gemeenschappelijke voorkeur voor de oude
Hollandse en Vlaamse meesters, zijn ze trots op het roemrijke verleden van
Holland en voelen ze zich aangetrokken tot het fin-de-si6cle, en voor ver-
val in het algemeen. Een rijtje dat lijkt op dat van Ewijk uit Apollyon, ook
een personage dat het een en ander met Bordewijk deelt. Een mooie ka-
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rakteristiek, die zowel op De Bleeck als Bordewijk slaat, is: 'Als zakenman
Ilees: advocaat] was hij realist en rationalist, als gevoelige [lees: schrijver]
was hij godsdienstig en neigde hij naar mystiek.' (tv, 378) Om de lijn naar
Apollyon nogmaals te trekken: deze twee kanten zijn daar verdeeld over

Ewijk (de gevoelige) en Starnmeer (de realist en rationalist).
Bordewijk heeft niet al het autobiografische materiaal in handen van De

Bleeck gegeven. Diens zwager Bearda krijgt last van galstenen en onder-
gaat een riskante operatie. Deze mislukt, er treden complicaties op, en hij
moet opnieuw worden geopereerd. De auteur beschreef hier zijn eigen
geval. In hoeverre Bearda's toestand, gedachten en ideeen hun wortels in
de realiteit hebben is niet na te gaan. In de beschrijving ontmoet de lezer
steeds elementen die verwijzen naar Bordewijks eigen leven. Bearda's
moeder bracht vijf zoons ter wereld, evenals die van Bordewijk, en Bearda
was de vierde zoon, evenals Bordewijk. Het loopt vrij goed af met Bearda.
In de lente wordt hij uit het ziekenhuis ontslagen - Bordewijk verliet het
Haagse Bronovo-ziekenhuis in april - en hij kan tegen de zomer weer met

zijn werk beginnen. Bearda zal vanaf dat ogenblik regelmatig instorten,
evenals Bordewijk, 'en bleefrnin of nicer een wrak.' (Iv, 525) Bearda ver-
zuurt: 'Een voorbeeldige zieke in het hospitaal, begon hij thans liumeurig-
heid te vertonen. [...] Hij werd ongeduldig en kribbig, hij werd lastig, zo-
wel in huis als op de fabriek.' (ibidem) Volgens Johanna was haar man
eveneens een voorbeeldige zieke,  maar of hij later 66k lastig werd?

In de roman keren namen terug van coniponisten. schilders en schrijvers
voor wie de auteur bewondering had. In ettelijke passages die handelen
over de coniponist CEsar Franck klinkt de stem van Bordewijk door. Hij
schreefover zijn 'contact' met Franck: 'Eens kreeg ik een stuk papier met
origineel notenschrift van Ctsar Franck een ogenblik in mijn vingers, en ik
kan u verzekeren dat er iets onbeschrijfelijks door mij heen ging, want
Franck is voor mij de grootste componist. Zulk een schier lijfelijk contact
met het genie, ook na zijn dood, is onvergetelijk.' (xIII, 65-66) Bordewijk
laat de naam Franck met grote regelmaat vallen in zijn werk. In De laatste
eer komt een grafrede 'Op Casar Franck' voor. Toen Bordewijk eens een
bezoek aan Parijs bracht, maakte hij dezelfde wandeling als Franck toen
deze vanuit zijn woonhuis naar de Sainte Clotilde, waar hij organist was,
moest lopen.

467

Karakteristiek, zoals in Noorderlicht,  is het antisemitisme van de hoofd-
persoon. De Bleeck heeft, als verstokte antisemiet, tijdens de oorlogsjaren
wel joodse onderduikers gehuisvest, evenals Bordewijk die, zoals we eer-
der hebben gezien, een kritische en tweeslachtige houding tegenover jo-
den innam.468 Het antisemitsme in het werk van Bordewijk is te opvallend
om te negeren. je vraagt je af, gezien wat er in de oorlog is voorgevallen,
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waarom de auteur niet op een andere manier met dit motief is omgegaan.
Weliswaar is op verschillende plaatsen te lezen wat voor verschrikkelijks
het joodse volk heeft moeten ondergaan, inaar daar staan passages tegen-
over die bepaald kwetsend geweest kunnen zijn voor een aantal lezers.

De oorlog speelt een grotere rol dan ooit tevoren in Bordewijks werk.
De Bleeck is gewond en vervolgens vernlinkt geraakt bij het redden van
een gezin uit hun woning, tijdens het bombardement op Rotterdam van
14  mei    I 940.   Zijn neef Frederik Bearda  is  oorlogsslachtoffer.  Hij   heeft

meegevochten in het verzet, is daar later aan onderdoor gegaan en behoort
nu tot de door de oorlog uit het lood geslagen jeugd. Zijn vader is ook niet
onberoerd gebleven door de bezetting. Hij droomt dat hij zijn eigen, ver-
trouwde woning moet opgeven voor een ander huis. Als hij wakker
wordt, is Bearda nog in de eigen woning, 'het huis dat zo vaak sedert de
bezetting, en ook thans weer, door zijn dromen had gespookt'.  (Iv,  I 13)469
Opnieuw is er overeenkomst met de werkelijkheid. Johanna schreef, een
jaar na het uitkomen van De doopvont, dat haar man deze ervaring deel-
de. 470 Ook de inwoningsproblematiek komt ter sprake, waar zovelen als
gevolg van de oorlog nice te maken kregen, als aanbieder of vrager van
onderdak. Het lijkt erop dat de auteur pas jaren tia de catastrofe behoefte
heeft gehad om er in zijn werk uitgebreider gebruik van te maken.

In meer algemene zin is de roman een typisch produkt van Bordewijk, met
bekende thema's en motieven. De onkenbaarheid van de menselijke drijf-
veren: waarom reageert iemand zoals hij of zij reageert? De complexiteit
van de menselijke geest: '[...] van de structuur van geest, ziel en instinct
weten we nog niets . CIV, 422) De ondergang van de elite en de opkomst
van het volk. De afnemende mannenmacht ten gunste van de vrouwen.
Het monsterlijke, dat gestalte krijgt in de helse Owens-Oessenmachine en
het duistere en demonische, gesymboliscerd door een groepje van vijf
mensen die als schimmen door het verhaal glijden: de 'zwarte hitte'. De
dood als overgang naar een ander leven, en ook nu weer de gewoonte om
tijdens het leven al volop met de dood bezig te zijn. Seksualiteit en sek-
sueel afwijkend gedrag. De relatie huis-mens - Sara is zelfs verliefd op haar
huis - en de invloed die architectuur op de mens kan hebben. Het corres-

pondentie-motief: Bearda en Gerda, die met onzichtbare draden aan el-
kaar verbonden zijn. De ontoereikendheid van taal als communicatiemid-
del  ('De  taal  was  maar een lapmiddel, vol onzekerheden.'   Iv,   334)·  De
invloed van de godsdienst, waarbij het Oude boven het Nieuwe Testa-
ment wordt gesteld, zoals ook in de Fantastische venellingen het geval was:
'Voor hem [de vader van De Bleeck] was God zoals Christus predikt soms
iets te zoet. Hij voelde meer voor de strijdende en wrekende Jaweh,  meer
voor zwaard, bloed, vuur en as, dan voor zalf en wierook:  (Iv, 42).  De
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mens is paar: man en vrouw zijn produkten die op dezelfde grondslag ge-
baseerd zijn. Een greep uit het gemeenschappelijke in een groot deel van
Bordewijks oeuvre.

De auteur heeft zijn personages vaker hardop laten filosoferen over de
me est uiteeiilopende levensbeschouwelijke onderwerpen - denk aan de
vaak boeiende overpeinzingen van Henri uit Rood paleis - maar nooit zo

veelvuldig en diepzinnig als De Bleeck in deze roman. johanna Bordewijk
schreef in dit verband  over een leefregel, gebaseerd  op  werk van oosterse

wijsgeren. De mens van zestig jaar en ouder - naar Bordewijk vertaald
vanaf oktober 1944 - is vrij, als hij dat wil, om zich terug te trekken uit de
wereld en zijn blik niet naar buiten Inaar naar binnen te richten.471 En dat is
precies wat Bordewijk in toenemende mate ging doen, waarbij zijn ziekte
eeii cruciale rol kan hebben gespeeld. Hij had de dood iii de ogen gezien
en zal zich, nicer dan ooit tevoren, niet het 'leven' na dit leven in zijn werk

gaan bezighouden.
Deze beschouwelijke kant manifesteert zich voornamelijk in zijn ro-

nians, waarin Bordewijk zijn eigen verouderingsproces beschrijft. Ging
zijn aandacht in bundels als Bd gasticht en Het eiberschild, maar ook in de ro-
nians Rood paleis en Karakter uit naar de periode rond de eeuwwisseling,

zijn eigen jeugdjaren, in de romans van na de oorlog blijft Bordewijk dich-
ter bij de tijd waarin hij op dat ogenblik leeft, en ook de situatie waarin hij
verkeert. De aandacht verschuift van verleden, de jeugd, naar heden, de
ouderdom. De romans worden contemporain. Introspectie is de karakte-
ristiek waarniee een belangrijk decl van dat latere werk kan worden aange-
duid. Dit geldt iii bijzondere mate voor de vier ronians De doopvont, Bloe-
seintak, Tidding van ver en De Golbertons. Het zijn ouderdomsronians,
geschreven door een tot rijping gekomen auteur.

In Bordewijks oeuvre zijn, voor wie het scherp wil stellen, vier cesuren

aanwijsbaar. In de eerste plaats de overgang van de fantastische vertellingen
naar de 'trits' begin jaren dertig. Hierbij ging het oni een verandering iii
zowel vornitechnisch als stilistisch opzicht. De tweede ligt iii de tweede
helft van de jaren dertig, toen Bordewijk de stijlschroef minder strak aan-
draaide en zijn Karakter schreef. De auteur was daartoe wel gedwongen,
want hij wilde een goede roman schrijven - Rood paleis wis in zijn ogen

mislukt - en een kortadenuge stijl leende zich daar absoluut niet voor.
Eind jaren veertig, begin jaren vijftig keerde Bordewijk kort terug naar het

experiment, met de bundels Vertellingen van generzijds en Studibi in volks-
structutir. Er is een link tussen de sfeer van deze verhalen en die van bepaal-
de verhalen uit De iviiNerdrank. Werd het terrein van het surrealisme in het

laatste geval voorzichtig verkend, in de twee bundels wordt het uitgebreid

geexploreerd. Met De doopvont brak, in zekere zin, de laatste periode van
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Bordewijks schrijverschap aan. De auteur liet met zijn laatste romans zien
dat hij meer kon dan mensen vooral van de buitenkant beschrijven. Ex-
treem gesteld bewoog zijn werk zich van extravert naar introvert, een be-
weging die weerspiegeld wordt in de beschrijving van personages. Lag het
accent aanvankelijk op het uiterlijk, en speelde het karakter een bijrol, in
de loop der jaren wijzigde deze verhouding zich. Bordewijks laatste vier
romans zijn psychologische romans, waarin de nadruk valt op relaties tus-
sen mensen. Het zijn 'menselijke' boeken, met meer warmte erin dan in
zijn voorafgaande werk. Er valt ook minder lichtop 6611 negatieve figuur,
die in feite de hele handeling bepaalt. Tot en met Eiken van Dodona was er

sprake van polarisatie in karakters: er waren engelen en duivels. In de ro-
mans die erop volgen, blijft Bordewijk dichter bij de realiteit: figuren heb-
ben zowel een zwarte als een witte kant. De nuancering in karakters is gro-
ter geworden en het psychologisch inzicht verdiept. De scherpe kantjes
waren eraf.

Boekbesprekend Nederland reageerde wisselend op De doopvont. Een van
de weinige puur negatieve reacties kwani van J.W. Hofstra in Elseviers
Weekblad Van 22 noverliber I952. 'Nicuwe Bordewijk veroorzaakt droevig
heimwee' staat er boven zijn stuk. Nu had Hofstra nog wel een appeltje te
schillen met Bordewijk. Deze besprak  op 4 maart  I 950 Hofstra's  Een  man
alleen en vond het een pretentieus boek dat vreselijk overschat werd. Hof-
stra had op zijn beurt weinig goeds over De doopvont te melden: 'Om het
maar ronduit te zeggen:  dit boek is vervelend.' En: 'de traagheid  [...]  heer-
send  in deze roman  is  niet het gevolg van wijsheid  [...]  maar een gebrek
aan helder zicht op de medemens, van literaire egocentriciteit, waardoor
de analyse mislukt en de synthese uit moet blijven. In het oeuvre van
Bordewijk is deze 'Doopvont' van weinig of geen belang.' Bordewijk
kraakte op zijn beurt het volgende boek van Hofstra, Engelen van mensen, in

ziln recensie van 23 mei 1953·
In het Parool van  I 4 november namJ.A. Blokker het Bordewijk kwalijk

dat de oorlog in de roman zo'n geringe rol speelde, wat objectief be-
schouwdjuist is, maar als je naar de rest van zijn naoorlogse werk kijkt is de
rol van diezelfde oorlog nog nooit zo groot geweest. Blokker: 'En de om-
standigheid, dat het in de jaren na de tweede wereldoorlog speelt, zonder
dat dit anders merkbaar is dan door terloopse wijzingen naar woningnood,
Korea en de oorlogsjeugd, is tekenend voor het uitsluitend verbale karak-
ter van een werk'. Wellicht zijn dit soort opmerkingen ingegeven en ver-
sterkt door het feit dat er in de jaren na de oorlog veel oorlogsliteratuur
verscheen en dat Bordewijk zich niet liet verleiden om met de stroom mee
te roeien, tot ergernis van de criticus.

Positief daarentegen waren Hans Warren in de Provinciale Zeeuwse Cou-
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rant van  I 5 november - 'het is Bordewijk op zijn best, en, voorlopig al-
thans, de kroon op zijn levenswerk als schrijver.' - Pierre H. Dubois in Het
Vaderland een week later - 'De roman De Doopvont [...] die mij een van
de belangrijkste boeken van Bordewijk lijkt'. -, terwijl ook Vestdijk in het
Alge,neen Handelsblad van 13 december zijn waardering voor het boek uit-
sprak. Vooral de bespreking van Dubois is belangwekkend omdat hij -
sterker dan andere recensenten - de roman een plaats probeerde te geven
in het oeuvre, meer nog in het denken van de auteur. 'Naar mijn niening
is deze ronian niisschien het meest rijpe, het meest nienselijke en zeker 't
meest naar de kern van zijn denken toegeschreven boek van Bordewijk.
Het bevat zowel de premissen, als de synthese van zijn levensopvatting.'
Deze levensopvatting komt aan het einde van het boek in een overpein-
zing van De Bleeck aan het licht. Dubois vat haar sanien: 'De mens moet
niet trachten alles te brengen onder eeti noemer [...]. Wij komen nooit
verder dan de natuur van onze hersens. De grens van ons weten is per slot
de grens van onze vatbaarheid om te weten.' Het besefdat niet alles gewe-
ten kan worden, dat er een gebied is dat de menselijke geest nooit zal be-
treden. Er zal altijd iets onkenbaars blijven, een 'terra incognita' waar
Bordewijk zich vooral in zijn Vertellingen van ge,terzijds mee beziggehouden
heeft maar dat al in zijn vroegste werk herkenbaar is. De doopvo,it kan als
een literaire uitwerking worden opgevat van Bordewijks persoonlijke le-
vensfilosofie, met De Bleeck als zijn spreekbuis.

Op  I 3 november hield Pierre H. Dubois een lezing over Bordewijks werk
in het algenieen en De doopvont in het bijzonder. Hij deed dit, volgens de
verslaggever vaii Het Vaderland van 14 november, 'in de tot de laatste plaats
bezette lunchroom van De Bijenkorf' in Den Haag. Dubois zei over de
jongste rotiian van Bordewijk dat de auteur een menselijke belangstelling
had gekregen: '[...1 scherpe tegenstellingen zijn er in achterwege gebleven,
er wordt in gezocht naar een evenwicht van mens tot 11-lens.' Bordewijk
trad na de pauze op. Hij sloot in zijn lezing aan op theme's die hij ook in
zijn kritieken voor de krant behandelde: het niveau van de Nederlandse
letterkunde in Europees verband en het belang van liet korte verhaal. Ten-
slotte las hij twee verhalen uit eigen werk voor: 'De fruitkar' en 'Voor-
jaarsmoeheid'.

Herinneringen

Het jaar  1953  was, wat Bordewijks literaire produktie betreft, buitenge-
woon mager. Deze kleine produktie was grotendeels te wijten aan ziekte,
waardoor Bordewijk opnieuw werd getroffen.  Op 29 oktober schreef hij
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aan Bert Bakker zich na ziekte in veel opzichten te moeten beperken en
sprak hij de hoop uit dat zijn gezondheidstoestand het hem zou toestaan

nog een bijdrage voor Maatstafte schrijven. 472
Het jaar kenmerkte zich daarnaast door weinig persoonlijke belevenis-

sen die de moeite van het vermelden waard zijn. Er was de verschrikkelij-
ke watersnoodramp van februari, waarover hij een jaar later opmerkte:
'Het heeft geen zin bij dit recente gebeuren stil te staan [...]. Ook hiervan
heb ik alleen het naspel meegemaakt, op de strandboulevard, in de lucht-
sluizen tussen de hotels, over de door de orkaan opgebroken plaveisels van
rijweg en trottoirs:  (xl,  I 4)  Toen de storm losbrak reisde Bordewijk met
de trein van Amsterdam naar Den Haag 'Onderweg had de wind hevig
gedrukt tegen de zijden der elektrische, op het Stationsplein vond ik al een
storni,  en in de nacht dreunde het urenlang op de kap van mijn huis.'  (ibi-
dem)

In oktober bood de auteur Halte Noordstad, aangevuld met vier kluch-
ten, aan uitgeverij Daamen aan. Zijn vaste uitgever Nijgh & Van Ditmar
had er niet zoveel trek in, omdat het genre toneel buiten hun fonds lag en
adviseerde hem zich tot Daamen te wenden. Bordewijk deed dit, zonder
succes overigens, al had Bert Bakker zich aanvankclijk niet afwijzend op-
gesteld.  Op 28 oktober schreef Bakker hem  dat hij eerst Nijgh  nog maar
eens onder druk moest zetten: 'U bent een schrijver uit het fonds van
Nijgh en Van Ditmar. Er bestaat een soort erecode onder de Nederlandse
uitgevers, die inhoudt, dat zij niet schieten onder de duiven van hun colle-
ga's. Ik zou het dan ook niet in mijn hoofd halen, om U voorstellen te
doen t.a.v. enige uitgave. Op hun beurt vind ik echter, dat dit aan Nijgh
en Van Ditmar verplichtingen oplegt. De uitgever, die er happig op is,
voortdurend de goed verkoopbare geschriften van een auteur op de markt
te brengen, moet ook zijn andere werk een kans geven, ook al weet hij van
te tevoren, dat die kansen gering zijn:473 Na Daamen benaderde Borde-
wijk begin mei I954 De Wereldbibliotheek.474 Medio juni berichtte de
uitgeverij hem dat ze het risico te groot achtte en dat van uitgave werd af-
gezien.475 Uiteindelijk verscheen Halte Noordstad pas in juni I 956 bij Schel-
tema & Holkema te Amsterdam, waar datzelfde jaar ook Geachte confr2re
uitkwam, twee jaar later gevolgd door De aktentas, Tien korte verhalen.

In biografisch opzicht verschenen er in september I953 twee interessante
bijdragen. De eerste was te vinden in het Advocatenblad, 'Herinnering,
meest aan G.C.A. Oskam'. Bordewijk schreefover zijn begintijd als advo-
caat toen hij voor Oskam de rol mocht gaan verzorgen - en later ook voor
anderen - totdat hij in december I 919 naar Schiedam vertrok.  Uit het stuk
spreekt een grote bewondering voor de advocaat En de mens Oskam.
Bordewijk prees de esprit waarmee Oskam voor de rechtbank optrad, met
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grote gebaren die schril moeten hebben afgestoken tegen zijn eigen inge-
togen manier van optreden.476 De twee konden het goed met elkaar vin-
den en kwamen geregeld bij elkaar over de vloer.

In het stuk haalde Bordewijk een oorlogsherinnering op. Oskam en hij
liepen samen door Rotterdam. Oskam rookte een sigaar, een produkt dat
niet meer te krijgen was maar hij had de sigaar van een client gekregen.
'Opeens zei hij: "Dat ding bevalt mij niet", en achteloos gooide hij het tus-

sen het puin  en de  puinflora  [...].  Indien  hij werd opgemerkt, hoe gretig zal
er dan wel naar dat resterende driekwart sigaar zijn gezocht, hoe bloedig
mogelijk daarom zijn gevochten? Ikzelfzou graag de eerlijke vinder zijn ge-
weest, maar men moet toch ook buiten kantoor en rechtszaal zoveel moge-
lijk de eer van de stand ophouden. Wij liepen dus verder: (xi, 303-304)

Het citaat zegt iets over zijn situatie van destijds door het verhaal over
Oskam nu juist met dit voorval te besluiten. Veelzeggend is de zinsnede
'de eer van de stand ophouden'. Ze heeft iets lachwekkends, maar Borde-
wijk is hier, ondanks de humoristische ondertoon, serieus. Een advocaat
had zich in het openbare leven voorbeeldig te gedragen, hij nioest een

voorbeeldfunctie vervullen volgens de (niet formele) erecode.

'La Haye, par un habitant' verscheen in Maatstqf en is autobiografisch ge-
kleurd. In het inleidende gedeelte blijkt Bordewijks voorkeur voor steden
en hun architectuur, een liefde die terug te voeren is op de vakanties die hij

als puber in zijn geboortestad Amsterdam doorbracht. De door stegen
zwervende Ferdinand, zestien of zeventien jaar oud, groeit op  tot de op
hoge leeftijd door steden rondwandelende Bordewijk. Aan het slot schreef
Bordewijk over zijn keuze voor de architecturale benadering van Den
Haag: 'Zij ligt hierin dat de architectuur valt binnen ieders bereik en toch
slechts zelden wordt opgemerkt. Zij moest de populairste kunst wezen, en
zij is de impopulairste: (xI, 540) Met het hoofd in de nek (de gevels) was er
veel bijzonders te ontdekken, volgens Bordewijk. 477

In 'La Haye' staat zijn woonstad centraal, maar is ze evenzeer aanleiding
om te filosoferen over het fenonieen stad in het algemeen. De lezer her-
kent talrijke elementen die in Bordewijks verhalende werk terugkeren,

zoals de aantrekkingskracht van het africhtelijke: 'Een slop kan veel be-
langrijker wezen dan een avenue, een onbewoonbaar verklaarde woning
dan een paleis.'  (XI,  523)  De omzwervingen van zijn personages zijn geba-

seerd op die van henizelf, de sfeer die de jonge Bordewijk in de achter-
buurten heeft geproefd ligt als een oude, groezelige deken over de verha-
len in een bundel als Het eiberschild. In een van de stukjes waaruit 'La Haye'
is samengesteld, gaf de schrijver enkele aanwijzingen aan zijn lezers. Hij
schreef bijvoorbeeld over een Haags meisje, een beroemde schoonheid
met blond haar, dat hij nooit had kunnen vergeten. 'Daarom herinner ik
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mij haar het liefst als het Haagse meisje in de grote deur, in een lijst van ei-
ken, tegen een blanke coulisse van stuc en travertijn, - een meisje op wie

men een blik werpt in het voorbijgaan.' (xi, 536) Dit meisje kan model

hebben gestaan voor dat uit 'Het gele huis' (1939) en voor Anna Linde uit

'Huis  te  huur'  (I 93 8). Bordewijk beschreef enkele regels verder  'een  huis

in de Laan Copes met een ijzeren agave  op het balkon'.  (xI,  537),  een bij-

zonderheid die gebruikt is in 'Ijzeren agaven' uit De wingerdrank.

Spoken in een Schevenings huis

Bordewijk was vrij introvert, bespiegelend en filosofisch van aard, zijn
vrouwjohanna was veel spontaner en droeg het hart op de tong. Typerend

is de toon van de brief die ze op I 2 december I95 I aan Amoene van Haer-
solte schreef: 'Allereerst zeg ik U hartelijk dank voor Uw vriendelijke op-

dracht in het boekje Lucile, dat U ons toezond. Ik heb het onmiddellijk

mijn man afhandig gemaakt en gelezen'.478 Ze is heel direct, zegt onom-

wonden wat ze van iets vindt, wat haar wel eens in moeilijkheden heeft

gebracht, Deze directheid. in combinatie met haar sterke wil, zorgde voor

grote problemen in de daarop volgende jaren.
Deze zijn gelokaliseerd rond het huis dat de Bordewijks in juli  I 953  be-

trokken: het Scheveningse 'Hejmo Nia' (Esperanto voor 'Ons tehuis'). De

villa was (en is nog altijd) gelegen aan de Parkweg 9a, werd ontworpen

door Dolf Broese van Groenou en is gereedgekomen in de zomer van

I 908. Na de Tweede Wereldoorlog besloot de farnilie Broese van Groenou

er een woongemeenschap te vestigen, want het huis was te duur en te

groot voor een van de familieleden. Er ontstonden allerlei (onder nieer fi-

nanciele) problemen  en  dat had in  I 95 I  het  failliet van  de  woongemeen-

schap tot gevolg. 'Nadat alle dwarsliggers waren verdwenen en idealisti-

sche ballast overboord was geworpen, was Hejmo Nia gewoon weer een
mooi huis waar een aantal mensen samenwoonde. De onderlinge vrijblij-
vendheid werd benadrukt. ,479

Er was een eetzaal, waar men elkaar kon treffen, maar daartoe bestond

geen enkele verplichting. Het huis werd in de regel bewoond door ten

hoogste achttien mensen van verschillende leeftijden, gehuwd ofniet en in
ieder geval kinderloos, maar 66n ding hadden ze gemeen: ze behoorden

tot de meer gegoeden - de huren waren behoorlijk hoog - en hadden vaak

een academische titel. Er was een bestuur, met minimaal drie leden, dat
het financieel beheer voerde en de dagelijkse gang van zaken coordineer-

de, waarbij ook het oplossen van eventuele geschillen hoorde. Datzelfde

bestuur, destijds onder leiding van de neerlandicus A. van Vollenhoven,
had zijn handen vol aan het echtpaar Bordewijk.
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Toen de Bordewijks 'Hgmo Nia' betrokken, beschreven ze zichzelf als
'stille, enigszins teruggetrokken mensen', zo blijkt uit de acceptatiebrief
van Bordewijk van  Io juni  I 953· De bewoners merkten langzaam niaar ze-
ker dat dit misschien voor Bordewijk opging, maar niet voor diens vrouw.
De Bordewuks kregen de beste kaniers van het huis, namelijk wat eens de
salon geweest was op de bel-etage en ook nog de daaronder in het souter-
rain gelegen kamer. Johanna richtte al snel een club op om de bewoners
wat dichter tot elkaar te brengen: sos, ofwel Saamhorigheid Overwint
Scheiding. Dit initiatief kreeg grote bijval  en veel bewoners sloten  zich  er
bij aan. Men kwam geregeld bij elkaar om naar een lezing van een van de
huisgenoten te luisteren, of om gewoon informeel onder elkaar te zijn. Uit
archiefstukken van 'Hejmo Nia' blijkt echter dat er niedio I 955 nog niaar
vijfbewoners lid van sos waren. Dit hangt samen met de problemen die in
de  loop  van  1954  ontstonden  tussen  de  Bordewijks  en  hun  'sympathisan-
ten' aan de ene, en het bestuur en de rest van de bewoners aan de andere
kant. Tot die sympathisanten mocht het echtpaar Bakels gerekend worden.
Hij was de Schiedamse schilder Bakels over wie Bordewijk in I 954 schreef
in 'Twee stadsgezichten van de schilder Bakels'. Daarin karakteriseerde de
schrijver de schilder als een 'zeer vitale' (xI, 545) man, en dat kon hij we-
ten omdat ze hetzelfde huis bewoonden.

De conflicten begonnen tamelijk onschuldig. In mei 1954 miste Johan-
na een paar schoenen. Volgens een verklaring van bestuursvoorzitter Van
Vollenhoven, een jaar later op  IO inei  1955 opgemaakt, verdacht zij het
personeel en had ze aan de huishoudster gevraagd of zij de kaniermeisjes
enkele regels kon laten schruven 'die zij aan een psychometrist wilde voor-
leggen. E. en N. [de meisjes] weigerden, omdat ze dachten dat het voor de
politie was.' Johanna wilde het bestuur ertoe bewegen om de politie in te
schakelen, maar die vlieger ging niet op. Zijzelf nam de stap ook niet en
loofde een beloning van f 5,- uit voor het vinden van haar schoenen. Ach-
terafbleek dat deze tussen de vuile was terecht gekomen waren. Het is niet
de enige keer dat, althans op grond van verklaringen van leden van de
anti-Bordewijk groep, Johanna de indruk maakte paranoYde te zijn. Wie
door de archiefstukken bladert ziet dat er, in plaats van een sfeer van saani-
horigheid, een enorm wantrouwen tussen de partijen bestond. Er werd ge-
kissebist over van alles en nog wat en op afstand IllOet worden vastgesteld
dat het sop de kool meestal niet waard was.

Er zijn ook gebeurtenissen geweest die niet met een simpel schouderopha-
len kunnen worden afgedaan. In een van de stukken wordt, behalve aan
het hierboven vermelde geval, gerefereerd aan de houding van de Borde-
Wijks tegenover een bepaalde huisgenoot 'waarvan Mr. Bordewijk de ver-
denking koestert, dat die niet aan zijn normen voldoet. Te dien aanzien is
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Mr. B. zelfs zo ver gegaan, dat hij, rechtstreeks ofmiddellijk, de verhuur-
ster van het huis bewogen heeft in het dezer dagen aangegane nieuwe
huurcontract een bijzondere, voor de huurster (de Stichting Hejmo-Nia)
bezwarende clausule  op te nemen.' Dit speelde  zich af medio  1955·  Waar

ging het om? De Bordewijks vermoedden dat een van de huisgenoten ho-
moseksueel was en wilden niet met hem onder 66n dak wonen. Dat Bl.'s

opmerking (hij was de advocaat van de stichting) op feiten gegrond was,
blijkt uit een brief van zijn confrdre Bordewijk aan het bestuur, gedateerd
26 juli I955: 'Nadat het nieuwe huurcontract is afgesloten, ook met toe-

stemming  van  de  Heer  G.D.,  zet,  naar  mij is gebleken, deze deelnemer

zijn relatie met de Heer R. in het huis als vanouds voort en wekte daarme-
de op zijn minst 'de toerekenbare schijn' van hetgeen in dat contract nader

staat onischreven. Ik acht mij derhalve verplicht U te wijzen op het gevaar

waaraan deze deelnemer alle inwoners blootstelt.' Niet mis te verstane taal

van iemand die homoseksualiteit als een gevaarlijke afwijking beschouw-
de.

In Bordewijks werk wordt meestal niet erg vleiend over homoseksuali-
teit geschreven. In Apollyon wordt van een 'inversie' gesproken (lI, 68) en
in Tiiding van vcr van een 'neiging' (v, 325), die bestaat 'naast de gewone
erotiek' (idem, 324). In laatstgenoemde roman spreekt Braam Bouwens
van zijn opvatting van zindelijkheid, waarin homoseksualiteit als een aber-

ratie beschouwd wordt. Ida Ina uit De Golberto,is zinspeelt op iemands sek-
suele geaardheid: 'Hij lijkt me zo iemand, enfin, ik hoop dat je me
begrijpt...Ik vind het weerzinwekkend zoals er tegenwoordig over zoiets

wordt gedacht...Op dat punt ben ik goddank nog ouderwets.' (v, 523-524)
Minder verhuld, orndat hij zich daar niet achter een personage kon verber-
gen, was Bordewijk als criticus toen hij Eenzaam avontutir van Anna Bla-

man besprak en schreef over 'zinspelingen op onnatuurlijke aandriften'.

(XII, 282)
De door de Bordewijks 'verdachte' D. schreefoverigens in een briefaan

het bestuur van 8 september dat hij de verplichting op zich nam 'om tussen

des avonds  I I.30 uur en des morgens 8 uur geen bezoekers te zullen ont-
vangen oflogE's te zullen onderbrengen in het perceel Parkweg 9a, tenzij
daartoe door het Bestuur van Uw Stichting speciale toestemming zou zijn
verleend.'

Het was niet de eerste keer dat de Bordewijks actie ondernamen tegen

een bewoner die ze ervan verdachten homoseksueel te zijn. Eerder was het

zelfs om twee bewoners gegaan. Op 2 augustus 1954 stuurde Johanna een
brief aan Van Vollenhoven uit Renkum, een vakantieadres, waarvan de

inhoud erop neerkwarn dat een zekere S. alsook Gr. het huib uitgezet
moesten worden: 'Neemt men de abnormale geaardheid van de beide he-
ren als reden tot uitwijzing, dan zou rechtvaardigheidshalve ook D. daar-
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onder vallen, die verder geen aanstoot geeft.' Geen jaar later werd dus ook
D. aangepakt.

In april I955, voor het 'geval' D. dus, waren de echtparen Bakels en
Bordewijk een proces tegen het bestuur begonnen omdat dit niet voldoen-
de financiele rekenschap over 1954 afgelegd zou hebben. Advocaat Bl.
merkte in zijn pleitnota - het kwam tot een rechtzaak - van  I juni  I 955  oP,
nadat hij alle conflicten uitgebreid had beschreven, dat het volgens hem
om een ordinaire wraakactie van de Bordewijks c.s. ging: 'Bedoeling van
deze actie is klaarblijkelijk voornamelijk de bestuursleden weer opnieuw
met beslommeringen lastig te vallen en persoonlijk op kosten te jagen  [...].
Dit blijkt wel uit het feit, dat deze actie haastig is opgezet zonder dat men
zich tevoren van de reele feiten heeft vergewist en zonder dat men zich
66it t.a.v. de financien heeft geYnteresseerd'. Nota bene twee juristen
(Bordewijk en Bakels) die, volgens de advocaat van de gedaagden (het be-
stuur) hun beschuldigingen op lucht gebaseerd hadden. De arrondisse-
mentsrechtbank van Den Haag oordeelde op 29 juni over de onverkwik-
kelijke zaak: de eisers werden in het ongelijk gesteld en moesten de
proceskosten  ad  f 225,- betalen. Een gevoelig verlies  voor de echtparen
Bordewijk en Bakels.

Daarop werd de discussie over de zaak D. - de vernieende homosek-
sueel - in alle hevigheid voortgezet. Deze keer trokken de Bordewijks aan
het langste eind. D. verliet, 'door privE omstandigheden' zoals hij op 30
oktober schreef, het huis medio december. Het was gelijkspel.

Feit is dat Bordewijk na afoop van het proces tegen het bestuur een
meer dan gemiddelde belangstelling voor het financiele reilen en zeilen
van de stichting aan de dag legde. Hij wilde en kreeg ook inzage in de be-
scheiden: 'Hierbij doe ik U het kasboek en de Ordner van uitgaven weder
toekomen. Aangezien ik nog geen gelegenheid heb gehad tot meier dan
vluchtige inzage, zal ik gaarne boek en bescheiden nogmaals, en liefst zo
spoegig [spoedig] mogelijk, ontvangen.'  Zo liet hij het bestuur op 5 augus-
tus weten.

Najaar   1955  brak  aan.  Het werd kouder,  en  er was opnieuw aanleiding
voor het uitvechten van een robbertje tussen bestuur en Bordewijk. Pro-
blemen werden al lang niet meer mondeling besproken. Er was sprake van
een levendige briefwisseling, die vrijwel geheel binnenshuis gevoerd
werd. Brieven van Parkweg 9a werden bezorgd op het adres Parkweg 9a.
Het begon een lachwekkende vertoning te worden. De aankomende kou-
de gaf Bordewijk aanleiding zich opnieuw bij zijn bestuur te beklagen: 'Ik
zie mij genoodzaakt U te wijzen op de zeer onvoldoende werking en bo-
vendien achteruitgang daarin van de centrale verwarming van kamer  I.'
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Bijverwarming kostte veel geld en kwam volledig voor rekening van de
Bordewijks. Kon het bestuur niet zorgen voor een meer efficiente en bo-
vendien regelbare verwarming? Zo rommelde het stevig door en liepen de
gemoederen in huis hoog op: het kookpunt was nabij.

In de nacht van 27 op 28 september It)55 brak de hel in huize 'Hejino
Nia' los. Uit de stapels getuigenverklaringen kan het volgende worden ge-
distilleerd. Johanna beweerde dat ze twee vreemde mannen door het huis
had horen en zien spoken en niaakte daarop zoveel herrie dat alle bewo-
ners er wakker van werden. Dit speelde zich af tussen vier en vijfuur iii de
ochtend. Bordewijk was niet thuis - hij was van 26 september tot 1 okto-
ber op reis - en Johanna had twee logE's uitgenodigd. Er werd onmiddel-
lijk een zoektocht gestart, de politie werd ingeschakeld, maar er was niets
dat het verhaal van Johanna kon bevestigen. Uit de verklaringen nioet
worden opgeniaakt datJohanna ervan verdacht werd D. in een kwaad dag-
licht te willen stellen - hij zou nog altijd zijn homoseksuele vrienden ont-
vangen - en het huis als geheel in opspraak te willen brengen. Men vond
haar paranoide, en bovendien kreeg ze vreemde lieden op bezoek. Me-
vrouw Van Vollenhoven verklaarde op I oktober: 'Plotseling ging mevr.
Bordewijk naar haar kamer en kwam met twee vrouwspersonen terug, die
zij voorstelde als haar tante en nicht.' Dit werd door andere getuigen be-
vestigd. De tante wilde zich niet bekend maken, de nicht heette 'Van den
Berg'. Een andere bewoonster verklaarde: 'Op verzoek ben ik de volgen-
de middag naar een kaartlegster in de Apeldoornse laan gegaan die volgens
de door ons gegeven beschrijving een der gasten van Mevr. B zou zijn. Ik
kan verklaren dat dit inderdaad het geval is en de oudste logE de Psycho-
metriste M. van der V. was. Er werden snel spijkers met koppen gesla-'48(1

gen. Nog dezelfde dag werd een algemene vergadering van de stichting-
deelnemers belegd. Het besluit viel om het deelnemerschap van de
Bordewijks schriftelijk op te zeggen, en wel per  I januari  I956. Een juri-
disch gevecht begon.

Advocaat Bl. schreef op 5 oktober aan zijn confr re C., de raadsman van
Johanna: 'Niet geheel duidelijk is daaruit [uit de getuigenverklaringen] of
Mevrouw Bordewijk hier doelbewust het huis op stelten heeft gezet om
haar niedebewoners [...] overlast  aan  te  doen of wellicht  de  naam van  het
huis in opspraak te brengen, dan wel ofzij heeft gehandeld in een staat van

geestelijke overspanning welke wellicht in het belang van haarzelf en  haar
medebewoners behandeling door een psychiater gewenst zou maken.' Ve-
len van hen dachten dat Johanna niet toerekeningsvatbaar was, maar ver-
moedden ook kwade opzet. De Bordewijks kregen tegengas van het be-
stuur en dat zinde hen niet, dus zouden ze wraak willen nemen. Daar
kwam het op neer. Bordewijk kreeg vanzelfsprekend lucht van Bl.'s brief
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en reageerde op 8 oktober in een briefaan C.: 'Mijn vrouw en ik zouden
door de thans geuite bezorgdheid zijdens het bestuur over haar gepresu-
meerde geestelijke overspanning wellicht gevleid kunnen zijn, indien niet
onze zin voor hunior het daarvan glansrijk had gewonneii. Inderdaad
klinkt er hier een hoogst komische noot door, waarom wij dan ook sniake-
lijk hebben moeten lachen. A-propos, - zou de wederpartij er niet wellicht
verstandig aan doen de indicatie, mijn vrouw betreffende, eens aan eigen
gemoedstoestand te toetsen?'

De Bordewuks reageerden niet op de opzegging. De tegenpartij werd
door haar advocaat geadviseerd een procedure te starten om een ontrui-
mingsvoiinio te verkrijgen. Er vond een stemming plaats, de nieerderheid
ging akkoord, en Bl. werd gevolmachtigd om de zaak in gang te zetten.
Intussen gingen de intimidaties, roddels en wat dies meer zij gewoon door.
De  nacht  van   I 2  op   I 3 november verliep opnieuw rumoerig. Johanna
klaagde over gebons op haar ramen, over geschijn met lichten in haar ka-
mer en vermoedde iemand in de logeerkainer die er met een elektrisch
toestel voor zorgde dat haar bed bewoog. Het theme 'honioseksuelen'
kwam opnieuw ter sprake, volgens de weer talrijke verklaringen: Johanna
dacht aan een complot dat door 'al die homosexuelen hier in huis' tegen
haar en haar man werd gesmeed.

Bl. had inmiddels wel een mening over de geestesgesteldheid van Jo-
lianne,  zo  meldde  hij Van Vollenhoven  op   I 4  november:  'Aannemende,
dat wij werkelijk met een kwaadaardige, resp. zenuwzieke vrouw te ma-
ken hebben, moet alles worden nagelaten wat ook niaar enigszins in haar
kaart zou kunnen spelen, resp. haar onjuiste vermoedens zou kunnen ver-
sterken.' Hij achtte psychiatrische hulp noodzakelijk. Bordewijk schreef
een dag later aan hun raadsman C.: 'Nu de laatste briefvan Mr. Bl. weder-
0111 zitispeelt op een psychiatrisch onderzoek van iizij n vrouw, stelt zijzelf
voor dat zulks zal geschieden, en wel door een door U en Mr. Bl. tezamen
aaii te wijzen psychiater op kosten van de stichting'. Wat zat er achter deze
toezegging? Waaroni zo'n ernstige insinuatie Iliet gewoon naast zich neer-
gelegd? Het waarschijnlijkst is dat de Bordewijks zwart op wit wilden heb-
ben dat Johanna volledig bij haar verstand was. Daarinee werden  haar ob-
servaties aannemelijker en had het paar een wapen in handen. Bovendien
verviel dan de grond tot uitzetting. Van Vollenhoven reageerde Op 21  110-
vember in een brief aan zijn advocaat Bl.: ze wilden de kosten voor zo'n
onderzoek niet voor hun rekening nemen, niaar zagen de uitkomst ervin
met vertrouwen' tegemoet, overtuigd als ze waren van Johanna's labiele

geestestoestand.
Bordewijk was niet voor niets jurist, en sanien met zun raadsman C. be-

raamde hij het volgende plan. De Bordewijks stapten op als lid van de
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stichting, maar wilden op hetzelfde moment als onderhuurders van 'Hej-
mo Nia' aangemerkt worden: ze bleven er dus gewoon wonen. Verder
stelde C. aan Bl. voor: '[...] partijen verbinden zich over en weer elkaar
nergens in lastig te vallen.' Zand erover, ging men daarmee akkoord? Bl.
vermoedde een legertje adders onder het gras en adviseerde Van Vollen-
hoven niet op het voorstel in te gaan: de juridische positie van de Borde-
wijks tegenover de stichting werd alleen maar versterkt: als onderhuurders

kon men zich immers op huurbescherming beroepen.
Intussen had Johanna zelf om een psychiatrisch onderzoek verzocht en

onderhoud aangevraagd bij een zekere B.  Chr. H., psychiater-adviseur van
het provinciaal bestuur van Gelderland. H. verklaarde  op 8 december  dat
hij geen reden aanwezig achtte omjohanna psychiatrisch te laten behande-
len. Bordewijk meldde dit resultaat triomfantelijk aan zijn advocaat C. en
legde hem voor: 'Waar blijft intussen de moed van het bestuur om tegen
ons de ontruimingsprocedure te beginnen, waartoe de algemene vergade-
ring reeds twee maanden geleden heeft besloten?' Uit zijn brieven spreken

vechtlust en vasthoudendheid. Voor hem werd het steeds meer een kei-
hard spel; vervelend maar in juridisch opzicht buitengewoon aantrekke-
lijk.  Hij  had liet gevoel sterk te staan, verdedigde zichzelfen vooral Johan-
na met hand en tand. Bordewijk deed er alles aan om het bestuur eronder

te krijgen. We herkennen in zijn verbeten gevecht de terrier-achtige voor-
zitter van de ereraad voor de letterkunde; alleen stond hij nu z6lf in de be-
klaagdenbank.

Op 28 december schreefBl. aan Van Vollenhoven: 'Gisteren heeft de ont-
ruimingsactie voor het eerst gediend ter rolle van de R.echtbank alhier.'
Eindelijk actie  van de kant van het bestuur.  Op  I 7 januari  I 956 troffen  de

partijen elkaar voor de arrondissementsrechtbank van Den Haag. In vier-
enzestig punten, met de nodige bijlagen, stelde C. dat de Bordewijks on-
heus bejegend waren door het bestuur en vroeg de rechtbank daarom 'de
besluiten van de algemene vergaderingen van eiseres van 28 september en

Iz  October  1955' te vernietigen. Kortom: de opzegging van het lidmaat-
schap van de Bordewijks moest worden teruggedraaid, evenals dat van het

echtpaar Bakels, al werd daar veel minder ruchtbaarheid aan gegeven.
Maar de Bakelsen heulden in de ogen van het bestuur met 'de vijand', en
dat was op zich al reden genoeg: er moest schoon schip worden gemaakt.

Twee weken later ging de tegenpartij in op de door C. aangedragen

punten en kwam, vanzelfsprekend, tot het verzoek: 'Op bovenstaande

gronden doet de Stichting in reconventie concluderen, dat het de Recht-

bank behage de echtelieden Bordewijk in hun reconventionele vordering
niet-ontvankelijk te verklaren, althans hun deze te ontzeggen, kosten rech-
tens.' Op 20 februari sprak Bl. zijn pleitnota uit. Hij ontzag daarbij de Bor-
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dewijks niet, en evenmin hun medestanders, het echtpaar Bakels: 'Teke-
nend voor de situatie is ook wel, dat het het echtpaar B. niet gelukt is de
synipathie te verwerven van ook maar 66n van de deelnemers, die sinds
begin I 955 tot de Stichting zijn toegetreden (hoewel natuurlijk Mr. B.'s
bekendheid als romancier hem bij voorbaat een zekere mate van respect
en bewondering verschafte). En hun aanvatikeluke medestanders zijn thans
gereduceerd tot twee, t.w. de bejaarde en ietwat buiten de werkelijkheid
staande echtelieden Bakels, die geheel in hun ban verkeren.'

I)e rechter deed op 29 februari uitspraak. De eiseres, de stichting 'Hej-
mo Nia', werd in het ongeluk gesteld. De overweging om tot deze uit-
spraak te komen, was dat de eiseres niet bevoegd was om het deelnemer-
Ehap op te zeggen: de opzegging miste iedere rechtskracht. De stichting
werd veroordeeld tot betaling van de proceskosten. Bordewijk liet op 1
Iilaart aan het advocatenkantoor waar zijn raadsman C. werkzaam was, we-
ten: 'Bij vonnis van gisteren werd de vordering tot ontrulming van Me-
vrouw Bordewijk en mij aan de Stichting Hejnio Nia ontzegd. Aangezien
wij met dit gezelschap niets nicer te niakeil willen hebben, achten wij
thalis het ogenblik aangebroken oni otis deelnemerschap in de stichting op
te zeggen, althans te beeindigen, en wij doen zulks bij deze tegen I 5 Iiiaart

a.s., op welke datum de woonruimte door ons zal zijn verlaten.' Ze hadden
het gelijk aan hun kant gekregen, en daar was het om begonnen. Uit Bor-
dewijks briefblijkt dat ze nooit serieus hebben overwogen om in 'Hejino
Nia' te blijven wonen, ook al zouden Van Vollenhoven en Bl. in de worst

(de onderhuur-constructie) hebben gebeten die hen in het najaar van 1955
was voorgehouden.

De plagerijen waren nog niet ten einde. Bewooiister mevrouw T. haalde
in eeti verslag van 6 maart  1956 een gesprek niet Johanna aan. Deze zou
een zeer verwilderde indruk hebben gemaakt en geklaagd hebben over
stank en tocht. Bordewijk voegde zich bu de datnes: 'Ook hij verzekerde
me, dat de koude lucht door middel van een stofzuiger door de plafonds
heen in hun kanier werd geblazen en dat dit een welbekende manier was
oni niensen uit hun huizen te plagen.' Het paar klaagde opnieuw over
rondwarende homoseksuelen, aldus T. Een soortgelijk verslag stelde me-
vrouw B. op I o maart op. 'Weer had zy [Johannal het er over, dat er overal
gaten waren. Ik zei dat die overal in huis waren en nicniand er last van had.
Maar zy zei dat E. [de werkster] b.v. in haar kamer (onder de slaapkamer
van den Hr. B.) zoo rookte dat deze rook door het plafond zoo opsteeg,
dat haar man het in zyn slaapkamer niet kon uithouden. Koude lucht, om
haar longontsteking te bezorgen en dood te laten gaan werd haar op dezelf-
de manier toegediend door den Hr. de B..'

In het verslag van de algemene vergadering van de stichting op 22 maart
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werd vermeld: 'De voorzitter opent de vergadering en deelt mede, dat de
heer en mevrouw Bordewijk 'Hejmo Nia' hebben verlaten. Hij hoopt dat
wij de hangende kwesties tussen ons en de fam. Bordewijk met een niet
onvoordelig compromis zullen kunnen sluiten, maar onze advocaat meent
dat het de bedoeling van het echtpaar is de strijd zo lang mogelijk voort te

zetten.' Het ging tijdens het proces namelijk niet alleen om de opzegging
van het lidmaatschap, gevolgd door uitzetting. De Bordewijks eisten, daar-

in gesteund door het echtpaar Bakels, ook dat het bestuur verantwoording
zou  afleggen  over het  in  I 954 gevoerde financiele beleid. De kwestie  was
eerder aan de orde geweest, er volgde een proces in het voorjaar en de zo-
mer van  I 95 5, en de eisers werden destijds in het ongelijk gesteld. Tegelijk
met de uitzettingsprocedure grepen de echtparen echter opnieuw de kans
oni  dit punt aan te voeren. De desbetreffende stukken van  I 8 januari  I 956
vermelden: 'Appelanten [Bordewijk en Bakels] menen dat de opvatting
der Rechtbank onjuist is.'

Daarover werd, nadat de Bordewijks 'Hejmo Nia' hadden verlaten, nog
doorgeprocedeerd. (In de stukken heet dit de 'rekening- en verantwoor-

dingsprocedure'.) Vanuit het nieuwe woonhuis aan de Alexander Gogel-
weg 32 ging Bordewijk door met de laatste zaak: het bestuur moest, op wat

voor wijze dan ook, diep buigen. Bordewijk eiste een schadevergoeding
van  f I 200,-,  die het bestuur hem wilde geven (op advies  van  hun  advo-

caat), mits Bordewijk uitdrukkelijk verklaarde 'dat deze betaling niet in-
houdt een erkenning van schuld ofgemaakte fouten door de Stichting Hej-
mo Nia', samen met nog enkele andere voorwaarden. Eeii aanbod van
f 500,- wilde het bestuur ook wel doen en dan hoefde Bordewijk niet ex-
pliciet in te stemmen met de erkenning dat 'deze betaling niet inhoudt',
enzovoorts. Daarmee zou de schuldenlast dus impliciet door de stichting
gedragen warden. Bordewijk wees de aanbiedingen voor een schikking af
en procedeerde door. Het boek 'Hejmo Nia' werd, voor de Bordewijks,
eind juni  I957 definitief gesloten. Ze namen genoegen met het tweede

aanbod, in het besef dat er niet meer inzat.

De hele affaire lijkt buitengewoon geschikt voor een toneelbewerking,
waarvan de uitvoering ter hand zou kunnen worden genomen door het
'Theater van de lach'. Binnensluipende nachtelijke vrienden, enkele op-
stootjes in de donkere uren waarbij een kaartlegster betrokken was, raad-
selachtige koude luchtstromen, verblindend licht van buiten, verdwenen
schoenen, enzovoorts. Futiliteiten, zeker, maar er zijn ook serieuze kwes-

ties geweest, die de Bordewijks - afgaande op de getuigenverklaringen -
karakteriseren. Als we ons een beeld willen vormen van wat er nu precies
gaande was, stuiten we op een moeilijkheid: de tegenpartij klinkt het
hardst. Er was in korte tijd een vrijwel totale anti-Bordewijk (en ook wel
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anti-Bakels) sfeer ontstaan, waarin het moeilijk is de waarheid te achterha-
len. Er zijn talloze schriftelijke verklaringen, maar in hoeverre hebben de
'klagers' elkaar ineegesleept in hun verontwaardiging over het gedrag van
Johanna? Waar Took is, is echter vuur en we kunnen aannemen dat er op
zijn minst vreemde zaken zijn geweest waarin de Bordewijks een hoofdrol
vervulden. Huii aversie tegen homoseksualiteit bijvoorbeeld was onbe-
twistbaar.

Misschien hadden ze teveel verwacht van 'Hgmo Nia', rekenden ze
erop in een rustig huis terecht te komen en zonder problemen hun oude
dag door te brengen. Niet vergeten niag warden dat het paar zware jaren
achter de rug had. Bordewijks ziekte heeft het leven daarna in grote mate
bepaald. Hij tobde tot zijn dood met zijn gezondheid, wat belastend ge-
weest moet zijn voor johanna. Uit haar biografische schets 'De andere fa-
cet' komt ze naar voren als een wanne, zorgzatne vrouw en dat zijn vaak
degenen die zich een tijdlang wegcijferen ten gunste van iemand die hen
nastaat. Zoiets kan zich op een gegeven moment wreken. johanna was ook
socialer ingesteld dan haar Illan. Bordewijk zou nooit het initiatief hebben
genomen oni een club als Saamhorigheid Overwint Scheiding op te rich-
ten, zoals Johanna had gedaan toen ze nog maar net in het huis waren inge-
trokken. Iii de stukken die de huiselijke perikelen beschrijven klinkt iets
door van: inevrouw Bordewijk was tt enthousiast, ze wilde teveel, het
werd bindend en vast en dat riep weerstand op. Veel bewoners hadden het
gevoel dat er te sterk beslag op lien werd gelegd: men kon er bijna niet
nicer onderuit. Ze begonnen zich tegen de overijverige Johanna te keren
en dat mott haar pijn hebben gedaan. Ze bedoelde het toch goed? Haar
gevoelens van frustratie hebben ongetwijfeld bijgedragen tot het o n ts taa 11

van een vijandige stemming iii huis. Maar het allerbelangrijkste is nlis-
schien wel de affaire geweest die zich heeft voltrokken v66r de konist van
het echtpaar Bordewijk naar 'Hejino Nia': de ruzie met Kitty de Josselin
de Jong.

Johanna en Kitty lijken echte vriendinnen te zijn geweest, wat ook kati
worden opgemaakt uit de toon van de eerste 'verzoeningsbrief van Kit-
ty.48' Deze is niet gedateerd, niaar op grond van andere correspondentie
moet ze geschreven zijn voor 21 februari I 950 en tia 1948 toen de bundel
Het witte schip verscheen waarover de ruzie - die begon tussen Bordewijk
en Kitty - ontstond. De aanhefis 'Lieve Joh', over Bordewijk wordt als
'Fer' (zijn huistiaam) geschreven, en het woord vriendschap valt diverse
malen. Johanna heeft daarnaast een compositie, 'Deemoed', geschreven,
op een tekst van Kitty. Er moeten, getuige de correspondentie (helaas een-
zijdig), diverse verzoeningspogingen geweest  zijn. Maar gevoelens   van
verbittering hebben de overhand gekregen, het conflict ontwikkelde zich,
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en eindigde in de anonieme lastercampagne van Kitty tegen Johanna.
Kitty heeft het Johanna kwalijk genomen dat deze voor Bordewijk op-

kwam. Johanna heeft geprobeerd Uit te leggen hoe Bordewijks opmerkin-
gen over Kitty's literaire werk opgevat dienden te worden, en dat Ze toch
werkelijk niet kwetsend bedoeld waren. Kitty heeft deze uitleg nooit geac-

cepteerd, daarin gesteund door een aantal niensen uit haar omgeving, on-
der wie Naeff en Boudier-Bakker. Ze kon niet aanvaarden dat Johanna
haar man tot het einde van de affaire toe bleefsteunen. Johanna heeft waar-
schijnlijk zeer geleden onder de affaire. Ze verloor de vriendschap van een
oude vriendin en kreeg de schok te verwerken van hatelijke anoniet'lie
brieven, waarachter het kwade brein van Kitty zat.

Het verband met de gebeurtenissen enkele jaren later kan als volgt   zijn.
Wie bestookt wordt Illet ationieme brieven, vol haat en laster, loopt kans
wantrouwig, wellicht zelfs licht paranoYde te worden. Johanna was een ge-

voelige geest, sociaal en levend voor haar kunst. Niet uitgesloten mag wor-
den dat ze een flinke mentale klap heeft opgelopen. Wellicht ligt hier de
basis van haar, door vele medebewoners van 'Hejmo Nia' gesignaleerde,
paranoYde gedrag. Wie de getuigenverklaringen leest kan niet anders dan
concluderen datjohanna spoken heeft gezien. Ze sloeg niet zelden wartaal
uit. In het onivangrijke huisarchiefbevindt zich een stuk, waarin staat dat
Bordewijk toegegeven zou hebben dat Johanna 11iet helenlaal toereke-
ningsvatbaar was. Deze bewering werd opgetekend uit de niond van een
pensionhoudster, bij wie de Bordewijks na het 'Hejmo Nia'-avontuur
woonden (Alexander Gogelweg 32) en waar ze opnieuw voor problemen
zorgden. Haar dochter herinnert zich: 'Johanna was een lief mens, maar
gedroeg zich vreenid. Ze betichtte onze dienstbode van vreemde zaken en
zei dat ze last had van harde muziek van de buren en van koude tochtstro-
men. Ik denk dat het een heel zware periode geweest nioet zijn voor haar

··   '489man, die haar overigens niet tegensprak in haar waanideeen.   -
Na Bordewijks dood verscheen een herdenkingsartikel in de HaaRse

Post van 8 mei I 965: 'Herinnert zich een toenmalige huisgenoot [uit 'Hej-
mo Nia']: "Het was een nioeilijke tijd met de Bordewijks. Ze organiseer-
den hoogstaailde culturele avondjes, waarop iedereen in het pension ver-
wacht werd aanwezig te zullen zijn. Kwani je niet, dan kon je verder nog
maar weinig goed doen. Maar dat was nog niets vergeleken met de toestan-

den, die je 's nachts in huis kreeg. Dan weer nieende zijn vrouw dat er
mannen door het huis liepen, dan weer dacht ze dat het bed onder stroom
stond. Er is daarvoor zelfs een keer een waarzegster in huis geweest. Het
was een gekke deining, waarbij advocaten enz. te pas kwamen. Bordewijk
zei maar niets." ' Hoe dan ook, wie de verhalen van de huisgenoten door
een fijne zeefgiet, houdt nog voldoende over om vast te kunnen stellen dat
Johanna zich op zijn niinst vreemd gedroeg.
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Bordewijk verdedigde haar steeds met hand en tand tegen iedereen die
maar iets overjohanna te zeggen had. Hij moet hebben ingezien dat er iets
mis was met haar psychische gesteldheid, maar heeft zijn ware gevoelens
steeds goed weten te verbergen. Wellicht - maar dit is als veel van het vo-
rige speculatief- voelde hij zich schuldig over zijn aandeel in de ruzie tus-
sen Kitty en johanna, en wilde hij  nu iets goedmaken. Een andere verkla-
ring voor zijn onvoorwaardelijke steun kan zijn dat hij zich de tekst van
zijn trouwbelofte goed herinnerde, of dat hij zich schaamde voor het
vreemde gedrag van Johanna en zich van de domme hield om het niet er-
ger te maken dan het al was. Het was misschien ook wel het verstandigst
om de instabiele Johanna gelijk te geven in haar waanideeen. Bovendien
zat hij niet te wachten op een rel in de pers, die nadelig kon zijn voor zijn
juridische praktijk.

De felle ruzie met Kitty, hoe onaangenaam ook, heeft waarschijnlijk inspi-
ratie opgeleverd voor Bordewijks grote 'roman van het huwelijk' Bloesem-

tai: uit 1955· Zoals Apollymi het boek van de twijfel van de kunstenaar was.
zo werd Bloese,ntak de roman van de geYdealiseerde liefde tussen twee
mensen: het verhaal van Ferdinand en zijn Johanna.
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HOOFDSTUK VIJFTIEN

R.oem en roddel

De hoogste eer

De moeilijke jaren in 'Hejmo Nia' kenden ook een zonnige kant. In het
voorjaar van 1954 bereikte Bordewijk het bericht dat hem de P.C. Hooft-
prijs, die in I 947 werd ingesteld, was toegekend. Drie weken na het eve-
nement schreef hu een brief aan 'Beste Nico' Donkersloot, waarin hij  te-

rugkeek op de uitreiking in het Muiderslot, eens de woonplaats van Hooft,
deze grote vertegenwoordiger van de tijd die Bordewijk zo liefhad, onze
Gouden Eeuw: 'Begrijpelijk,  maar wel jammer dat je  niet op het Muider-
slot kon wezen.  Niet alleen werd je daar gemist, maar ik geloof ook dat je
iets hebt gemist: de toespraak van Dr. de Waal, voor mij een verrassend

hoogtepunt en hetzelfde stellig voor alle aanwezigen. Het was een middag
vol stijl, zij het ook niet het gebruikelijke offer aan de popularisering in de
vorm van microfoon, verblindend kunstlicht, en manipulaties met fototoe-
stcllen. Na de pauze werd het bij ontstoken kaarsenkronen rustiger. '483

Bordewijk verbleef, terwijl hij dit schreef,in Noordwijk aan Zee. Hij nist-
te even uit aan de stranden van zijn geliefde Noordzee.484 Moe, maar vol-
daan  over deze bekroning van zijn literaire werk. Bijna zeventig jaar was
hij, de schrijvende advocaat, met een wankele gezondheid maar een sta-
biele geest, gezegend met een verstand dat nog even goed werkte als in

zijn jonge jaren.  We zien een wat stuurse man, wars van ai teveel aandacht
voor zijn persoon. Het moet hem gestreeld hebben dat hij, dilettant en
niettemin beschouwd als een van onze meest vooraanstaande schrijvers van
dat ogenblik, de belangrijkste literaire onderscheiding die ons land kende
in ontvangst mocht nemen.

In de gewijde sfeer waardoor zo'n plechtigheid omgeven wordt, om-
ringd door muren geurend naar het roeniruchte verleden van 'zijn' Hol-
land, heeft Bordewijk wellicht nog eens teruggedacht aan het begin van

zijn schrijverschap. De eerste onzekere stappen als jongeling, de misluk-

king van de Paddestoelen en van de vertellingen, althans bij het grote pu-
bliek. De jaren waarin hij zijn werk alleen in tijdschriften kwijt wilde en
kon, een nieuw begin met Blokken, gevolgd door het relatieve succes van
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Bi,it en tenslotte de definitieve doorbraak met Karakter. Goed beschouwd
had hij meer dan dertigjaar nodig gehad om naam te maken. De toeken-
ning van de P.C. Hooft-prijs was de ultieme bevestiging van zijn kwalitei-
ten als schrijver, al bleef hij die waarde steeds relativeren.

Kort voordat bekend werd dat Bordewijk de staatsprijs zou krijgen, werd
hij, wegens zijn grote verdiensten voor de Nederlandse letteren in het al-
genleen en de Haagse in het bijzonder, tot erelid van de Haagse Kunst-
kring benoemd. Op I april werd de auteur geeerd in het oer-Haagse Pul-
chri, een datumkeuze die hij, gevoelig voor subtiele humor, zeker
gewaardeerd zal hebben. Bordewijks huldiging viel samen met het eeuw-
feest van de 's-Gravenhaagse Boekhandelaarsvereniging. De avond werd
luister bijgezet door een uiteenzetting van Victor Varangot, die sprak over
het werk van de auteur, en door een voordracht van Maud Cossaar.
Bordewijk kon het in zijn dankwoord niet nalaten een pleidooi afte .steken
voor het korte verhaal. Verder merkte hij nog op dat kunst een gave was.
dat voor de beoefening der letterkunde geen speciale studie vereist was en
dat het Nederlandse proza een eeuw geleden een internationaler niveau
had  dan  in   1954·  Dit alles volgens de journalist  van Het Faderiand op 2
april, die de laatste opnierking wel verkeerd verstaan ofbegrepen zal heb-
ben, want Bordewijk had het altijd over de Nederlandse literatuur van
rond de eeuwwisseling als het om internationaal niveau ging. Hoe dan
ook, Den Haag eerde Bordewijk twee keer: in april als Haags en in mei als
Nederlands auteur.

Voor het begin van zijn lidmaatschap van de Kunstkring moet worden
teruggegaan  naar het najaar  van   I 940.485 Bordewijks  naam  valt  voor  het
cent in augustus, waar hij op de ledenlijst is ingedeeld bij de leden der
'1)erde Afdeeling', ofwel de letterkunde. In die tijd werd hij onder 1-Ileer

vergezeld door Clara Eggink, Ben van Eysselsteijn, A.A. Haighton en F.P.
Huygens. Johanna werd in september 1941  lid van de afdeling muziek. De
twee zegden hun lidmaatschap in niaart  1942 op, nog voordat de Vereeni-
ging Haagsche Kunstkring op 20 juni van dat jaar een circulaire naar haar
leden stuurde, inet als eerste vraag: 'Heeft U zich aangemeld bij de Cul-
tuurkamer?' Het regende opzeggingen iii de tijd dat de Bordewijks opstap-
ten: nien zag de bui al hangen. Bedankbrieljes vermeldden meestal dat
meii zich 'door de omstandigheden gedwongen' voelde. Bordewijk heeft
mondeling opgezegd, via de secretaris van de vereniging, met als reden
'zijn drukke werkzaamheden als advocaat'. Bordewijks vertrek moest, zo
was de secretaris te verstaan gegeven, als definitief worden beschouwd.
Bordewijk werd later weer lid - in tegenstelling tot Johanna - en bleef dat
tot aan zijn dood.46 Na Bordewijks overlijden ontving Johanna op  6 mei
It)65  een  condoltancebrief van het bestuur: 'Zijn heengaan betekent ook
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voor onze Kring een verlies. Wij hebben hem onze waardering mogen be-
tuigen in de vorm van het ere-lidmaatschap. Zijn bijzondere figuur zal ook

bij onze leden in goede herinnering blijven.'

Terug nu naar die gedenkwaardige vrijdag, de Z I e mei.  De jury die Borde-
wijk de P.C. Hooft-prijs voor I953 had toegekend, bestond uit A. van der
Veen (voorzitter) - een bekende van Bordewijk - mevrouw E. du Perron-
de Roos, A. Coolen - van wie Bordewijk een groot bewonderaar was -, J.
Haanges, A. Kossmann en HJ. Michael (secretaris). De prijs was toegekend
voor Studien in volksstructitur en De dooppont. Aan de belangrijkste Neder-

landse letterkundige onderscheiding was een geldprijs van f 2500,- ver-
bonden. In het juryrapport, voorgelezen door Adriaan van der Veen, werd
melding gemaakt van Bordewijks belangrijke bijdrage aan de ontwikkeling
van het Nederlandse verhalende proza van de laatste vijfentwintigjaar. 'Tot
het moderne verhalende proza van onze literatuur is zijn omvangrijke werk
een van de beste, oorspronkelijkste en sterkste bijdragen,' aldus het rapport.
De stadsbeschrijvingen in De doopvo,it werden geroemd, evenals de psycho-
logische kanten van het werk. Met de verhalenbundel Studifn (enz.) had
Bordewijk zijn meesterschap als verhalenschrijver getoond.

De plechtigheid, waar ook anderen dan hij bekroond werden, duurde

drie lange uren. Als heel bijzonder heeft Bordewijk, zo schreefhij Donker-
sloot, de bijdrage van De Waal ervaren, staatssecretaris van Onderwijs,
Kunsten en Wetenschapen. Waarom? Waarschijnlijk vooral omdat zij sig-
naleerde dat Bordewijk in de Encyclopedie van dc wereldliteratuur ver-
meld   werd als winnaar  van de Staatsprijs   (de P.C. Hooft-prijs)     I 952

Bordewijk was een liefhebber van naslagwerken in het algemeen en ency-
clopedieen in het bijzonder, dus De Waals verder ook wel aardige en ter
zake doende toespraak kreeg voor hem iets extra aantrekkelijks vanwege

haar oog voor detail.

Daarop was het de beurt aan de schrijver. We moeten het doen met
flarden van zijn dankwoord, opgetekend door de aanwezige pers. Borde-
wijk zei meer een Hollandse dan Nederlandse schrijver te zijn. Een collega
had hem eens gezegd: 'Al uw boeken spelen langs de spoorlijn Amster-
dam-Dordrecht.' Hoewel dit niet helemaal waar is, zit er een kern van
waarheid in. Bordewijks interesse ging uit naar vooral Rotterdam, Den
Haag en Amsterdam en de plaatsen die daar tussen en omheen liggen, zoals

Schiedam, Leiden en Katwijk.487 Voorts merkte hij op dat hoe groter het
kunstwerk was hoe meer de maker ervan op de achtergrond trad. Dit zou
in het bijzonder in de literatuur opgaan. De auteur benadrukte opnieuw
zijn dilettantisme; voor kunst was geen voorstudie nodig. Een opvatting
waarmee Johanna ongetwijfeld heeft ingestemd want zij was, als compo-
niste, vrijwel autodidact. Bordewijk refereerde aan de componist Moes-
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sorgski en de schilder Rousseau, allebei 'self made' kunstenaars. Ook
schrijven was een gave en deze wetenschap stemde Bordewijk tot beschei-
denheid.488

Bordewijks opvatting over kunst als een gave keert te vaak terug om het
bij een simpele constatering te laten. In 'Curiosa' schreef de auteur:  'Voor
wie nu aanleg en lust tot het maken van literatuur bezit volgt dan de rest
vanzelf, dat wil zeggen hij kan zichzelfverder scholen, en het enige wat hij
daarbij behoeft is het correctief van de eigen persoonlijkheid en van be-
kwame derden als daar zijn de beroepscritici.' (xI. 485) In 'De autobiogra-
fie van de kunstenaar' heet het: 'Opleiding is voor kunst principieel onno-
dig, al kan ze soms nuttig zijn. Voor letterkunde is ze zelfi onmogelijk. Een
autodidact behoeft in geen enkele vorm van kunst in beginsel achter te
staan bij degeen die een leertijd doormaakte. [...] Want kunst ontstaat niet
in de eerste plaats uit de gecontroleerde werkzaamheid der hersenen. Die
werkzaamheid komt op het tweede plan.' (xI, 557-558).

Bordewijk was oprecht, al is het wel oprechtheid met een dubbele bo-
dem. Waarom kwam hij zo vaak op dit thema terug? Ik vermoed dat zijn
opvatting is geradicahseerd in de periode dat hij recenseerde voor het
Utrechtsch Nieuwsblad. Bordewijk schreef regelmatig dat hij  zich groen en
geel ergerde aan auteurs die door critici werden bejubeld, en zichzelfver-
volgens op de borst gingen slaan. Hij had een gezonde, nuchtere en mis-
schien ook wel burgerlijke afkeer van kunstenaars die zich lieten voorstaan
op wat zij maakten. Wellicht speelde, onder de oppervlakte, het geloof
nog een  rol: je  had een zekere gave gekregen en  het was je plicht om daar
op een goede manier gebruik van te maken. Talent was van God gegeven
en het zou hoognioedig, ijdel en zelfs blasfemisch zijn om dat niet te er-
kennen. Dit antwoord bevredigt ten dele. Voor een aanvulling moeten we
naar een interview van  I 5 november I 962.

Nol Gregoor sprak toen met de auteur over diens amateunsme. Hij
vermoedde dat Bordewuk met zijn karakterisering van zichzelf als 'ama-
teur' een speciale bedoeling had. Ja, ik bedoel daar ook wel iets speciaals
mee. En ik moet u erbij zeggen: men heeft mij dit in letterkundige kringen
niet altijd in dank afgenomen. Men heeft gedacht dat ik daarmee de letter-
kunde in het algemeen nu eigenlijk een beetje op een lager plan zette.
Maar dat is niet het geval. Ik ben amateur omdat mijn andere vak [de ad-
vocatuur]  voor  mij de hoofdzaak  is  [...]. Maar daarnaast  is het amateur-
schap inderdaad ook wel iets van betekenis. Zoals iemand laat ik zeggen
een amateur-schaker kan zijn en het misschien ook nog betrekkelijk ver
brengt, in elk geval dat met heel veel plezier doet zonder dat hij uit het oog
verliest, dat iets anders zijn eigenlijke vak is. [...] Ik zou mij de rest van de
tijd vervelen, als ik alleen van mijn pen zou leven. Men kan tenslotte als
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nien iets wil maken wat men werkelijk met aandacht wil vernchten, daar
ook niet een hele dag aan zitten. Dat is niet mogelijk. En ik heb nu een-
maal een bepaald vak nodig, een hoofdvak, waar ik me in verdiep om mij
dan als, laat ik zeggeii, tegenwicht en als zuiver ontspanning in het gebied
van de literatuur te begeven.'489 De advocatuur was het belangrijkst maar
het schrijven was noodzakelijk als compensatie. Het een kon niet zonder
het ander. Het was de manier voor Bordewijk oin zichzelfin evenwicht te
houden. Het accentueren vati Zijn eigen dilettantisme was ook een vorm
van zelfbescherming. Door het belang van de advocatuur te onderstrepen,
en dat vati zijn schrijverschap te relativeren, wapetide Bordewijk zich te-
gen kritiek. Werd hij als schrijver aangevallen, dan kon hij zich als advo-
caat in zijn schulp terugtrekken. Opnieuw een manier om psychisch iii ba-
lans te blijven.

Behalve schrijvende pers was er ook een filmploeg bij de prijsuitreiking
aanwezig. Van de uitreiking werden enkele fragmenten door het Poly-
goon-journaal uitgezonden. Bordewijk zei over zijn werk: 'Ik denk: hoe is
het mogelijk dat ik dat gemaakt heb? Dat is eigenlijk een soort wonder, ik
begrijp dat niet nieer. Maar ik vind het cen nog groter wonder dat mijn
buurnian het niet heeft geniaakt.' We zien hem zelfbewust voor de zaal
met prominenten staan, rechtop als een advocaat voor zijn rechtbankpu-
bliek, sprekend met een vaste, wat hoge en geaffecteerde stem, vergezeld
van enige gebaren oni zijn woorden te onderstrepen. Een donker pak, met
eronder een vesge, stropdas, zijn ogen voorzien van een vrij moderne bril.
Na de plechtigheid werd de laureaat onder anderen gefeliciteerd door
Garmt Stuiveling, Bert Bakker en Antoon Coolen. Daar stond hij, met aan
de ene kant zijn vrouw en aan de andere staatssecrataris De Waal. Blij nam
Bordewijk de gelukwensen in ontvangst

Hij bestemde een decl van het aan de prijs verbonden geldbedrag voor het
herstel van twee tijdens de oorlog beschadigde kerken: een protestantse en
rooms-katholieke kerk. Het ANP meldde dat het ging om de Rotterdamse
St. Laurenskerk en oni de toren van de kerkelijke gemeente in Sam-
beck.4<'" Waarom kerken? Een Staatsprijs, dus indirect een prijs van de ge-
meenschap, moest, aldus de auteur, gedeeltelijk weer bestemd worden
voor een doel dat de genieenschap diende. In Het Faderland Van 22 mel
heette het dat Bordewijk gekozen had voor een protestantse en katholieke
kerk 'aangezien daartoe de twee hoofdgroepen van onze bevolking beho-
ren.' De conibinatie van religie en architectuur, het kerkgebouw, kreeg
niet veel later een uitwerking in de roman Bloesenitak.
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Lichtvoetigheid

De maand na de uitreiking van de P.C. Hooft-prijs verscheen de bundel
Mevrouw en meneer Richebois. De verhalen kregen een motto van Horatius:
'Meng zin met vluchtige onzin. 't Is zoet soms dwaas te zijn.' In een 'Voor-
af meldde de auteur de lezer niet meer dan verstrooiing te willen bieden.
Verder had hij geprobeerd 'aan het spel-element in de letterkunde enige
plaats te verschaffen. Het korte verhaal leent zich daartoe bij uitstek, al
leent het zich tot meer.'  (vIII, 435) Bordewijk ging, zoals eerder met Zwa-

nenpolder, op de nicer vluchtige toer. Het literaire gehalte van de verhalen
is niet bijzonder hoog.

De bundel is zeer gevarieerd. Het hele spectrum - van zwartgallige ge-
schiedenissen tot melige en oppervlakkige schetsjes - is vertegenwoor-

digd. Bordewijk loste ook eindelijk de schuld in die hij bij auteur Charles-
Paul de Kock had. Tijdens de oorlogsjaren las hij vaak in diens werk: 'Ik
persoonlijk blij f Paul de Kock dankbaar voor het plezier dat herlezing mij
in de zwartste bezettingstijd schonk.' (xIII, 330) Het korte verhaal 'Een
duel' - door Bordewijk in een briefaan Brachin van 4 december It)57 'een
ietwat ondeugende vertelling' genoemdel - werd opgedragen aan De
Kock, waarniee de schuld werd vereffend. ('Een duel' behoort overigens
tot de categorie melig en oppervlakkig, met een Rinterdun verhaaltje dat
een goede basis vormt voor een operette-uitvoering in een kleine provin-
ciestad.) Aardig is het verhaal 'Asa', dat geinspireerd is op een verhaal uit
het Oude Testament en voor otize jaartelling speelt. In het werk van
Bordewijk komt het namelijk hoogst zelden voor dat een geschiedenis in
een zo ver verleden speelt. In het algemeen zocht de auteur het dichter bij
zijn eigen tijd: zijn werk speelt zich af in de tijd die zijn eigen leven om-

spande.
In Mevrot,w en meneer Richebois ontmoeten we thema's uit vooral Borde-

wijks vroegste werk, de fantastische vertellingen: misdaden en, opnieuw,
de fascinatie van de verteller in het titelverhaal voor de geslepenheid van

misdadigers. Verder is het ontvoering, moord, diefstal en zelfmoord dat de
klok slaat. Luguber is vooral het verhaal 'De dood van Professor Moriarty',
waarin het motief kannibalisme opduikt.  Al  in  I 927,  in 'Het vegetarisme

van Mr. J.P. de Vries', en vervolgens in het verhaal 'Eet meer mensenvlees'
(I 938,  gebundeld  in  1949)  kwam  kannibalisme  in de geest  voor.  Hier,  in

'De dood' (enz.), is sprake van het daadwerkelijk verorberen van mensen-
vlees. Bordewijk, die dikwijls schreef over hoever de mens in zijn misda-
den kon gaan, heeft in deze gevallen de uiterste grens bereikt. Kannibalis-
me is de meest extreme manifestatie van het van Plautus afgeleide 'Homo
homini lupus'.
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Intussen werkte hij aan een aantal projecten tegelijk. In de loop van het
jaar verschenen enkele verhalen,  die  in  mei I955 werden gebundeld  in
Ondenveg naar de Beacons. Het was een jaar vol retrospectie, met een nostal-

gisch stuk over zijn werkstad Schiedam en een boek over zijn woonstad
Den Haag.

la, dat was toen...' werd opgenomen in De Schiedamse gemeenschap. In
zijn inleiding schreefBordewijk dat het goed was om aandacht te schenken
aan het verleden van Schiedam, een stad die in de Nederlandse letterkunde
zo'n kleine rol speelde. De auteur was bescheiden genoeg om zichzelf naar
de achtergrond te dringen, want hijzelf publiceerde in Is)44 de novelle Fer-
brande even onder het pseudoniem Emile Mandeau. In het stuk ging Bor-
dewijk in op het boek Sjofelen van Henri  Hartog,  gepubliceerd  in   I 904.
Het is een beschouwing, die zo tussen zijn stukken in de krant had kunnen
worden geplaatst. Interessant is het besluit: 'Er is in deze halve eeuw
enorm veel in Schiedam verbeterd. En wie betreuren mocht dat er zoveel
schilderachtige vervallenheid uit het stadsbeeld verdween, of verdwijnen
zal, moet, dunkt mij, bedenken dat zijn esthetische ontroering gaat ten
koste van zijn medemens en dus in de grond egoYsme betekent.' (xI, 544)
Bordewijk, liefhebber en kenner van wat geweest is, laat zich hier van zijn
meest sociale kant zien. De oude, vervallen buurtjes die hem aantrokken,
hadden plaats gemaakt voor nieuwbouw. Medelijden met het lot van de
medemens wint het van de aantrekkingskracht van de schoonheid van het
verval. Ethiek verslaat esthetiek.

Haagser dan Haags

Het boek over Den Haag verscheen in september. Haagse mijmeringen werd
geschreven in opdracht van de 's-Gravenhaagse Boekhandelaarsvereni-
ging, die datjaar haar honderdjarig bestaan vierde. Wie in Den Haag in de
week van 25 september tot 3 oktober voor f 4,50 boeken kocht, kreeg
Bordewijks mijmeringen er gratis bij. Het werd verder niet in de handel
gebracht, wat de journalist van De Nieuwe Eeuw op 2 oktober deed opmer-
ken: 'De Bordewijk-liefhebbers - en dat moeten er allengs heel wat zijn -
zullen per se naar Den Haag moeten.' Hoe bescheiden het werkje in om-
vang ook moge zijn, het is niettemin boeiend vanwege het autobiografi-
sche gehalte.

Bordewijk stelde zich aan zijn lezers voor, waarbij hij het bombarde-
ment op het Bezuidenhout en zijn gevolgen memoreerde: 'Maar w(i waren
dolblij ongeschokt en onverlet over puin te voorschijn te mogen klauteren.
Wij zijn dat nog.'  (xI, 9) Negen jaar na dato was de indruk die de ramp op
hem gemaakt had nog levend genoeg om er enige woorden aan te wijden.
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Interessant is het korte stukje 'Plagiaat, een tussenspel'. De biograaf leest

vooral de volgende passage met aandacht: 'Men kan uit het werk van de
auteur ook zijn levensloop reconstrueren. Het is vol van eigen ondervin-
ding, altijd. Hij is de parasiet van zijn verleden. Daarom is de autobiografie
- van een schrijver - een dwaasheid. Hij herhaalt, nuchter, in 6tn adeni,
wat hij reeds vroeger, versluierd, verspreid, gezegd heeft. De bekoring van
het spel is weg. Daar staat de man in zijn volle verwaandheid. Laat anderen
die er lust in hebben ons leven maar beschrijven: (XI, 26) Tegen Gregoor
zei  hij:  '[...] voor zover men in de persoon van de schrijver belangstelt en
hij  heeft meer boeken geschreven  [...]  dan  moet  men,  als  men dat leven
wil reconstrueren, dat doen uit die boeken, waar natuurlijk naast veel fan-
tasieen ook veel persoonlijke ervaring in opgeborgen ligt. Die moet men
er dan uithalen. ,492

Heel herkenbaar voor Hagenaars was het stukje over de Passage, door
Bordewijk zo dichterlijk omschreven als 'een onder architectuur geblazen
champagneglas: (xI, 35)· De schrijver bracht een ode aan de hem onbe-
kende schepper van dit bouwwerk, aaii wiens genie hij 'de beste ogenblik-
ken van zijn leven te danken had, voor zover het uithuizig werd doorge-
bracht.' (ibidem) Het is met de enige keer dat Bordewijk liefdevolle
woorden aan de Passage wijdt. Etn verhaal, 'Passage' uit De wingerdrank,

speelt zich helemaal af in het binnenste van dit architecturale hoogstandje.
De liefde die Bordewijk, ondanks alle kritiek, toch ook voor de stad voel-
de, blijkt het duidelijkst uit de regels: '[...] ik heb bij een simpel verlopen
leven ook veel ondervonden, veel meer dan mij mogelijk zou zijn geweest
als bewoner van een afgelegen dorp. Want ik heb mensen gezien en bezien

en gehoord en gesproken. Ik kwam hier als een stuk nog vrijwel verse klei.
Deze stad heeft mij geboetseerd:  (xi,  51) Een veelzeggende uitspraak,
vooral het 'gezien en bezien en gehoord en gesproken'. Behalve als parti-
cipant afficheert hij zich als observator, die als schrijver van het geziene en
gehoorde gebruik niaakte: 'Mijn werkstukken ontstaan uit gegevens aan
de buitenwereld ontleend: (xi, 487)

Commissaris Bordewijk

Haagse 1,10'meringe,i was nog niet lang uit toen Bordewijk op zondag 8 au-
gustus begon te schrijven aan de tweede (en definitieve) versie van wat uit-
groeide tot de roman Bloesemtak, die ruim een jaar later, in oktober I 955,
het  licht  zag. De laatste maanden  van   I954  en de eerste  van 1955 publi-
ceerde Bordewijk nauwelijks. Wel hield hij een lezing bij boekhandel

Broese in Utrecht, 'Van Bint tot Richebois'. Bordewijk vertelde dat een
centrale, dominerende figuur typerend was voor zijn werk, stipte het be-
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lang van het korte verhaal aan en stelde dat een roman met een financieel-
economisch onderwerp een zeldzaamheid in onze literatuur was. Zijn ei-
gen Noorderlicht was de uitzondering die deze regel bevestigde.

Rond de tijd dat deze roman verscheen, moet Bordewijk commissans
zijn geworden bij Enkes NV in Voorburg, later president-commissaris. 493

Enkes was een machinefabriek, waar in de toptijd ruim vierhonderd men-
sen werkzaani waren. Het bedrijftelde drie tot vier commissarissen, die vijf
d zes keer per jaar bijeenkwamen. Hun taak was oni samen met de directie
het beleid van de onderneming te bepalen en de financiele gang van zaken
te controleren. Het was nicer dan een erebaantje. Voor hun diensten ont-
vingen ze jaarlijks enige duizenden guldens. Meestal ging het om mensen
met verschillende achtergronden, vaak ook een juridische. Een oud-werk-
nemer kan zich herinneren dat Bordewijk in I 963 een toespraak heeft ge-
houden toen deze employd twintig jaar bij het bedrijf in dienst was.
Bordewijk bezocht, san-len met directeur Reehorst, weleens de stand van
Enkes tijdens vakbeurzen in de Amsterdamse RAI. Het mag dus nauwelijks
verwonderlijk heten dat Bordewijk zich in zijn 'zakenronians' zo goed op
de hoogte toont van de gang van zaken in het bedrijfsleven.

Het systeem van commissariaten komt onder mccr aan dc orde in TO-
di,ig van ver, waar Braam Bouwens decl uitmaakt van de raad van Commis-
sarissen van een Nv die blikemballage en andere verpakkingen produceert.
In De Golbertons tenslotte geeft de schrijver een directe en indringende
blik op het wel en wee van de firma Golberton & Dobben, een lettergie-
terij. 494

Afscheid van de krant

Eind   1954  kwani  er  een  eind aan Bordewijks langdurige kritische arbeid
voor het Utrechtsch Niet,wsblad. In maart 1946 begonnen met 'Dictatuur der
dichters' beeindigde hij zijn 'loopbaan' als recensent op  3 I deceniber  I 954
met een gelijknaniige beschouwing. Bordewijk vond het welletjes zo. Hij
was in oktober van dat jaar zeventig geworden, per I november werd hem
eervol ontslag verleend uit zijn functie van kantonrechter-plaatsvervanger
in het kanton Schiedam,  en hij bleef met zijn gezondheid tobben.  Op  I 0
oktober, zijn verjaardag, schreef het gemeentebestuur van Schiedam hem:
'Wij verheugen ons met U in het feit, dat U deze dag onder gunstige om-
standigheden moogt beleven en dat de periode van ziekte, die door U is
doorgemaakt, thans tot het verleden behoort.'495 Hij wilde waarschijnlijk
het jaar vol maken, alvorens de krant definitiefvaarwel te zeggen. Opmer-
kelijk is zijn conclusie dat onze poezie nog altijd sterker was dan ons proza,
dat hij met de term 'kleinburgerlijk' diskwalificeerde. Bordewijk ging zelfs
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zover te beweren dat de Nederlandse prozaliteratuur nog altijd 'vastzat'
aan het naturalisme, met al zijn beperkingen. De scheidende criticus erger-

de zich aan het middelmatige proza dat commercieel echter succesvol was,
ook buiten de Nederlandse grenzen. Wie dit leest tegen de achtergrond
van Bordewijks inspanningen om met zijn korte verhalen een groter pu-
bliek te bereiken - pogingen die niet succesvol waren - proeft iets van een
zorgvuldig verborgen gehouden jaloezie. Hij wist maar al te goed niet de
Juiste toon te kunnen treffen om het grote publiek te bereiken. Het me-
rendeel van zijn werk is ontoegankelijk voor de massa: de romans met
vaak een behoorlijke portie psychologie; en met een ander deel - vooral
zij n korte verhalen - schiet hij te ver door en wordt het werk zouteloos,
met een melige en studentikoze humor die bij zijn meer intellectuele le-
zers niet aansloeg.

Op de dag dat zijn afscheidsartikel in de krant verscheen, werd daarin
ook 'Een woord van dank aan Bordewijk' geplaatst. In vogelvlucht wer-
den de verdiensten van de vertrekkende recensent besproken. 'Hij oor-
deelde scherp, soms zo scherp, dat hij niet alleen de boosheid van de au-
teur van het besproken boek ofgedicht op de hals haalde, maar ook van de
lezer van zijn kroniek.' Men was destijds wellicht gewend aan mildere be-
sprekingen, maar de lezer van nu stelt vast dat Bordewijk allerminst is op-
getreden als de gesel der Nederlandse literatoren. Dat hing samen met zijn
uitgangspunt alleen werken te bespreken waar hij wat in zag, en die hij de
moeite van het bespreken waard vond.

Erepenning

Binnen het tijdsbestek van een jaar was Bordewijk geeerd met de P.C.
Hooft-prijs en het erelidmaatschap van de Haagse Kunstkring. In deze pe-
node viel ook de uitreiking van de erepenning van de Schiedamse Ge-
meenschap. De feestelijke bijeenkomst werd traditioneel gehouden op  I 4
februari   I 95 5,  Valentijnsdag, 's avonds  in  de  aula  van het Stedelijk  Mu-
Kum in Schiedam. Nadat een viertal composities van Johanna ten gehore
was gebracht, beklom burgemeester en ere-lid van de Schiedamse Ge-

496meenschap Mr. J.W. Peek het spreekgestoelte.
Peek memoreerde de verdiensten van Bordewijk voor de stad Schie-

dam, die hem min of meer tot inwoner maakten. In het bijzonder werden
de vele honderden onteigeningszaken aangehaald, waarin Bordewijk als
juridisch adviseur voor de gemeente was opgetreden. 'Gij kent Schiedam
als weinig anderen, gij hebt stad en stedelingen grandioos vastgelegd voor
het nageslacht en gij hebt daardoor ons allen zeer aan u verplicht. Het is
daarom, dat wij juist u zo gaarne met onze ere-penning onderscheiden en
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wij  hopen, dat u  nog vele jaren uw grote gaven direct en indirect in dienst
zult stellen van deze stad en het ganse land.'

Na zulke lovende woorden kon de gehuldigde niet achterblijven.
Bordewijk zei verrast te zijn door de grote opkonist en nog meer door het
feit dat zijn Johanna zo nauw bij de gebeurtenis betrokken werd doordat
werk van haar vertolkt was.  Voor de derde keer binnen een jaar sprak hij
over schrijven als een gave, 'die men slechts ten dele kan cultiveren.' Hij
vond het prettig de onderscheiding niet als schrijver, maar voor mijn
Schiedamse verdiensten' te krijgen. 'lk voel mij inderdaad Schiedammer,
mdtr dan Hagenaar. Imniers, de stad waar men werkt is veel belangrijker
dan  de  stad waar men slaapt.  En  ik  werk  hier nu  al  meer dan veertig jaar.'
(Dit laatste is overdreven, want Bordewijk begon  eind  I 9 It)  met  de  prak-
tijk.) De avond werd besloten met zes liederen van Johanna en een voor-
dracht van enkele korte verhalen van Bordewijk.

Enqu6te

In  niaart  1 955 stuurde Pierre Brachin, destijds wonend en docerend in Pa-
rijs497, een circulaire naar tweehonderdveertig 'Noordnederlandse' auteurs
met een vijftal vragen:

- Heeft u in 't algemeen veel belangstelling voor buitenlandse literatu-
ren? Als u ze niet alle op 66n lijn stelt, aan welke geeft u dan de voorkeur?

- Welke zijn de Franse auteurs (ofafzonderlijke werken) die u het liefst
leest of gelezen hebt?

- In hoeverre hebben zij invloed gehad op uw eigen literaire werk-
zaamheid? Van welke aard was deze inwerking? Heeft deze zich in 't alge-
meen doen gelden of alleen op een bepaald terrein of een bepaald aspect?

- Welke was en is, volgens uw mening, de invloed der Franse literatuur
op de Noordnederlandse schrijvers van uw generatie?

- Is U van oordeel dat in onze dagen het gezag van de Franse letterkun-
de in Nederland aan het toe- of aan het afnemen is? Waaraan is dit ver-
schijnsel toe te schrijven?

Bordewijk bevond zich onder de geselecteerden. Hij reageerde snel op
Brachins brief. Al op 24 maart verzond hij een brielje met de volgende ant-
woorden:

[I]  'Ik houd evenveel van Franse als van Engelse letterkunde. De Duitse
interesseert mij weinig.

[2] Corneille (de beroemde toneelstukken), Racine, Hugo (Les misdra-
bles), Aloysius Bertrand, de LautrEamont, Ch.P. de Kock (veel romans),
Zola (Germinal), Proust (eerste twee delen), Colette (later werk). 'Moder-
ne' auteurs ken ik bijna niet.

263



13] Mij onbekend.
[41  Nog in de 19e eeuw belangrijk, thans nauwelijks meer van enige be-

tekenis.
151 Voor zover er van buitenlandse invloed sprake is komt deze van de

U.S.A., als gevolg van de tweede wereldoorlog. Maar reeds eerder was  de
Franse invloed tanend door het heilloze besluit hier te lande het onderwijs

iii het Frans op alle lagere scholen afte schaffen, wat geschied is - voor zo-
ver niij bekend - zonder enig verzet van Franse zijde.

Men moet hier echter ook met leedwezen vaststellen, dat de belangstel-
ling van Frankrijk in onze letterkunde altijd nihil [is] geweest.

'498

De uitslag van de enquOte werd gepubliceerd iii De Gids:  Het eerste deel
vaii het antwoord op vraag I is niet verrassend. Zou Bordewijk Engelse
auteurs hebben nioeten noemen, dan haddeii we zeker Dickens, Waugh,
Conan Doyle, Mansfield, Woolf en Emily Bronte mogen verwachten. 51 }i )

Het tweede deel van het antwoord: 'De Duitse interesseert mij weinig' is
vreemd, gezien zijn bewondering voor Kdka. (Strikt genomen was deze
auteur een Tsjech van origine, maar is hij deel gaan uitniaken van de Duit-
se literatuurgeschiedenis.)5<11

Zijn antwoord op vraag twee vulde hij later, nadat de uitslag was gepubli-
ceerd,  in een briefvan 4 december  1957 aan Brachin aan:  hij  was Anatole
France vergeten. France lag Bordewijk goed omdat hij een typische 'expo-
nent van de Franse geest' zou zijn.5112 Wie ketinis neenit van wat Franse lite-
ratuurgeschiedenissen over France te melden hebben, en dit verbindt met
Bordewijks eigen werk, begrijpt zijn voorkeur. De speelse ironie van Fran-
ce, tiiet zelden verhevigd tot scherpe satire, en zijn scepticisme liggen vol-
ledig in lijn met Bordewijks persoonlijkheid en werk. De mooist getekende
vertegenwoordiger van de ironie en de scepsis is de figuur Starnmeer uit
Apollyon, die kritische distantie tot een tweede natuur heeft gemaakt en zijn

cyiiisnien kwistig in het rond strooit. We ontnioeten France regelmatig in
de kritieken en ill het verhalend werk. In Bloese,ntak bijvoorbeeld, leest Ef-
fraini, Aurora's advocaat, voor uit LEs opinions de M.)66,ne Coignard. (VIII, 222)

De volgende vraag werd ondoordacht en in telegramstijl beantwoord.
Bordewijk schreefin de hierboven al aangehaalde aanvullende brief: 'Zola
is niij vooral lief om de in zijn latere romans vlekkeloze structuur, waar-
nice hij  me tot voorbeeld heeft gestrekt:5,8 Door de jaren heen vinden we
een aantal uitspraken, waarin Zola als voorbeeld wordt genoemd: 'Om-
trent de romanbouw heb ik veel van de Fransen geleerd, vooral van Zola.'
(xt,  484); 'Nu. bijvoorbeeld  wat de constructie  van mijn boeken betreft,
ligt Zola mij zeer na aan het hart.'5114; en: 'Zola heeft me laten zien hoe een
roman in elkaar zit. Germinal is een meesterwerk. Het boek is met Franse
helderheid gecomponeerd.'51,5
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Uit het antwoord op de laatste vragen mag worden afgeleid dat Borde-
wijk meende dat de invloed van de Franse literatuur op hedendaagse
Noordnederlandse schrijver nihil was. De teneur van de uitslag van de en-
qu6te correpondeerde hierniee: het literaire gezag van Frankrijk was fiks
aan het verniinderen. Bordewijk was overigens vaag over de moderne
Amerikaanse literatuur. Hij vond dat het niveau van de negentiende eeuw
- met schrijvers als Poe, Hawthorne, Melville, Wells en Dickinson - in
zijn' jaren niet Ilieer gehaald werd. Als literair criticus liet hij merken dat
hij het niet had op auteurs als Hemingway, Saroyan, Dos Passos, Caldwell

5(16en Steinbeck.   Op 9 augustus stelde Bordewijk in het Utreclitsch Nietiws-
blad. 'Het is werkelijk onjuist te beweren dat 't verlosseiide woord voor de
letterkunde uit de Verenigde Staten heeft geklonken. In de NRC werdeii
onze jonge schrijvers onlangs gewaarschuwd tegen idolatrie voor wat aan
gene zijde van de Grote Sloot de laatste jareti verschenen is, - een vernia-
ning waarbij ik mij van harte aansluit:  (XII,  138-I 39)

Autoplagiaat

Mei was de maand waarin de verhalenbundel OnderweR naar de Beacons vcr-
scheen. De 'Beacons' is een heuvelachtig gebied, gelegen in centraal Wa-
les.  Bordewijk had deze streek leren kennen tijdens zijn verblij f in Wales,
ter gelegenheid van de zogenaamde 'Eisteddfod' in augustus  I 946, een bij-
eenkomst die werd gehouden in het plaatsje Mountain Ash. Het openings-
verhaal, met dezelfde titel als de bundel, speelt in Wales. Het gebied wordt
ongeveer in dezelfde bewoordingen beschreven als Bordewijk eerder had
gedaan in zijn verslag van de 'Eisteddfod', dat werd gepubliceerd in De
Gids in oktober I 949. (XI, 489-499)

Een motto van Voltaire, uit L 'E,ifmit prodigue gaat aan de bundel vooraf:
'Tous les genres sont bons, hors le genre ennuyeux'. Opnieuw een verza-
meling verhalen, die weinig pretendeerden behalve dat ze de lezer wilden
vermaken. De kwaliteit ligt hoger dan die van de andere bundels met kor-
te verhalen die verschenen waren of nog zouden verschijnen, al is ze on-
vergelijkbaar met het niveau van de grote verhalen uit De wingerdrank,   Bij
gaslicht, Het eiberscltild, Vertellingen van generzijds en Studifn in volksstnictitur,
die soms meer de omvang van een novelle hebben. Het verhaal 'Een hu-
welijksreis' is om twee redenen bijzonder. In de eerste plaats heeft het au-
tobiografische trekjes. In het verhaal wordt een gebeurtenis beschreven
van rond de eeuwwisseling, toen de verteller een jongen van een jaar of
zestien, zeventien was en met zijn ouders in Den Haag woonde. Dit komt
overeen met de situatie van Bordewijk. In de geschiedenis speelt de Franse
stad Lyon een vooraanstaande rol, cen stad waar de verteller eens geweest
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is. Hij beschrijft haar op een wijze die zoveel kennis en affectie verraadt dat

voorzichtig mag worden aangenomen dat Bordewijk Lyon bezocht heeft,
al blijft de mogelijkheid bestaan dat de schrijver genoeg had aan een platte-
grond om het beeld van de stad te kunnen oproepen.507 De beschrijving in
'Een huwelijksreis' correspondeert op haar beurt weer - en dit is het vol-
gende opmerkelijke - met het uiterlijk van de stad zoals dat werd getekend
in het verhaal 'Snikhete nacht' uit de bundel De wingerdrank. Er kan van

autoplagiaat gesproken worden, een manier van werken die Bordewijk
11iet vreemd was: 'Leer mijn boeken uit het hoofd en u zult zien hoe ge-
makkelijk dat gaat zodra u er 66n onder de knie hebt.' (xi, 27) Een voor-
beeld is de onthoofdings-scdne uit 'Dr Kalkemeijer en de dood' (I 919),
een verhaal dat terugkeert in de roman De doopvo,it van meer dan dertig
jaar later. Daarin wordt nog iets aan de gebeurtenis toegevoegd: 'Ook
kwam het uit dat het deze wijze van een medemens letterlijk om hals te
brengen, bij al het gruwzame, aan oorspronkelijkheid ontbrak. Tevoren
had zich in de omtrek van Berlijn een soortgelijk geval voorgedaan.' (IV,
263) Bordewijk heeft zich vermoedelijk laten inspireren door een krante-
bericht waarin een bestaand geval werd beschreven. 5(j8

De bundel bevat tot slot twee langere stukken - 'Fondsen en flirt' en
'Negen persiflages' - waarin Bordewijk jongleert met schrijvers en hun
werk (in het eerste geval) en zijn eigen werk op de hak neemt. Een beetje
zouteloos is het wel. De auteur heeft zich duidelijk moeten forceren om er
iets koniisch van te maken, zonder daarin te slagen. Persifleren op eigen
werk was w61 een originele manier om een aantal titels nog eens onder de
aandacht van lezers te brengen. Het was een gemakkelijke manier van
bladvulling en leverde gratis reclame op.

Straatnamen

In Haagse nijmeri,wen schreef Bordewijk over de nomenclatuur van de
Haagse Spoorwijk: 'Men ging te gast bij de letterkunde uit de igde eeuw
van v66r '80, en heeft zonderlinge dopen verricht.' (XI, 29) Het stak hem
dat grote mannen als Multatuli en Busken Huet 'vereerd zijn met de on-
ooglijkste straages van het complex.' (ibidem) Voor iemand die zoveel
aandacht had voor natiien als hij - 611 zoveel kennis van ons (letterkundig)
verleden - was het pijnlijk om te zien hoe nonchalant en ongepast de ge-
meente omging met het uitdelen van straatnamen.  De stad bleef zich uit-
breiden en daarrnee bleef ook de behoefte aan nieuwe naamgeving be-
staan.

Bordewijk achtte het moment gekomen om zich actiefmet deze kwes-
tie te gaan bemoeien.5<,9 OP 3 oktober 1 955 schreef hij het College van B &
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w van Den Haag. Bordewijk had in de krant gelezen dat de gemeente
'enige honderden' nieuwe straatnamen moest verzinnen. 'In het verleden
is, naar algemene opvatting, de Gemeente niet steeds gelukkig geweest in
nieuwe straataanduiding.' Geen nood: hij wilde hen best terzijde staan. Hij
besloot zijn brief met een aanbod: 'Ik schrijf U dit ter inleiding van een
bereidverklaring om voor de Gemeente een aantal namen te bedenken, -
namen die intussen, hoewel ontsproten aan de fantasie, niettemin, althans
zeker voor het overgrote deel, op werkelijke begrippen zouden kunnen
steunen.

Interessant is na te gaan wat de achterliggende reden zou kunnen zijn
voor Bordewijks verregaande bemoeienis. Hij ergerde zich aan de werk-

wijze uit het verleden, zoveel is wel duidelijk, maar ergernis alleen kan
toch nauwelijks de drijfveer zijn geweest om zich met hart en ziel op deze
zaak te storten? Hij had het waarachtig druk genoeg met zijn normale da-
gelijkse beslommeringen. Zijn brief bevat nog deze passage:  'Het zou  de
Gemeente als een verdienste kunnen worden aangerekend indien zij op dit
punt aan andere Gemeenten in binnen- en buitenland eens een voorbeeld
geeft: Toe maar, ook nog aan gemeenten over de grens! Wilde hij de he-
ren  stroop  om  de mond smeren  o f zat  er meer achter? Op kunstzinnig ge-
bied - denk vooral aan de literatuur - was Bordewijk een ijverig promotor
voor de export van vaderlandse voortbrengselen. Hij wilde dat ons land
internationaal enig aanzien kreeg, zoals het dat in de zeventiende eeuw
had. Wellicht meende hu werkelijk dat door een bijzondere manier van
straatnaamgeving de gemeente Den Haag - en dus indirect ons land - bui-
tenlandse ogen op zich gericht zou weten te krijgen, al blijft dit niet meer
dan een vermoeden.

Precies een maand later werd zijn briefbeantwoord. Men stond niet af-
wijzend tegenover zijn idee en wilde zijn voorstellen voorleggen aan een
speciaal in het leven geroepen commissie, 'welke tot taak heeft ons met
betrekking tot de door ons bij de Gemeenteraad in te dienen voorstellen
inzake de naamgeving van straten van advies te dienen.' Bordewijk ging
aan de slag om zijn ideeen in overeenstemming te brengen met de richtlij-
nen van de gemeente op het gebied van de straatnaamgeving. OP 3 de-
cember stuurde hij zijn voorstellen naar de gemeente, voorafgegaan door
wat hij zelfeen 'leidraad' bij de lijst noemde. Het was geen geringe presta-
tie om in totaal zo'n vierhonderdeenenveertig namen te verzinnen voor
vierentwintig verschillende categorieen, uiteenlopend van Bouwkunde
(bv.  Arkadehof) tot Varia (bv. Welkom). Onder punt achttien  van  de  in-

leiding vinden we, gecomprimeerd, een aanvullende reden voor Borde-
wijk om zich zo in te zetten voor wat hij als een goede zaak beschouwde:
'Hoe bescheiden in het geheel van een Gemeente een straatnaam en zijn
verstoffelijking in het straatbord ook mogen wezen, - in het dagelijks le-
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ven vervullen zij een belangrijke functie. Reeds wie zich enkel maar over
de verkeerswegen voortbeweegt 'denkt' als het ware in wegen.'

De gemeente bevestigde de ontvangst van zijn brief, met bijlagen, en
dankte Bordewijk voor zijn inspanningen: 'Inmiddels betuigen wij U onze
dank voor de medewerking, welke U in dezen aan de Gemeente hebt wil-
len verlenen.' Tot slot wisten de heren Van Praag (gemeentesecretaris) en
Schokking (burgemeester) nog te melden dat men al bezig was in de trant
van Bordewijk om de gebruikelijke uitgangen 'straat', 'weg' of 'laan' te
vermijden, en te vervangen door bijvoorbeeld 'zicht', 'zijde' of 'dreef.
Burgemeester en Wethouders waren van plan om 'een voorstel in deze
geest binnenkort bij de Raad in te dienen.' Aldus hun antwoord van 20
deceniber.

Bordewijk was al langer met de 'naamgevingszaak' bezig, zoals moge blij-
ken uit zijn artikel 'La Haye, par un habitant' dat gepubliceerd werd in
Maatstaf (september I 953)· Daarin schreef hij over richtlijnen voor namen,
waarbij vooral 'het lelijke, tijd en ruimte rovende toevoegsel straat [ver-
dient] te verdwijnen, waar enigszins mogelijk, dus haast overal. Dat het
buitenland aan eenzelfde euvel lijdt weerhoudt ons niet; 66n moet begin-
nen.' (xI, 526) Bordewijk verwees in zijn artikel naar een bijdrage in het
jaarboek    I 9 I I   van   'Die   Haghe: een Haagse (nog altijd bestaande)   ge-

schiedkundige vereniging. 'Er was ook nog een Om en Bij, een Wijd en
Zijd, een Heemstee. En er is een Diamanten Ring geweest. Sla er Die Ha-
gheop na [...] in een artikel van Th. Morren. Daar ligt een hele partij doop-
namen te geef. Ge behoeft uw brein niet eens te slijpen, ambtenaren, belast
met nieuwe naamgeving, vaders en doopheren in tdn, en u te weinig be-
wust van het uiterste gewicht dezer verplichting.' (xi, 527) Het zal niet
verbazen dat de door Bordewijk aangehaalde voorbeelden in zijn 'eigen'
lijst terugkeren.

Het thema  'namen'  zat heni hoog.  Op 6 december I 955, drie dagen na-
dat zijn voorstel naar de gemeente was gegaan, verscheen 'Amsterdam
moest Mokum heten' in Het 1/r(ie Folk. Daarin pleitte Bordewijk, gek-
scherend maar met een serieuze ondertoon, voor het opnieuw dopen van
's lands hoofdstad tot het joodse Mokum, 'het waardigst blijvende protest
ook tegen een onwaardige bezetting.' (xI, 549) Deze herdoop zou nieer
'impact' hebben en internationaal gezien ook sterker zijn. Intussen waren
de Haagse ambtelijke molens gaan malen.

Eind I 956, op I 4 december, publiceerde Bordewijk (provocerend?)
'Straatnamen', opnieuw in Het 1/4ie Folk. De auteur schopte tegen de
schenen van de overheid, die 'ambtelijk in een slechte vorm, fantasieloos,
dor' is. (xI, 567) Hij zette nog eens uiteen hoe het volgens hem zou moe-
ten, daarbij aansluitend op zijn voorstellen voor de gemeente Den Haag,
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en besloot zijn uiteenzetting met ten waarschuwing: 'Daarom valt er te
vrezen dat bij voortzetting van hetzelfde beleid onze kindskinderen nog
opgescheept zullen zitten met straatnamen van onnodige lengte, te nioei-
lijke uitspraak, te ingewikkelde spelling, lelijke klank, en die hun boven-
dien niets te zeggen hebben.' (xi, 569) Dat konden de anibtenaren in hun
zak steken. Uit anibtelijke stukken blijkt dat Bordewijks voorstel te laat
kwam om gebruikt te kunnen worden voor de naamgeving van straten in
het meest recent ontwikkelde gebied Bouwlust-Berestein-Vrederust.

Anderhalfjaar later had Bordewijk meer geluk. Toen - met een nieuwe
wijk in voorbereiding (Mariahoeve) - kwam zijn lijst w61 te pas. Burge-
meester en Wethouders waren oprecht van oordeel dat Bordewijks lijst
'een aantal zeer goede ideeen bevat. De kwestie 'Straatnaamgeving' was

'31(1

het onderwerp van gesprek tijdens een bijeenkonist vaii de gemeenteraad
op  I juli  van  dat jaar.  In de handelingen staan prachtige passages:  'Door de
Conimissie voor de Straatnanien is een dankbaar gebruik gemaakt van de
suggesties, die de heer Bordewijk op eigen initiatief - men zou kunnen
zeggen, onidat hij zo'n goed Haagse burger is; hij was ook voorzitter van
de jan Campertstichting - heeft gegeven aan Burgemeester en Wethou-
ders.'511 Lachwekkender nog is de tegensputterende genieentesecretans
Van Praag, die vond dat een 'fantast' als Bordewijk bepaald niet de meest
voor de hand liggende persoon was om voorstellen voor straatnamen te
doen. 'Met alle waardering, welke ik voor Bordewijk heb, meen ik toch,
dat hij, die zo geniakkelijk fantasienamen schept, niet de aangewezen man
is, die ons moet helpen met het vinden van straatnamen.'512 Van Praag haal-
de  er  zelfs de studie  van Van Vriesland  uit   I 949  bij  om zijn argumenten
kracht bij te zetten. Hij citeerde een passage tijdens de vergadering, waaruit
moest blijken dat men 'toch wel een zeer bedenkelijke weg' op ging door
Bordewijk erbij te halen. Van Vriesland schreef, aldus het citaat van Van
Praag, bijvoorbeeld: 'Die namen [in Bordewijks werk] zijn zo rijk aan wer-
king, dat zij de verbeelding in een wereld van gepeins dompelen.' Van
Praag merkte aansluitend op: 'Mijnheer de Voorzitter. Ik wil geen wereld
van gepeins als ik straatnamen hoor. Ik meen, dat de realiteit bij het geven
van nanien aan straten zo goed mogelijk in acht moet worden genomen,
dat deze namen een reele betekenis moeten hebben.•513 En zo ging deze
dorre en fantasieloze ambtenaar nog even door, waarbij ook de naamgeving
uit Bint werd aangehaald. Maar zijn stem ging verloren in het koor, en be-
sloten werd om Bordewijks voorstellen (gedeeltelijk althans) te volgen.

Wie de huidige plattegrond van Mariahoeve bekijkt, ziet bekende na-
men uit de lijst als Robertaland (naar zoon Robert?) en Finnenburg. Ma-
riahoeve kent sinds I 993 overigens ook een Bordewijklaan. Li;in notabe-
ne, terwijl de naanigever deze voor de hand liggende uitgang nu juist
geschrapt wilde zien.
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Feit en fictie

In de tijd dat Bordewijk de gemeente voor het eerst benaderde, begin ok-
tober  I 955,  verscheen  zijn roman Bloeseintak. De titel stond haaks op de
buitenliteraire werkelijkheid van dat moment, toen de bladeren van de
bomen vielen, zoals de Bordewijks hebben kunnen zien tijdens hun ver-
blijf van  een week  op een landgoed  in het oosten des lands.514 De inhoud
van het boek past daarentegen bij het jaargetijde herfst: verval en dood
spelen een belangrijke rol. Hoofdfiguren zijn de architect Van Marle en
zijn vrouw Aurora (een naam uit de straatnamenlijst), met in de belangrijk-
ste bijrollen de rijke Termunten, zijn zoon Conrad, het joodse echtpaar
Nathans en vooral Leo Monterey, aanvankelijk Aurora's hartsvriendin die
zich echter als haar aartsvijandin ontpopt.

Bordewijk heeft 66n versie geschreven voor de definitieve, zo kan wor-
den opgemaakt uit het enig overgebleven manuscript dat het opschrift 'de-
finitieve tekst' draagtsts, gecombineerd met aantekeningen achterin dat-
zelfde manuscript, waarin vermeld wordt 'motieven uit Bloesemtak 2e
lezing'. De oorspronkelijke ondertitel, 'De jaloezie', is wel in het manu-
script maar niet in het boek te vinden. Bordewijk begon op zondag 8 au-
gustus  I 954 met de definitieve versie van zijn roman.

B/oesemtak is een grimmig boek, vol psychisch en ook lichamelijk ge-
weld. De agressie richt zich in het bijzonder op Aurora, met haar onschuld
suggererende naam, en daarmee ook op haar gezin. In het verhaal spelen
twee kwesties naast elkaar. De eerste betreft de jaloezie die Leo tegenover
Aurora voelt. Deze is intiem bevriend met Leo's minnaar, Conrad Ter-
munten. De relatie Aurora-Conrad is zuiver platonisch van aard, een ver-
heven liefde die de platte aardse liefde tussen Leo en Conrad ver ontstijgt.
Leo is in feite jaloers op de zuivere ziel van haar vriendin Aurora, die kan
liefhebben zonder enig spoortje van zinnelijkheid. De materiele manifesta-
tie van Conrads genegenheid voor Aurora is het 'album amicorum' dat hij
haar geschonken heeft, een gift waarvan Leo vindt dat ze eigenlijk voor
haar bestemd had moeten zijn. De oppervlakkige liefde tussen Conrad en
Leo bekoelt snel en Leo reageert al haar ongenoegen en frustratie af op
Aurora. Ze brengt lasterpraages in de wereld, waardoor de goede naam
van Aurora dreigt te worden aangetast. Aurora reageert vrij laconiek op de
vijandelijkheden, maar neemt wel haar maatregelen en schakelt een advo-
caat in. Ze voelt zich ver verheven boven het gedrag van de kwade genius
Leo. Deze wordt daar woedend om. Ze kan het met uitstaan dat de stoY-
cijnse Aurora niet is zoals zij, impulsiefen heetgebakerd, maar daarentegen
over een enorme, bijna onmenselijke zelfbeheersing beschikt. Op een ge-
geven moment is Leo's woede zo groot dat ze Aurora een klap met een
lamp op haar hoofd verkoopt. Later, als Aurora aan een hersenbloeding

270



overlijdt, wordt tussen de regels door gesuggereerd dat Leo, letterlijk, een
(zij het sterk vertraagd werkende) doodsklap kan hebben gegeven.

Confict nummer twee houdt verband met Nathans. Aurora karakteri-
seert haar hondje tegenover Leo als een 'smousje'. Precies op dat moment
komt Max Nathans, een jood, voorbij gelopen. Nathans denkt dat Aurora
het over hem heeft en is zwaar beledigd. Hij mijdt de familie, die bij hem
inwoont, daarna volledig. In zijn ogen is het een stel antisemieten. Nathans
stuurt brieven naar Aurora, waarin hij schrijft niets met haar en haar gezin
te maken te willen hebben. Het conflict wordt, ondanks bemiddeling door
een advocaat, familielid van Max, niet bijgelegd. Jaloezie, gevolgd door
laster, en haat, vergezeld van een volkomen negeren vallen Aurora ten
deel. Ze probeert sterk te blijven, daarin gesteund door haar echtgenoot
Van Marle, maar kan - zo mogen we op grond van haar dood concluderen
- niet tegen deze aanvallen blijven opboksen: het wordt gewoon teveel
voor haar. Het frappante (en wrange) is dat ze de banden met Leo verbro-
ken heeft, vervolgens ook verhuist, weg van Nathans, maar dat het fatum
haar blijft achtervolgen. Aurora bezwijkt niet op het moment van de moei-
lijkheden zelf, dan is ze sterk en weerbaar, maar pas later als er weer meer
licht gloort aan de donkere einder.

In de roman worden elementen uit Bordewijks leven gebruikt, al dan niet
vertekend weergegeven. De aanslag die Leo op Aurora pleegt heeft
Bordewijk aan een eigen ervaring ontleend: 'Aldus kon het me eens over-
komen dat een hoogst nerveuze jongeman plotseling mijn bureaulamp
greep, en dat niet bepaald met de bedoeling mijn pad te verlichten. Geluk-
kig vloog door zijn gebaar de groene kap van de lamp af en sloeg in splin-
ters tegen de achtermuur. Door het donderend lawaai in de nauwe ruimte
zelf geschrokken hield de  man zich in. De portier schoot toe.  Ik heb deze
gebeurtenis geoculeerd in mijn roman Bloesemtak.' (xI, 247) Een element
dat evenzeer een afspiegeling is van een ervaring, is het in de ronian voor-
komende 'dode water', waaraan  in de roman enkele keren aandacht wordt
besteed: 'Het was een stil breed water, inktig, ommuurd door blinde pak-
huizen, zonder wal; er leidde geen enkele weg heen, en hoe men zich ook
op straat posteerde en de hals rekte, het bleefonzichtbaar.' (v, 69) Dit wa-
ter trekt Van Marle aan, terwijl Aurora er bang voor is. In I 962 publiceer-
de Bordewijk 'Fondsbezorging (en de ziekte van Prins)' waarin de volgen-
de passage voorkomt: 'Van der Waals [directeur Nijgh & Van Ditmar]
heeft ons bijzonder aan zich verplicht door ons te gast te noden in twee
huizen die hij in Amsterdam bewoond heeft achtereenvolgens op twee
nummers van de Prins Hendrikkade. Het waren oude huizen, inderdaad,
en onze indrukken hebben tot beschrijving geleid. [...] De eigenlijke
'schok' ervoeren we evenwel in geen van beide huizen, maar door het uit-
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zicht dat het tweede bood aan de achterkant, waarheen gastheer en echtge-
note, bekend met onze hebbelijkheid ons zachtaardig deden opklimmen.
Daar, op de vliering, onder de hanebalken, keken we tussen de daken door
uit over een breed en ver binnenwater, rechthoekig, zonder kade, nergens
zichtbaar voor voetganger of voertuig, de cementen pakhuismuren  z6  iii
de gracht, rimpelloos, uitgestorven, een plas lood, een blik op gene zijde
van het leven. Het was niet eigenlijk afschuwelijk, maar meer: het was
akelig.  Maar hoe verrukkelijk juist daardoor.'  (XI, 6Io) (Overigens wonen
de Van Marle's...aan de Amsterdamse Prins Hendrikkade.) 516

Het is verleidelijk (niaar ook gevaarlijk!), met de geschiedenis rond Kitty
de Josselin de Jong in gedachte, lijnen te trekken naar de roman. Zo heeft
het 'album amicorum' dat Leo graag van Conrad zou hebben gekregen een
model in de werkelijkheid. Johanna Bordewijk heeft zo'n album van Kitty
gehad, dat oorspronkelijk toebehoorde aan C.C. Schmidt, en gedateerd is

1805.517 In Bloesemtak wordt het uitgebreid beschreven en 'een poezieal-
bum uit de aanvang der negentieiide eeuw' genoemd.  (v, 35) Zoals eerder

uiteengezet werd, kreeg Kitty ruzie met Bordewijk en vervolgens met JO-
hanna. Ook Kitty startte een lastercampagne, niet anonieme brieven, tegen

Johanna. In zijn brief aan het Bestuur van de Vereniging van Letterkundi-
gen  van  I juli 1952, schreef Bordewijk  over een verklaring die Kitty  had
afgelegd. Het ging om een brief van I 4 mei van dat jaar aan Johanna, waar-
in  ze schreef johanna voortaan  met  rust  te  zullen  laten.518  In  de  roman
komt een soortgelijke schuldverklaring van de hand van Leo voor, 'een
brief van herroeping en excuus'.  (V,  1 51) De brievenkwestie  in het geval
Johanna-Kitty, lijkt in de roman tellig te keren als even harde, zij het niet
ationienie, brieven van Max Nathans gericht aan Aurora.519 De Van Mar-
le's verhuizen nadat de banden met Leo verbroken zijn. Begin I953 vcr-
brak Bordewijk definitief de contacten met Kitty,  door zich terug te trek-
ken uit de verenigingen waarvan zij eveneens lid was. In de zomer van dat
jaar verhuisden de Bordewijks van het adres Nieuwe Parklaan 20 naar

'Hejmo Nia'.
In het vorige hoofdstuk werd gesuggereerd dat Bordewijk wellicht iets

goed te maken had tegenover Johanna. Zijn opmerking over het literaire
werk van Kitty was tenslotte aanleiding geweest voor het confict dat zich
tussen haar en Johanna ontspon. Wic deze gedachtengang volgt, kan Bloe-

semtak lezen als een literair 'excuus: dat meer de trekken heeft van een
eerbetoon. In geen enkel ander werk van de auteur wordt zo'n harmonieus

huwelijk beschreven als in deze roman. Van Marle houdt zielsveel van zijn
vrouw, hij adoreert haar. Aurora is in zijn ogen een engelachtige figuur,
bijna een heilige. Uit allerlei getuigenissen, die verspreid in deze biografie
ZUn opgenomen, blijkt dat de stugge Bordewijk 'ontdooide' alsJohanna in

272



zijn nabijheid was, of als ze ter sprake kwam.  'Er kwam alleen iets aardigs

over hem op de momenten dat zijn vrouw erbij zat. je kon merken dat hij
dan het idee had van, ja, van een zekere hoffelijkheid, zeer zeker in mijn
bijzijn, waardoor de stemming wat warmer, wat toegankelijker werd. '521)

Bordewijk bewonderde Johanna, als zijn vrouw en als coniponiste. We za-

gen eerder hoe verrast de schrijver reageerde op het feit dat werk van haar
ten gehore werd gebracht. toen hij de erepenning van de Schiedanise Ge-

meenschap  ontving.  De twee werkten intensief sanien, ze bekeken  en be-

kritiseerden elkaars werk, enzovoorts. Elly Beukenhorst-Kamp schreef ill
Schadtiw, stemmi,g en stil water dat Bordewijk vaak vrouwennamen ge-
bruikte die op een -a eindigen: 'Al valt het niet te bewijzen, ik heb een
sterk vermoeden dat Bordewijk deze voornamen heeft bedoeld als een
subtiel huldebetoon aan zijn vrouwjohanna Roepman:521 Ze haalde in dit

verband een passage uit Bloese,ntak aan. Van Marle tekent steeds een klcine

bloesemtak op zijn ontwerpen, als persoonlijk merk. Iemand vraagt naar
de betekenis: 'Van Marle keek verlegen, haast schuldig. Het was het sym-
bool dat hij indertijd gevonden had voor zijn vrouw.' (V, 26) Het zijn alle-

maal signalen die, gecombineerd met Bordewijks steun aan johanna gedu-
rende de moeilijke tijd in 'Hejmo Nia', wijzen iii de ricliting van een goede

relatie tussen de echtgenoten. Wie bedenkt dat Bordewijk de realiteit in

zijn werk sterk vergroot weergaf, is geneigd Bloesemtak als de roman van

het geYdealiseerde huwelijk van Ferdinand Bordewijk en Johanna Roep-
man te karakteriseren.

Een duidelijke parallel met de gebeurtenissen in 'Hejmo Nia' is er overi-

gens niet. Wanneer Bordewijk het manuscript precies heeft afgesloten we-
ten we niet, niaar dat zal - gezien de produktietijd (inclusiefproeven e.d.)
- nooit later dan de zonier van  I 955 geweest kunnen  zijn. De dramatische

gebeurtenissen in het huis vonden pas later plaats. Wel was er, gedurende
de tijd dat Bordewijk aan de roman werkte, al sprake van wrijving tussen

de Bordewijks aan de ene en het bestuur aan de andere kant. WeHicht dat
de auteur, ornringd door een sfeer vol wantrouwen en ongenoegen, hier-
van iets heeft laten doorklinken in de verslechterde verhouding tussen de

Van Marle's en Max en Esther Nathans.

Een andere, meer indirecte link is de belangstelling van Bordewijk voor
architectuur en de literaire weerslag daarvan in de roman. Nu vindt de le-
zer daarvan voorbeelden in al zijn werk, maar in Bloesemtak kun je van de

uiterste consequentie van die interesse spreken: een van de hoofdfiguren is
namelijk architect. Deze Van Marle heeft de opdracht gekregen een kerk
te ontwerpen. Bordewijk beschrijft in de roman het wordingsproces van
deze kerk en doet dat zeer overtuigend, met de nodige details. Verwoed
lezer in naslagwerken als hij was, is het niet denkbeeldig dat hij zich goed
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heeft gedocumenteerd. Er is nog een mogelijkheid, die overigens gewoon
naast deze kan bestaan. Bordewijks jongste broer, Johann, was bouwkun-
dig ingenieur en directeur van de woningdienst in Hilversum.522 Niet uit-
gesloten kan worden dat Bordewijk, voor de passages over Van Marle's
kerk, een beroep op Johann heeft gedaan.523

Tenslotte, al staat het er wat buiten, heeft Bloeseintak een hoog 'juridisch
gehalte'. Bordewijk verloochende zijn afkomst niet. Zoals Stuiveling in
zijn recensie van het boek in het Haagsch Dagbtad van 19 november I955
opmerkte: 'Nu voor het eerst [in zijn werk] wordt heel de conflictsituatie
bepaald door een juridische zaak, en ze16 een tweevoudige.' Inderdaad
moet, in de conflicten, tussenkomst van advocaten uitkomst bieden.
Bordewijk schreef over dit optreden  dat het hier ging  'over de misdrijven
van smaad en opzettelijke kwetsuur. De een wil een veroordeling, de an-
der de zaak in de doofpot. Aan de vervolger, advocaat EffraYm, viel de

sympathieke rol ten deel. De tweede figuur, Fronto, is getekend als een
advocaat met grote strafpraktijk, een heerserstype:  (xI,  235-236)

In de literaire kritiek van die dagen werd over Bloesemtak geschreven als
Bordewijks menselijkste, gewoonste en toegankelijkste boek. T6ch heeft
de auteur het niet kunnen nalaten tussen alle mensen van vlees en bloed
opnieuw een uitzonderlijke figuur neer te zetten: Fronto, de advocaat die
zijn (duistere) zaakjes letterlijk in het donker afhandelt. 'Hij leek middel-
matig groot. Hij was breedgeschouderd. Zijn steni klonk laag, dof, niaar
krachtig. Hij hield de zware, goedverzorgde handen op het bureaublad met
gespreide vingers, ofhij zijn meubel de bodeni wilde indrukken. Een bul-
lebak.' (v, 19 I-192) Zo duikt nog even het menselijke monster op, repre-
sentant van de uitzonderlijke figuren waarvoor de schrijver een uitgespro-
ken voorkeur had.
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HOOFDSTUK ZESTIEN

Essayist en laureaat

Ambivalentie

In 1956 verhuisden de Bordewijks van 'Hejmo Nia' naar een pension aan
de Alexander Gogelweg 32. Van daaruit werd doorgeprocedeerd tegen het
bestuur. De ingrijpende zaak heeft geen invloed gehad op de literaire pro-
duktie van Bordewijk. Hij bleef doorschrijven, en met regelmaat konden

zijn lezers kennis nemen van stukken die dat jaar grotendeels in Het Vrije
Folk verschenen.

Iii zijn in januari opgenomen 'Parallellen Nurks-Droogstoppel' gaf
Bordewijk aan dat Hildebrand en Multatuli voor heril 'een verademing'
waren 'temidden van de zwaarwichtigheid die m onze 'ernstige' literatuur
tot nu toe voortduurt. Er zijn thans twee groepen: de strakke gezichten en
de smalle, - gescheiden door het te onzent zo vertrouwde schotje: (x I,
552) Bordewijk vond dat de Nederlandse literatuur, met haar calvinistische
inslag, grotendeels gespeend was van humor: de 'humor-cultus' was ver te
zoeken. Bordewijk betreurde dat, liefhebber als hij was van de Franse hu-
mor - denk aan het satirische tijdschrift L 'Assiette au betirrk24 en de tekenaar
Daumier - en de Engelse, die hij terugvond in bijvoorbeeld de boeken van
Waugh. Intussen werkte  hij aan verhalen  die  in  I 958 opgenomen werden
in de bundel De al€tentas.

In maart verscheen, opnieuw in Het Frje Folk, een boeiende schets:

'De autobiografie van de kunstenaar'. Het heeft aanvankelijk iets pikants
om te lezen dat de autobiografie van de kunstenaar 'enkel vertoon [is] van
oppervlakkigheid, zelfingenomenheid en misleiding.' (xI, 558) Pikant,
omdat Bordewijk eind I 956 een autobiografisch boek publiceerde: Geachte

confrere. Toch zondigde hij daarmee met tegen zijn eigen 'regel'. De schrij-
ver beweerde dat de levensbeschrijving van een figuur van betekenis van

belang kon zijn, zolang het maar geen kunstenaar was. Een wetenschapper
kan schrijven over hetgeen hem heeft gemaakt tot Wat hij is. De kunste-

naar daarentegen kan dat niet, omdat 'de vondst' de eigenlijke bron is van
wat hij voortbrengt. Met andere woorden: de kunstenaar kan zijn kunst
nooit verklaren omdat ze uit zijn onderbewustzijn afkomstig is. Wie dan
naar verklaringen gaat zoeken, is oppervlakkig, zelfingenomen en mislei-
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dend bezig. Bordewijk vergat dat ook de wetenschap het vaak moet heb-
ben van zulke 'vondsten: Zijn kromme redenering moet gelezen worden
tegen de achtergrond van zijn terughoudendheid om met zijn schrijver-
schap te koop te lopen.

In het verlengde hiervan ligt zijn opvatting over de biografie: het kunst-
werk is belangrijk, niet de vraag wie zich erachter verschuilt. Uit Borde-
wijks kritieken blijkt echter dat hij gebruik maakte van biografische gege-
vens. Bovendien recenseerde hij levensbeschrijvingen, zoals het boek van
Lehning over Marsman, al stelde hij principieel afwijzend te staan tege11-
over het beschrijven van het privdleven van een kunstenaar: 'Eenniaal
heengestapt over het fundamentele bezwaar zal ieder moeten toegeven dat
een biografie over een figuur als Marsman alleszins gerechtvaardigd is.'
(XIII,  29 I)  En dat terwijl Bordewijk stellig beweerde een biografie  van  de
door heni bewonderde Zola zeker ongelezen te zullen laten.:25 Blijkbaar
woog nieuwsgierigheid vaak zwaarder dan principe.

Pleitbezorger van toneel

Iii juni verscheen bij uitgeverij Scheltema & Holkenia de verzameling to-
neelstukken Halte  Noordstad. Venneerderd met drie ee,iacters en ee,1 mo,101002.
Bordewijk  had zijn 'Halte'  in drie nummers  van  De  Gids  (jaargang  1941)
gepubliceerd en het stuk daarna omgewerkt. Eerst had hij de stukken aan
Nijgh aangeboden, vervolgens aan Daamen en tenslotte aan De Wereldbi-
bliotheek. Deze uitgevers wilden er echter niet aan.

De bundel wordt ingeleid door een 'Vooraf, wat niet ongebruikelijk
was voor Bordewijk. Na pleidooien voor humor in de literatuur en het
korte verhaal, pleitte hij ditmaal voor het genre toneel. Nederlandse schrij-
vers zouden zich nieer op het schrijven van toneel moeten toelegge11, zo
bracht de auteur in zijn 'raad' naar voren. Lezers vroeg hij om meer aan-
dacht voor de voortbrengselen van eigen bodeni. Shakespeare, Corneille
en Schiller, prima, maar lees daarnaast ook moderne Nederlandse toneel-
teksten. Verder zouden Nederlandse uitgevers beter hun best moeten
doen om het schrijven van toneel te bevorderen: '[...j aldus wordt het mo-
gelijk op de duur een traditie te scheppen waarvan in onze letterkunde het
ontbreken pijnlijk is.' (x, 581) Hij had aan den lijve ondervonden hoe en-
kele uitgevers tegenover het genre stonden, al waren hun overwegingen
voornamelijk op commerciele motieven gebaseerd.

Tenslotte belandde hij bij de 'export' van onze letterkunde. 'Toneel-
speler en toneelstuk hebben deze eigenschap genieen dat zij zich snel en
gemakkelijk in een ander kleed steken. Toneel is levend woord, levend
woord is eenvoudig woord, eenvoudig woord is gangbaar woord, gaiig-
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baar woord heeft in een andere taal vrijwel steeds zijn tegenhanger.' (x,
582) Het grote 'Halte' (enz.), dat twee bedrijven telt, wordt gevolgd door
de kluchten 'Met vuur gespeeld', 'Een afscheid' en 'Een strafzaak' - allebei
in rijni geschreven - en de monoloog 'De gouden bruiloft', volgens de
verantwoording 'Vrij naar een fragtnent uit het gelijknamige epos van
Willem Messchert   I 790-1844'·  (x,  709) De eerste  druk  van  dit  epos  ver-
scheen in 1825

In de literaire kritiek werd ingehaakt op Bordewijks pleidooi. De recen-
sent van Dc Maasbode schreef op  30 juni:  'Het zijn raadgevingen, waar in-
derdaad iets iii zit.' In Elsevier van een week later, 7 juli, prees F.W. van
Heerikhuizen 'Halte Noordstad', dat hij 'een voortreffelijk werk' noemde.
Hij gafBordewijk gelijk in zijn kritiek dat toneel allerwegen als een onder-
geschoven kindje werd behandeld. Over de laatste twee kluchten en de
nionoloog was hij minder enthousiast: 'Een echt huniorist blijkt er in
Bordewijk in het geheel niet te steken: hij komt hier niet boven het peil
uit van de pubergein. Ook het verzenschrijven gaat heni niet goed af, zo-
dat hij tot gewrongenheden zijn toevlucht moet nemen die het komisch
effect allesbehalve verliogeti.' Ill de Provincidalse Zeeuwse Courant'26 werden
de stukken nauwelijks behandeld en afgedaan als Uauwiteiten, en ook de
journalist van de .YR(927 was niet enthousiast. Allemaal signalen waaruit
bleek dat het niet boterde tussen Bordewijk en de humor. Het komt erop
neer dat alleen 'Halte Noordstad' als een stuk Bordewijk waardig werd be-
schouwd, en met een minder kritische blik was 'Met vuur gespeeld' nog
wel de moeite waard.

'Halte Noordstad' is, met de kwaadaardige stationschef Spincich - 'ik
kan je maken en breken'  (x, 586) -, herkenbaar als een 'echte' Bordewijk,
waarin het onbedorven Mariege, die Spincich een duivel noemt, het tegen
hem durft op te nenien. Het besluit van het stuk doet denken aan een cru-
ciale passage uit de roman Kami:ter, en is daarmee 66n van de vele gevallen
van 'autoplagiaat' in Bordewijks werk. Als Dreverhaven zijn zoon Kata-
dreuffe de hand toesteekt - hij beweert 'nieegewerkt' te hebben aan diens
ontwikkeling - weigert Katadreuffe deze te pakken. Aan het einde van de
roman gaan vader en zoon sainen ten onder, al is dat zo dubbelzinnig dat
discussie niogelijk zal blijven. Zo ook in het toneelstuk. Mariege weigert
de hand die Spincich haar toesteekt, die daarop zegt: 'We kunnen elkaar
niet overwinnen, nooit. [...] En dus gaan we onder. Alle twee. Samen.' (x,
672)

De critici waren het er over eens dat het niet mee zou vallen om de
stukken daadwerkelijk op de plank te brengen. Daarvoor stelden Ze te
hoge eisen aan regisseur, spelers en publiek. Het duurde tot 1986, voordat
een gezelschap zich aan opvoering durfde te wagen. Van 4-6 december
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werd 'Halte Noordstad' gespeeld door het Nederlandstalige Repertoire
Gezelschap in De Balie, Amsterdam, in een bewerking van Tom Blokdijk
en Roel Twijnstra. Andere stukken van Bordewijk werden opgevoerd in
1948 en I990 (Stimbo N. F.) en in I954 (De stier van  Opland).

Crisis in Hongarije

In oktober vond een ingrijpende gebeurtenis plaats, die de westerse wereld
even op haar grondvesten deed schudden. Na de Tweede Wereldoorlog
ontwikkelde de USSR het zogenaamde satellieten-systeem. Oosteuropese
staten werden binnen de invloedssfeer van de Sovjet-Unie getrokken.
Sovjetisering van een aantal landen vond plaats door in de regering op
sleutelposities communisten neer te zetten. Hongarije kreeg in 1947 een
coniniunistische regering. Vanaf de dood van Stalin in I953 begon een
strijd tussen de conservatieven en progressieven binnen de partij, die in
oktober 1956 culmineerde  in wat bekend is geworden  als de Hongaarse
opstand. Russische tanks werden ingezet om de opstandelingen eronder te
krijgen. Maar liefst honderdzeventigduizend van hen vluchtten het land uit
en probeerden elders onderdak te vinden. 528

Bordewijk heeft, met anderen, de Russische harde inmenging vermoe-
delijk als schokkend ervaren. Niet alleen was hij verklaard tegenstander
van naar absolute macht strevende en onderdrukkende regimes, maar zal
hij de oprukking van het communistische gevaar verder westwaarts met
lede ogen hebben aangezien. Bovendien was er in een aantal westerse de-
mocratieen - waaronder Nederland - een toenemende invloed van dat-
zelfde communisme merkbaar. Om deze groei een halt toe te roepen,
werd in Nederland het 'Comit6 van waakzaamheid  I 956' opgericht,  naar
analogie van het comite van twintigjaar eerder. De initiatiefilemers wilden
zich door middel van brochures richten tegen het communisme, zoals dat
zich in ons land manifesteerde. Men besefte, aldus de leden, onvoldoende
het gevaar van de openlijke ofheimelijke verdediging onder intellectuelen
en kunstenaars van het comniunisme, een ideologie die elementaire rech-
ten en beginselen aantastte. Tot de leden behoorde ook Bordewijk. Het
initiatiefwas uitgegaan van Max Nord, die zich herinnert dat het een mis-
lukking geworden is. Professor dr. H. Dooyeweerd was voorzitter, Nord
penningmeester en (toen nog) dr. J.1 Klant secretaris. In de Akte van Op-
richting worden daarnaast als bestuursleden genoemd: prof. dr. P. Geyl
(vice-voorzitter), S. Canniggelt, prof. dr. R.AJ. van Lier, prof. dr. L.J
Rogier en prof dr. N.R.A. Vroom. Hoe Bordewijk precies bij het Comi-
ta verzeild is geraakt, kan Nord zich niet herinneren. 529
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Alfa en Omega: Van Eeden en Kafka

In november brachtJohanna een vakantie in Italie door, terwijl Bordewijk
in Nederland achterbleef. Waarschijnlijk werd hij opgeslokt door werk-
zaamheden, want de laatste maanden van het jaar waren altijd druk voor
hem. In die periode verschenen enkele interessante bijdragen, zoals 'Alfa

en Omega', dat werd opgenomen in Mijn boek van vroeger en mi. Zeve,1 au-

te,irs vertellen over de rol die het boek in hun leven speelde. Het boek van vroeger
voor Bordewijk was Van Eedens Fan de koele meren des doods. Hij vond het
een wat aanstellerige titel - een opvatting die de auteur ook op andere

plaatsen ventileerde53(' - maar was overtuigd van de grote literaire kwali-
teiten. Met Couperus' De stille kracht en Emants' Inwijdi,ig behoorde het tot
de beste letterkundige voortbrengselen van Nederlandse khrijvers rond de
eeuwwisseling: 'Ik heb niet de indruk dat onze romankunst nadien ooit
gelijke hoogte heeft bereikt.' (xI, 592) Wie Bordewijks korte analyse van

de roman leest, begrijpt waarom Fan de koele meren des doods zo tot ziJ n  ver-

beelding sprak. Bordewijk, ontleder van karakters en observator bij uitstek
in de Nederlandse letteren, herkende eenzelfde vaardigheid in de roman
van Van Eeden: 'Bij nlij 11 weten zijn er nooit mcer in ons taalgebied zo
opmerkelijke monsters getrokken uit de ziel van een vrouw'. (XI, 593)
Bordewijk maakte een kleine zijsprong, in 'lets terzijde', alvorens bij zijn

Omega aan te komen.
In het intermezzo vergeleek hij ons literaire peil met dat van het buiten-

land. Bordewijk moest constateren dat er niet veel veranderd was sinds zijn
afscheid van de krant, twee jaar eerder: 'Het is geen schokkende onthulling
indien ik wijs op zijn [onze verhalende prozakunst] droevig figuur, ook al
daalde het algemene peil. Wij daalden mee: (xI, 595) Niet nieuw is het
zich afzetten tegen de 'bestsellers'. Bordewijk suggereerde dat boeken die
als warme broodjes over de toonbank gingen nauwelijks literaire waarde
konden hebben. Hij stelde tevreden vast dat er moeite gedaan werd om
onze literatuur te exporteren, maar twijfelde aan het welslagen ervan. 'Ge-

heel afgescheiden nog van onze zo gezellige verzuiling zijn de onderwer-

pen uit de wereldliteratuur die we bij gebrek aan belangstelling links lieten
liggen haast niet te tellen. [...] Pas op, de Vlamingen zien het beter in en
zijn dan ook verder dan wij. Voor het groot-Nederlandse taalgebied is dat
even verheugend als voor het Nederlandse volk betreurenswaardig.' (XI,
596) Bordewijk was niet afkerig van enig chauvinisme.

Het was een belangrijk jaar voor de toenadering tussen Nederland en
Vlaanderen.  In  I 946 werd het Belgisch-Nederlands Cultureel Verdrag ge-

sloten, vijfjaar later was het moment daar voor de eerste Algemene Confe-
rentie der Nederlandse Letteren en vanaf I956 wordt, iedere drie jaar, de

Prijs der Nederlandse Letteren uitgereikt. Bovendien subsidieerden de
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Nederlandse en Belgische overheid vanaf toen een aantal stichtingen en
instituten waarvan, in dit verband, de Stichting ter Bevordering van de
Vertaling van Nederlands Letterkundig Werk de belangrijkste was. Daar-
mee moet Bordewijks constatering dat er moeite gedaan werd werk ver-
taald en geexporteerd te krijgen in verband worden gebracht.

Vervolgens belandde hij bij zijn Omega, en daarmee bij Kafka. Borde-
wijk had Der ProzeB en Das SchloB van hem gelezen. Der Prozejl hoorde,
om een wielerterm te gebruiken, thuis in de buitengewone categorie, al-
dus de schrijver. Het onttrok zich aan iedere vergelijking. Een mooie en
voor veel lezers herkenbare indruk is: 'Ik heb het boek niet begrepen,
maar wel gevoeld,  en  dat was meer; daarin  ligt het raadsel  van deze kunst.'
(xI, 598) De suggestieve en beklemmende roman, gelezen op een ogenblik
dat ons land nog maar kort bevrijd was uit de ijzeren wurggreep van de
bezetter, deed Bordewijk de verwachting uitspreken dat hij geen verras-
sender literaire ontmoetingen meer zou meemaken.

De schrijvende advocaat

Geachte confr2Te, boordevol memoires, is een belangrijke bron voor de bio-
graaf. Een groot deel van Bordewijks eerste stappen op het gebied der ad-
vocatuur kan eruit worden gedistilleerd, evenals latere gevallen uit de jun-
dische praktijk. Bordewijk schrijft op een licht-ironische toon over zijn
wedervaardigheden en onthult een en ander over zijn 'andere' kant: die
van schrijver. De man die advocatuur en schrijverschap strikt gescheiden
wilde houden, laat hier, in de overpeinzingen, ruimte voor synthese.

Het boek, verschenen bij Scheltema & Holkenia, bestaat uit gefingeer-
de brieven aan een confrdre, vol autobiografische passages waarbij het ac-
cent op de advocatuur ligt. Hiermee zondigde Bordewijk niet tegen zijn
eigen principe - een autobiografie van een kunstenaar heeft geen zin -
want hij presenteerde zijn memoires als advocaat, al is op zijn minst sprake
van dubbelzinnigheid.

Volgens de inleiding was het boekje bedoeld voor een groter publiek,
om wat meer begrip te kweken voor het werk van de advocaat. Want een
beetje 'meedokteren' kon iedereen, maar de juridische praktijk zou zo
specialistisch zijn dat de advocaat monopolist was. De rode draad in het
boek is de kritisch-welwillende beschouwing van de advocatuur. Borde-
wijk was eerlijk genoeg om kritische noten te plaatsen, maar liet tegelijker-
tijd merken trots te zijn tot de selecte beroepsgroep te behoren. Opnieuw,
en versterkt, wordt duidelijk dat hij advocaten een grote maatschappelijke
rol toedichtte. Advocaten waren maatschappelijke ijkpunten, zij moesten
het goede voorbeeld geven.
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De belangwekkendste passages zijn die waarin advocatuur en schrijver-
schap elkaar raken, zoals in het werk van Dickens en Kafka het geval is,
maar vooral als het over hemzelf gaat.  'Nu mag een advocaat die ook de
letterkunde beoefent  wel  over  zijn vak schrijven   [...], maar nooit  over
zichzelf in een werk van zuiver letterkundige pretentie, ook niet verdekt -
alleen over confrdres, en dan liefst over hen die enkel aan zijn verbeelding
ontsproten: (xI, I 45) Dat 'ook niet verdekt' is een onzinnige uitbreiding;

vanzelfsprekend heeft Bordewijk bijvoorbeeld voor Karakter uit persoon-
lijke ervaringen geput. Iedere schrijver beschikt over een arsenaal aan er-

varingen waaruit hij niateriaal gebruikt voor zijn literaire werk, en waar-
in het, al dan niet vervormd, belandt. Eerder stelde hij in Geachte conftere:
'Zou een auteur nooit een eigen uitspraak mogen doen, hetzij onver-
bloemd, hetzij gecamoufeerd door personages van zijn verhalen?' (xt,
I 32) Een retorische vraag. Bordewijk portretteerde zichzelf nooit volledig
in zijn literaire werk maar heeft, zoals vrijwel alle schrijvers doen, bepaalde

eigenschappen, gedachten en ideeen van hernzelf aan personages gegeven.
Soms is hij verder gegaan en heeft hij figuren geschapen die meer op heni
lijken dan hij toe wilde geven, zoals Ewijk uit Apollyon en Braam Bouwens

uit TO'ding van vcr. Hij gebruikte ook voorvallen uit zijn juridische praktijk.
In 'Advocatentypen' laat de auteur (meestal al overleden) confrirres de re-

vue passeren, zij het onder andere namen, van wie er enkelen in zijn werk
opduiken zoals 'de man die in een verduisterd vertrek werkte bij een rode
bureaulanip:  (xI,  1 82):  de sinistere  Fronto uit Bloesemtak. tv, I9 I)

De duidelijkste relatie tussen advocatuur en literatuur is beschreven in
'Een tragische levensloop'. In maart  I 927 publiceerde Bordewijk  de  ver-
telling 'Het vegetarisme van Mr. J.P. de Vries', die werd opgenomen in
het maandblad Favoriet. Ronald Breugelmans verzorgde in  I 984 een aparte

heruitgave en voorzag deze van een informatief nawoord. Daarin ging hij
in op de talrijke en opvallende parallellen tussen de tragische geschiedenis

van Linterbeek en de door Bordewijk beschreven levensloop van de jurist
Castenraad in Geachte confrJre. De laatste is (waarschijnlijk) authentiek en
werd door Bordewijk als basis gebruikt voor zijn vertelling uit I 927· Cas-
tenraad, rijk geworden door speculaties, pleegde zelfmoord. Bordewijk gaf
als mogelijke verklaring 'de zware erfelijke belasting', waarmee hij waar-
schijnlijk op depressiviteit doelde. Linterbeek brengt zichzelf eveneens,
met een revolver, om het leven, gekweld door waandenkbeelden over
kannibalisme. Breugelmans: 'Hij [Bordewijk] voegt daar de vermeende
menseneterij aan toe om de zelfmoord, die nu eenmaal vaststaat, te verkla-
ren, in tegenstelling tot het verhaal in Geachte coq/ re, waar gezegd wordt
dat er voor de zelfinoord geen duidelijke aanleiding was.

,531

Bordewijk had Castenraad leren kennen toen hij nog in Leiden studeer-
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de en hem voor het laatst ontmoet tijdens een diner, bij Castenraad thuis,
vlak voordat hij afstudeerde. Na Castenraads zelfmoord heeft de jonge
Bordewijk diens moeder nog bezocht, waarbij hij haar zoons toga ten ge-
schenke kreeg, die hij nog droeg in de tijd dat zijn herinneringen versche-
nen.

Op een abstracter niveau signaleerde Bordewijk een overeenkomst tussen
advocaten en schrijvers: het belang van een goede stijl. 'Over het algemeen
hebben wij advocaten een goede stijl, soms een uitnemende:  (xI,  270) · Ja-
ren later vroeg Gregoor hem: 'In hoeverre heeft eigenlijk uw beroep in-
vloed gehad op uw werk?' 'Gr6te invloed,' antwoordde Bordewijk, 'ten
eerste wat de stijl betreft, want de goede stijl van de jurist vind ik een bij-
zonder mooie stijl; die is zeer conclusief en die is helder en zakelijk. Ik
vind het een prachtige stijl, ik vind het als het ware, je zou kunnen zeggen,
een stijl van kristallen. '532

Ook zei hij dat er elementen uit zijn beroep in zijn literaire werk geslo-
pen waren, zonder dat hij daar bewust naar gestreefd had: 'dat komt van-
zelf.,533 Bordewijk:   '[...]   soms  zijn die personen  6f die situaties weleens
aanleiding geweest om te vervormen en daar een verhaal van te maken.
Dat wel. Er zit natuurlijk veel ervaring ook in dat werk, maar het is nooit
dat men kan zeggen: 'Dat is dit geval geweest' of'dat gaat voor die per-
soon op.' [...] U zult geen enkel portret in mijn werken vinden. Ik zou het
ook niet kunnen.'534 portretten misschien  niet, maar schetsen  zijn  er  ge-
noeg voorhanden, zoals hij aangafin Geachte  confrare.

Op  I 3  maart  1957 schreef Bordewijk aan W.F. Hermans: 'Mijn beide
functies [...] elk op zijn beurt en zijn tijd, bevredigen mij. Mijn schrijven is
spelen, maar een ernstig spel, dat ik evenrnin zou willen missen als de ad-
vocatuur, waarin trouwens eveneens een spelelement zit. Het is ook niets
uitzonderlijks. Huysmans moet een toegewijd ambtenaar zijn geweest. ,535

Het 'spelelement' komt sterk naar voren in Geachte confr2re. Objectief be-
keken is een rechtszaak een spel, waarin verschillende rollen gespeeld wor-
den door verdachte, getuige, officier van justitie, advocaat en rechter, ge-
bonden aan een aantal spelregels. Verder wordt er - Bordewijk geeft een
aantal voorbeelden - in meer letterlijke zin gespeeld: partijen hebben hun
a leidingsmanoeuvres, trucs, grappen, stekeligheden, intimidatie-pogin-
gen, enzovoorts. Een heel scala dat hem als advocaat ter beschikking stond,
en waarvan hij ook als schrijver gebruik maakte.

In zijn memoires doorbreekt Bordewijk regelmatig de strikte scheiding
tussen zijn loopbaan als advocaat en als schrijver. Hij laat de lezer iets zien
van de kruisbestuiving die tussen de twee gebieden plaatsvindt. Het is een
van de weinige keren, en zeker de meest uitgebreide, dat dit gebeurt.
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Waarom heeft Bordewijk zich niet beperkt tot het beschrijven van de

'splendeurs en miseres van het beroep van advocaat', en liet hij zijn werk-
zaamheden als auteur er niet buiten? We hebben gezien dat hij ook in an-
dere gevallen niet consequent was, maar het betreft hier een zo fundamen-

tele en principiele kwestie dat gesproken kan worden van een Uagrante
schending van het eerste gebod van Bordewijk: gij zult onderscheid maken
tussen de advocaat en de schrijver Bordewijk. In Geadite confrhe komt zelfs
een paragraa e voor met de titel 'De advocaat in Inijn letterkunde: Let
wel, miin letterkunde, niet Zij,1 Of Bordewijks letterkunde. Weg was het
gebruik van de derde persoon. Bloter dan zo kon hij zichzelf niet geven.
Betrappen we hem op een moment van zwakte? Heeft hij zich laten mee-
slepen? In een gesprek is dat voorstelbaar. Bordewijk zei tegen zijn inter-
viewer Nol Gregoor: 'Ik zal mij weleens vergissen, in het vuur van een ge-
sprek, dat ik toch spreek van 'ik' als ik Bordewijk bedoel'.536 OP papier, en
zeker in het geval van een boek, is dat weinig waarschijnlijk. Hij moet be-
wust gekozen hebben voor het tijdelijk opheffen van zijn twee hoedanig-
heden. W. Wagener opperde in het Rotterdanis Nietiwsblad van 24 novem-

ber   I 956: 'Onbewust misschien  t6ch een beetje ernaar verlangend,  v66r
het fatale uur van scheiden slaat iets van zijn geestelijke boedel geYnventari-
seerd te zien, vond Bordewijk een Eckermann uit'. De auteur had, volgens
Wagener, niet alle knoopjes van zijn toga dichtgemaakt, 'zodat men aan de
auteur iii gewoon colbert toch ook nog een oogje kan wagen: Ben Stro-
man haalde in het Algemeen Handelsblad van 2 december een aardige anek-
dote aan over de scheiding tussen de advocaat en de schrijver: 'Over de
schrijver F. Bordewijk doet het verhaal de ronde dat iemand met wie hij
dagelijks op zijn advocatenkantoor samenwerkte hem vroeg of de auteur

Bordewijk misschien familie van hem was.'
Bordewijk had voor zichzelf echter een grens getrokken. Allttn als zijn

literaire werk de advocatuur 'raakte' mocht het schotje even worden weg-
gehaald: 'Een kunstenaar moet nooit memoires schrijven. Uitsluitend zijn
werk is publiek domein, en hij mag niet trachten zich daarnaast tot hetzelf-
de te maken. Dat werk ontstaat op een onverklaarbare manier krachtens

een begaafdheid die hij bij zijn geboorte heeft meegekregen. Daarover kan
men eenvoudig niet praten, en wie het toch probeert bevredigt hoorder
noch lezer, is zelfingenomen en zwetst. In weerwil van dit beginsel waar-
van ik voor mij hoop nooit afte wijken, acht ik het toch niet misplaatst in
deze bundel de advocaten uit mijn boeken [...1 de revue te doen passeren.'

(XI,  232)  Uit  de formulering blijkt wel  dat  hij het gevoel had  'fout'  te  zit-
ten, niaar hij verdedigde zichzelfdoor te verwijzen naar de hiervoor gefor-
muleerde beperking. Er zit iets dubbels in zijn opvatting. Bordewijk speel-
de een spel met zijn lezers. Hij overtrad zijn eigen beginsel, maar eigenlijk
toch ook weer niet.
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Het boek kreeg een vervolg in de vorm van een korte briefwisseling. Op
28 januari 1957 schreef een zekere Mr. H.G. Stibbe, advocaat, een brief
aan Bordewuk. Daarin gaf hij uiting aan zijn bewondering en sprak hij de
vrees uit dat Bordewijk binnenkort zijn toga aan de wilgen zou hangen,
gezien het besluit van Geachte confr2re: 'In elk geval weten wij dat het ogen-
blik van scheiden nu snel nadert. Wij zullen niet meer achter ons kantoor-
bureau plaats nemen, niet nicer de trappen der gerechtsgebouwen beklim-
men, en otize afwezigheid daar en daar zal ons hard vallen: (xi, 290)
Bordewijk antwoordde enkele dagen later, op 3 I januari, in een vriende-
lijke, op speelse toon gestelde brief. Daarin bevestigde hij wat Starnnieer
uk de roman Apollyon beweerde en notans-schrijver Ewijk adapteerde:
'Hoeveel betwistbaars de hoofdpersoon uit mijn ronian Apollyon ook met
de nodige klein moge verkondigen, op 66n punt gaf hij en geeft hij mijn
mening weer: kunst is niet meer dan een verbrandingsproduct.' Op het
verinoeden van Stibbe dat hij binnenkort de advocatenpraktijk zou verla-
ten, reageerde hij aan het slot van zijn brief: 'Het in mijn laatste schetsje
gegeven ietwat niacabere prospect is enkel de gebruikelijke trUC met het
doel uit een gevoelig oog een traan te persen. Ik ben iiI. nog allerminst van
plan de praktijk neer te leggen. '537

De regel over 'het ogenblik van scheiden' is afkonistig uit het laatste
hoofdstukje 'Onze Pentateuch'. Bordewijk schreefop een spottend-ironi-
sche wijze over het ouder worden, en alle gevolgen van dat proces, op een
manier die aansluit bij de teneur van de roman De dooppont: 'Dit is de tijd
voor de inkeer van de ouderdom. Want we weten dat we bejaard zijn, dat
de rechte houditig ons nioeilijk gaat vallen [...1. Soms, in een steniniing
van mistroostigheid, voelen we dan de tijd voorbijvliegen met zulk een
vaart [...] dat we nienen, met 6611 reusachtig enjambenient van onze laatste
levensjaren, in ons doodsbed te stappen.' (xi, 284-285) Had Wagener ge-
lijk met zijn veronderstelling dat Bordewijk met Geachte cotifrere zijn gees-
telijke inboedel' wilde inventariseren?

Parodist

In  I 957 werd Bordewijk opnieuw  niet een belangrijke letterkundige prijs
onderscheiden: de Constantijn Huygensprijs. Daarnaast werd een tweetal
lopende zaken afgewikkeld. Het boek huize 'Hejmo Nia' werd gesloten
en in dezelfde tijd, de zonier, werd Bordewijk door Burgemeester en
Wethouders van Den Haag vriendelijk bedankt voor zijn medewerking
aan het bedenken van straatnanien die gebruikt werden voor de wijk Ma-
nahoeve.
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In oktober verscheen de kleine bundel Ide,n, tien parodieen.  In een 'Vooraf
legde Bordewijk in twaalf punten verantwoording af. Vooral de nummers

tien en elfzijn interessant. In punt tien noemde de schrijver de vrijheid van

meningsuiting een 'vlek op onze grondwet'. (x, 243) Gezien de toon van

het vervolg van het 'artikel' zou deze uitlating ironisch bedoeld kunnen

ziln, ware het niet dat Bordewuk meermaals heeft verklaard dat censuur in

bepaalde gevallen niet eens zo afkeurenswaardig was. Een voorbeeld uit de
kritieken was zijn aanval op Greshoff, omdat die op zijn beurt Antoon
Coolen op een (volgens Bordewijk) ongeoorloofde manier te grazen had

genomen. In zulke gevallen was censuur wellicht op haar plaats. De uiter-

ste consequentie van deze opvatting wilde hij echter niet aanvaarden want

de grondwet was heilig. 'De grootste waarde van ons grondwettelijk recht

van vrijheid van drukpers is dat de kritiek zich kan ontplooien, op elk ge-
bied, ook op dat van de kunst.' (xIII, 271)

In het 'Vooraf vervolgde hij: 'Gelukkig schieten de samenleving als in-
directe preventie zekere spontane reacties te hulp. Uitlatingen van een au-

teur, verkeerd begrepen of goed, lokken niet alleen protesten uit in be-

paalde bladen, maar ook vragen aan de regering door de
volksvertegenwoordiging. en kwakken de man zelf op de beklaagden-

bank.' (x, 243) Dir overkwam door Bordewijk bewonderde auteurs als

Hernians, die zich voor de rechter moest verantwoorden voor de bekende

passage uit Ik heb altijd gelijk (I95 r), en Vestdijk, die met zijn roman De
schandalen (I953) vuilspuiterij te verduren kreeg van een deel van de lite-
raire critici  en van het kamerlid Van Dis.538 Punt elf lijkt te verwijzen  naar

het Hermans-proces, dat draaide om de vraag of een auteur er noodzake-

lijkerwijs dezelfde mening op na moest houden als zijn personages. De
zaak zal door Bordewijk met een meer dan gemiddelde interesse gevolgd
zijn. In Ik heb altijd Relijk maakt Lodewijk Stegman minder vleiende op-
merkingen over het katholieke volksdeel, waarop Hermans aangevallen

werd op zijn vermeende anti-katholicisme. Bordewijk schreef onder elf:
'Ik ben er daarom allerminst zeker van dat ik in deze parodieen geen nage-

dachtenis of geen bevolkingsgroep - religieus, politiek, etnografisch ofhoe
dan ook - heb beledigd, noch ook zeker van enige waarde, toe te kennen

aan een betuiging mijnerzijds dat er geen opzet tot belediging heeft voor-
gezeten.' (ibidem) We zien dat hij het instrument 'ironie' perfect wist te

hanteren.

Curieus is de opbouw van het voorwoord: puntsgewijs, ambtelijk en jun-
disch in toon en stijl. Bordewijk had zich blijkbaar nog niet helemaal los-

gemaakt van de sfeer van Geachte coqf re. Er is nog meer dat dit 'Vooraf,

en feitelijk het hele genre van de parodie, met de juridische praktijk ver-
bindt. Bordewijk schreec zoals we eerder lazen, aan W.F. Hermans dat er
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een spelelement in zowel de literatuur als de advocatuur zat. In Idem wordt
dit element subtiel gebruikt. Bordewijk legde zijn schrijvershuid afen nam
voor even een andere gedaante aan: 'De parodist schakelt zijn eigen wijze
van zeggen mtt zijn oordeel over de waarde van het geparodieerde uit. Hij
is  standpuntloos.'  (x,  24 I) Hij speelde  een rol. Zoals iedere acteur in  een
door hem te spelen peI·sonage iets van zichzelf legt, moet leggen, zo ont-
kwam ook Bordewijk er niet aan  iets van zichzelf aan de parodieen toe  te
voegen. De auteur schreef in 'Vooraf terecht: 'De betekenis van het
woord 'idem' in de dagelijkse taal gaat van globaal bepaald** tot precies
gelijk. Ergens tussen deze beide uitersten is dit boekje gesitueerd.' (ibidem)
De  kunst,  het spel, was een geloofwaardige parodie af te leveren in de we-
tenschap dat deze nooit volledig authentiek kon zijn: de parodie als para-
dox. Een voorbeeld. Bordewijk begon met een parodie op Couperus, niet
Eline Vere in de hoofdrol. Een passage waarin Couperus naar de achter-
grond verdwijnt en Bordewijk tevoorschijn komt, is de volgende: 'Toen,
guitig, sloeg de Javastraat  zij in, en...het verboden gedeelte  waar  zij  nim-
nier komen zou...Er waren daar tussen de deftige huizen reeds allerlei win-
kels van mindere rang...en die zijstraten!...die zijstraten!...de
Mallemolen!...zij had de naam weleens vernomen...hu, het was stellig heal
vreselijk!..: (x, 245) Eline wordt hier een vrouwelijke en Haagse versie
van de jongen Harmen uit 'Keizerrijk' (De Wi,Werdrank), dwalend door de
'verboden' binnenstad.

Met aandacht zal de lezer kennisnemen van Bordewijks poging het pro-
za van Querido te parodieren. Zijn grafrede op de schrijver uit 1935 bevat-
te een ronduit antisemitische passage, zoals eerder bleek. In het achtste

stuk uit Ident, 'Is. Querido', ontmoeten we de twee categorieen joden die
tot clicht geworden zijn: de sjofele en arnizalige tegenover de exorbitatit
rijke joden. De auteur beschreef hen negatief en gebruikte een voor hem
typerende karakteristiek als 'berustend Joodje'.  (X, 275)  In de literaire kri-
tiek van die dagen viel niemand over deze parodie en werd Idem als een

geslaagd werkje beschouwd, waarin de auteur zich weer van een andere
kant liet zien.

Precies een jaar later, op 14 oktober 1958, hield Bordewijk een lezing
over de parodie in het Utrechtse Gebouw voor Kunsten en Wetenschap-
pen. Hij benadrukte het onschuldige en diverterende karakter van de paro-
die. De parodist waardeerde de geparodieerde schrijver, die hij niet wilde
krenken. Bordewijk beleed met de mond wat anders dan met zijn pen, want
Querido was geen auteur die hij erg hoog achtte. De parodist diende over
veel talent te beschikken, dat nodig was om boven het nagebootste onder-
werp uit te kunnen komen. De auteur bleefzich in de volgende jaren met
het genre bezighouden. In I 96 I verseheen Paddestoelen, (Raad in) rijm, waar-
in een aantal parodierende versjes werd opgenomen, 'in de trant van...'.
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Constantijn Huygensprijs

OP   30   oktober    I 957 ontving Bordewijk uit handen van burgemeester
Kolfschoten van Den Haag de Constantijn Huygensprijs.539 Hij had enkele

jaren eerder de P.C. Hooft-prijs in ontvangst mogen nemen, een staatsprijs
en bovendien toegekend voor twee recent verschenen werken. Deze keer
ging het om een prijs van de gemeente waar hij sinds  I 894 woonde,  met
een kleine onderbreking na de oorlog, en om een bekroning van zijn ge-
hele oeuvre. Ze werd toegekend door de Jan Campertstichting, waarvan
hij jarenlang voorzitter was geweest en op het moment van de toekenning
bestuurslid was. Dit laatste kon problemen opleveren in verband met be-
schuldigingen van partijdigheid, maar de jury meende niet ineer voorbij  te
kunnen aan de verdiensten van de grote letterkundige.

De voorzitter van de stichting, Mr. A. Mout, las op die woensdagavond
30 oktober voor uit het judicium van de commissie van advies. Hij zei dat
de commissieleden unaniem van oordeel waren dat Bordewijks bestuurs-
lidmaatschap, 'niet van invloed mocht blijven te beletten een van de be-
langrijkste en meest authentieke prozaYsten, die de Nederlandse litteratuur
op het ogenblik telt, te bekronen met de C. Huygensprijs: Aldus een jour-
nalist van de krant Het Binnenh® die op donderdag verslag deed van de
bijeenkomst. Een bijkomstigheid was dat Bordewijks bekroning een jubi-
leum markeerde: de Constantijn Huygensprijs werd voor de tiende maal

uitgereikt.
Het juryrapport zal dc auteur hebben geplezierd, omdat enkele misver-

standen omtrent Bordewijk, in zijn ogen althans, uit de weg werden ge-
ruimd. In de literaire geschiedschrijving was hij met zijn fantastische ver-
tellingen terechtgekomen als een Poe-adept, en door zijn 'trits' uit het
begin van de jaren dertig had hij het stempel 'nieuw zakelijk' opgedrukt
gekregen.  De jury, die naast Mout werd gevormd door Bert Bakker,  Pier-
re H. Dubois en G. Kamphuis, stelde daarentegen: 'Evenmin als hij op
grond van zijn 'Fantastische Vertellingen' beschouwd kan worden als een
min of meer griezelig fantast in de trant van Edgar Allan Poe, evenmin
mag men Bordewijk op grond van 'Bint' als een dogmaticus van de nieu-
we-zakelijkheid zien. In geen van beide karakteristieken is hij te vangen
en vast te leggen.'

Bordewijk kreeg in een telegram op 9 oktober van Kamphuis te horen
dat hij bekroond was.  Een week later schreef hij terug om hem,  en daar-
mee ook de andere bestuursleden, te bedanken voor de toekenning van de
Huygensprijs. Vooral het unanieme besluit om hem als prijswinnaar aan te

wijzen, een wetenschap die hij had uit de notulen, deed hem deugd. Na de
prijsuitreiking liet hij G.H. 's-Gravesande op 6 november weten: 'Mijn
functie als bestuurslid heeft mij wel even doen aarzelen, maar ik heb ten-
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slotte tot aanvaarding, onder dankzegging natuurlijk, besloten. lets van'541)

deze aarzeling komt naar voren in de tijd (een week) die verstreek tussen
het bericht en de dankzegging van de auteur, die anders nooit zolang met
antwoorden gewacht zou hebben.

De avond verliep vlekkeloos. De journalisten van Het Bi,ine,iliof, de XRc en
De Maasbode vonden dat de laureaat een zeer vitale indruk maakte.541 Na
het voorlezen van het juryrapport sprak burgenieester Kolfschoten een
rede uit, waarin hij benadrukte hoeveel zijn stad aan de auteur te danken
had. Daarbij werden kort Bordewijks initiatieven voor een nieuwe straat-
naamgeving gememoreerd. Bordewijks speciale gevoel voor humor deed

hem iii zijn dankwoord een passage uit een briefaan hem citeren, geschre-
ven door iemand die de bekroonde deze Haagse prijs niet gunde: 'U bent
de grootste afkraker en verguizer van Den Haag, die ooit bestaan heeft,' zo
las Bordewijk voor. Verder sprak hij zijn vreugde uit over het feit dat er bij
de prijsuitreiking zoveel jeugdigen aanwezig waren. De auteur benadrukte
nog cells dat een schrijver ervoor moest zorgen een 'verstandig' en vooral
'eenvoudig' niens te blijven, daarbij vertrouwend op zijn inspiratie. Een
gratuite opmerking, zo lijkt het, maar wie zijn opvatting kent over auteurs
die zichzelf in de 'spotlights' plaatsen weet beter. Tot besluit las hij een
puntdicht van Huygens voor: 'Vraeght ghy wat Sneldicht voor een Dicht
is? Het is een Dicht, dat snel en dicht is.' Compactheid in optima forma en
daardoor koren op de nioleti van Bordewijk, die niet naliet te pleiten voor
het genre 'kort verhaal'.

Tini en Gerda

Hij kon het dichten niet laten. In tegenstelling tot Huygens leverde Borde-
wijk werk af van een niveau waarmee hij, om het beschaafd uit te druk-
ken, nooit genomineerd zou worden voor de door zijn 'eigen' stichting in-
gestelde Jan Campertprijs. Bordewijk heeft nooit rijnipjes onder eigen
naani gepubliceerd. Na de publikatie van Paddestoelen uit I 9 I 6, onder de
schuilnaam Ton Ven, ontmoeten we hem, opnieuw vermomd, als dichter
in een tweetal brieven aan uitgever Bert Bakker. Deze had een vijftal ge-
dichten van een zekere Tini Sanders via Paul Rodenko in zijn bezit gekre-
gen. Bakker schreef op 2 oktober sommige proeven goed te vinden,  maar
van het totaal niet erg onder de indruk te zijn: 'Toch vind ik deze gedich-
ten nog niet sterk genoeg om tot opname over te gaan. Rodenko schreef
mij,  dat U deze 5 hebt uitgekozen voor een groter aantal.  Ik ben graag be-
reid om ook ander werk te bekijken. Ik geloof wel, dat het iets worden
kan, maar bijzonder zelfstandig of onvervangbaar vind ik deze gedichten
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toch niet. [...] Hierbij zend ik U de gedichten terug. Ik kan voorlopig dus
niet verder gaan dan mejuffrouw Sanders, via U, te verzoeken, mij t.z.t.
nog eens een aantal nieuwe voor te leggen.

'542

Op 9 oktober 1957 reageerde Bordewijk, alias Tini Satiders: 'Inderdaad
had ik slechts een keus gedaan, - en oni nu niaar meteen het ijzer te sme-
den terwijl het nog heet is zend ik U die welke ik nog achterhield, elf
stuks, en bloc toe.' Bakker werd er niet warm ofkoud van. Op I 7 oktober
schreefhij terug: 'Uw keuze uit de gedichten van niejuffrouw Sanders was
niet onjuist.  Het werk. dat U 111ij  op 9 oktober j.1. toezond, vind ik heel
wat minder. Wat niij n oordeel aangaat: mejuffrouw Sanders is nog niet aan
publikatie toe. Hoe sympathiek ik haar intentie en haar pogingen ook
vind, ik kan er werkelijk niet toe besluiten, haar gedichten plaats te verle-
nen. Ik hoop, dat U kans zult zien, haar dit op zachte wijze nice te deleti.'
Tini maakte kort daarop plaats voor Gerda. Bordewijk stuurde 'namens
haar opnieuw werk naar Bakker, die op 8 noveniber tenigschreef het nog
niet te hebben gelezen.

Het bleef een poosje stil rond de danies.  Op  I I januari 1958 reageerde

Bordewijk op een afwijzing van Bakker, die niet bewaard is gebleven:
'Het spijt mij wel dat U het werk van Gerda Boekestein ook niet hoog ge-
noeg aanslaat voor publicatie. Intussen dank voor Uw gemotiveerd en snel
gegeven oordeel.' Hieruit spreekt een dubbel teleurgestelde dichter. De
bladzijden van Maatstqfbleven gesloten voor de dicliterlijke voortbrengse-
len van zijn twee alter ego's, waarbij aangetekend moet worden dat het -
wegens gebrek aan hard bewijs - nooit voor honderd procent zeker zal zijn
dat Bordewijk erachter zat. Waaroni hij voor twee vrouwelijke dichters
heeft gekozen? Wellicht heeft hij hiervoor leengebuur gespeeld bij Kees
Stip, die in die jaren met Trijntje Fop op de proppen kwam.

De meest prangende vraag is waarom Bordewijk, na het fiasco van zijn de-
buut als dichter, op deze weg verder ging. Hij moet geweten hebben dat

de poezie zijn 'fort' niet was. Was hier sprake van zelfverblinding? Zo'n
blinde vlek voor de kwaliteit van eigen werk zien we ook bij latere verha-
len in de trant van de fantastische vertellingen, of vall de verhaaltjes die
verzameld werden in Onderwegnaar de Beacons en Mevrouu, eli mmeer Riche-

bois of, erger nog, De aktentas en  De zigetitiers. Bordewijk zag het als een
uitdaging zichzelf voortdurend te vernieuwen,  zich als schrijver steeds op
andere terreinen te begeven. Dit werk aan de openbaarheid - en daarmee
de kritiek! - prijsgeven is echter een tweede. Er lijkt sprake geweest te zijn
van een verkeerd zelfinzicht, wat des te pijnlijker is voor een criticus die
regelmatig opmerkte dat auteurs hun werk beter in portefeuille hadden
kunnen houden omdat het nog niet rijp genoeg was voor publikatie.
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Brachin

Inmiddels had De Gids het artikel van Pierre Brachin over de invloed van
de Franse literatuur op 'de hedendaagse Noordnederlandse schrijvers' op-
genonien. Brachin stuurde het Bordewijk toe, die aan zijn enqu6te had
meegewerkt. Deze reageerde in een lange brief van 4 deceniber op de
neerslag van het onderzoek. Staat U toe dat iemand die door het ver-543 1

werven van enige letterkundige prijzen in de laatste jaren meer in de be-
langstelling van de letterlievenden kwam te staan nog enig commentaar

aandraagt?'
Bordewijk ging in de rest van zijn briefin op het slot van Brachins arti-

kel, waarin deze Bordewijk citeerde: 'Ik zal enkel de wens uiten dat deze

enqutte voor hen, die met Bordewijk betreuren dat de belangstelling der
Fransen voor de Nederlandse letterkullde "altijd nihil geweest" is, een
pleister op de wonde en een aanleiding tot hoop moge zijn. '544

Bordewijk
wilde deze opmerking in een breder perspectiefplaatsen. Het ging niet al-

leen oni de letterkunde, maar oni de hele Nederlandse cultuur. Om dit te
kunnen staven, greep hij terug op onze Gouden Eeuw. Bordewijk be-
treurde het dat de Nederlandse schilderkunst, speciaal uit dit tijdperk, in
Frankrijk wel indruk maakte, 'niaar het werkelijk genieten blijft uiteraard

altijd aan een kleine groep voorbehouden.' (Alsof dit in Nederland anders
zou zijn.) Uit een recenter verleden herinnerde hij zich een bespreking in
een Franse krant van een in het Nederlands uitgevoerd toneelstuk, ge-
speeld in Parijs, waarin de recensent opmerkingen had gemaakt over het
execrabele' van onze taal. 'Dit is stellig een onderwaardering,' aldus
Bordewijk, 'die steunt op een oude vooringenomenheid. Onze taal moge
achterstaan bij beschaafd gesproken Frans of Engels, ze kan niet lelijk klin-
ken uit de mond van toneelspelers. Ze klinkt zeer goed uit de niond van
iemand van beschaving.' De toon van de brief is oprecht vriendelijk -
Bordewijk  gaf ook uiting aan zijn liefde voor Frankrijk - maar hij liet dui-
delijk merken dat men daarginds niet moest denken dat ons kleine landje
niets voorstelde.

Op het thenia literatuur borduurde hij nog wat voort door td stellen dat
er slechts een handvol werken van onze grote auteurs in het Frans vertaald
werd, maar dat de Nederlandse literatuur in Frankrijk vrijwel onbekend
terrein was. Bordewijk stelde vast dat alleen de nliddehiiatige Nederlandse
auteurs mondjesmaat vertaald werden. 'Het is mij nog altijd een raadsel

hoe het komt dat, zo lang nu reeds, onze letterkunde wordt veronacht-
zaamd in het buitenland, ook in Frankrijk, waar toch de liussische en sinds

circa  1900 ook de Skandinavische letterkunde de nodige aandacht hadden

en hebben. Enige belangstelling voor onze goede werken bestaat er slechts

iii Duitsland.'
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Hij besloot zijn brief kritisch, met een sneer naar het volgens hem
volkseigen Franse nationalisme. Bordewijk kon in de grote Larousse illustre

nergens vinden dat Descartes in Nederland gewoond had en er zijn Dis-
cours de la mithode schreefen uitgaf. 'Ik maak geen verwijt, ik constateer al-
leen iets dat ik betreur. Wij mogen echter ook niet alles verwachten van
een eminent ras.'

Bordewijk beschuldigde de Fransen van nationalisme en chauvinisme maar
stak op hetzelfde moment de loftronipet over de Nederlandse verdiensten

op kunstzinnig gebied. Het deed hem pijn en het frustreerde hem dat de
verdiensten van 'zijn' Nederland in het buitenland nauwelijks werden op-
gemerkt. Bordewijks houding is tweeslachtig. Aan de ene kant wist hij dat
onze dchte glorietijd achter ons lag, een penode waarnaar hij soms harts-
tochtelijk kon verlangen. De literatuur, de schilderkunst, enzovoorts, wa-
ren destijds van een veel hoger niveau dan het huidige, zo beweerde hij
vaak. Anderzijds schreef hij Brachin dat er Nederlandse auteurs waren die
werk afteverden, waarmee ons land internationaal gezien geen slecht figuur
zou slaan. Het algemeen niveau lag eeuwen terug echter hoog, terwijl nu
de middelmaat aan de macht was, met enige gelukkige uitzonderingen.
W.F. Herrn:ins was een van de uitzonderingen.

W.F. Hermans

Bordewijk rekende Hermans tot de veelbelovende jongeren toen hij re-
censeerde. Hij correspondeerde (in ieder geval) sinds  I 944 met Hermans,
een briefwisseling die tot het einde van zijn leven voortduurde. De oudere
heeft iets van zichzelf in de jongere herkend; hij voelde Hermans' werk
aan. Dat blijkt uit de kritieken die Bordewijk schreef. Het geheimzinnige
en lugubere bijvoorbeeld in Hermans' Conserve, dat volgens de criticus ge-
kenmerkt werd door een surrealistische sfeer, sprak zeer tot zijn verbeel-

ding. Ed Popelier schreef over de 'sterk surrealistische inslag'  van  een  ver-
haal als 'Emigratie' uit de bundel Moedwil en misverstand uit 1 948, dat de
gedachte aan Kafka opriep.545 Geen wonder dat Bordewijk, die zich om-
streeks diezelfde tijd met het surrealisme bezighield, zich met dat werk
verbonden voelde. Hermans bracht, zoals de schilders Okko Staalhof uit
Eiken van Dodo,la en Carel Willink, de gecultiveerde, veredelde, bedwon-
gen en beheerste angst in zijn werk. (We hebben eerder kunnen lezen dat
Hermans over deze roman schreef, waarschijnlijk omdat hij er op zijn
beurt veel in herkende.)

Over de verhouding tussen de twee op het meer persoonlijke vlak ken-
nen we alleen een getuigenis van Hermans, neergelegd in 'Bordewijk's
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jeugdportret' uit Ik draag geen helm met vedmbos (7979). Daaruit komt naar
voren dat de twee zeker tien, vaak langdurige gesprekken hebben gevoerd
en ook wel samen hebben gegeten. Hermans laat echter merken dat er
steeds afstand tussen hem en Bordewijk bleef bestaan, die hij een man
noemt 'die haast niet in staat was - of niet meer - andere dan zakelijke  re-
laties aan te knopen. Dan is er nog het overbekende verhaal, opgeno-

,546

men in 'Bordewijk's jeugdportret', dat Hermans tijdens een bezoek eens
een hoofdpijn voorwendde om maar van die saaie Bordewijk verlost te
worden. Van vriendschap van de kant van Hermans lijkt nooit sprake ge-
weest te zijn. Hoe het ook zij, de twee bewonderden elkaar als schrijver.

Bordewuk gaf uiting aan zijn bewondering in een briefaan Pierre Bra-
chin van 2 januari I958. Daarin noemde hij het verhaal 'Glas' uit de bundel
Paranoid 'reeds qua vondst hoogst merkwaardig. Hermans verdiende1547

aandacht in het buitenland. Bordewijk zag hem als ambassadeur van de
moderne Nederlandse literatuur. Ondanks de kritiek die Bordewijk op
zijn jonge collega had, zoals diens (te) grote aandacht voor seksualiteit,
vond hij Hermans, met Vestdijk, onze meest talentvolle schrijver. Hij
toonde zijn waardering voor Hermans ook door hem in I 949 voor te dra-
gen als lid van de Maatschappij der Nederlandse letterkunde. Hermans
weigerde dit lidmaatschap, waarop Bordewijk reageerde: 'Ikzelfstreefook
in het geheel niet naar veelvuldig contact met letterkundigen. Ik beperk
mij zelf zoveel mogelijk,  maar als men ouder is,  kan men niet steeds voor
alles blijven bedanken, en ook bevordert men wel eens de goede zaak'.548
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HOOFDSTUK ZEVENTIEN

De magerejaren

Roland Holst en Delta

Op 22 januari  I 958 stuurde Bordewijk Bert Bakker een bijdrage voor het
speciale Maatstallnummer over Roland Holst, die dat jaar zeventig werd.
De titel, 'De Zwoeger', sloeg volgens Bordewijk vooral op hemzelf: '[...]
ik hoop dat dit uit de inhoud niet al te veel blijkt. In elk geval, als het niet
naar Uw zin is, stuurt U het nlij maar zonder complimenten terug. '549

Deze opmerking is niet vreenid, gezien de stroeve gang van zaken rond
Tini Sanders en Gerda Boekenstein, die nog vers in het geheugen lag. 'De
Zwoeger', een parodierend gedicht van zesendertig regels, werd afgedrukt
in de mei/juni-editie van Maatstaf. 1:let parodierende zat al in de titel, die
verwijst naar Roland Holsts veelvuldig gebloemleesde gedicht 'De ploe-
ger' uit Voorbij de wege,1   (1920).  Was  het  gereedkomen  van  het  gedicht

voor Bordewijk een overwinning op zichzelf, een nog groter genoegen
was het om met een bijdrage opgenomen te worden in het eerste nunliller
van  Delta, A  Review  of Arts  Life  and  Thotight in  the  Netherlands.

Het nummer verscheen in de lente van I958 en werd uitgegeven door
The Netherlands Institute for International Cultural Relations in Amster-
dam. Dit instituut was  in  1 956 opgericht  'with the objective ofstrengthe-
ning existing cultural ties and establishing new cultural contacts between
the Netherlands and other countries.' Aldus het voorwoord van het eerste
nummer. In de eerste aftevering van het kwartaaltijdschrift stond het be-
langwekkende artikel van Adriaan van der Veen, dat eerder werd aange-
haald, 'Ferdinand Bordewijk: Terror Controlled', gevolgd door Borde-
wijks verhaal 'Birds Scaring Scarecrow', ofwel 'De vogelverschrikker
vlucht voor de vogels' uit de bundel OnderweR  naar  de Beaco,ts. Bordewijk
liet de redactie op I 2 mei weten wat hij van hun eersteling vond, in het
bijzonder van het artikel van Van der Veen. 59 Over de Jekyll and Hyde-
parallel niets dan lofi hij vond deze zeer orgineel. Hij liet doorschemeren
dat de 'terror' door Van der Veen wat teveel benadrukt was; dat oordeel
liet hij echter graag aan anderen over, want een auteur diende zich gepast
op de achtergrond te houden. Alles bij elkaar was Bordewijk met deze in-
troductie voor het buitenland zeer ingenomen.
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Gebrek aan zelfkritiek

In november kwam de bundel De aktentas uit, waarvan een aantal verhalen
al  gepubliceerd was. Ze kreeg een motto van Plinius Secundus (Maior),
door Bordewijk vertaald als: 'Geen sterveling is altijd wijs'. De strekking
konit overeen met het woord van Horatius, dat voorafging aan Meprotiw e,1
meneer Richebois: 'Meng zin met vluchtige onzin. 't Is zoet soms dwaas te
zijn.' Bordewijk pretendeerde niet al teveel met deze korte verhalen; de
lezer een ogenblik verstrooiing bieden was alles wat hij wilde. Spijtig voor
hem moet warden vastgesteld dat de vluchtige onzin in De abtentas de bo-
ventoon voert.

De bundel bevat veel elenienten en motieven die Bordewijk eerder in
vrijwel dezelfde VOI-111 behandelde. Er mag van auto-plagiaat gesproken
worden. Het titelverhaal heeft veel in zich van 'De gele tram' uit Mevrouw
e,1 meneer Richebois: in beide verhalen komt iemand door een tramongeluk
om het leven. En in 'Alweer een lente' trekt de hoofdfiguurJan er voor de
derde maal in de lente op uit, evenals de Jan uit 'Huissens' in De wingerd-

ra,ik ('Nu al het derde jaar had hij in de lente een reeks van duldeloze
nachten.'  vI,  542). In beide gevallen gaat het om een vlucht uit de realiteit
en bij de Jannen vallen er 'gaten' in hun denken. De volgende regel uit
'Leven op aarde van Willeni vI' lijkt veel op een uitspraak van Bint: 'Het
goede uit het ouderwetse - dAt was de nieuwe tijd, dit was het allernieuw-
Ste.' (IX, 223) Bint: 'Dit oude is het nieuwste, het beste, het enige: (1, 78)

Bepaald zouteloos is 'Condens nv', een persifage op de werkwijze van
Reader's Digest, waarin teksten worden saniengevat tot hapklare leesbrok-
ken. Wat te denken van een 'samenvatting' van Vermeers 'Meisjeskopje'
en Rembrandts 'Nachtwacht' tot de reproductie 'Het nachtmeisje'? N6g
een graadje erger is de hernieuwde kennismaking met dokter Graff, die
eerder optrad in Zivatienpolder en  Mevrotav en  meneer  Richebois, en zijn colle-
ga De Blothe.st In 'Asclepius en Amor' draait het om een lustopwekkend
middel, waardoor Graff geconfronteerd wordt met zijn huishoudster die
'rondweg eiste dat ik mijn hoofd aan haar hart zou leggen, wel te verstaan

zonder de tussenkonist van mijn stethoscoop.'  (Ix,  197) Wie zulke banali-
teiten onder ogen krijgt, mag zich met recht afvragen of hij in een pulpro-
man verzeild is geraakt. Bordewijk, schrijver van prachtige verhalen en fi-
losofische ronians, produceerde - het is niet anders - ook derderangs werk.
Je gaat begrijpen hoe Pierre H. Dubois zich gevoeld moet hebben tijdens
enkele optredens met Bordewijk. Dubois vertelde voor de pauze hoe be-
langrijk Bordewijk was voor de Nederlandse literatuur en sloeg daarbij op-
zettelijk het mindere deel over. 'Maar onder ik weet niet welke impuls
koos Bordewijk bij elke lezing opnieuw voor zijn aandeel uitgerekend een
van die onbenullige verhaaltjes. Het was of hij alles wat ik voor de pauze te
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berde had gebracht bespottelijk wilde maken. Het ergst was dat ik moest
aannemen dat dit niet in zijn bedoeling lag en dat het dus alleen een gebrek
aan zelfkritiek illustreerde. 9552

Wat was de achtergrond van dit gebrek aan zelfkritiek? We zagen dat hij
aan het begin van zijn literaire loopbaan wel verhalen publiceerde, maar
niet tot bundeling overging omdat hij ontevreden was over de kwaliteit.
Voorts, zo blijkt uit manuscripten553, schreef de auteur zonder te publice-
ren. Bovendien herschreef hij verhalen, bijvoorbeeld 'Huis te huur' dat
deel uitmaakte van het Boekenweekgeschenk van  I 938 en later werd op-
genomen in Bid gaslidit. Het is dus niet zo dat Bordewijk in het algerneen
kritiekloos tegenover zijn eigen werk stond. W61 vond hij dat zijn eigen

boeken ongewijzigd herdrukt moesten worden: 'Een tweede uitgave van

zijn [Bordewijks] boek moet dezelfde fouten hebben als de eerste druk
daarvan bevatte. Eens geschreven blijft geschreven. Een boek was pu-'554

bliek domein geworden, waarover een schrijver slechts beperkte zeggen-
schap had, aldus Bordewijk.555

Hij hield verhalen in portefeuille maar wilde een ander deel per se ge-
publiceerd zien, al riepen anderen nog zo hard dat hij zijn reputatie daar-
mee zou schaden. De reacties van literaire critici op zijn werk, en dan
vooral dat deel waarin Bordewijk zijn lezers pretentieloos wilde vermaken,
lieten vaak geen ruimte voor misverstand. Bordewijk was geen dichter, al-
dus zijn criticasters, en als hij probeerde grappig te zijn, ontaardde dat
meestal in melige, studentikoze humor. Bert Bakker schreefweinig te zien
in de dichterlijke voortbrengselen van Bordewijks aliassen Sanders en
Boekestein. De teleurgestelde dichter begreep Bakkers oordeel niet: zo
slecht was dat werk toch niet?

Bordewijk besprak als criticus alleen werken waarin hij iets 'zag', die hij
de moeite waard vond. Opvallend is zijn brede, en soms ook merkwaar-
dige smaak. Hij onderkende vroeg het talent van schrijvers als Hermans,
Blaman en Reve, of van dichters als Campert en Lodeizen. Bordewijk
voelde verwantschap met een 'moeilijke' auteur als Kafka. Aan de andere

kant was hij gecharmeerd van vertellers, als Antoon ·Coolen, Johan Fabri-

Cius, Jan de Hartog of A. den Doolaard. Zonder een discussie te willen
voeren over de vraag wat literatuur is, kan worden vastgesteld dat Borde-

wijk belangstelling had voor zowel de literatuur als voor het lichtere genre.
Wie kijkt wat hij in het Utrechtsch Nieuwsblad besproken heeft gedurende
bijna tien jaar, ontmoet namen van diverse pluimage: van gecanoniseerde

auteurs als Multatuli, Roland Holst en Vestdijk tot schrijvers als Netty Fa-
ber-Meynen, HJ. van Nijnatten-Doffegnies en Lide Meijer. Wie Borde-

wijks analyses van het meer lichtvoetige werk leest, vraagt zich regelmatig
afwat hij in de vlakke en eenvoudige verhalen gezien heeft. Literatuur was
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voor heni lering Ln vermaak, maar dan wel ongecompliceerd verniaak.
Bordewijk wilde als lezer onderhouden worden, zoals hij zijn lezers niet
een aantal bundels eveneens pretentieloos wilde onderhouden. Er is nau-
welijks een groter verschil in diepgang denkbaar dan tussen een roman als
De doopvont en de rijmpjes van Ton Ven ofsonimige niemendalleges uit de
bundels De :igeutiers   of   De alztentas. Bordewuk bewoog zich tussen deze

twee polen in. le kunt niet zeggen dat hij, Om wat voor reden dan ook, in-
eens litchtiger verhalen is gaan schrijven.

Bordewijk trok als criticus geen scherpe grens tussen literatuur en lec-
tuur, dus waaroni zou hij dat in het geval van zijn eigen werk wel doen?
Dat zijn critici vonden dat hij bepaalde terreinen beter links kon laten lig-
gen, was hun zaak. Waarom mocht een schrijver niet iets anders doen dan
wat, op grond van vroeger werk, van heni mocht worden verwacht? Eer-
der dan van 'zelfkritiek' kan van 'zelfverblinding' worden gesproken.
Bordewijk wilde niet inzien dat de poezie ofde humor zijn 'fort' niet was,
hoezeer anderen hem dat ook onder zijn neus wreven. Soms echter kwam
twijfel bovendrijven, zoals in Haaise mijmeri,igen toen de auteur schreef dat
hu niet beschikte over 'een populaire verteltrant'. (xt, 60) Misschien was
enig opportunisme, vemiengd met idealisme, hem ook niet vreemd.
Bordewijk had gemerkt hoe hij met een 'faciel boek' (Bordewijk) als Ka-
rat:ter succesvol kon zijn. Roepen we ook W.F. Hermans in herinnering,
die vennoedde dat Bordewijk ernaar streefde 'een verschaffer van knap
amusenient te zijn'.556 Wilde hij met een deel van zijn werk een andere,
nieuwe lezerskring bereiken? De intellectuelen onder de lezers kenden
hem. Heeft Bordewijk bewust geprobeerd om zijn publiek te verbreden,
niet alleen om meer te verkopen niaar ook omdat hij oprecht geloofde in
democratisering van de literatuur? Hij vond dat een criticus lezers moest
opvoeden en kennis diende te laten niaken iliet een zo breed mogelijk
aanbod aan literatuur, van 'licht' tot 'zwaar'. Bordewijk heeft dit uitgangs-
punt, zonder veel succes, in de praktijk gebracht.

Juridisch gevecht

Het jaar brak aan, waarin Bordewijk een jubileuni te vieren had: op  10
oktober  1959 werd hij vijfenzeventigjaar.  Oni nog een andere reden werd
dit een bijzonder jaar. Bordewijk haalde zijn gelijk in een zaak die zich ja-
renlang had voortgesleept. Toen hu in 1954 de P.C. Hooft-prijs won,
groot f 2500,-, werd dit bedrag over datjaar in de inkomstenbelasting aan-
geslagen. De auteur vond dit onterecht en reclameerde tegen de aanslag bu

de inspecteur der belastingen. Deze handhaafde de aanslag, waarop de be-
nadeelde naar de rechter stapte om de zaak in beroep aan te vechten. Bor-
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dewijk haalde zijn gelijk bij het Gerechtshofin Den Haag. De minister van
financien ging echter in cassatie en vocht de zaak tot aan de Hoge Raad toe
aan. Dit hoogste rechtscollege stelde de auteur  op 4 februari   I 959  in  het
gelijk. Bordewijks verweer dat de toekenning van een letterkundige prijs,
met het daaraan verbonden geldbedrag, niet kon worden beschouwd als
een uit het beroep van letterkundige verkregen voordeel werd gehono-
reerd. De uitspraak van de Hoge Raad (nummer 1 3 8 10) luidde dat het Hof
in Den  Haag in zijn uitspraak van  13  augustus  I 958 terecht had vastgesteld
dat de prijs 'niet tot de opbrengst van belanghebbendes beroep van letter-
kundige' kon worden gerekend. Bordewijk behaalde als auteur en advo-
caat een klinkende overwinning.

Enkele weken na de uitspraak schreef de auteur een enthousiaste brief
aan zijn oude vertrouwde Donkersloot. Bordewijk beschouwde hem als
een van de voormannen van de Nederlandse literatuur en vond dat Don-
kersloot van deze uitspraak op de hoogte moest worden gebracht. De
kwestie was in de gelederen van de Jan Campertstichting reeds door
Bordewijk aangesneden. De stichting had, als prijstoekennende instantie,
hetzelfde probleem. Bordewijk achtte 'zijn' zaak er een 'die alle letterkun-
digen in ons land, ontvangers van dergelijke prijzen, aangaat. Misschien
hebben ook anderen bezwaren ingediend, maar dit is de eerste maal dat de
Hoge Raad over de kwestie een beslissing gaf. Op het moment van de,557

uitspraak werd gewerkt aan de wet op de inkomstenbelasting, meldde
Bordewijk tot besluit van zijn brief.

In de hele zaak heeft hem nog het meest dwarsgezeten dat de fiscus

schrijven als een beroep beschouwde, zo kan worden opgemaakt uit 'Te-
gen de verveling. Schrijven als tijdpassering', dat op 7 november in Else-
viers Weekblad verscheen. De advocaat Bordewijk wenste niet te worden
aangesproken als de beroepsauteur F. Bordewijk, en z6ker niet door een in-
specteur van de belastingen. 'We menen dat het publiek nog wel wat moet
worden opgevoed in de visie dat de schrijver maar een secundaire figuur
is, maatschappelijk bekeken  [...]. De nuchtere fiscus beschouwt  hem  te-
recht als een gewoon mens. Hij slaat hem aan in de belasting precies als hij
doet met u en mij. Maar de fiscus maakt 66n fout (waarschijnlijk gemaks-
halve). Hij ziet het schrijven als een beroep, en het is geen beroep, het is
tijdpassering. Ook dit stukje.' (xI, 587)

Op kerkepad

Omstreeks april I959 maakte Bordewijk met zoon Robert een autorit
door Noord-Frankrijk. De twee gingen op kerkepad. De laatste keer dat
hij  het land had bezocht was in I 93 8 geweest, zo schreefhij Pierre Brachin
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op 2 I november I 959.558 In de briefwordt opgesomd wat de twee hebben
aangedaan en bezocht. johanna bleef thuis, want ze kon niet zo goed tegen
lange autoritten. In wisselvallig weer ging het via Maastricht naar Reims.
De kathedraal viel wat tegen, maar de sfeer van de stad - groot-provinciaals
- had hem zeer aangesproken. Via Compidgne, met het mooie bos, en het
'formidabele kasteel' van Pierrefonds waren de twee naar Beauvais gere-
den. 'Het interieur van transepten en koor daar was niet minder dan duize-
lingwekkend.' Rouen kende hij al en vond het 'ondanks ernstige vermin-
king' nog altijd schilderachtig. Vervolgens werd Amiens aangedaan.
Bordewijk schreefaltijd de kathedralen van Beauvais en Amiens te hebben
willen zien: 'Nu is het er dan van gekomen.' Hij was onder de indruk van
vooral de laatste kerk: 'Zijn gotiek stel ik boven die van Reims, en ver.
Hier toch leeft, dunkt me, elke steen, buiten en binnen.' Hier ook herken-
nen we de schrijver die in zijn werk de materie, het steen, liet leven.
Bordewijk schreef over gebouwen als levende wezens die in staat waren
om hun bewoners te beinvloeden. De laatste grote stad die werd aangedaan
was Lille. In esthetisch opzicht weinig interessant, zo vond hij, niaar toch
aantrekkelijk door de 'sintelpyraniiden' en vanwege de bevolking, 'met
hun karakteristieke arbeiderskoppen' Bordewijk moest aan Genninal van
Zola denken, de roman die hij zo bewonderde.

Mulisch

Al jarenlang wordt in de literaire kritiek in Ekn adem de trits Hermans-
Mulisch-Reve genoemd als men het heeft over de drie groten van het na-
oorlogse tijdperk. Bordewijk was het meest gecharmeerd van Hermans,
voor Reve kon hij veel waardering opbrengen, maar Mulisch rekende hij
aanvankelijk niet tot de meest veelbelovende jongeren. Op 29 augustus
I953 besprak hij diens Chantage op het leven, door Bordewijk aangeduid als
'een vrij klein  en als geheel waardeloos werk.'  (XIII,  2 IO) De criticus vond
de jubelende toon waarmee Mulisch door de literaire kritiek onthaald
werd sterk overdreven. Aan dit verwijt knoopte hij onmiddellijk een
waarschuwing vast, zoals het de paternalistische recensent die hij was be-
taamde:  'De lof waarmee tegenwoordig al wat onze jeugd voortbrengt
wordt binnengehaald,  een lof die  zich in wezen minder richt tot het werk
dan tot het geboortebewijs van zijn maker, zulk soort lof kan Mulisch de
genadestoot geven.' (ibidem)

Bordewijk had bij deze gevallen, waarbij het ging om talentvolle au-
teurs, het idee dat die roem een last kon worden en daarmee verlammend
op  de  creativiteit kon  werken.  In juni  I 959  verscheen Het stenen bruidsbed,

nadat Mulisch nlet enkele andere werken zijn naam definitief gevestigd
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had. Het is dan ook merkwaardig dat Bordewijk in dezelfde maand aan
Adriaan van der Veen meldde dat Mulisch 'verwachtingen wekt'. Blijk-
baar had hij Mulisch nauwelijks gevolgd sin(is zijn romandebuut Archibald
Strohalm  ( I 952).  Hij  had, zo schreef hij Van der Veen, onlangs iets van
Mulisch gelezen in de pocket Modeme Nederlandse verhalen en het niet inin-

der dan 'voortreffelijk' gevonden.'59 Bordewijk noenide geen titel, maar
het nioet gegaan zijn om het verhaal 'Wat gebeurde er met sergeant Mas-
suro?'. Geen wonder dat Bordewijk zo lovend was, want de fantastische,
absurde geschiedenis van de rtian die totaal versteent, riep ongetwijfeld
Kafka in herinnering. Bordewijk haakte in zijn brief nog in op de recensie
van Van der Veen van Mulisch' jongste roman, die twee dagen eerder in
de .\Rc verschenen was met de kop 'Terugkeer naar Dresden'.  0 f hij  Het
stenen bmidsbed ooit gelezen heeft is niet bekend. Bordewijk zou waar-
schijnlijk affiniteit hebben gehad met de psychologische uitwerking van het
personage Norman Corinth en voor de heldere stijl van Mulisch, met de
afwisselende Homerische tussenzangen.

Mieke

Bordewijk en Johanna hadden de drukte rond zijn vijfenzeventigste ver-
jaardag aan zien komen. Velen kenden hem dankzij het literaire eerbetoon
dat hij de afgelopen jaren ontvangen had, maar niet minder dankzij  de her-
drukken van de trits Blokken, K,torrende beesten en Bint en natuurlijk Karak-
ter, dat in I958 zijn dertiende druk beleefde. De twee waren net voor zijn
verjaardag (Io oktober) vertrokken voor een korte vakantie. Bij thuis-
komst wachtte hen een bloemstuk van hun oude vrienden Leo en Lucie
Polak en stapels gelukwensen. In de loop van de volgende dagen en weken
had Bordewijk het druk met het beantwoorden van alle attenties. Hij ap-
precieerde deze zeer, zolang hij cr maar niet lijfelijk bij aanwezig hoefde te
zijn. Drukbezet als hij was deed hij nietteniin tiioeite om (via-via) adressen
te achterhalen, Om iedereen voor hun gelukwensen te kunnen bedanken.
Bordewijk was nog niet vergeten, ondanks zijn sombere inschatting van de
zeer tijdelijke roem waarop een auteur moest rekenen.

De herinnering aan hem leefde in elk geval onverminderd voort bij
'Mieke'. Deze vrouw, voluit Mieke Sens geheten, werkte gedurende de
jaren dertig als secretaresse bij de advocaten Van Velzen en Bordewijk in
Schiedam. Later was ze gaan werken bij en schrijven voor de Nietiwe Schie-
damsche Courant, een plaatselijk dagblad.560 Op donderdag 8 oktober, twee
dagen voor Bordewijks vedaardag, schreef ze daarin een artikel:
'Herinneringen....bij de 75ste verjaardag van schrijver Bordewijk'. Ze had
de auteur benaderd voor een interview en nul op het rekest gekregen.
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'Een vriendelijke, doch zeer besliste stem door de telefoon. Geen inter-
viewtje, zijn 75ste ve6aardag wil hij op Io oktober liefst onopgemerkt
voor de buitenwereld voorbij laten gaan.' Sens: 'Typisch mr. Bordewijk,
0Ill deze eis te stellen. Ik denk aan een dikke 25 jaar geleden, toen wij ei-
genlijk met de roeni van zijn boeken gingen strijken. Wij: Weijna, Bep en
ik, die in de avonduren de drukproeven klaar maakten voor zijn eerste
werken. Hoofdstuk na hoofdstuk tikten wij op onze schrijfmachines. Het
was leuk werk, het was interessant werk, vooral alsje later het boek in han-
den kreeg. Mocht mr. Bordewijk dan altijd zeer bescheiden zijn, wij wa-
ren het beslist niet! Mr. Bordewijk, die tussen oer-zakelijke brieven of
pleidooi-aantekeningen door, naar thuis kon vragen. Die altijd warnie be-
langstelling voor ons privEleven had[,] de mens Bordewijk ten voeten uit
getekend [...1. Mr. Bordewijk 75 jaar. Misschien een leeftijd om het nu
eens wat rustiger aan te doen. Wie hem echter kent, weet dat hij nog vitaal

is en dus op zijn post blijft.'
Het was niet voor het eerst dat Sens in geschrifte herinneringen aan haar

'patroon' prijsgaf. Daags voor Bordewijks zeventigste veijaar(lag, op zater-
dag 9 oktober  I 954, publiceerde  ze in dezelfde krant een artikel waarin  ze
hem prees om zijn menselijkheid en zijn houding tegenover de 'coterie
schilderde: 'Ten voeten uit getekend in alle bescheidenheid, dat hij nie-
mand in de litteraire wereld kent, omdat hij er geen zin en geen tijd voor
heeft...'

Sens gaf haar definitieve oordeel iii  een 'In Memoriam Mr. F. Borde-
wijk', dat verscheen in Het Nieuwe Stadsblad, een huis-aan-huisblad, waar-
van zelfs het Gemeentearchief Schiedam nauwelijks nuniniers bezit.  Er is

een kopie van Sens' stuk, waarop de datering is weggevallen. Haar herden-
kingsartikel moet, op inhoudelijke gronden, verschenen zijn tussen de dag
waarop zijn dood wereldkundig werd gemaakt en  I 4 niei. Ze menioreerde

Bordewijks levensloop, met korte (vaak foutieve) aantekeningen over zijn
literaire werk, en voegde er enige persoonlijk getinte opmerkingen aan
toe, zoals: 'Hij was een heel bescheiden man, niaar bijzonder ontvankelijk
voor een hartelijk gebaar.

'561

Een allegaartje van verhalen

Eisten de commotie rond zijn verjaardag en de nasleep ervan teveel van
Bordewijk? Aan Pierre Brachin schreef hij  Op  2 I  noveniber last te hebben
gehad van 'een tijdelijke invaliditeit' die hem ertoe dwong het wat rustiger
aan te doen.562 Deze noodgedwongen rust had hij onder meer gebruikt om
de artikelen van Brachin, over de invloed der Franse letterkunde op zowel
Noordnederlandse :tls Vlaainse auteurs, te herlezen. Als blijk van waarde-
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ring stuurde de auteur Brachin zijn onlangs verschenen bundel De Zigett-
iters, met daarin het verhaal 'De markies van Tombelaine' dat in Frankrijk
speelt.563 De bundel werd voor Nijgh & Van Ditmar uitgeven door Meu-
lenhoff als nummer 50 in de serie 'Meulenhoff-pockets'. Brachin las de
verhalen en schreef Bordewijk nog Voor het einde van het jaar om zijn
waardering voor het werk Uit te spreken. 564

Het is een allegaartje van korte verhalen, waarin de motieven misdaad,
correspondentie, dromen en de dood de hoofdrol spelen. BU wijze van
uitzondering gaf Bordewijk in 'Laatste gesprek met Bram Fontein' een
sympathiek beeld van  een jood,  die ten onder gaat aan de last van het oor-
logsverleden. Het is een van de weinige keren dat gerefereerd wordt aan
het verschrikkelijke lot dat de joodse bevolking getroffen had. De oorlog is
in deze bundel relatief toch goed vertegenwoordigd. In 'Een ontwaken'
beschreef Bordewijk eigen ervaringen: 'Zijn huis [van de rechter in het
verhaal] was verwoest met alles wat het bevatte. Zijn vrouw betreurde het
meest de vernietiging van het meubilair, van de inrichting, door haarzelf
langzaam-aan in dertigjaar opgebouwd. [...1 HU kon zich niet heenzetten
over het verbranden van zijn bibliotheek, eveneens het resultaat van dertig
jaar sparen en speuren: (Ix, 48)565 Verderop wordt vermeld dat allerlei
mensen de rechter na de ramp hulp aanboden, zoals ook de Bordewijks er-
varen hebben. In het verhaal 'Vendutie' komt het correspondentie-niotief
voor. Met 'Einde der mensheid' wordt de lijn voortgezet van de verhalen
uit Venellingen van generzilds. Bordewijk was blijkbaar nog steeds gebocid
door de astronomie, waarbij zich ditmaal de techniek voegt. In het verhaal
beschreefde auteur het menselijk tekort en de ondergang van de menselij-
ke soort.

De kernvraag uit het oeuvre wordt opnieuw gesteld: 'Wat was hetgeen
we waarneembaar noertiden? Er was maar weinig waarneembaar. Het
brein  wist nog steeds niets  en zou nooit iets weten.'  (Ix, I J I)D e onken-
baarheid van wat achter de realiteit ligt; daar ging het Bordewijk om.

Vertalingen

In Elseviers Weekblad van 12 niaart I 960 verscheen 'Voorkeuren': 'In deze
nieuwe rubriek noemen en bespreken prominente Nederlandse en Vlaarn-
se schrijvers, componisten, schilders, beeldhouwers en architecten het
werk [...] dat hen op hun eigen gebied het meeste boeit. Zij zijn daarbij
volkomen vrij in de keuze van tijdperk, cultuur ofland. Deze week is het
woord aan de romanschrijver mr. F. Bordewijk.'

Bordewijk koos verrassend voor een gedicht. Verrassend, omdat hij -
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buiten zijn werkzaamheden als criticus om - een voorkeur voor prozaisten
had. Maar de dichter die hij koos was ook niet zo nlaar iemand: Hans
Lodeizen, door Bordewijk de grootste van de 'nieuwe' dichters genoemd.

'Vader, hier zijn de kleine/Bomen waar de mandarijnen/Groeien van het
plezier./'Het is als Perzie hier.'/Ja, vader, de witte/Kleine Arabieren zit-
ten/Lachende bij de fontein./'Weet je nog waar we zijn?' Bordewijk uitte
zijn bewondering: 'Er zijn verzen zo subtiel dat men als 't ware dient te
beginnen met decanteren, gelijk men doet met oude wijn terwille van
smaak en helderheid. Op die wijze wil ook dit gedicht van Hans Lodeizen
worden genoten.' Hij prees de narviteit van het gedicht, qua inhoud en
taalgebruik: 'Het eenvoudige heeft altijd de beste kans om levend te blij-
ven, want het appelleert aan de primitieve mens, die in geen eeuwen ver-
andert.' Het vcrs 'bezit het kinderlijk directe dat Lodeizen vaak vertoont.'
Bordewijk koos voor een gedicht uit het eigen taalgebied, want: 'Waar het
de poezie betreft staat het onze [taalgebiedl volstrekt niet achter bij de an-
dere'.

Hiennee belanden we bij zijn veelvuldige pleidooien voor vertalingen van
Nederlandse literatuur, die een vastere bodem kregen met de oprichting
van de Stichting ter Bevordering van de Vertaling van Nederlands Letter-
kundig Werk, medio jaren vijftig. Jj. Oversteegen was haar eerste direc-
teur, vanaf het midden van 1955 tot I januari I 965. Het moet een wrange
constatering voor Bordewijk zijn geweest dat er weliswaar belangstelling
was van vertalerszijde, of van bemiddelaars, om werk van zijn hand te ver-
talen en dat vrijwel alle goede voornemens vervolgens bij potentiele uit-
gevers strandden. Zijn ereraad-collega j. Tielrooy heeft  eind   I 946 willen
bemiddelen tussen een Franse uitgever en Bordewijk om werk vertaald te
krijgen, terwijl Til Brugman voogaar  I 950 op zoek wilde  gaan  naar  een
vertaler voor Karakter of Noorderliclit» Er heeft, als we zijn vrouw mogen
geloven, een Engelse vertaling van Bint bestaan, die door haarzelf vervaar-
digd was567, en Karabter was in het Duits beschikbaar. Pas na Bordewijks
dood verscheen de Engelse vertaling (1966) van deze roman en zag de
'Eerste geoutoriseerde uitgawe vir Suid-Afrika' in  I 973 het licht.  (Een on-
geautoriseerde versie was in I942 verschenen.) Wel werden met zekere

regelmaat vertaalde fragmenten uit zijn werk in bloemlezingen opgeno-
Illen.

Een belangrijke springplank had het huisorgaan van de Stichting met de
lange naam kunnen zijn: Literary Holland. In het eerste nummer van okto-
ber    1956   werd de doelstelling   van het kwartaaltijdschrift omschreven:
'This bulletin has been published to give foreign publishers and other rea-
ders an impression  of what Dutch literature has to offer, particulary with a
view to translations. In de Stichting, die gesubsidieerd werd door de'568
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overheid, had een viertal organisaties zitting: de Nederlandse P.E.N.-club,
de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, de Vereniging van Letter-
kundigen en de Koninklijke Nederlandse Uitgevers Bond. In Literary Hol-
land werd in ieder nummer een aantal samenvattingen van geselecteerde li-
teraire werken opgenomen. Bordewijk was in nummer twee, van februari
I 957, vertegenwoordigd met de roman The  Red  Palace  (Rood  paleis). De  m-
houd werd keurig naverteld doorJJ· Oversteegen en gevolgd door het re-
geltje: 'Sample translations in English, German and French are available.'
Oversteegen werd terzude gestaan door Gerrit Borgers en Adriaan van der
Veen. Bordewijks naam viel nogmaals in een soort voortzetting van het
tijdschrift onder de naam Writing in Holland and Flanders. In nummer   1 5,
uit september  I 963, vinden we extracten van 'Veuve Vesuvius' ('Comple-
te German translation available') en Tidingsfrom Afar (Tiiding van ver 'Ex-
tracts in English are available').569

Een succesje boekte de Stichting ter Bevordering (etc.) door het onder-
brengen van een vertaling van het fragment 'Achterkanten' uit het verhaal
'Veuve Vesuvius' in een Holland-nummer van The Literary Review (New
York). 574) Op  25 januari  I 961 werd Bordewijk verzocht hiervoor zijn toe-
stemming te verlenen, een vraag die maanden geleden al per brief gesteld
was. Bordewijk liet via uitgeverij Nijgh weten dat het in orde was. Deze
procedure, die wat omslachtig lijkt, was standaard. Nijgh had met enkele
auteurs de afspraak dat de uitgeverij gemachtigd was vertaalcontracten afte
sluiten, en daarnaast vertaalrechten en honoraria te innen. Onderhandelin-
gen over vertalingen werden in het algemeen door de uitgever gevoerd, zij
het in nauw overleg met de auteur.

Het leek erop dat de auteur 'en vogue' was, want enkele weken later
trok vertaalster Martha Baerlecken aan de bel. Ter gelegenheid van de
Nederlandse week in Munchen zou er een boekje met vertalingen van
Nederlands werk verschijnen. Baerlecken had zich als samenstelster opge-
worpen en wilde graag 'De wethouder' (uit Zwanenpolder) opnemen,
eventueel door haarzelf vertaald. Baerlecken liet in de loop van dat jaar
nog vaker van zich horen. Ze klopte enkele malen bij Nijgh aan met het
voornemen om Fertellingen van generz(ids in het Duits om te zetten, of
eventueel het datjaar verschenen Tijding van ver. Ze had echter geen uitge-
ver achter zich staan, zo stelde Van Dam van Isselt (Nijgh & Van Ditmar),
dus het zou een moeilijke zaak worden. Hoe het precies afgelopen is we-
ten we niet. Nijgh verleende in ieder geval in februari  I 962 een optie op
de Duitse vertaling van Ti/Wing van ver aan Herder Verlag uit Freiburg. Had
Baerlecken dit contact tot stand gebracht? Opnieuw lukte het echter niet
om een andere roman dan Karakter in vertaling uit te brengen.
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Contra MornEn

In  Elseviers  Weekblad van  I 7 september  I 960  werd een reactie van Borde-
wijk gepubliceerd op een artikel van Adriaan Mornen in Tirade: 'De kunst
gaat voor de baat uit'.571 Bordewijk diende Morrien van repliek in 'Schrij-
vers reageren op een mogelijke staatssteun'. Met hem reageerden ook Hans
Andreus, Antoon Coolen, Johan Fabricius en Hella S. Haasse. Het initiatief
voor dit vijftal weerwoorden was van de redactie van Elseviers uitgegaan,
zoals blijkt uit de inleiding bij de korte artikelen. De schrijvers waren bena-
derd 'met het verzoek hun mening over dit artikel in het algemeen en met
name over zijn [Morriens] praktische voorstel te geven, en dit vooral, ener-
zijds om de betrekkelijk moeilijke maatschappelijke positie van onze schrij-
vers te benadrukken, anderzijds om het gesprek over een ofandere duurza-
me regeling te zijnen bate in bredere kring op gang te brengen. 3572

Morrien wilde dat de Nederlandse staat een aantal schrijvers, geheel of
gedeeltelijk, zou onderhouden. Bordewijk stipte de moeilijkheid van se-
lectie aan: wie zou op welke gronden voor een dergelijk jaargeld in aan-
merking komen? Bovendien sprak hij het vermoeden uit - en waarschijn-
lijk niet geheel ten onrechte - dat de zwakkere broeders en zusters, de
minder getalenteerden, het Ineest van zo'n regeling zouden gaan profite-
ren. Het ware talent kwam volgens hem toch wel aan de kost en moest van

overheidsbemoeienis niets hebben. Hij had als advocaat gemakkelijk pra-
ten, zal een aantal van die mindere goden na lezing van zijn stuk ongetwij-
feld hebben verzucht.

Morrien vond dat er binnen de commissie die het geld verdeelde een
aantal 'zuilen' vertegenwoordigd moest zijn - de ontzuiling was nog niet
begonnen - die ieder hun eigen kandidaten naar voren konden schuiven.
Bordewijk stelde 'dat het zuilenschema niet op de literatuur is toe te pas-
sen.' (KI, 589) Dit laatste is discutabel, maar begrijpelijk tegen de achter-
grond van zijn al meermaals aangehaalde visie. Bordewijk vond dat litera-
tuur die een 'tendens' had - godsdienstig, politiek of anderszins - het
predikaat literatuur niet verdiende. 573

Uit Bordewijks reactie spreekt een lichte irritatie. Morrien had de pro-
blematiek niet goed doordacht, vervolgens een gemakkelijk door te prik-
ken ballon opgelaten, en bovendien de Nederlandse auteur in het alge-
meen tot een beklagenswaardig wezen gemaakt, daarmee de succesvollen
onder hen beledigend. Er waren heus wel schrijvers die meer dan f I 000,-
of f  I 500,-  per boek overhielden, zoals Morrien suggereerde. Bordewijk
achtte dit laatste 'een onverdiend verwijt aan de bonafide Nederlandse uit-
gevers'. (XI, 590) In ten opzicht moest hij Morrien gelijk geven: schrijvers
werden nauwelijks serieus genomen door overheid en media, en daar
moest w61 iets aan gedaan worden.
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Schemergebied

De bundel Centrum van stilte, F(if verhalen uit oktober  I 960 opent met een

belangrijk verhaal. In het vierde gesprek uit de reeks interviews die Gre-

goor met Bordewijk had, antwoordde de auteur op de vraag 'Hoe is nou
bijvoorbeeld een verhaal als 'Centrum van stilte' ontstaan?': 'Dat weet ik
niet. Dat kan ik u niet zeggen. Het is wel van betrekkelijk korte tijd gele-

den, maar h6e het ontstaan is weet ik niet. Dat wil zeggen: ik...Bordewijk
heeft wel enige ervaringen uit het bombardement indertijd van het Bezui-
denhout in  I 945, daarin verwerkt.  Maar toch ook weer alleen het feit van

het bombardement; verder speelt het zich dan weer af in een fantastisch

gedacht stadsdeel dat dus weer uit de fantasie is ontsproten:574 Vlak na het
bombardement schreef Bordewijk in brieven aan Donkersloot en Naeff
dat hij zijn ervaringen wellicht eens te boek zou stellen. Dit heeft hij met
'Centrum van stilte' strikt genomen niet gedaan, want het bombardement

is slechts uitgangspunt geweest voor een verhaal dat ver afstaat van de reali-
teit.

'Centrum van stilte' is een gecompliceerd verhaal. De strekking ervan is

dat de dynamiek van het leven, met alle gevaren van dien, te verkiezen is

boven de volstrekte stilte en eenzaamheid. Hoofdfiguur Wilms Williams
ontvlucht zijn gebombardeerde huis - zoals de Bordewijks deden - en
komt in de wijk 'Ottakring' terecht, een uitgestorven woongebied met
slechts 66n bewoond pand waarin hij zich terugtrekt. Hij kan het niet uit-
houden in de stille omgeving waarin hij verkeert, vlucht tenslotte en ziet

dat 'Ottakring' meteen daarna ten prooi valt aan alles vernietigende bom-

men. Dan is hij echt alleen en omringd door een stilte die volkomen is.
Zijn laatste gedachte: was ik maar in dat huis gebleven, dat vernietigd

werd, want 'zijn hemel was het bombardement'. (Ix, 242)
Dit gegeven - het isolement van een verhaalfiguur - verbindt de ge-

schiedenis van Williams met een aantal verhalen uit de bundel De wingerd-

mnk, in het bijzonder met 'Uzeren agaven' en 'Passage'.575 Ook daarin

speelt de grote invloed die van huizen en gebouwen op hun bewoners kan

uitgaan  een rol; een terugkerend motief in het werk van de auteur.  In de

bundel Centrum van stilte komt dit het sterkst naar voren in het verhaal 'De

hoofdbewoner', waarin vastgesteld wordt: 'Mens en huis vertonen veel
overeenkomstigs.' (Ix, 294) en waarin het benedenhuis wordt aangeduid

als 'een sociale steenstructuur, het deed denken aan zekere verschijnings-
vormen uit de biologie waarbij de individuen zich bij grote aantallen vere-

nigen tot een nieuw, zoals statenkwallen: (Ix, 305-306) Deze visie op

bouwwerken als levende wezens is niet nieuw. Gustav Meyrink, met wie
Bordewijk aan het begin van zijn schrijverschap regelmatig vergeleken
werd, schreefin zijn beroemde roman De Golem Uit 19I 5: 'Onder de som-
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bere hemel zagen  ze [de huizen] eruit alsof ze lagen te slapen en je merkte
niets van het kwaadaardige, vijandige leven dat soms van ze uitstraalt als de
nevel van de herfstavond in de steegfes hangt en het fijne, nauwelijks
merkbare spel van hun gelaatstrekken helpt verbergen. In de mensenleef-
tijd dat ik hier nu woon heeft zich in Inij de indruk vastgezet [...] dat er
voor hen bepaalde uren van de nacht en van de allervroegste schemering
bestaan waarop ze opgewonden, zonder enig geluid te maken, een ge-
heimzinnige beraadslaging houden.  En af en toe gaat er een lichte beving
door hun muren die niet te verklaren valt [...]. Vaak heb ik gedroomd dat
ik deze huizen in hun spookachtig doen en laten afluisterde en met angsti-
ge verbazing vernam dat zij in het geheim de eigenlijke heren en meesters
van het straatje zijn, dat zij zich van hun leven en voelen kunnen ontdoen
en het weer tot zich kunnen trekken - dat ze het overdag aan de bewoners
die hier huizen, uitlenen om het de volgende nacht met woekerrente weer
terug te eisen. '576

Bordewijk vond, zo liet hij Gregoor weten, 'N. Nilling te Nille-Bizybie'
het beste verhaal uit de bundel, waarover hij als geheel niet tevreden was.
Dit verhaal had zijn goedkeuring, omdat het zijn ideaalbeeld van een kort
verhaal het best benaderde, en vanwege het besluit, waarin het 'voorge-
hoor' een rol speelt. Bordewijk dacht dat hij met 'N. Nilling' (enz.) de
eerste schrijver was die het 'voorgehoor' behandelde.577 De hoofdpersoon
Nilling schreeuwt maar op het moment dat hij dit geluid hoort is hij al
dood: 'Om te kunnen beseffen dat het zijn eigen stembanden geweest wa-
ren die dit onvergetelijke horensignaal van het afscheid hadden voortge-
bracht kreeg hij eenvoudig geen tijd van leven meer.'  (IX,  292) De surrea-
listische sfeer van het verhaal doet denken aan die van Vertellingen vangenerzij(Is,
waarin zich even onverklaarbare verschijnselen voordoen. De draad die dit
verhaaluit Centrum van stilte met de rest van het oeuvre verbindt is duide-

lijk: er is een schemergebied waar andere dan aardse wetten gelden.

De bundel lokte een aantal vaak goed doordachte reacties uit. De criticus
van het Eindhovens  Dagblad (12 november I 960) stelde vast dat Bordewijk
in het openingsverhaal 'de hallucinante sfeer' niet, zoals in De wingerdrank,
bladzijden lang pregnant wist vast te houden. Daar werd de lezer meege-
nomen 'naar een wereld achter de hem bekende alledaagse en hem op
soms schokkende wijze deelgenoot [gemaakt] van 'ongeweten dingen' '.
Sterk, wat sfeertekening betreft, vond hij 'De hoofdbewoner', volgens de
recensent geplaatst 'in een Kafkeaans surrealistisch raam'. Het was niet de
eerste en enige keer dat werk van Bordewijk bij critici de naam Kafka op-
riep, een schrijver met wie hij zich verwant voelde. W. Wagener toonde
zich in het Rotterdamsch Nieuwsblad  (I 2 november  I 960) verheugd over de
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kracht die de auteur, ondanks zijn leeftijd, nog bezat om werk van hoog
peil af te leveren. 'Dat kon niet eens van zijn vroegere verhalenbundels

beweerd worden.' Aldus Wagener, die daannee doelde op mislukkingen
als bijvoorbeeld De at:tentas. Een glasheldere observatie deed Wagener
door te schrijven dat de slotzin van 'De hoofdbewoner' - 'Is de mens wel
die hij  is?'  (Ix,  335)  - een vraag was waarmee Bordewijk zijn lezers voort-

durend confronteerde.578 Stuiveling noemde in het Haagsch Dagblad (26 no-

vember  I 960)  deze  laatste  zin niet minder  dan 'het uitgangspunt  van  zijn

hele schrijverschap.'

Paddestoelen  I I

Paddestoelen.  (Raad in rjm) lag vanaffebruari I96 I in de Nederlandse boek-

winkels.  Ton Ven was weer opgedoken, na zich vijfenveertig jaar te heb-

ben schuilgehouden. Kreeg de auteur last van jeugdsentiment? Het werkje
werd, evenals de eerste verzameling versjes uit 1916, niet druk besproken.

Opmerkelijk is dat, zoals de recensent in Het Fnje Folk van 5 augustus op-

merkte, de naam Ton Ven zelden in verband werd gebracht met Borde-

wijk: 'Enkele recensenten hebben het (tweede) bundelge besproken alsof

Ton Ven een willekeurige onbekende is. Misschien was dit juist wel de
bedoeling  van de schrijver...' Iedereen  die zich recensent  noemde,  werd
echter geacht te weten dat Bordewijk zich achter Ven schuilhield.

Ton Ven was niet de schrijver van het beste deel van Bordewijks werk.
In I 962 en I 964 verschenen nog twee titels van zijn hand, waaronder 66n

prozawerk, die niet reputatie-verhogend werkten. Bordewijk vertelde

Gregoor dat hij zich van deze schuilnaam bediende 'omdat de man die zich

Ton Ven noemt, zuivere kolder schrijft, begrijpt u?'579 Deze uitspraak geeft

aan dat hij onderscheid wilde maken tussen de 'serieuze' auteur Bordewijk
en de clowneske Ton Ven.

De kritieken waren niet eens zo negatiefals je zou verwachten van zo'n

magere bundel. Een citaat om dit laatste te staven moge volstaan: 'De
dichter is een paria,/gestrand op Gran Canaria,/verliefd op een planaria,/

en in een cafetaria/haar lokkend met een aria -/of in centraal Bulgaria

[enz.,  enz.].'   (x,  3 3 I) Een dertienjarige middelbare scholier  zou  er  niet

eens mee doordringen tot de voorronde van een lokale poeziewedstrijd.

De afdeling 'in de trant van...', met opnieuw persiUages op een aantal dich-

ters, is nog wel aardig. Maar aardig zou niet genoeg mogen zijn voor een
schrijver van onvergetelijke romans en verhalen.
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HOOFDSTUK ACHTTIEN

Laatste j aren

De adem van de dood

TO'ding van ver, dat in oktober 196I uitkwam,   is een roman waarmee
Bordewijk zijn grootheid aantoonde. In de literaire kritiek werd het boek
vrijwel unaniem geprezen en een nieuw hoogrepunt in zijn oeuvre ge-
noemd. Geen flauw en studentikoos gerijm, maar een roman vol diepte,
psychologie en levenswijsheid. Het is een boek dat de herfst in gedachten
roept: donkere, grijze wolken pakken zich samen, afgewisseld door felle
opklaringen. Geen auteur jonger dan hij zou Tijding van ver geschreven
kunnen hebben. Daarvoor maakt de roman een te authentieke indruk en
zijn de gevoelens en gewaarwordingen die horen bij de ouderdom te
waarheidsgetrouw weergegeven, met een groot inlevingsvermogen.

Ruim een jaar later vertelde Bordewijk uitgebreid over zijn boek.  In-
terviewer Nol Gregoor zei de dood als het thema van de roman te be-
schouwen. De auteur beaamde dit en vond dat dit voor een groot deel van
zijn werk opging: 'Het is ook een feit - en dat ligt, geloofik, in de lijn vanhet ouderworden - dat de dood [een] steeds belangrijker plaats inneemt.
En dat heb ik natuurlijk ook, juist door die figuur van die man die 79 jaar
is, willen weergeven. Ik kan me levendig voorstellen dat iemand van die
leeftijd eigenlijk geen dag kan leven zonder dat hij aan de dood denkt.
Maar omdat hij - speciaal onidat hij een jurist is en dus de zaken van
weerskanten heeft leren bekijken, beschouwt hij de dood betrekkelijk ob-
jectief. In elk geval helemaal niet als een verschrikking, maar als iets dat nu
eenmaal aan het leven verbonden is, om het zo maar eens hee] nuchter-
weg,  eenvoudig te zeggen.'58ct Op Gregoors vraag  of dit ook Bordewijks
visie was, antwoordde  deze:  'Ja,  dat is ook al weer moeilijk. Ik geloof ook
niet geheel. Nee... '581

De twee spraken over het motto van de roman: 'ik heb het zo koud, ik
heb het zo dood', dat de laatste regel is van de schets 'Elchanon Serre' uit
de bundel De borenhalp (1940). De roman heeft nog de opdracht: 'mijn
broer Jo ter gedachtenis'.  De  dood als thema krijgt een diepere betekenis
als we weten datJohann Bordewijk in hetjaar dat het boek uitkwam over-
leed. Gregoor vroeg zich af of het motto niet haaks stond op de stoYcijnse
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houding van hoofdfiguur Braam Bouwens tegenover de dood. Was deze
houding geen ideaalprojectie van Bordewijk, terwijl zijn werkelijke opinie
samenviel met de teneur van het motto? Bordewijk: 'Dat laatste is me wat
gewaagd, geloofik. Zover is er niet gedacht. Maar toch bent u als ik het zo
zeggen mag, zonder in het miiist te denigreren, op de juiste weg.  Want dat
motto is eigenlijk een kritiek op de houding van die hoofdpersoon tegen-
over de dood. Een kritiek daarop, nietwaar? '5x2

Bordewijk heeft in het contrast tussen roman en motto zijn eigen anibi-
valentie uitgedrukt. Wellicht stond hij, zoals Braani Bouweiis, aanvanke-
lijk vrij neutraal tegenover de dood. Hij had hem in de ogen gekeken, in
de zware winterniaanden van  1947- I948,  en heni overwonnen. Heriiine-
ren we ons ook wat zijn vrouw Johanna over deze nioeilijke periode
schreef: 'En niemand weet als ik hoe hij dit ziekbed gedragen heeft, met
een geduld, wils- en geestkracht de grote figuren uit zijn eigen boeken
waardig. Zonder 66n klaclit, zonder ooit de hoop te verliezen:183 De ster-

ke Bordewijk en de in nientaal opzicht even sterke Braani Bouwens. Toen
bereikte hem, in de tijd dat hij aan de roman werkte, de tijding van de
dood van zijn jongste broer. Was deze schok hevig genoeg oni zijn (schijn-
baar?) nuchtere houding te doorbreken en hem met de neus op de feiten te
drukken? Bordewijk, als op een na jongste zoon, was in Ekn klap de enige
van het gezin die overbleef: 'ik heb het zo koud'.

Het gesprek met Gregoor ging verder over de titel van het boek. Borde-
wijk klapte uit de school - hij doorbrak de scheiding tussen persoon en au-
teur - toen hij bekende dat het boek ook 'Tijding van Fer' genoemd kon
worden. Fer was zijn huis-tuin-en-keuken naam die hij in huiselijke kring
en onder vrienden gebruikte. Bordewijk: 'Maar die aardigheid heeft hij
tenslotte niet in z'n titel tot uitdrukking willen brengen. Dat was een beet-
je te gek geworden. Hij wilde zeggen: dan was het verband tussen me-'584

zelf en het verhaal te duidelijk gelegd. Bordewijk heeft iedere schijn van

autobiografie willen vermijden. De 'fout' die hij met Apollyon had gemaakt
mocht niet herhaald worden.  Hij  wist dat er veel van hemzelf in de figuur
Bouwens stak en was veclvuldig bezig met de thematiek in zijn boek: de
dood en de omgang ermee.585 De titel wordt in de roman verklaard: de tij-

ding van ver is de dood.
Bouwens' houding tegenover de dood lijkt niet altijd oprecht. Hij po-

seert ook met zijn stoicisme. Als mevrouw Terree hem 'doodsamateur'
noemt, is Bouwens daar trotS Op. Zijn houding is voor een deel spel, om
zichzelfwat wijs te maken ofmoed in te spreken. Zoals Bouwens ergens in

de roman denkt: 'Het was een methode van harding, en als zodanig bezat

het zijn waarde'. (v, 478) De 'moraal' van het verhaal is dat niemand vol-
strekt neutraal tegenover de dood kan staan. Bouwens heeft de dood wel
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als een onvermijdelijke realiteit in zijn leven geintegreerd: '[...] niets houdt
de mens zo goed en zo lang levend als denken aan de dood, met grote toe-
genegenheid, van jongs af.' (v, 269)586

Tijding van ver kan, met Apollyon, gerekend worden tot de romans met de
meeste autobiografische elementen. Bouwens is, evenals Bordewijk, jurist
en een produkt van de grote stad. Frappant is dat de romanfiguur sterft in
zijn tachtigste levensjaar en dat zijn schepper Bordewijk op tachtigiarige
leeftijd overleed. Ook Bouwens' huis viel, door toeval, ten prooi aan een
bombardement in de Tweede Wereldoorlog. Dit bombardement 'vernie-
tigde die souvenirs waarvan hij allang afstand had gedaan. Zijn grote mate-
riele, deels onherstelbare schade viel weg nu er geen slachtoffers waren.'
(v, 268) Deze optimistische houding kennen we ook van Bordewijk: jam-
mer, maar het gezin had veel geluk gehad. Verder is er Braams voorkeur
voor het gecultiveerde landschap, de polder, die overeenkomt met die van
Bordewijk. Er zijn tal van details die verwijzen naar de buiten-literaire
wereld van Bordewijk. Voor Bouwens behoorden stadsplattegronden tot
de eerste herstelaankopen na de oorlog, terwijl Bordewijk atlassen hoog op
zijn verlanglijsge had staan. In de passage over de plattegronden komt een
aardig verhaal voor over een herinnering van Bouwens aan het Amster-
damse Tussenkadijken,  waar hij rondliep  toen  hu  een jaar of twintig was.
Bouwens  werd toen verrast  door  'een  rij  van vier ofvijf hoge smalle  hui-
zen in roodachtige baksteen, volkswoningen uit de tijd van de revolutie-
bouw op zijn ergst, blijkbaar eerst kort geleden gezet, maar onbewoond,
volkomen leeg en de talloze ruiten alle ingesmeten. Het maakte een sinis-
tere indruk.' (v, 347) Een observatie die Bordewijk kan hebben gedaan,
toen hij in de jaren na de eeuwwisseling vakanties bij het gezin Van Leij-
den aan de P.C. Hooftstraat doorbracht. De tocht die Braam Bouwens,
mevrouw Colonia en chauffeur Henk door Noord-Frankrijk maken,
waarbij ook de kathedraal van Chartres aangedaan wordt, lijkt op de reis
van  Bordewijk  en zoon Robert,  die  in het voorjaar  van   I 959  een  aantal
Noordfranse kathedralen bezochten. Het zijn enkele grepen uit een veel-
heid aan overeenkomsten tussen 'Dichtung' en 'Wahrheit'.

T(iding van ver is een voorbeeld van de ontwikkeling in Bordewijks schrij-
verschap, met name in zijn romans, die loopt van observatie liaar ititro-
spectie. Was Bordewijk (overdreven gesteld) als auteur aanvankelijk ge-
preoccupeerd door het uiterlijk (breder opgevat dan de fysieke
verschijning) van zijn figuren, en stond hun psychische gesteldheid op het
tweede plan, na de oorlog begon een ontwikkeling waarbij de karakters
werden uitgediept, zonder dat overigens de belangstelling voor de buiten-
kant verdween.
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Neem de grote figuren uit Bint, Rood paleis en Karakter. zijn zij meer dan
tweedimensionale poppen met karikaturale trekjes? Personages als de
broers uit Eiken van Dodona, de hoofdrolspelers Hugo en Aga in Noorder-

licht en het echtpaar Van Marle uit Bloesemtak zijn levensecht, bijna mensen
van viees en bloed. De hoogste graad van 'verinnerlijking' bereikte Borde-
wijk in zijn laatste twee romans, TO'ding van ver en De Golbertons. Hieruit
spreekt de tot rijpheid gekomen, hoogbejaarde schrijver met een schat aan

levenservaring, behept met relativiteitszin en niet minder met cynisme.
Een auteur die de adem van de dood in zijn nek voelde en onder deze
voortdurende dreiging de blik naar binnen richtte.

Anne Wadman vatte het in de Leeuwarder Courant van 3 februari IS)62
samen:  'Een  boek  als  dit  [...]  kan men beschouwen  als een soort  van  af-

scheid, als een ontroerende en definitieve samenvatting van wat een men-
senleven zich heeft vergaard aan inzicht en wijsheid.' Bordewijk liet de re-

censent op 7 maart weten zeer te spreken te zijn over diens oordeel, al was
het besluit minder positief. Wadman beprak een aantal werken van Borde-

wijk, waaronder ook De abtentas, en merkte op dat bepaalde verhalen uit
deze bundel te geconstrueerd waren. Hij schreef over koude cerebraliteit,
een zeker automatisme waarrnee ze geschreven leken te zijn en de soms te-
leurstellende pointe. De auteur liet Wadman weten gelukkig te zijn met
deze kritische noot, waardoor hij het meest getroffen was 'orndat - als ik nu
even de moralist mag uithangen - men altijd leren moet en het meest leren
kan van de aanwijzing van fouten. De mens is nu eenmaal een zeker gege-
ven, en ik wil niet zeggen dat men zijn fouten kan verbeteren [...]  maar het
is toch een tegenwicht tegen verwaandheid. 9587

Buitengewoon knap heeft Bordewijk in Tijding van ver opnieuw de syn-
chroniciteit van het leven en het 'generzijds' in beeld gebracht, door de
onafwendbare dood te stellen naast de even onvermijdelijke dagelijkse rea-

liteit; de wereld die doordraait, met moderne communicatiemiddelen als
televisie en satelliet. Bordewijks ouderdom, of liever die van Bouwens,
belette hem niet (en heeft hem nooit belet) oog te houden voor de verande-
ringen die zich om hem heen voltrokken. De recensent van het Limburgsch

Dagbtad schreef op  I 6  december over  'die  milde aanvaarding waarmee  de
auteur als een echo van de hoofdfiguur zich verzoent met generzijds en te-

gelijk nog vol vreugde kennis neemt van de menselijke vooruitgang.'

Bordewijk heeft ongepubliceerd werk nagelaten, dat een plaats kreeg in
decl I 3  van zijn verzameld werk. Intrigerend is 'Amsterdam 020', omdat de

schrijver zijn lezers een kijkje achter de creatieve schermen gunt. Het werd
geschreven na T(iding van ver, maar van wanneer het exact dateert is niet
vast te stellen. Bordewijk beschreef de rol van  de stad Amsterdam in  zijn
werk en liep systematisch de betreffende titels langs, vanafde eerste vertel-
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lingen tot en met zijn laatste roman. Hij heeft, terwijl hij toch naar volle-
digheid heeft willen streven, de bundel Lente uit I 964 - waarvan 'Om en
bij de Kas' in Amsterdam speelt - niet in zijn opsomming opgenomen, dus
de veronderstelling lijkt gerechtvaardigd dat 'Amsterdam 020' geschreven
werd tussen eind I 96 I en oktober 1964. We kunnen nog iets exacter zijn,
Bordewijks zin voor detail en precisering in aanmerking nemend. 'Om en
bij  de  Kas' werd voorgepubliceerd  in  de  ARc van 23 april   I 963.  Resteert
een periode van anderhalfjaar, waarin 'Amsterdam 020' vermoedelijk werd
samengesteld.

Over TO'di,W van per schreefhij: '[...] zo vrezen we toch dat zich hier de
hoge jaren aankondigen,  met de vermoeidheden, de krampen, het beverig
rondtasten, de angst voor de dovende vonk en voor de slijtage van het
geestelijk sanitair.' (XIII, 440). Hoe serieus we deze ontboezeming moeten
nemen is lastig te bepalen.  Is het een teken van bescheidenheid, of klinkt
er ook iets van bezorgdheid in door?

Had Bordewijk aanvankelijk de bedoeling om het stuk te publiceren?
Een aanwijzing om daar bevestigend op te antwoorden is het feit dat het in
typoscript bewaard is gebleven, terwijl Bordewijk steeds eerst een kladver-
sie in pen schreef. Wilde hij er verder niets mee, dan was het bij het hand-
schrift gebleven. Bordewijk was eerlijk en openhartig en gaf- relatief ge-
zien,  want zo scheutig was  hij  niet met persoonlijke gegevens - zichzelf en
zijn bronnen behoorlijk bloot. Wellicht was dat de reden dat 'Amsterdam
020' ongepubliceerd bleef. Een tweede ontboezeming betreft zijn fantas-
tische vertellingen: 'Het is een kunst apart, het is grote kunst om een zoge-
heten griezelverhaal te kruiden met humor op een manier die de griezel
ongerept laat. Wij echter, met dit honorabele doel voor ogen, brachten het
niet verder dan irriterende pogingen af en toe om grappig te zijn. Alzo
ontstond er reeds vroegtijdig een van onze mislukkingen die ook met be-
paald schaars voorkomen:  (XHI, 438) Je kuntje niet aan de indruk onttrek-
ken dat Bordewijk bezig was aan een autobiografie, die terecht begint met
Amsterdam en het Anisterdamse in zijn werk: het was zijn geboortestad.
Ofwas hij soms al begonnen aan zijn eigen 'In Memoriam', het devies van
Braam Bouwens indachtig dat  een mens al tijdens zijn leven intensief met
zijn eigen dood bezig moest zijn?

Van spelling tot de ziekte van Prins

Hij had echter nog tijd van leven, met een variatie op de slotzin van 'N.
Nilling te Nille-Bizybie'. Sterker: Bordewijk zette een overtuigende eind-
sprint in. Tussen I 962 en zijn dood deed hij een aantal losse publikaties en
een viertal titels het licht zien.
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De eerste in de rij publikaties is 'Bij een drukfout' uit april I 962, waarin
Bordewijk schreef over de sinds  I 954 bestaande nieuwe woordenlijst.  Het
zinde hem niets dat de samenstellers halfslachtig bezig waren geweest. Het
mes had er dieper in gemoeten: 'Nu wordt hij die zijn keus op de nieuwste
spelling heeft bepaald vaak gedwongen tot raadplegen van de lijst om na te
gaan  of het nieuwste toegestaan is  of niet.'  (xI,  308)  Voor de taalfanaat  en

purist die hij was, is deze bijna overdreven belangstelling voor spelling niet
vreemd. Bordewijk, die het artikeltje publiceerde in Advocatenblad, riep
zijn confrtres op gezamenlijk de nieuwe spelling te gaan hanteren. Hij
ging schertsend nog wat verder: leve de fonetische spelling.

Aanleiding voor zijn stuk was een drukfout in Advocatenblad van  I 5 fe-
bruari 1962, waarin geschreven werd over een 'verder rijkend voorstel'.
Bordewijk vroeg zich  af of deze spelling in de toekonist  misschien moge-

lijk zou  zijn,  en gaf voorbeelden  als 'we lipen' en 'bloue zee'. Als advoca-
ten het goede voorbeeld gaven dan volgde de rest vanzelf. 'Zijt ge het niet
met me eens, confreres, laat gerust uw lever schudden. Ook dan zal ik iets
hebben bereikt (berijkt).' (xi, 3 Io) Bordewijk trok de zaak in het belache-

lijke, maar de kern van zijn betoog blijft overeind: maak de Nederlandse
spelling zo eenvoudig mogelijk, ontdoe haar van alle ballast. Het is, in een
andere tijd en met andere woorden, een herhaling van zijn pleidooi van
bijna dertig jaar daarvoor: 'Het rationele woord moet komen in de plaats
van het esthetische. Als men stijgen wil, gooit men zijn ballast uit.' (XI,
439)

Net zoals in de jaren vijftig hield Bordewijk in de laatste jaren van zijn le-
ven een aantal lezingen, onder meer voor leden van een Gronings studen-
tendispuut. Zo'n reis vanuit Den Haag naar het verre noorden werd wel
gecombineerd met een bezoek aan zijnjonge collega W.F. Hermans. Deze
kan  zich een gesprek van 20 maart  I 962  voor de geest halen, toen Borde-
wijk hem onder andere vertelde over de verhuislust van vader Hendrik en
over zijn eigen verhuisperikelen. 'Eens heeft hij me verteld dat zijn vader

[...] op het gebied van verhuizen een ware bezetenheid vertoonde. Er
werd zo dikwijls verhuisd dat op een dag, waarop het gezin zichjuist weer
in een nieuwe woning had gevestigd, de vader 's avonds sprak: "Ik heb de
indruk dat ik hier al eens eerder heb gewoond."  En  dat  had hij inder-
daad.

1588

Bordewijk sprak het liefst voor jeugdige toehoorders. 'ORchoon wars
van interviews en radiopraatjes, zodat hij verzoeken hiertoe node inwillig-
de, had niets meer zijn belangstelling dan het houden van causerieen voor
universiteiten en in besloten kring, met discussie daarna. Het stimuleerde
hem de jongere, in de letterkunde geinteresseerden, aan het woord te laten
en hen van repliek te dienen:589 In het verhaal 'De bioscoop' uit de bundel
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Lente is te lezen: 'Studenten vormden zijn liefste gehoor. Daar stond hij
niet tegenover een gezelschap dat inert zbt, daar werd van weerskanten ge-
speeld, daar klonk het echte colloquium op, met openhartige vragen, ant-
woorden, redengevingen, zonder reserve. Zoals voor hem niet de schrijver

gold, slechts het boek, zo gold voor dat publiek niet de spreker, slechts het
gesprokene: (Ix, 377)

Johan B.W. Polak schreefme op I 8 juni I 99 I over zijn eerste 'ontmoe-
ting' met Bordewijk: 'B. had een lezing gehouden voor de Civitas Acade-
mica, zoals dat toen heette, over eigen werk. Daarna mochten de aanwezi-
gen (studenten en een enkele docent) schriftelijk vragen indienen.
Bordewijk las die vragen voor.,op afkeurende toon, daar hij ze onbeleefd
gesteld vond. Hij beantwoordde ze doorgaans dan ook niet. Mijn vraag
luidde: "Meester, met Uw verlof, hoe denkt U over het werk van j. van
Oudshoorn?" Dat was nog v66r de verschijning van DOOLHOF DER ZINNEN.
Van Oudshoorn was toen volstrekt onbekend, nwar Bordewijk ging uit-
voerig op de vraag in, vooral omdat die, zoals hij wat stekelig eraan toe-
voegde, tenminste beleefd was gesteld.'

Bordewijk heeft ook weleens jongeren priva ontvangen.  Een van hen was
L.H. Wiener, die er in zijn boek Misantropenjaren over schreef. Wiener
bracht op  I 6 juli  I 962 als jongen van zeventien jaar oud een bezoek aan de
auteur. Hij reisde ervoor naar Bordewijks kantoor in Schiedam. 'Een uur
te vroeg sta ik voor het huis, een herenhuis aan een brede strait; aan mijn
hand hangt een loodzware tas waarin bijna al zijn boeken, die ik de een na
de ander gekocht  heb  [...]. Bij binnenkomst grote, zwart-witte plavuizen.
[...]  Veel  hout en veel boeken. Met uitgestoken hand komt hij  op me  toe.
Zijn haar is kort geknipt en grijs. Een ouderwets kostuum. Ergens een zil-
veren kettinkje. Hij spreekt me aan met U en veronderstelt dat ik uit U-
muiden kom. Hij wijst me een stoel en gaat zelf weer achter het bureau
zitten. Een pakje Three Castles ligt voor me klaar, al ben ik geen client. Er
is nog een ander merk sigaretten dat ik niet meer weet. Dan zegt hij me
plompverloren dat ik maar met vragen moet beginnen. [...] Veel meer
weetik van mijn bezoek aan Bordewijk niet. Alleen nog dat hij me aan-
raadde het werk van W.F. Hermans eens te lezen en dat hij op mijn ver-
zoek zijn boeken te signeren eerst niet wilde ingaan. Hij hield niet van die
flauwe kul. Ook moest ik hem beloven dat ik niet over deze visite zou
schrijven in een schoolkrantje  of iets dergelijks. Uiteindelijk wilde  hij  zijn
handtekening wel zetten in een van de boeken. '591) Dat boek was Tijding
van per. 'Hij was afstandelijk en formeel, bejegende me eigenlijk als een
soort klient, wat ik toen erg ongemakkelijk vond, maar later heel goed kon
begrijpen. '591
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Vanaf april werden in  De Gids afteveringen gepubliceerd van 'Wandelin-
gen door Den Haag en omstreken', later dat jaar gebundeld in een boekje
met dezelfde titel, en gepubliceerd onder het pseudoniem Ton Ven. En-
kele maanden daarvoor, in januari, was Bordewijk begonnen met publika-
tie in Maatstaf.

Toen  Bordewijk eind oktober   I 96I Bert Bakker benaderde  met  het
eerste stuk, vroeg hij - mocht het geaccepteerd worden - of de betaling

592'om bepaalde redenen' meteen kon geschieden. Deze geldzorgen, want
daar ging het om, zijn waarschijnlijk terug te voeren op verbouwingskos-
ten aan hun woning aan de Jacob de Graefflaan 82, die ze deelden met een
ander echtpaar.

Het zijn verhalen uit de oude doos, waarin de verteller zijn lezers mee-
neemt naar het Den Haag van net voor de eeuwwisseling, een tijd waarin
Bordewijk zich goed thuisvoelde. Ton Ven presenteerde zichzelf, heel ne-
gentiende eeuws, als iemand die geheel toevallig in het bezit van de tek-
sten van de wandelingen gekomen was. Ven trad alleen als uitgever op; de
anonieme auteur werd door hem fantasievol als de vader van de schrijver

Johan Gram geYdentificeerd, die twee standaardwerken over de stad Den
Haag aHeverde. Romantische onzin, maar wel typerend voor Bordewijks
liefde voor de stad en het gaslicht-tijdperk, al relativeerde hij deze stee(is.

Eind april werd Bordewijk benaderd door zijn uitgever Van Dam van Is-
selt. Wilde hij meewerken aan een Gedenkboek dat het volgend jaar
nioest verschijnen ter gelegenheid van de anderhalve eeuw oude landing
van Prins Willem van Oranje op Scheveningen? Bordewijk kreeg de sug-
gestie van de redactieraad voor een artikel over de onthulling van het mo-
nument op Plein   1 8 I 3   (Den  Haag)  in   I 863· Hij kreeg er vijfentwintig-
honderd woorden en een honorarium van f  I 25,- voor.  Kon zijn bijdrage
halfjuni klaar Zijn 593 Bordewijk liet op 8 mei weten zich daartoe niet in
staat te voelen: 'Het eist niet alleen historische deugdelijkheid, maar ook
inleving in de sfeer van die tijd. Mijn belangstelling als schrijver gaat ech-
ter niet verder terug dan tot mijn eigen kindertijd, en dan nog voert bij
het noteren de fantasie de boventoon boven de werkelijkheid.

,
594   Hij   was

roniancier en geen essayist. Misschien kwam er bij de afwijzing ook nog
een vleugie verontwaardiging kijken. De voorbereidingen voor zo'n
groot project moesten a] enige tijd aan de gang zijn, en Bordewijk had
wellicht het gevoel dat hij rijkelijk laat benaderd werd. Hij mocht nog
even een gaatje opvullen dat gevallen was. Ook de korte tijd die hem ge-
geven was, anderhalve maand, kon daarop duiden. Hij wees het verzoek
af en er moest naar vervanging worden gezocht, tot droefenis van Van
Dam:95
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Behalve de reeks van vier interviews van Gregoor met Bordewijk zijn er
nauwelijks vraaggesprekken bekend.596 We hebben de middelbare scholier
Cohen  de Boer ontmoet, die Bordewijk  in  I 935  aan  de tand mocht voe-
len. In september I 962, nog voor de sessies met Gregoor, mocht Piet Calis
zijn krachten beproeven. Hij ondervroeg Bordewijk voor het Algemeen
Handelsblad en zag zijn artikel 'De schrijvende advocaat' Op 22 september
iii de redactionele kolommen geplaatst.

'Het  interview zelf is  me  in 66n opzicht duidelijk bijgebleven.  Het  vond
aan het eind van de midlag ofbegin van de avond plaats. Ik had geen band-
recorder bij me, maar maakte aantekeningen op een blocnote. Ik herinner me
dat het in die kamer langzamerhand donker begon te worden, waarbij Borde-
wijk geen aanstalten maakte om een lamp te ontsteken. Ik zat tenslotte in
volstrekte duisternis op mijn blocnote te krabbelen. Zijn stem kwam rustig
vanuit het zwart van de learner tot mij. Ik heb niet om licht gevraagd, omdat
ik de situatie typisch Bordewijk vond. In het interview is dat tekenende detail
overigens niet verwerkt, omdat Bordewijk al tijdens het gesprek duidelijk liet
merken niet gesteld te zijn op vermelding van anecdotische bijzonderheden.
Ik was zelfin die tijd 26 jaar, Bordewijk een echte heer en een beroemd au-
teur. Het gesprek hield daardoor, denk ik, iets formeels. Mevrouw Borde-
wijk bracht op een gegeven moment iets lekkers op een presenteerblaadje.
Ze verliet ook alweer snel de kamer, als ik me goed herinner. '597

Bordewijk liet tijdens het gesprek geen enkele keer het achterste van
zijn tong zien, wat ook niet mocht worden verwacht, al deed hij wel enke-
le aardige, soms wat bizarre uitspraken. Zo bevestigde Bordewijk dat het
in zijn aard lag om de werkelijkheid vergroot en verhevigd weer te geven,
iets dat hij een 'romantische neiging' noenide. Het thema 'politiek' werd
aangesneden. Interess;int is de reden van zijn afwijzing van het communis-
me: deze leer (Reve zou 'religie' schrijven) maakte gebruik van dwang.
Bordewijk zei te voelen voor nivellering van de maatschappij, een proces
dat in de westerse wereld op een natuurlijke en geleidelijke manier ver-
liep, en waardoor de 'massa' in omvang groeide. Kortom, standsverschillen
vielen weg. Het communisme streefde hetzelfde na, maar dan met dwang:
een geforceerde nivellering. Het door Bordewijk beschreven proces heeft
zich inderdaad voltrokken - vooral na de oorlog ging het snel - maar de
praktijk van het dagelijkse leven is nog lang anders geweest. Hiervan vin-
den we staaltjes  te  over in Bordewijks oeuvre, waarin de kloof tussen  'het
volk'  en de elite (in spiritueel of materieel opzicht) blijft bestaan, ondanks
beloften en hoopvolle verwachtingen. De verhalen die spelen rond de
eeuwwisseling moeten buiten beschouwing worden gelaten, want in die
jaren was het standsverschil een realiteit, een breed geaccepteerd ver-
schijnsel, al knaagde het socialisme reeds aan de poten van het gezag met
ZUn oude normen en waarden.
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De schrijver bekende geen tijd te hebben om zich met de contemporai-
ne literatuur bezig te houden. Hij zei nauwelijks op de hoogte te zijn van
de moderne richtingen in de romankunst.  Het kwam erop neer dat hij,
sinds zijn afscheid als literair criticus in december I 954, weinig voeling
meer hield met de eigentijdse letterkunde. De periode die daarop volgde
was er vooral een van herlezen, van opnieuw grasduinen in de werken van
de klassieken. Wellicht hing deze keuze, behalve met drukke werkzaam-
heden, samen met zijn leeftijd.  In die tijd schreef Bordewijk dat hij  nog
wel belangstellend was. De tijd ontbrak echter 'om perfect op de hoogte te

blijven, maar portretten zijn een passabel vervangingsmiddel en overvloe-
dig beschikbaar, vooral in de bloemlezingen en de kranten.' (XI, 606)

Over de ontwikkeling in zijn eigen schrijverschap, vooral op stilistisch

gebied, merkte hij op dat hij het schrijven van kortademig proza eenvou-

digweg niet kon volhouden. Het was volkomen ongeschikt voor een grote
roman en Bordewijk veranderde dan ook, naar eigen zeggen, na I937 van
koers. Dit komt overeen met mijn eigen ervaring dat de auteur vanaf Ka-
rakter een evenwicht wist te bereiken tussen een afgemeten en een meer
breedsprakige stijl.

Bordewijk vertelde over de invloed die hij van Zola had ondergaan,
met name in compositorisch opzicht: 'Zola heeft me laten zien, hoe een
roman in elkaar zit. Germinal is een meesterwerk. Het boek is met Franse
helderheid gecomponeerd.' In de Nederlandse literatuur waren Vestdijk
en Hermans zijn favorieten. Hierbij tekende hij  aan dat vooral jongere au-
teurs erg overschat werden door de kritiek: 'Laten de jonge schrijvcrs maar
ongunstige kritieken krijgen, in het begin. Daar leren ze van. De Sparta-
nen gooiden hun kinderen ook in zee; dan moesten ze maar zien, hoe ze
eruit konden komen.'

Tot besluit werd de relatie advocatuur-schrijverschap behandeld.

Bordewijk vertelde dat hij voor zijn literaire werk soms situaties uit de ad-
vocatenpraktijk gebruikte. Direct voegde hij eraan toe dat vrijwel nie-
mand van zijn clienten wist dat hij schreef, wat onwaarschijnlijk is. In zijn
werk zou hij geen eigen ervaringen uit de rechtszaal verwerkt hebben, een
bewering die door de feiten wordt gelogenstraft zoals we eerder zagen.
Bordewijk: 'Je zou dan het geheim van je beroep schenden, en dat is nu
eenmaal een te delicate aangelegenheid.' Delicaat, zeker, maar een bron
die te rijk was om de verleiding te kunnen weerstaan er met zekere regel-
maat uit te putten.

In oktober verscheen 5 miteurs over hun witgever bij Nijgh & Van Ditmar,
waaraan ook Bordewijk een stuk bijdroeg: 'Fondsbezorging (en de ziekte
van Prins)'. Bordewijk ging in op het vak uitgeven in het algemeen maar
vooral op zijn relatie met uitgeverij Nijgh. Het aardigst zijn de passages
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waarin hij zijn eigen werk met de nodige ironie bekijkt. Hij vroeg zich
hardop  af of het niet chronisch  leed aan de ziekte van Prins, ofwel de  on-
leesbaarheid van het proza van Ary Prins. Vol ironisch gekleurde zelfkri-
tiek sloot hij de litanie  af met de tussen haakjes geplaatste  zin:  ('Met dat al
geloven we hier toch een forse reclamestunt te hebben uitgehaald.)' (XI,
604) Even aardig zijn de karakteriseringen van schrijvers in en buiten het
fonds van Nijgh ('de valbijl Hermans', xi, 607). Bordewijk schreefniet veel
contact te hebben (gezocht) met letterkundigen, maar met een aantal van
hen heeft hij niettemin gesproken. Buvoorbeeld met Vestdijk, die hem
bezocht heeft en daaraan, aldus Bordewijk, 'later een paar beminnelijke re-
gels heeft gewijd: (XI, 608) Bijna liefdevolle woorden besteedde hij aan
zijn relatie met L. van der Waals, opvolger van Zijlstra en directielid naast
Van Dam van Isselt. Hij beeindigde het stuk door te schrijven dat er 'een
en ander van een autobiografie onderdoor loopt. We zijn daar namelijk
sterk tegen gekant. Een autobiografie? Het mocht wat. Daar ligt ze, com-
pleet in het werk zelf. De rest is maar ijdele tierelantijnen.' (xI, 6 I I)

Johanna

In de wijnmaand van 1962 werd componistejohanna gehuldigd, die enke-
le maanden daarvoor zeventig was geworden. Bordewijk moet een trots
man geweest zijn tijdens de plechtigheid van 30 oktober.398 In Samenklank,
maandblad van de Nederlandsche toonkunstenaars-vereeniging, werd in decem-
ber  I 962 verslag gedaan van de bijeenkomst die gehouden was in  het Mu-
ziekcentrum in Amsterdam. Voor de organisatie tekende Donemus.

Curieus is het verhaal over het begin van Johanna's carri6re. 'Hoewel zij
wel van muziek hield en als kind pianoles had, kwam het niet in haar op
om wat men noemt 'in de muziek' te gaan. Zij was reeds getrouwd, en had
twee kinderen, toen het componeren begon. Haar vijljarig zoonge [het
nioet dus rond I 920 geweest zijn] had veel plezier in een prentenboek met
versjes van Rie Cramer [M(in eigen tuintiel, niaar het was jammer dat er bij
die versjes geen 'wijsjes' waren. Moeder voorzag in dit gemis door zelfbij
de versjes melodietjes te maken, en dit was het begin van een scheppende
muzikale werkzaamheid, welke haar sedertdien niet meer losliet.'599 Uit
andere bronnen blijkt datJohanna eerder kleine composities maakte, maar
het serieuze werk begon pas in de vroege jaren twintig.61,0 Bordewijk liet
nooit na om haar aandeel in het totstandkomen van zijn werk te benadruk-
ken. Het is op zijn plaats om meer over de muzikale carridre van Johanna
te vermelden en hierbij eventuele lijnen naar Bordewijks werk te trek-
ken.601
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Volgens Wouter Paap was ze afkomstig uit een niet-muzikale familie. Na
haar middelbare schoolopleiding ging johanna Engels studeren en volgde
ze een cursus aan de tekenacademie. Op een gegeven moment deed zich

de omstandigheid voor dat het Residentie-orkest belangstellenden de ge-
legenheid bood om op woensdaginiddag de generale repetitie bij te wonen
van concerten die op die avond gegeven werden. Johanna's tekenles vond
echter ook op woensdagniiddag plaats, dus ze moest kiezen. Zo kwam Ze
'iii de tiiuziek' terecht. Deze keuze maakte ze nog voordat ze Bordewijk
ontnioette. Toen volgde de verlpving, het huwelijk en kwamen de kinde-
reii, niet daarop het verhaal over het schrijven van muziek bij Cramers
prentenboekje.

Johanna ontwikkelde zichzelfdaarna, onder andere aan de hand van een
muzikale vormleer,  en coniponeerde rond  I 923 een vioolsonate. Sinds die
tijd was er sprake van de componiste Johanna Bordewijk-Roepman. Het
Sainenklank-artikel vermeldde dat ze Contact zoclit niet orkestleden om zo
hun instrunienten goed te leren kennen. In de jaren 1936-1937 kreeg ze
bijstand van dirigent Eduard Flipse, die verbonden was aan het Rotter-
dams Filharmonisch Orkest. Dit orkest voerde onder meer op 9 maart

I 9'to haar symfonisch gedicht 'Lcs Illutilinations'  uit.6(12  In de eerste  oor-
logsmaanden componeerde ze 'Het Pianoconcert' en bleefJohanna, on-
danks de omstandigheden, evenals haar man doorwerken. Het werk was
ook voor haar het beste wapen tegen de beslommeringen van de oorlog.

De eerste uitgebreide samenwerking tussen de echtgenoten was 'Ro-
tonde'. Johanna schreef de muziek van deze opera in een bedrijf, Borde-
wijk het bijbehorende libretto. De twee werkten eraan van maart tot sep-
teniber   194 I. De tekst werd nooit gepubliceerd,  ook  niet in Bordewijks
Verza,neld Werk vanwege, volgens de redactie, 'De stringente relatie tussen
muziek en tekst'. (XI, 628) Plaats van handeling is Hotel Rotonde, een be-
staande locatie van een paviljoen op de Scheveningse Pier waar cabaret- en
varitttvoorstellingen werden gehouden. Het paviljoen beschikte ook over
een restaurant. 6<)3

Tijdens de oorlog componeerde Johanna verder een viertal liederen
met pianobegeleiding, waarvoor ze onder andere 'Holland' van Potgieter
en het 'Oranje May-lied' van Vondel gebruikte, waarin het vaderland
luidkeels bezongen wordt. Een welluidend protest tegen de vreemde
overheersing van ons land. Vooral de laatste strofe van 'Holland' laat geen
ruimte voor twijfel: 'En wat de donkere toekomst bewaart,/Wat uit haar
zwangere wolken ook worde,/Lauw'ren behooren aan 't vleklooze
zwaard,/Land, eens het vrijst' en gezegendst' der aard'.6(M

Het bekendst uit deze jaren is haar muziek bij het gedicht 'Uit het diepst
van mijn hart' geworden, van de hand van JJ.G. Zwanniken. Dit lied
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werd op 12 april  I 945 door de Amsterdamse tak van de illegale De Bezige
Bij gedrukt.605 Na Emile Mandeau's Verl)Tande erven verscheen ook een on-
dergronds gepubliceerd werk van Johanna. Haar compositie werd kort na
de bevrijding door ruim vierhonderd zangers uit verschillende koren op
het plein van de Grote Kerk in Rotterdam ten gehore gebracht, begeleid
door een harnioniekapel.

Wat sanienwerking tussen de echtelieden betreft is 'Plato's dood' de
nieest verregaande symbiose. Dit symfonisch gedicht werd  in juli  1949 af-
gesloten en voor het eerst in Is)64 gepubliceerd.

Er werden regelmatig uitvoeringen van johanna's werke11 gegeven en
ze coniponeerde diverse malen in opdracht. Zij werd destijds als een van
de belangrijkste vrouwelijke componisten beschouwd. Gezieti de omvang
van haar oeuvre (en dat van Bordewijk) mag het nauwelijks verwonderlijk
heten dat hun kinderen de indruk hadden dat hun ouders altijd met hun
werk bezig waren.64

Gekissebis met Bert Bakker

In november stuurde Bordewijk 'Sancta Simplicitas' naar Bert Bakker,
waarover hij eerder met hem gesproken had. Was het iets voor opname in

Maatstaf Nee,  antwoordde  Bakker op  14  november:  'U  weet,  dat ik  een

groot bewonderaar ben van uw werk. Die bewotidering dateert al van
mijn schooljaren en is nimmer afgenoinen. Daarom doet het mij oprecht
leed, U ditmaal teleur te moeten stellen. Ik vind uw een-aktertje niet erg
goed en ik geloof, dat het aan het totale beeld van uw oeuvre niet nicer iets
toevoegt. Ik geloof zelfs [...]  dat het aan dat indrukwekkende oeuvre af-
breuk zou kunnen doen. Bordewijk deed er beter aan zijn heil te zoe-'N)7

ken bij De Gids of Podium. Deze schreef terug dat hij Bakker dankbaar was
voor de openhartige en delicaat verwoorde kritiek. 'Intussen nieen ik toch
niet dat Uw opvatting helemaal juist is. De aardigheid van dit stukje ligt
misschien hierin dat het wat ernstiger is dan het schijnt. [...] In elk geval
houd ik het stukje voorshands maar in portefeuille. '6()H Bordewijk had tliet

veel geluk met Bakker, die zijn voortbrengselen door een heel wat fijnere
zeef goot dan een aantal andere tijdschriftredacteuren. Het 'stukje' kwam

overigens niet nicer uit de portefeuille tevoorschijn.

Op I februari 1963 klopte de auteur opnieuw bij Bert Bakker aan, en weer
stuitte hij op diens kritische zin. Bordewijk had het met Bakker gehad over
enige bijdragen voor het maartnummer van Maatstaf Deze bestonden, wat
de schrijver betrof, uit een aantal versjes onder de verzameltitel 'llijk en
sjiek'. Bordewijk hoopte dat ze in de sniaak vielen, zo niet dan kon Bakker
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ze terugsturen. Hetgeen deze dan ook pronlpt deed, begeleid door een
brief met  het  hoe en waarom van  de afwijzing. Bakker  op   I 5  februari:
'Ook ditmaal ben ik bepaald niet gelukkig met uw inzending. Laat ons
maar aannemen, dat het voor I 00% aan mij ligt en dat ik voor dit soort

versjes geen orgaan heb. In elk geval: ik krijg er geen enkel kontakt mee.
Als ik ze zou plaatsen, zou dat zijii uit bewondering voor de schrijver
Bordewijk.  Maar dat zou onoprecht zijn en ook niet juist tegenover mijn
abonne's.'6119

Bordewijk  kon dit moeilijk accepteren.  Hij schreef Bakker vier dagen
later uitgebreid terug. De inzendingen waren als grapjes bedoeld, het wa-
ren humoristische gedichten en in hun soort, stelde de auteur, niet slecht.
De kern van het meningsverschil tussen de twee lag volgens Bordewijk in
het feit dat hij met iets anders, iets luchtigers kwam dan van hem verwacht
werd. De serieuze schrijver Bordewijk kwani met de jolige Ton Ven aan-
zetten en dat was wellicht een probleem voor Bakker: 'Wie abrupt met
iets anders dan het op historische gronden van hem verwachte  [...]  voor de
dag komt - mijn schuilnaam dekt me niet meer - wordt wegens het een-
maal gevestigde beeld in zijn nieuwe gedaante onderbewust bij voorbaat
afgewezen.

 611)

Waarom Bordewijk schreef dat zijn pseudoniem hem niet meer dekte,
is onduidelijk. Het was algemeen bekend dat zich achter Ton Ven de au-
teur F. Bordewijk schuilhield. Interessanter is de vraag waarom hij geen
andere schuilnaam gebruikte, ofniet onder de naam Bordewijk publiceer-
de. Blijkbaar vond hij de eenmaal geniaakte keuze om het pseudonieni
Ton Ven voor kolder te reserveren zwaarder wegen dan het argument dat
hij dan kritischer onder de loep werd genomen door de critici. Belangrijk
is het besluit van zijn verdediging tegenover Bakker. Bordewijk schreef
niet naar andere tijdschriftredacties te zullen stappen, maar ook de rest van
de dichtbundel aan zijn uitgever Nijgh aan te bieden in de hoop dat deze
hem publiceerde, 'al zijn mijn verwachtingen over de ontvangst niet hoog
gestemd.

 611

Bakker heeft Bordewijk een aantal malen minder ofmeer 011izichtig op
de niet al te hoge kwaliteit van zijn gedichten gewezen. De uitgever-re-
dacteur was niet de minste in het land der letteren en Bordewijk heeft zich
zijn harde oordeel aangetrokken, zoals uit zijn reacties blijkt. Waarom dan
toch die drang om de kwalitatiefniagere produkten van Ton Ven te publi-
ceren?  In  de laatst aangehaalde brief aan Bakker  (van  I 9 februari) sprak  hij

nota bene zelfuit dat hij niet veel van de ontvangst verwachtte. Deze hou-
ding past in het eerder geschetste beeld: de auteur leed aan 'zelfverblin-

ding'. Bakker schreef, ter afsluiting, op 22 februari terug: 'Ik geloof, dat wij
er beter eens over kunnen praten. Wij nemen allebei t.a.v. dit facet van uw
schrijverschap een standpunt in. Die standpunten liggen ver uit elkaar. Zo-
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dra ik wat door de vooijaarsdrukte heen ben, bel ik U op om een afspraak
te nlaken voor een bezoek. Dan kunnen we het eens uitpraten. '612

Afbouw van de advocatuur

Hoewel Bordewijk al jaren met pensioeii had kunnen zijn, dacht hij er niet
over 0111 zijn toga aan de wilgen te hangen. Hij was het wel wat rustiger
aan gaan  doen.  Aan het einde van  I 963  werd een nieuwe secretaresse aan-

genomen, mevrouw G. Zuidema. Ze kan haar verblijf op het kantoor van
vader en zoon Bordewijk vrij gedetailleerd beschrijven:13 Ze werkte er
's ochtends. Bordewijk senior kwam toeii nog twee tot drie dagen per
week naar Schiedam. Hij nam de trein vanuit Den Haag, vervolgens in

Schiedam de bus en kwam om een uur of tien op kantoor aan. Bordewijk
ging iii de namiddag weg en benioeide zich in de tussentijd vooral met

onteigeningszaken voor de genieente en langdurig lopende echtschei-

dingszaken. Een aardige anekdote handelt over processtukken die Zuide-
nia nioest typen voor deze laatste categorie. Daarbij tekende ze uit de zeer

Haagse mond van de oude Bordewijk scheldwoorden op die hij van zijn
client had vernomen,  en die  hem  of haar door de partner waren toegebe-
tell.

Ondanks periodes van ziekte bleef Bordewijk zoveel hij kon aan zijn
conditie werken. Zo moest Zuidema uit een aantal catalogi eens een
zwempak voor hem uitzoeken; hij had toen al acht kruisjes achter zijn
naarn st:lan.

Het kantoorpand was een statig gebouw, klassiek ingericht met zwaar

behang en lambrizeringen. Zuidenia heeft het idee dat de zaken destijds
niet zo goed liepen: iedereen kreeg een normaal salaris Illaar extraages
waren er niet bij. Bordewijk senior ontzegde zichzelf iedere vorm van
luxe. Zijn leefwijze  was en bleef sober. EOn bolletje brood voor tussen de
middag was alles wat hij tot zich nam. Zijn werkkamer was al even karig

ingericht. Op de vergadertafel, middeniti het vertrek, lag een luxe Staten-

bijbel die Bordewijk gekregen had van een client die zijn declaratie niet
kon betalen. Uiterlijke verzorging stond hoog in het vaaiidel geschreven.
Bordewijk was tot in de puiitjes verzorgd en kwam in driedelig pak naar
katitoor.

Zuidenia vond hem een zachtaardige man, volkonien in tegenspraak
met de 'harde' schrijver zoals die uit zijn werk naar voren kwam. Ze heeft
verhalen voor hem uitgetypt, die geschreven waren iii het bekende, kleine
handschrift. Rond Bordewijks dood heeft ze het kantoor verlaten.
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Van Eeden

Het  was  I 964 geworden.  In het voo jaar verscheen een artikel  in de  .4'Rc,
dat Bordewijk tot een uitvoerige reactie wist te verleiden. Wat was het ge-
val? In het wekelijks bijvoegsel van zaterdag 4 april werd het artikel 'Een
romanfiguur bij de psychiater' opgenomen. Het betrof een bespreking van
het boeiende essay van H.C. Rumke over Van Eedens Fan de koele meren
des doods. 'Van Eeden valt naast Couperus niet weg, maar hij krinipt wel
ineen tot, in onze literatuur, een figuur van de tweede rang: DAt had de
recensent nu niet moeten schrijven. Bordewijk Freep onmiddellijk naar
zijn pen en zag zijn reactie op 22 april geplaatst. 'Een romanschrijver over
Frederik van Eeden', zo kondigde de koppenmaker hem aan.

Bordewijk kreeg de ruimte om zijn bezwaren kenbaar te maken. Hij
reageerde echter nauwelijks op de recensie zelf en maakte er een klein es-
say van. 'We vallen de auteur [Rumke] in zijn bewondering voor dat boek
bij, de recensent af, en voelen ons gedrongen deze keus voor de lezer in 't
kort te verantwoorden.' Van Eeden een tweederangs schrijver? 'In zovere
juist dat het meeste van zijn werk reeds is vergeten of op de nominatie
staat. Maar grotendeels vergeten worden treft ook de besten zonder hen tot
figuren van de tweede rang te maken. Ze blijven desnoods met een enkel
boek aan de markt. Zo een is Van Eeden, met deze roman, juister kroniek
(I 90 I).

Zonder Bordewijks betoog al teveel te willen onderbreken, is het hier
de plaats voor een kleine uitweiding. We hebben Bordewijk eerder gezien
in zijn rol van verdediger, soms zelfs hartstochtelijk propagandist, van min
of meer 'vergeten' auteurs zoals Augusta de Wit, J. van Oudshoorn (die
ook in dit NRCL-stuk opduikt), Jacob Israel de Haan en nu opnieuw Van Ee-
den. We hebben in Apollyon en Eileen van Dodona figuren ontmoet die
twijfelden aan de waarde van hun kunstenaarschap. We hebben gezien hoe

Bordewijk schreef en sprak over hoe blij een schrijver mocht zijn als hij
met een enkel boek 'aan de markt' kon blijven. Zijn reactie in de NRC hangt
wellicht samen met zijn 'angst' om hetzelfde lot te ondergaan, hoewel hij
aan de andere kant nuchter genoeg was en over voldoende relativerings-
vermogen beschikte om te beseffen dat het onvermijdelijk was.

Bordewijk ging verder: 'Er worden stappen gedaan om via overheids-
steun wat meer bekendheid aan onze literatuur te geven door vertalingen.
Het voornemen is loffelijk, de resultaten schijnen niet tot geestdrift te
stemmen. In elk geval is het een kapitale vergissing geweest onder het pro-
pagandamateriaal niet dit boek op te nemen. Meer nog, het had lijstaan-
voerder moeten zijn.' Volgde een sprong naar het verleden: 'We hebben
hier een voor ons land nog altijd uniek boek. We lazen het als snotjongen
van  I 8 [hij smokkelt er weer 66n tot twee jaar bij]  op de Koninklijke Bibli-
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otheek, vlak na zijn verschijning. De indruk was overweldigend. Meer be-
grijpende en meer kritische herlezing heeft van onze bewondering nim-
mer iets kunnen afdoen.' Van Eedens Hedwig is 'een monument', zoals
ook Van der Hoogen (Hildebrand), Kopperlith (Multatuli) en Tobias Ter-
maete (Van Oudshoorn) dat zijn.

Bordewijk schreef in zijn reactie Rumke's essay niet gelezen te hebben.
Daarin kwam snel verandering want diens uitgever stuurde Bordewijk een
exemplaar toe, ongetwijfeld naar aanleiding van het kranteartikel. De ont-
vanger bedankte NijhoffAsser van uitgeverij Scheltema & Holkema in een
brief van  5  mei.  Hij  had het vrij omvangrijke werk van Rumke snel gele-
zen, en ook goed zoals uit de brief blijkt. Bordewijk prees de stijl van de
essayist, die er bovendien in geslaagd was om al te veel vaktaal te vermij-
den. 'Ook mij heeft De koele meren in de loop der decennia telkens op-
nieuw beziggehouden. [...] Rumke heeft  me veel geleerd,  soms  mijn  ei-
gen lamp hoger opgedraaid, soms een tweede lamp aangedragen. Hij heeft
alles wat ik allengs ben gaan voelen vertolkt en mij soms ook verrassend
verrijkt.'614

De tweede brief die Bordewijk aan Nijhoff Asser stuurde, is interessan-
ter. Bordewijk schreefop 20 mei te geloven dat Oversteegen, als directeur
van de Stichting ter Bevordering van de Vertaling van Nederlands Letter-
kundig Werk, zijn best deed om onze literatuur in het buitenland aan de
man te brengen, maar vreesde niettemin dat daarvoor de verkeerde weg
gevolgd werd. Al eerder had hij gezegd en geschreven dat het korte ver-
haal het genre bij uitstek was om in vertaling het buitenland voor onze let-
terkunde te winnen. Bordewijk gaf in de brief een voorzet:  acht tot tien
auteurs die recent werk leveren, per stuk krijgen ze maximaal vijfentwintig
bladzijden, te vullen met 66n tot drie 'short stories'. Na nog wat tips te
hebben gegeven, sloot hij zijn 'herderlijk' schrijven afi 'Sukses is niet ver-
zekerd, maar lukt dit plan niet, dan zie ik de naaste toekonist donker in.
Lukt het wel, dan is er niogelijk een basis gelegd.'615

Sinterklaas in oktober

In oktober, een maand waarin de auteur door ziekte geveld was, verscheen
een nieuwe Ton Ven: Jade, jaspis  en jitterbug.  Wijsheid  en  schoonheid  uit  het

leve,i van baron Fan Stralen op r(im. De meligheid begint al met het motto:
'De mensen hier zijn klein en zuur.' Bij 'hier' geeft Ven een noot: 'Waar?'
(x, 366) Wat volgt is met veel beter en hetzelfde laken een pak als eerdere

rijmpjes van Ven.  Kees  Fens stelde op 2 I  oktober in Tijd en Maasbode vast:
'Voor het niaken van luchtige verzen mist Ton Ven alles: techniek, speels-
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heid, humor, losheid, rijmkunde, geest. [...] Men behoeft niet veel van rij-
men te weten om vast te stellen dat Sinterklaas hierbij vergeleken een vir-
tuOOS ls.'

Uitgeverij Nijgh & Van Ditmar en de auteur wilden er in dit geval geen
misverstand over laten bestaan dat achter Ton Ven de bekende schrijver
schuilging. De uitgave werd voorzien van een zogenaanld buikbandje,
waarop vermeld stond: 'een nieuwe bundel van F. Bordewijk'. Je kunt
moeilijk anders aannemen dan dat dit bedoeld was om extra kopers te
trekken. De literaire kritiek reageerde tweeslachtig en vornide twee kam-
pen: het Fens-kamp (Sinterklaas-gerijm) en degenen die wel konden la-
chen om een tachtigiarige met zoveel gevoel voor ironie en humor. De
laatsten verwezen regelmatig naar het nonsensrijm van Kees Stip, waarbij
deze (terecht) wel boven Ven/Bordewijk gesteld werd.

Nee, dan lokte de bundel Lente, die ook in oktober uitkwam, meer po-
sitieve reacties uit, al werd algemeen opgemerkt dat de kwaliteitsverschil-
len tussen de zeven opgenomen verhalen vrij groot waren. Interessant in
het licht van het gehele oeuvre is 'De bioscoop', dat als verhaal echter vrij
zwak is. Interessant omdat er opnieuw sprake is van een soort gedachten-
golven, waarvan de personen die ze ontvangen zich soms wel, soms niet
bewust zijn. Een vroeg voorbeeld van de eerste categorie hebben we ont-
moet in het verhaal 'Snikhete nacht' uit De wingerdrank. In 'De bioscoop' is
sprake van een 'tijdsein'. Een zekere Landes, criticus, houdt een literaire
lezing, terwijl zijn vrouw Nora voor de zoveelste keer gebruik maakt van
zijn afwezigheid om haar minnaar te bezoeken. Ze krijgt een ongeluk oni
tien over tien en komt daarbij om het leven. Op ongeveer hetzelfde tijd-
stip sluit Landes zijn lezing in Leiden af. Precies een jaar na de dood van
Nora reconstrueert Landes het verloop van de avond. Hij herinnert zich
dat hij nogal veel haast had, een opvallend korte pauze hield en na afoop
snel naar huis wilde. Hij had verwacht niet voor twaalven thuis te zijn,
maar stond al om elfuur op de stoep. Toen was Nora's dood net bekend
geworden. Landes: 'Ik heb niet [...] gevoeld dat ik naar huis moest. Ik ben
eenvoudig een automaat geweest...Noem het een voorgevoel, mij best,
Inaar dan toch een waarvan geen sprankel tot mijn bewustzijn is doorge-
drongen.' (Ix, 386-387) Paula, Nora's zuster, denkt daar anders over: 'Hier
kon geen sprake zijn van een voorgevoel, een uur voordat de ramp plaats-
greep. Nora werd haar man ontrouw, tot de bodem toe ontrouw tijdens
die pauze in Leiden. Hij had daar een tijdsei,1 ontvangen. Het was niet
doorgedrongen tot zijn begrip. Toch had het hem aangeraakt en een re0ex
veroorzaakt op zijn psychische trommelvliezen. De kring was ook hier ge-
sloten.' (Ix, 387)

Er was sprake geweest van 'correspondentie' tussen twee zielsverwante
mersen, echtgenoten in dit geval. In een ander verhaal uit de bundel, 'Er-
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gens is onweer gevallen', wordt deze verwantschap kernachtig en herken-
baar verwoord in de openingspassage: 'In de beginnende ochtendscheme-
ring ontwaakt Albert, doodstil. Hij ligt op zijn rug. Eva slaapt nog, dat
hoeft hij niet te zien, hij voelt het. Dat zijn van die geheimzinnige corres-
pondenties die ontstaan door lang samenwonen van man en vrouw, en ze
zijn nu al twaalfjaar getrouwd.' (Ix, 352)

Mildheid voor de dood

Inmiddels was Bordewijk begonnen aan wat zijn laatste boek werd: De
Golbertons. In zijn agenda uit 1963 werden op 2 juli en 4 en 5 september al
korte aantekeningen gemaakt, die betrekking hadden op de roman:16 Uit
kranteberichten die bij zijn tachtigste verjaardag verschenen, blijkt dat hij
pas toen met schrijven begonnen was. Het is een in onivang vrij beperkte
roman, die een onaffe en geen erg sterke indruk maakt. Vermoedelijk wil-
de Bordewijk per se dat het boek uitkwam voordat zijn ziekbed zijn sterf-
bed zou worden. In oktober werd hij ziek, en in de winter kwam daar nog
eens een longontsteking bovenop waarvan Bordewijk niet meer volledig
herstelde.  Op   I 2  november  schreef de auteur  aan W.F. Hermans  op  een
'gelukkig leven' terug te kunnen zien.617 Hier lijkt iemand aan het woord
die voelde dat de dood hem besloop.

Die onaffe indruk maakte het boek ook op sommige recensenten. Ga-
briel Smit schreef in de Volkskrant van 26 mei I 965 over 'de kennelijk al
verzwakte schrijver [die] de grote greep op de verhaalstof [...] verloren
had.' M. Sybr. Koops stelde in Het Frje Folk: 'Het is waarschijnlijk niet
ten onrechte, dat De Golberto,is de indruk maakt, geschreven te zijn door
een man die vermoedde dat hem weinig tijd restte: (I 9 juni I 965)618

Dochter Nina kon gelukkig schrijven: 'Kort voor zijn sterven op 28
april  1 965  en n6g bij machte blijdschap te tonen, doorbladerde hij,  op zijn
ziekbed, zijn zojuist verschenen roman De Golbertons die zijn laatste zou
··   3619zijn Volgens Jos Panhuijsen van Het Binnenhof was Bordewijk zo 'ver-

rukt' over het feit dat hij het boek nog mocht vasthouden dat hij Nijgh &
Van Ditmar prompt een dankbriefheeft geschreven.

62{)

Over het tijdstip waarop Bordewijk zijn laatste roman in handen hield,
doet het volgende verhaal de ronde. Het werd aangehaald in de Haagse
Post van  8  mei  I 965: 'Op woensdagavond 28 april stuurt de Haagse uitge-
verij Nijgh & Van Ditniar een speciale bode naar een (in 2 woningen ver-
deelde) villa in een van de buitenwijken van de residentie, Jacob de Graeff-
laan 8a. Inhoud van het pakketje dat de bode bij de deur afgeeft: de laatste
roman van Mr. F. Bordewijk (80), 'De Golbertons' [...]. Een halfuur later
deelt Bordewijk de afzender van het pakkege, de uitgever E.W.P. van
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Dam van Isselt, telefonisch mee, dat hij blij is met de mooie uitgave van
het boek dat hij zo juist heeft ontvangen. [...] Meent Van Dam van Isselt:
"Hij heeft naar dat boek toegeleefd. "'

Opnieuw staat een familie centraal, evenals in zijn andere naoorlogse ro-
mans. Twee van de belangrijkste hoofdrolspelers in het boek ziln Golber-
ton senior en junior. Senior heeft veel weg van Braam Bouwens uit T(iding
van ver. Allebei zijn ze viriel, ongevoelig voor klimaatwisselingen, buiten-

gewoon geYnteresseerd in vrouwen (als 'verschijningsvomi) en doortas-
tend. Groot verschil is de verschuiving van een neutrale houding van Bou-
wens tegenover de dood naar die van Golberton senior. De laatste ziet erg

op tegen zijn eigen dood. Waarschijnlijk mogen we hierin de opvatting
van de auteur lezen,  otis in herinnering roepend wat Bordewijk enkele ja-
ren eerder aan Gregoor over de dood vertelde. De interviewer was, zo
stelde Bordewijk, op de goede weg toen hij vermoedde dat de auteur zich
met het motto uit Tilding van ver ('ik heb het zo koud, ik heb het zo
dood.') meer kon identificeren dan met Bouwens' stoicijnse houding te-
genover de dood. Dit gevoel zal zich in de volgende jaren alleen maar ver-
sterkt hebben - hij werd tenslotte ouder - en zijn gaan samenvallen met dc

angst van Senior. We moeten niet vergeten dat het boek (gedeeltelijk) ge-
durende een ziekteperiode werd geschreven en dat het vlak voor Borde-
wijks dood verscheen. Hij heeft de adem van de dood in zijn nek gevoeld.
Geen wonder dat er in De Golbertons geen discrepantie lijkt te bestaan tus-
sen de opvatting van de auteur en die van zijn hoofdpersoon.

Een tweede belangrijke figuur is junior. Zijn boeiendste overdenking
heeft betrekking op de relatie tussen man en vrouw. Junior: 'Zulk een on-
eindige overeenkomstigheid in lichaam, geest en ziel. De man en de
vrouw enkel elkanders nuance  op  66n en dezelfde grondkleur.'  (v,  638)

Een gedachte die aansluit op Bordewijks eigen opvattingen. Maar die 'nu-
ance', zo blijkt, kan wel aanleiding geven 'tot vervoering en doodslag, tot
kunst en schavot.' (ibidem)

'De vrouwen [...] zijn voor de man [...] een universiteit met de prach-
tigste leergangen, en dat zomaar open voor ieder die studeren wil, zonder
examens, zonder collegeld, met een cursus die nooit eindigt en nooit ten
volle wordt verstaan. Een ongelofelijk moeilijke studie, maar boeiend.
Geeft ook veel koppijn. En dan weer perioden van vreugde, van genot;
dan zit je aan de mensa van de vrouwelijke lach..:  (v, 637) Opnieuw een
overdenking van Junior, en weer is er verband met het overige werk. De
studie der vrouw zou je zonder enige overdrijving een van de leidmotie-
ven kunnen noemen, een onderwerp dat in bijna ieder werk - zeker in de
romans - terugkeert. Bekende voorbeelden zijn te vinden in de kleine ro-
nian Bint ('De Bree begreep een massa niet van de vrouw in het algemeen.

327



Hij raisonneerde daarover graag bij zichzelf. Hij bewonderde haar grenze-
loos, maar nooit individueel.' I, 95) en in Rood paleis (Henri zoekt de
warmte' op van vrouwen en denkt veel na over hen, als 'verschijnsel'). In

het werk geldt dat mannen voor vrouwen zo helder en doorzichtig zijn als
glas, maar dat vrouwen voor mannen - hoe goed men ze ook kent - hun
geheinien zullen blijven behouden. Hierbij moet echter aangetekend wor-
den dat de wtrkelijke kern van Bordewijks persoonlijke filosofie de on-
kenbaarheid van  'de  mens' is. Niemand kan zichzelf geheel doorgronden,

621laat staan een ander. Bordewijk meende wel dat vrouweil, vanwege huti
verder ontwikkelde intuitie, beter in staat waren oni atideren (letterlijk) te
doorzien dan niannen. Enigszins gechargeerd kan worden gesteld dat
Bordewijk in iedere vrouw een psycholoog zag.

Hoe hard, nuchter en realistisch de relaties in De Golberto,is ook zijn (Wil-
ly, Seniors vrouw, denkt: 'De naam Golberton mag wat haar betreft als as
vervliegen. Geen Golbertons meer, nergens en nooit.' v, 684), het einde
van de ronian is praclitig, vol ingehouden etiiotie. Wie de laatste regels
leest met Bordewijks naderende dood in het achterhoofd, voelt dat hier
een schrijver aan het woord is die tot volledige harnionie met zijn onige-
ving is gekonien en een volstrekte rust, een gevoel van absolute vrede en
stilte heeft bereikt. Senior stapt de slaapkamer binnen, waar zijn Willy al in
bed ligt: ' "Willy, Willy." 'Ja?" fluistert ze terug, - na een poosje waarin hij
zwijgend wacht. "Willy, mijn vingers zun zo niager gewordeti." Ze geeft
geen antwoord, maar hij hoort een geruis. Hij ziet niet en weet toch dat
een slip van het dek wordt teruggeslagen, dat ze zich nieer naar achteren
schuift. Hoe heerlijk is de lichaamswarmte van een vrouw. Hij slaapt da-
delijk op haar gestrekte arm. Maar al gauw wordt die arm doof, pijnlijk
onder de hardheid van zijn ontvleesde schouderbladen. Voorzichtig trekt
ze he111 terug en klitiit over iii het andere bed.' (v, 687)

Je leest over eeii romanfiguur die iii de wititer van zijn leven is geko-
nien. in de wetenschap dat zijn schepper kort na het uitkonien van het
boek overleed. Dit geeft deze regels iets draniatisch: ze klinken als een af-
scheid. Het is de nieest tedere, zachte en liefdevolle passage uit Bordewijks
werk, waarvan het ook de afronding is. W. Wagener schreef in het Rotter-
dains Niettivsblad: 'llet is natuurlijk niet toevallig dat een hoogbejaarde au-
teur, op sterven bedacht, een familieroman verdiept met het perspectief
van het onontkonielijke:622 De fraaiste formulering kwam van Pierre H.
Dubois in Het Fader/mid: 'Evenals Ti-idi,W t'a,1 i,cr is De Go/berto,ts in laatste

instantie een ouderdonis-verhaal, de expressie van een naderend afscheid.
Misschien zou men het nog het best kunnen fortnuleren als de roman van
de onthechting.' En, over het slot van het boek: 'Het zijn bladzijden die

'62. niet eindigen, onidat de woorden ervaii uitlopen in de stilte.
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De laatste regels van De Golbertons zijn niet de laatste die Bordewijk aan
het papier toevertrouwde. Een kleine vier maanden na zijn overlijden
werd de auteur postuum geeerd met de zilveren penning van bijzondere
verdietiste van  de genieente  Den  Haag,  de stad waar hij vanaf zijn tiende
jaar had gewoond. De onderscheiding had hem eigenlijk uitgereikt moe-
ten worden op zijn tachtigste verjaardag, maar toen was de auteur ziek.
Zijn weduwe vertelde tijdens de bijeenkonist dat Bordewijk, zes dagen
voor zijn dood, nog drie schetsen had opgezet: 'Alsjeblieft, geen verzamel-
de werken', 'Uiterwaarden' en 'Notities' Alleen de eerste had hij nog
kunnen uitwerken. 624

De begrafenis vond op zijn uitdrukkelijke verzoek in alle stilte plaats.
Bordewijk werd op 3 mei uitgeleide gedaan door zijn vrouw eli kinderen.
Zijri stoffelijk overschot rust sindsdien in een zandgraf eerste klas, op de
Haagse begraafplaats Oud Eik en Duinen. Een kerkhof dat Bordewijk zo
ingetogen beschreven heeft: 'Er ging een windlied door de boonikronen.
De stenimige vriendelijkheid van de godsakker in het volzomerseizoen
ontroerde de oude vrouw. Doordrenkt van vergankelijkheidsbewustzijn
keek ze naar de weiiiige emblenien, een geknotte zuil, cen marnieren vaas,
een koepel geschraagd door pijlertjes van porfier. Ze liepen nog wat voort.
Van verder weg kwain de geur van geniaaid gras. Treurrozen hingen zoet
wenend over opschriften. Bloemen waren er alom. De open plekken fon-
kelden in het rijpe zonlicht van de ochtend. Aan het eind van een allee
schitterde een spierwitte tombe in een gevlamde lijst Oostindische kers.
De bijen waren bij duizenden bezig. Een enkele mensenschim dwaalde
onder het lommer, stond even in Rembrandtiek goud, en was verzwolgen.
De zomerbries droeg van heel ver het landelijk klokgeklep aan van de
Westlandse tram. En de mens is dermate raadselachtig dat zijn subliemste

ogenblikken die zijn waarop zijn blijheid door weemoed wordt verstild.'
(VII, 556)
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Noten

Voor de biografie werd gebruik gemaakt van een uitgebreid bronnenbe-
stand. Uit een aantal daarvan is niet grote regelniaat geput. Deze worden in
het notenapparaat afgekort. De volledige beschrijving wordt hieronder ge-
geven.

1-M: Nederlands Letterkundig Museum en Documentatiecentruni
in Den Haag. Voor de biografie is vooral gebruik gemaakt van
de collectie Bordewijk (13.743), en dan weer met nanie van de
brieven van Bordewijk aan derden. Deze zijn gecatalogiseerd
onder nummer B.743  B I. Wordt hieruit in de biografie geci-
teerd, dan vindt in de noten slechts de vermelding LM plaats.

LM +. Hierbij wordt het betreffende collectienummer gegeven.

UBL: Uiiiversiteitsbibliotheek Leiden

UBU: Universiteitsbibliotheek Utrecht

KB: Koninklijke Bibliotheek (Den Haag)
ARA: Algemeen Rijksarchief (Den Haag)

GDH: GenieentearchiefDen Haag

GA: Gemeentearchief Anisterdam

GR: Genieentearchief Rotter(lam

GS: Genieentearchief Schiedam

Over Over  F.  Bordewijk,  Ee,1  inleiding  e,i  een  chronologie,  geschreven  por-

tretten, essays en meningen. 's Gravenhage, I 982.

Gregoor: Nol Gregoor: Gesprekken inet F. Bordeivi)k 's-Gravenhage, I g83
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PROLOOG

I.  Overgenonien niet toestemniing van Ben Knapen, hoofdredacteur
van de NRC.

HOOFDSTUK EEN

2. Akte Burgerlijke stand, waarvan zich een afschrift bevindt in LM,
B.743 0 (Officiele documenten)

3.  De genealogische gegevens zijn gebaseerd op Gerrit Bordewijk en J.
Krol: Genealogie van het geslacht Bordewijk. Rotterdam, I943/6. (Het
boekje is onder meer te vinden in de Collectie GDH.)

4.  In ISJI9 liet Bordewijk vier van zijn vij f voornamen vallen, zodat al-
leen Ferdinand overbleef. (Beschikking Arrondissementsrechtbank
Den Haag, I 3 niaart 1919.)

5.  GA, nuninler ZI 3 (Doopregister), stuk 470
6.  Zie nummer 3.
7. Als voortaan geciteerd wordt uit Bordewijks werk, dan gebeurt dit

uit F. Bordewuk: Verzameld Werk. Onder redactie van Pierre H. Du-
bois en Harry Scholten (t I 987), met medewerking van mevrouw N.
Funke-Bordewijk. 's Gravenhage/Amsterdam,    I 982- I 99 I .   Dertien
delen. Direct na het citaat volgt tussen haakjes in romein het deel-
nummer, gevolgd door de betreffende pagina('s).

8.  CA, nummer 748 (Associatie Cassa), stukken 92 en 93
De Associatie bezat in  die tijd onder meer de panden Singel  I 94-200
en werd in de volksmond 'kassier der rijke lieden' genoemd. Meer
literatuur in M.G. Emeis jr.: Honderdzestig  jaar kassierderij Anister-
dam, 1986 en C. van Dongen: De Kas-Associatie ondenveg 1806-1986.

Amsterdam,   1986. De laatste benaming, Kas-Associatie, bestaat  nog
altijd en dateert  uit  I 952  toen de Associatie Cassa samenging met de
Kas-Vereeniging.

9.  Over. p I7-28.

to.   Zo blijkt uit de uitgebreide collectie prenten, foto's en tekeningen in
het GA.

I 1.  Hoewel de namen die Bordewijk aan zijn personages meegeeft soms
een duistere herkonist hebben, is die van Cassa, de jonge negerin uit
T(iding van ver, wat eenvoudiger te traceren.

12. Bevolkingsregister Gemeente 's Gravenhage (I 880-1895): GDH.
I 3· Zie nummer 8.
I 4· Gegevens betreffende Elise/Elsje en de familie Gerth zijn gebaseerd

op adresboeken en het bevolkingsregister van het GA.
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I 5. ARA. Inventaris van de archieven van het ministerie van waterstaat,                       1
handel en nijverheid I 877-I 905  (nummer  2.16.60.03).  Voor Hen-
driks salariering: Secretariaat en Comptabiliteit, stuk 3 1

16. Over. p. 18.
1

17' Zie nunlmer I 5 Interessante en relevante stukken uit het grote ar-
chiefzijn nog 35,40,55,70,72,84,85 en I20.

IN.  W. Bronzwaer: 'Bordewijks 'Noorderlicht'. In: Tirade   2 5   (I 9 8 I) .   p.

419-442.                                                                 I

I#. Gegevens gebaseerd op het archiefvan de zogenaanide Gemeentelij-
ke ontvanger. GDH, bnr. 333, stuk I 490 'Kohier van deii Hoofdelij-
ken Omslag Genieente 's-Gravenhage. Dienst  I 898.  Deel   15.'  (arti-                             1
kel I2I6I tot I3OIO)
Het genuddelde huis lag, voor wat de belastingsom over de huur-
waarde betreft,  op een jaargemiddelde  van f I 21 4,-· Voor Hendrik
was  dit f  I 575,-· Het bedrag der belastingen dat betaald moest wor-                             1
den, zijnde 3 procent (v66r kinderaftrek e.d.) van de totale belastbare
Soill Was gemiddeld f 3 1 ,89/jaar; Hendrik betaalde f 43,65·                                                  1

20. I)ankzij de voortreffelijke hulp van een medewerker van het GA          4
kwam ik op het spoor van een brochure, waarin de school werd aan-
geprezen. De school van meester Streubel, die geleid werd door P.
van der Sluijs, werd onder andere aanbevolen door de vader van
Bordewijk, zo is achterin deze brochure te lezen. Ik baseer me voor
de rest van het stuk over Bordewijks lagere schooltijd op deze tekst.
GA, nuninier Q 860.045

21. Het krabbeltje is te vinden in het zogenaamde 'Matrikel-Boek',
waarin de leerlingen geregistreerd werden. Dit maakt decl uit van
het archiefvan het Gymnasium Haganum. GDH, bnr. 542.

22. Uit: Ferslag  van  den  toestand der gemeente 9-Gravenhage. Diverse jaren
vanaf I 894. ColleCtie GDll.

23.  Zie ook xi, 60.
24·  Over. p. I 9.
25.   Voor  de gymnasiale jaren is gebruik gemaakt  van    GDH,  bnr.    542

(Gymnasium Haganum); niet nanie van de nummers 28, 3 I. 32, 36,
40-45,53,84,85,90,96, IOI, I25, I27-I29 en 148.

26. Uit: Gymnasitim  Hagantim,   75  jaar  miderdak,  jill,ileumboek   1907-1982.
Uitgeg. door feestconmiissie Gymnasium Haganum. p. 25.
De hier aangehaalde Vinkhuyzen kan zich Sunier nog herinneren:
'[...] die vreselijke leraar Frans, een Zwitser die Sunier heette. We
konden elkaar niet uitstaan: hij noemde mij 'die rot-Pruis', terwijl ik
notabene in Sachsen Weimar ben geboren, dat helemaal niet tot
Pruisen behoort!' (Zie hierboven, p. 26.)

27·  Zie nummer 26.
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28. Zie nummer 26, p. 9
29. Johan Grani: 's-Gmt,enhage, Foor/teen  eit thans. 's-Gravenhage,   1905.

p. I 43

30·   OP 3 januari  I 935 heeft Bordewijk  het over 'mijn kostelijken gyni-
tijd' en op de 27e van dezelfde maand over 'mijn prettigen gym-tijd'.
LM.

3 I.  Overigens is over Bordewijks broer Hugo de volgende aantekening
te vinden in het Biografisch Woordenboek van Nederland. Onder eindre-
dactie van Dr. J. Charitt. Amsterdam, 1985· Decl 2. p. 48. 'Borde-
wijk bereidde zich, daartoe door een zwakke gezondheid genoopt,
door middel van privaatlessen eti een staatsexamen voor op de rech-
tenstudie, die hij in  I 898 te Leiden aanving.'

32.   Ook  in een andere passage wordt (anonieni)  naar Van Aalst verwe-
zen. In 'Drie regenbogen' uit de bundel Het eiberschild bezoekt La-

nioraal het gyninasiuni aan het Hoge Westeiiide, en over een vaii de
gebruiken wordt geschreven: 'Onuitroeibaar was het gebruik om iii
het vrij kwartier op de binnenplaats in zand en kiezel de beide afde-
lingen der eerste klasse tegen elkaar te doen vechten, een vroegtijdi-
ge ontgrocning Wanneer het te bar werd kwani de rector tussenbei-
de: (vII, 644)

33· Zie nummer 29, p. I 43- I 44·
34· In: De Schiedamse Gemeenschap Maart 1955· P. 8.
3 5 ·    Over.  p.   I 9.

36. GA. Adresboeken I 890/189I en 1900/I90I.
37· Zie nummer  1 8,  p.  429.

3 8,   In   If)09  werd het 'Dolhuis' verplaatst  naar Oud R.osenburg onder
Loosduinen. Literatuur:  GDH, bnr.  3 3:  Inventaris van het archief van
het Pest- en Dolhuis, sinds I 827 Verbeterhuis en sinds 1844 Genees-
kundig gesticht voor Krankzinnigen (I 578-I 896).

39.  Gegevens betreffende de moord zijn gebaseerd op H.A. Ett: Holland
i,1 rep en Toer. Amsterdam, [zj.]. De citaten zijn te vinden resp. op
P. 97 en I49 (het liedje).

40· Het venneende dagboek van de seriemoordenaar werd in  I 99 I  door
een oude man uit Manchester gevonden, en daarmee kon ook de
identiteit van Jack worden vastgesteld. De authenticiteit van de tekst
is echter discutabel: het laatste woord is er nog niet over gesproken.
Bij de Londense uitgever Smith Gryphon verscheen het dagboek in
1993 als The Diary  of Jack  the  Ripper,  The  Discovery,  the  Investigation,
and the Authe,iticitation. De Nederlandse vertaling verscheen, ook in
1993, bij  Luitingh-Sijthoffonder de titel Het dagboek van jack  the  Rip-
pn, De ontdekking, het onderzoek en het bewijs.

41. LM.
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42. In bezit R.F. Bordewijk.
43·  H.F. Bordewijk in briefaan mij, d.d. 7 jUli I 99I.
44· H. van Heiningen: D(iken en dijkdoorbraken in het Ne(idandse rivieren-

gebied. 's-Gravenhage, [I978]. p. 43.
45·     De   smeekstem   der liefde. Dichtregelen van W.L. van Bijlevelt. Uitge-

geven ten voordeele van de Noodlijdenden door den WATERSNOOD.
's Gravenhage, I 876
Het verscheen bij FJ. de Zwaan en kostte 25 cent.

46. Andere titels, allemaal verband houdend met de een of andere  ramp
in den lande, waren: Dichtregelen...ten  voordeele  der  noodlijdenden  door
de,1 watemood (I 855), De Zeeramp (I 863) en  Een stem uit de golven
(I 868)

47· Zie nummer 42.
48. LM. Briefaan P.H. Ritter jr., d.d. 27 aUgUStuS I 934·

HOOTDSTUK TWEE

49.   Bordewijks inschrijvingsnummer was 4892, zo staat in het zgn. Album
Studiosorum Academiae Lugduno-Batavae, MDCCCLXXV-MCMXXV. Bij-
eengebracht door Dr. J.E. Kroon, met een inleiding van Prof. Mr.
AJ. Blok rector-magnificus. Leiden, [z j.]. p. I 60.
De gegevens over de Leidse studentenjaren van Bordewijk zijn voor-
al gebaseerd op het Archiefvan de juridische faculteit uit de collectie
van  de UBL. Gebruikte stukken zijn amomstig uit  AA   I -36,  CA  3,2
en  3,3 (de belangrijke examenboeken  over de periode  I 890-I 9I 3),
CA 3,4 en CC9.

50.  De titel van zijn proefschrift luidde: De rechtspersoonlijkheid der koloni-
e,i. Andere gegevens m.b.t. Hugo zijn nog te vinden in het Archief
van de juridische faculteit (URL), onder nummer  CC  9  (in-  en  uit-
gaande brieven 1 9 1 0-I 9 I 5 van de Senaat van de Rijksuniversiteit Lei-
den).

5 I.  LM,
52.  F.B.: 'Dames'. In: Algemeen Nederlandsch Studenten- Weekblad Minerva.

Tweede blad, zaterdag I4 december I 907· P. 389-390
53· F.B.: 'Iii ballingschap'. In: Eigen Haard,  19  en 26 november 1910.

P· 737-739 en 753-756.
54· Johanna schreefin haar herinneringen over hun ontmoeting in okto-

ber I9II, 'welke confrontatie twee maanden later door een verloving
gevolgd werd.' Over. p. 19.

55. Dit theater werd op 2 oktober I 90 I in gebruik genomen en was gele-
gen  aan de Wagenstraat.  In  1956 werd het gesloten  en  niet veel later
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gesloopt. Het was een bekende plaats voor de revue en het varidte
met clowns, goochelaars, acrobaten, danseressen en liedjeszangers.
Vanaf I g I 7 vonden er de beroemde Bouwmeesterrevue's plaats. Uit:
Ach lieve tijd, aflevering 14. Zwolle, [I985]· P· 336.

56, Promoveren op losse stellingen werd slechts geaccepteerd in de pe-
riodes 1840-1876 en I 895-1921. In de Hoger Onderwijs-wet van
1876  worden  er,  wat de rechtenstudie betreft, twee doctoraten  on-
derscheiden: in de rechts- en in de staatswetenschap. Wie doctor in
de tweede wetenschap was, had - tot I 920 toen het gesplitste docto-
raat verdween - alleen onderwijsbevoegdheid. De advocatuur was
voorbehouden aan hen die promoveerden in de rechtswetenschap,
en om advocaat te kunnen worden was protiiotie noodzakelijk.
Lit.: M. Groen: 'Een onderwijskundig overzicht. Deel 6: Maatschap-
pelijke bevoegdheid; De wetgeving'. In: Het wetenschappelijk onder-
wi.is i,1 Nederlmid va,1 1815-1890. [zip.], [z j.1. (Eindhoven University of
Technology Research Reports)

57· Een kopie van de brief werd opgenomen op pagina  I 80 van B.P.A.
Gales: Werken aa,1  zekerheid,  Een  teritgblik over de schotider van NEC,ON  op
twee eeuwen verzekeringsgeschiedenis. Uitgave Aegon Verzekeringen,
[zj.].  Daaraan  heb  ik ook de overige gegevens ontleend.

58. Zie nummer 57, P· I 80.
59.  De vertaling van het citaat luidt: hoe is hij veranderd vergeleken bij

wat hij vroeger was. Afkomstig uit Advocatenblad 24  (I S juni 1 94I),
nummer 6. p. IN

60.  LM, B.743 R 2.
61.  Opgenomen in xI, 298-304·
62. Waarschijnlijk gaat het om Heiman Sanders, oorspronkelijk uit

Sneek afkomstig,  die zich  op 2 I  september  1904 te Leiden als student
in de rechtsgeleerdheid had ingeschreven. De adresgegevens zijn ge-
baseerd op het Adresboek  I 9 I 3, afkomstig uit de bibliotheek van het
GR.

63·  Zo blijkt uit een brief van Bordewijk aan Hijmans, d.d.  I januan
1913.  Afkomstig  uit  de  privd-verzameling  van  Prof.  mr.  Pj.  Dort-
mond (coll. UB Amsterdam).

64·  Bordewijk schreef uitgebreid over deze periode in Geachte   cont-Rre.
XI, 2 IO-215

65· Deze Schurmann wijdde jaren later een boek aan zijn herinneringen
als advocaat. Het kwam niet in de handel en verscheen in I 941 onder
de titel Advocatenherinneri,gen van Mr. J. G. Schurnian,i. Hij woonde
toenmaals in Parijs en was veertig jaar advocaat. Schurmann herin-
nerde zich van alles, maar over zijn discipel Ferdinand repte hij helaas
met geen woord. Hij keuvelde vooral over zaken uit de rechtsprak-
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tijk, in een leuke stijl, die verraadt dat hij in zijn studententijd toneel-
kritieken voor Propria Cures schreef toen hij in Amsterdam rechten
studeerde.

66. De gegevens zijn afkonistig uit verschillende delen van het Adres-
boek  Rotterdam  (I 913-1920), te vinden  in de collectie van de bibli-
otheek van het GR.

67·   Over.  p.  20-21.
68. Gerrit Bordewijk en J. Krol: Genealogie van het geslacht Bordewijk.

Rotterdam, 1943/6. (Het boekje is onder meer te vinden in de col-
lectie GDH.) Verdere gegevens zijn ontleend aan het bevolkingsregis-
ter van de gemeente Den Haag (GDH).

69. Zie nummer 67, P· 21-22.
70.  Telefonische inlichtingen van het Streekarchief te Oisterwijk. Jam-

mer genoeg zijn er geen logenientsregisters overgeleverd, zodat niet
kan worden nagegaan waar het echtpaar onderdak heeft gevonden.
Maar het Middenbrabantse plaatsje bezat toen al de nodige toeris-
tische aantrekkingskracht en er waren tientallen hotels en pensions
gevestigd om gasten van heinde en verre te kunnen herbergen.

7 t. Alles betreffende Bordewijks functioneren  aan de Haagse school  is

gebaseerd op het archiefvan de Gemeentelijke Middelbare Handels-
school. GDH, bnr. 577·

72.   Archiefvan de Stedelijke Ontvanger. GDH, btir 3 3 3 Hieruit de num-
mers 2272,2332,2395 en 2465 Bordewijk kreeg in I 915 het num-
mer 2407 mee en het volgnummer 3.
Overigens schreefDr. L. delong in zijn Het koninknjk der Nederlanden
in de Tweede Wereldoorlog. Decl I. Voorspel. 's-Gravenhage, 1969, op
pagina  91 -92  over de inkomstenbelasting  in het belastingiaar   If)20/
2 I.  Bij een zuiver jaarinkomen van 2000 gulden betaalde een gehuw-
de nian,  met twee kinderen (zoals Bordewijk toenniaals),  f 2 1, - aan
inkonistenbelasting, verdiende men 5000 gulden dan was dit f  127,-·
Bordewijk betaalde in 1 9 I 8  f I 0 3,I o   aan  inkomstenbelasting,   dus
wellicht mag ervan worden uitgegaan dat zijn jaarinkomen twee jaar
later dicht tegen de 5000 gulden aangelegen kan hebben, ofzelfs daar
overheen. Dan zou hij, volgens Delong, bij de 7 procent van de Ne-
derlandse kostwinners gehoord hebben die meer dan 5000 gulden

perjaar verdienden.
73·   Nanda van der Zee: Jacques Presser, Het gelijk van de twiifel. Een biogra-

jie. [Amsterdam], [1988]. p. 40·
74· Een ander voorbeeld van deze anibivalentie is te vinden in de roman

Bloesemtak, waar we weer een stereotype' beschrijving vinden van
het uiterlijk van een jood:  '[...]  een oude jood, ontvleesd tot op het
been, met een grijzende onverzorgde baard en doffe fanatieke ogen.'
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(V, I43) Daarentegen volgt even later wel een sympathieke schets van

de advocaat (een intellectueel!) EffraYm.

75·  Briefaan mij, d.d. 8 juni 1991.
76, UBL, LTK I888.
77· Brief d.d. 26 maart I946 (LM); opgenomen in xI, 479-484·

78. LM, 8.743 H 5
79.  Is het toeval dat het vcrs 'Buitenleven' uit Paddestoelen begint met de

opdracht 'Aan Eduard, vriend van Ton'? (x, 295)
80.  De volledige redes van de twee worden aangehaald door Siem Bak-

ker: 'Drie modellen voor Bint'. In: Het Oog in 't Zeil 8 (januari I 991),

nummer 2. p. I-I 2.
8 1.   Vanaf I  september  I9Ig  werd ditfII 80,95. Gebruik werd genwakt

van de Archieven van de eerste gemeentelijke handelsschool te Rot-

terdam, 1875-1936. GR, stuk a 263a
82. Zie hiervoor o.a. xI, 159-I 65 en 242-250.
83· Advocatenblad II (15 april I 928), nummer 4. P. I 53-I 56

84·  Het boek verscheen in april I 927. Het citaat is te vinden op pagina 6.

De gegevens over Broekhuijs zijn hier ten dele aan ontleend. Het
boek is (onder nicer) te vinden in de bibliotheek van het GR.

Interessant is ook de artikelreeks over Broekhuijs in het Rotte¥dams

Nietiwsblad van  Io,  i I,  1 3  e n 1 4 oktober  1983, die aanvullende infor-
matie biedt.

85·   Wellicht was de figuur Dreverhaven uit de in de zomer van  1928  ge-

publiceerde novelle Dreverhaven en Katadrell#e een soort eerbetoon

aan deze Broekhuijs, die een jaar daarvoor overleden was.

HOOFDSTUK DRIE

86. LM.

87·  Menno ter Braak en E. du Perron: Briefwisseling, 1930-1940. Tekstver-
zorging en annotaties H. van Galen Last. Amsterdam, McMLxv.  Dl. 3
p.186.

88. Andere kantooradressen waren: Tuinlaan46 en I I 8 e n Lange Nieuw-
straat I 87· Schiedam was redelijk dicht bezaaid met advocaten en pro-

cureurs. Het adresboek I 924  (Gs) vermeldt vijfnamen, in I 934 waren

dat er acht en zeven jaar daarna negen.
89.  Voor de correspondentie tussen Bordewijk en uitgeverij Brusse werd

gebruikt gemaakt van LM en van LM, B.743 B 2.

go. F. Bordewijk: Zeven fantastische  vertellingen,   Nagelaten feuilletons.  Met
een nawoord doorJ.A. Dautzenberg. 's-Gravenhage, 1982. p. I 77

91. Hans Anten: 'De spelregels van een dilettant; over de externe poetica
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van F. Bordewijk'. In: De Nieuwe Taalgids 83 (I 990), nummer 5. P.
405-4 I 9.

92. Zie bijvoorbeeld Nederlandse gniwelverhalen uit de negentiende eeuw. Sa-
mengesteld en van een nawoord voorzien door jan Bervoets.
Utrecht/Antwerpen, MCMLXXXIII.

93.  Pagina 606,
94. Pagina 9 I 9-920.
95. Zie hiervoor vI, 707 en XIII , 493-496.
96. Mondelinge mededeling.
97·  Over. p. 23. Voorts J.A. Dautzenberg & Will Tromp: Ik ben eerst advo-

caat, dan schrjver,  Teksten van en over F. Bordew(ik. [Amsterdam],  [z.j.].
P· 7.

98. Briefd.d. 24 maart 1923. LM.
99. Pagina I 57-I 58.

Ioo.   Zie  nummer 93·
IOI.   In  XI,  403-437  is  nog 'Het moratorium der bergrede' opgenomen,

dat als typoscript is overgeleverd  (LM,  B.743  H  I) en gedateerd is
r926.

102. Brief d. d. Io september I 925· LM.
103· Briefd.d. 23 december I 926. LM.
I 04·  Zie ook in een briefaan Ida Gerhardt, d.d. 9 juni Is)64: 'Het 'Bureau'

heeft me nooit kunnen loslaten. Die eerste tijd van de Katshoek
maakte echter de diepste indruk.' cs.

I 05· Het geval handelde  om een roofinoord, waarvan Nicola Sacco  en
Bartolomeo Vanzetti in de vs beschuldigd werden. Het proces mond-de uit in een strijd tussen conservatieven en liberalen. Deze laatsten
stelden dat de twee op andere gronden dan de aanklacht veroordeeld
werden.

I06. Zie nummer 90, p. IBI.
107· Gregoor. p. 3 I-32.
I08.  Voor De Stijl werd gebruik gemaakt van H.L.C. Jaff€: De Stijl, 1917-

1931, Tile Dutch contribution to modern art. [z.p.], [zj.]. Daarnaast ook
van De St#l: 1917-1931 Voorwoord H.L.C. Jaffe en bijdragen van
Manfred Bock, Kees Broos, Martin Filler (enz.) dat uitkwam ter ge-
legenheid van de gelijknamige tentoonstelling. Uitgegeven door het
Stedelijk Museum, Amsterdam, Rijksmuseum Krt;ller-Muller, Ot-
terlo in samenwerking met Meulenhoff/Landshoff. Amsterdam,
[z j. 1

109. Zie nummer I 08 gafft), p. 68.
I IO.  Hans Anten: Van realisme naar zakelijkheid, Proza-opvattingen tussen

1916 en 1932 Utrecht, I982. p. 9
I I I.   Constant  van  Wessem:  'Het  moderne  proza'.  In: De vrije bladen 6
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(1929). p. I 70-I 75.204-208, 327-332, 360-364 en 389-39I.
I I 2. jules Sonnenfeldt: 'Roman  en film'.  In: De vnje  bladen  3 (I 926). p.

48-49.

HOOFDSTUK VIER

I I 3.  Fitmliga 1927-1931. Met een inleiding doorjan Heijs. Nijmegen, [zj.1.
p. 10.

I I 4. Zie hiervoor onder  nicer Renske Vijfwinkel: 'Bordewijks ronian
'Blokken' en Eisensteins film 'Pantserkruiser Potemkin' '. In: Litera-
tlitir 3 (I986), nummer I. p. 23-30

1 15.   Zie  I, 486-487 en  597·  Voor de recensie van Scholte: zie nuninier
I I 3, pagina 597· Scholte zinspeelde ook op het bezoek dat Eisenstein

in  de  winter  van   1929- I 930  aan  ons land heeft gebracht. Wellicht
heeft Bordewijk bij het schrijven van ziln opdracht nog eens aan dit
evenenient teruggedacht.

I I 6.  LM.
117. In Blokken koint ook een meteorict voor die ruim dertigjaar geleden

was neergekomen, en wel 'in het noordoosten'. (i, 34) In I 908 werd
Siberie verrast door een meteorietinslag die een natuurramp tot ge-
volg had.

1 1 8.    Hans Anten: Van  realisme   naar   zaketijkheid,   Proza-opvattinge,1   tussen

1916 en 1932. Utrecht, I 982. p. 92.
I 19. Ilja Ehrenburg: 10 P.K. Het leven der auto 's. Amsterdam, [I 93 I] .p.3 1.
120.   Jaap  Goedegebuure: Nietiwe Zakelijkheid. Utrecht, [I 992]. P. Ioo.
I 21. 7%0 ,iunimer I 20, p. 69.
I 22. Ad J. Sassen: 'De ban van het kwadraat'. In: De Gemeenschap Vill

(1932). p. 359-360.
123. M. Revis: 'Woordplastiek'. In: De .Stein I 3 (I 933), deel 2. p. 1024-

I 025.

124.  Zie ook v, 306-308.
125. Zie nummer 1 18, p. 90
I 26.  Voor de brieven van/aan Brusse: LM en LM, B.743 B 2.
127. Gregoor. p. 22.
I 28. LM.

I 29.   Over de namenkwestie in Bordewijks oeuvre kunnen  hele  analyses

ten beste gegeven worden. Hijzelf heeft over de namen uit de vertel-
ling 'De joodse cel' eens prozaysch en ontnuchterend geschreven dat
hij ze koos '[...] uit een lijst Poolse ofR.ussische reizigersnamen'. (XI,

6 17) En wie de moeite neemt om eens door een telefoonboek te bla-
deren, merkt dat het echt niet zo moeilijk is om een verzameling bi-
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zarre namen aan te leggen.
I 30.  Allebei in de editie van 5 april 1935·
1 3 I. Anthonie Donker: 'IJskoude woordkunst'. In: Cdtisch Btilletin xv

(1935)· P' 85-88.
132. Pagina 959-961.
I 3 3·    Pagina  I 003·

I 34.   B. van Noort: 'Romantisch vervormde tuchtmethode. Bordewijks
'Bint'.' In: De Christelijke  kweekschool,  Orgaan  van  den  Bmid  van  Protes-
tantsch-Cliristelijke Kweekscholen en van de Vereeniging van Onderwijze,id
Personeel  aan  Protestantsch-Christelijke  Kweekschole,112 (1935), nummer

3. p. 88-)2

Van Noorts conclusie komt aardig overeen met mijn eigen interpre-
tatie van de auteursintentie in Bint.

135. LM.
I 36.   PH. Kohnstamm: 'Een schip op 't strand!' In: Paeda,fogisdie  Studit,116

(1935)· P 257-262.
1 37·   T.: 'Rond het tuchtprobleem: In: Het Katholieke Schoolblad 1 (I935)'

nuillmer I. p 698-699.
138.   Genoemd naar de Nederlandse opvoedkundige GJ. Ligthart  (I 859-

1 9 I 6), waarbij school en leven zo dicht mogelijk bij elkaar worden
gebracht.

139.  'Een interview'. In: Weekblad voor gymnasiaal en middelbaar onderwijs

31 ( I 935), nummer 33 · P· 939-940·
I 40. Het Parool, 24 november 1982.
I 4 I . Heide citaten uit Het Faderland, 5 april  I 93 5·
142. LM.
143. F. Bordewijk: 'Drie vijanden van Bint'. In: De Gemeenschap XI

(1935). P. 885-889. Opgenorlien in xI, 440-445·
144. Dirk Coster: 'Bint, ofde kroning derschoften'. In: De stem 15 (I935),

nunimer g. p 783-791.
145· Zie numnier 143
146.   Hans Anten: 'Discussie  over  de  al  dan niet fascistoYde strekking  van

Bordewijks roman Bint'. In: Nederlandse literatuur, Een geschiede,tis.
Groningen, I 993. P. 669-676.

I47. Helbertijn Schmitz-Kuller: 'Kwestie van Karakter'. In: Voor   H.A.
Gomperts,  Bij  zijn  65ste vedaardag. Amsterdam, I 980. P. 196-202.

I 48. Harry Scholten:  'Over de strekking van de roman Bi„t van F. Borde-
wijk'. In: Bzzlleti,1 IO (1981-I982), nummer 96. p. 44-48.

I 49' 'Een reactie van Cees de Ruiter en ten weerwoord van de schrijver'.
In: Bzziletin 12 (I984), numnier II2. p. 23-27·

I 50. Zie numnier  I 39.
I 5 I. Zie nummer I 36.
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I 52. Foor wie  de  Littinebel  luidt,  Verlialen itit  de  crisistijd  1930-1940 gekozen  en

i,tgeleid door Harry Scholten. [Baarn],[1982]. p. 7.
153·  Zie nummer 139·
I 54.  LM. Zie ook Reinold Vugs: 'De man met de geknepen sterrewiche-

laarsblik, Bordewijk tegenover Vestdijk'.  In:   De  Gids  I 54  (I 99I),
numnier 9. p. 712-720.

I 55.  Gerard van  Eckeren:  [rubriekl  'Het  boek  van  de  week'. In: Eige,1
Haard 6I (I935), nummer 27· P 422-423.

I 56. Zie nummer I 3 1
157. Briefaan Aj. Schneiders. LM.

1 5 8. Zie nunimer  I 47
159·  Ook later, in zijn stukken die hij als criticus voor het Utrechtsch Nietiws-

blad schreef trad Bordewuk met grote regelniaat als taalpurist op.

HOOFDSTUK VIJF

160. Th.A.P. Bijvoet: 'Over de geschiedenis van uitgeverij De Gemeen-

schap'.In: Teruggedaan,  cenenvijftig  bijdragen  voor  Harry  G.M.  Prick  ter

Retegenlieid van zijn afscheid als conservator van het Nederlands Letterkundig
Museum en Dommentatiecentrum. 's-Gravenhage, I 988. p. 36-44

16 I. Alle correspondentie met De Wereldbibliotheek is te vinden in LM en

LM B.743 B 2.
I 62. Briefd.d. I6 september 1935·
163. Brief d.d. 29 september 1935·
I 64. Overigens zouden enkele grafreden buiten de bundel blijven:   ze

werden elders, meer dan een halfjaar later, gepubliceerd. Zie XIII,
5 I 3·

I 65. Het Vaderland, 1 juni 1935
I66. 4 mei I 935·
167. Harry Scholten: Aspecten van het tijdschrift De Gemeenschap. Baarn,

IS)78. P. 37· (Proefschrift Rijksuniversiteit Leiden)
I 68.   Gerard Knuvelder:  'Tussen Gisteren en Morgen:  In: De Genieenschap

XI (I935)· P. 756-765.
I 69.    In de  NRC van  I juli  I 959 schreef Bordewijk  over de  tijd  dat  hij  aan

het Rotterdamse Bureau voor rechtsbijstand verbonden was: 'Het
bureau heeft de nadagen van de Eerste Wereldoorlog nieegemaakt
met schaarste en distributie, de tijd van de grote griep en de tyfus te
Rotterdam, de maatschappelijke opleving, de malaise onistreeks I 930
die jaren duurde [...].' Bordewijk heeft de crisistijd niet alleen aan den

lijve ondervonden, hij werd op het Bureau ook nog eens met de el-
lende van talloze anderen geconfronteerd.
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I 70. Bordewijk maakte een compositieschema voor zijn romans, met voor
zijn vertellingen. (Gregoor. p.  53) Zie ook  xi, 484: 'Ik schrijf mijn
romans naar een zeker grondplan dat ik nauwgezet tracht te volgen.
1...]   Omtrent  de  romanbouw  heb  ik  veel  van de Fransen geleerd,
vooral van Zola.'

I 71.  Brief d.d. 29 december 1935· I.M.
172. Briefd. d. 16 maart 1936. LM.
I 73· xI, 603.
174· Briefd.d. 29 mei 1936. LM.
I 75· jaap Goedegebuure: Nieuwe Zakelijkheid. Utrecht, [I 992], P. Ioo.
176. Zie nunimer 175, P· 94-95
177. Frans Kellendonk:  Het  werk van  de achtste dag,  Over de verhalen  van  F.

Bordewijk. Essay. 's-Gravenhage, lIt,85]. P. 8.
178. Gregoor. p. 19.
I 79. Zie daarvoor o.a. xl, I 87·
1 80.   Hans van Straten Opmars  der  plagiatore,1,  Handleiding  voor  de  praktijk.

[Ainsterdam], [1993]. (De Nieuwe Engelbewaarder 3)· P. 46-48.
I 8 1.   Vertaling:  A.M.  Vink.
I 82.  Zie voor het citaat 1,310.
I 83· Deze novelle kende  op haar beurt  weer een verloren gegane voor-

ganger: 'De man in de hoek'.
184. LM.
I 8 5. Het Faderiand, 27 deceniber 1936
186. UBL, LTK 1888.
187. LM.
I 88. Briefd.d. 21 maart 1937· LM.
i89. Briefd.d. 25 april I 937·
Igo. J.A. Dautzenberg & Will Tronip: Ik ben  eerst  advocaat,   dan  schrijver,

Teksten van en over  F. Bordewijk. IAmsterdani], [zil. p. 7

HOOWDSTUK ZES

I 91.   UBL, Archief Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde, stuk 3 IO
(naamlijst van candidaten voor het lidmaatschap).

I 92. Wellicht heeft   hij ook vergaderingen   in     1 938 bijgewoond,   maar
daarvan zijn geen presentielijsten bewaard gebleven.

193·   Op  2 juni  I 948 schreef Bordewijk aan Maatschappij-secretaris Huy-
gens: 'Zeer tot mijn leedwezen mag ik nog niet de jaarvergadering
van de Maatschappij bijwonen, nu deze zover uit mijn buurt ligt eli
de lange reis in een volle trein teveel van mij zou vergen.' Zie num-
iner IgI, stuk 185 (ingekomen brieven I 948)
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I 94· Telefonische informatie  d.d.  I 3 november  I 993  van de oud-secreta-
ris van rotary Schiedam, de heer H.G. Dijkerman. Na de periode
Schiedam werd hij in Den Haag lid van de oud-rotarians, waarover
hij in I 964 zei: 'De heren noemen zich [...] koket 'Past-Rotarians'

[...].' N.N.: 'F. Bordewijk als broodheer'. In: De Rotterdammer,   I 0

oktober I 964.
I95.  M. Vlug: 'Merkwaardige 'producten'.' In: De enig-echte oprechte Schie-

damse cotirant. Uitgegeven ter gelegenheid van het 8e lustrum. 29 ok-
tober I977·

I 96. Wilbert Smulders: 'F. Bordewijks De wingerdrank'  (1 en II) In: De
Nietiwe   Taalgids  8 I (1 988), nummer 4, P. 32I-335 en nummer 5, P.
40 I-4 I 6.

I 97· Zie daarvoor Ch. van de Putte: De Magisch-Realistische Romanpof-
tica  in  de  Nederlandse  en  Duitse literatuur. Louvain-la-Neuve, I 979.
Diss.

I 98.   Ikzelf heb Bint getoetst aan de magisch-realistische romantheorie en

geconcludeerd dat er overeenkomsten zijn, zonder daarmee van een
magisch-realistisch boek te willen spreken. Reinold Vugs: 'Alle din-
gcn zijn zo volmaakt anders dan ze lijken'. SCriptie RUL, 1986.

199. Zie nummer I 97, P. I 88.
200.  Frans Kellendonk: Het werk  van  de  achtste  dag,  Over  de  verhalen  van  F.

Bordewijk Essay. 's-Gravenhage, [I 985]. P· 9.
20 I.   Al zou het, afgezet tegen moderne verkoopcij fers, eerder een langlo-

pende 'seller' geweest zijn. In een brief van  I 2 maart  I 965 meldde

Nijgh-directeur Van Dam van Isselt aan de Engelse uitgever Peter

Owen, die Karakter in vertaling zou uitbrengen, dat op dat moment
zo'n 59·000 exemplaren - de pocketuitgaven niet meegerekend -
van de roman verkocht waren, waarmee het jaargemiddelde uit-
kwam op zo'n 2200 exemplaren. De grote vlucht, in verkoop, zou
plaatsvinden nadat  er  in   I 97 I een televisiebewerking  van de roman
werd uitgezonden. LM, N.484 Archief Nijgh & Van Ditmar (resp.
lade xII, map I49, I965 en lade LxxxI, map 360 RF en F).

202. Gregoor. p. 55
203· Briefd.d. 26 maart I 946. LM.
204· F. Bordewijk: Karakter,    Voorafgegaan   door   Dreverhaven   en   Katadreu#e

Met een nawoord van August Hans  den Boef en illustraties van Do-
naldjanssen. Amsterdam, I988.9 322.

205·  Aldus een bericht in de Folkskrant van 4 december  I 992, waarin  nog
vermeld wordt  dat  deze  kast  op 18 december van datzelfde jaar zou
worden geveild. Waarschijnlijk is Stroomkoning getekend naar Bor-
dewijks eerste patroon, mr. J.G. Schurmann.

206.   Briefaan mij  d.d. 24 niaart I 993  van F. Bordewijk, zoon vanJohann,
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Bordewijksjongste broer.
207·  Gregoor. p. 46.
208.  UBL, LTK I 888.
209. Zie nuninier 208.
2IO. Zie nummer 208.
2 1 1.   Kees de Bakker en Herman Arnolds: De viiftig Boekenweekgeschenken.

Amsterdam, 1985.
2 I 2. Jan Blokker: De kwadratuur van  de lavattareep Amsterdam,  I 990.

P. 67.
2 I 3.   Gregoor. p.  56.

2 14.   Drs. Jan Beishuisen en Evert Werkman: De magere jaren,  Nederia,id  in
de crisistijd 1929-1939 Leiden, MCMLXVIII. p. 66. De twee schreven:
'1...] pas tegen de zomer van I936 konden ook in ons land voor het
eerst tekenen van een licht herstel worden waargenomen.'

2IS. Zie numiller 2II.

216.  Briefd.d. 26 december 1938; met dank aan Siem Bakker.
217· 30 oktober I938
218. LM.
219. De gegevens  over het totstandkomen  van deze vertaling  zijn  geba-

seerd op de betreffende documenten uit het archiefvan Nijgh & Van
Ditmar. LM, N.484, lade xiI, map 149, 1965·

HIN)FDSTUK ZEVEN

220.  Zie o.a. L.R. Wiersma: 'Het comitt van Waakzaaniheid van anti-na-
tionaal-socialistische intellectuelen (I 936-I940)'. In: Bijdragen en Me-
dedelingen  betrefende  de Reschiedenis  der  Nederlande,i  86  (1971).  p.  124-
1 50.  Ik baseer me voor het comitt op dit artikel.

22 I   Menno ter Braak en E. du Perron: Briefwisseli,tg, 1930-1940 Tekstver-
zorging en annotaties H. van Galen Last. Amsterdam, MCMI-xv. Dl. 3
P· 362-363·

222. In Haagse mijmeringen noemde Bordewijk toneel 'een heerlijke kunst!'

(xi, 60)
223. UBL, LTK 1888.
224.  Brief d.d. I 9 septeniber 1938. Zie nutiliner 223.
225. W.A. Wagener: 'Bordewijk, meester in de rechten en litteratuur'. In:

De  Schiedanise  Gemeensdtap  ro  (I 955), nummer 20. p. 222-223· Het
toneelstuk  werd  ook nog opgevoerd in oktober/november   I 990
door Carrousel en Toneelgroep Amsterdam, geregisseerd door Lid-
wien Roothaan.

226. LM.
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227. Briefd.d. 28 oktober 1943· LM, B.743 B 2.
228.  G.W. Huygens schreef in het Jaarboek van de Maatschappij der Neder-

landse  letterkunde   I 969_ I 970, oP pagina 203-207, een levensbericht
van de in  I 968 overleden Willem Adriaan Wagenaar. Daaruit de pas-
sage:  'Na de bezetting [...] kreeg  hij de leiding  van een plaatselijke

avantgardetoneelgroep van amateurs, waarvoor hij als schrijver en re-
gisseur bergen werk verzette.'

229. Zie nunimer 223
230.   LM,  A.455, map 289 (collectie Asselbergs).

23 I.  Zie nuninier 223.
232.  Zie numnier 223.
233. LM.
234. William Rothuizen: 'Bordewijk, De angsten van een deftige

kwibus'. In: Haagse  Post,  Ii december I 982. p. 45

235.   In  De Gids stelde hij:  'De aperqu's van de inlioud die tegenwoordig

de boeken op hun onislag vergezellen stichten doorgaans minder nut
dan verwarring, om van ergernis te zwijgen. Zij zijn zo echt het pro-
dukt van een haastige en reclamezieke tijd.' (xIII, 370)

236. Bordewijk schreef later waarderend over Init'(iding, dat hij rekende
tot de grootste romans uit de Nederlandse letterkunde. Zie o.a. XI,
I92-I 96 en 592.

237.   Zie  ook xII,  I 07.  Over over- en onderschatting gesproken: daarover
kon Bordewijk meepraten. In I934 hield Het Faderland een enqude
onder letterkundigen over het thema onder- en overwaardering.

Bordewijks antwoord daarop werd in de krant gepubliceerd op 29
november van dat jaar: 'Onderschat werden De Wit, Feylbrief en
ik.'  (xI, 438) Weliswaar gebruikte Bordewijk de verleden tijdsvorm,
maar hij heeft later wel ingezien dat het niet het meest elegante ant-
woord was wat hij had kunnen geven. In een bespreking van 9 juni

195 I in het Utrechtsch Nieuwsblad kwam hij op de zaak terug: 'Ter
gelegenheid van een enquete onder letterkundigen  [...]  gaf ik - ge-
lukkig lang geleden - te kennen dat ik als onderschat aanmerkte: Au-
gusta de Wit, Van Oudshoorn en mezelf. Meer tliet, maar reeds te-
veel, want deze uitlating gafblijk van ongepaste zelfingenomenheid.'
XII, 535-536.

238.  UBL, LTK I 994.
239 Fr)Nederland, I 3 maart I 993. P. 78-79.
240.   Op 20 juni I95O wijdde Bordewijk een herdenkingsartikel aan Mars-

mans dood in het Utrechtsch Niettwsblad. Bordewijk gaf erin aan waar
Marsman 'staat' in onze poetische traditie. Ekn element uit het artikel
verdient   er te worden uitgelicht. Bordewijk schreef  '[...]   dat   hij

[Marsman] bezig was het vitalisme  van  zich  af te stropen, volgens  de
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wetten van het grote kunstenaarschap die de kunstenaar zich nimmer
gelijk doet blijven en steeds doet streven naar zelivernieuwing.' (%111,
398) Wet ofniet, Bordewijk heeft gedurende zijn schrijversleven ge-
tracht zo dicht mogelijk aan te sluiten bij wat hij hier formuleerde.

241  Brief d.d. 28 december 1940· LM.
242. Frans Kellendonk: Het werk van de aditste dag, Over de verhalen van F.

Bordewijk Essay. 's-Gravenhage, [I9851. P. 21.
243·  J.A.  Dautzenberg  &  Will  Tromp:  It: ben cent advocaat,  dan  schrijver,

Teksten va„ en over F. Bordewyk. [Amsterdam], Iz j.]. p. 60.
244· Rico Bulthuis: De koorddansers en andere henn,ieri,Wen. 's-Gravenhage,

Izj.]. p. I 64.
245·  Brief d.d. 24 juni I941 Collectie F. Bordewijk, zoon van Johann.
246.  Brief d.d. 23 nwi I943· Zie nunltner 245·
247· Gregoor. p. 22.
248.  In de schets van Johanna staat dat haar man zich soms (schertsend)

beklaagde 'over 'niet 1116er zijn dan de particuliere Munt van de fa-
milie' OVeT. p. 23-24·

249.  Zie nummer 239.
250.  Briefaan mij d.d. 24 maart I 993 van F. Bordewijk, zoon van Johann,

Bordewijks jongste broer.
251. Zie nummer 242, p. 12.
252. Gregoor. p. 18.
253·   Adriaan  van  der Veen: 'Ferdinand Bordewijk: Terror Controlled'.

iii:   Delta,  A  Review  of Arts  Life  and  Thought  in  the Netliertands. Spring
1958. P. 38.

254. Pierre H. Dubois: Over F. Bordewijk; een karakteristiek vati zij,1 schrij-
versarbeid. Aangevuld met een levensschets [van Johanna Bordewijk-
Roepmanl en een beknopte bibliografie. Rotterdam - 's-Gravenha-
ge, I953·

255.  Brief d.d. 12 mei I958 aan de redactie van De/ta. 1.M.
256.  Over. p. 41.
257.  1)onna Tartt: De verborgen geschiedenis. Vertaald door Barbara de Lan-

ge. [Baarn], [I 993]. p. 46-47.
258. Zie nutiinier 242, p. I 2.

HOOF:DS'I'UK AC:11'I

159.   Pict  Calls:   Het  ondergronds  verwachte,1,  Sch«ivers  e,1  tijdschriften   tussen
1941 en 1945. Amsterdam, [zj.]. p. 27

260. Onder meer beschreven door Hans Mulder: Kimst in crisis en bezet-

tillg. Utrecht/Antwerpen, [ 19781. p. 242.
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261.  Dochter  Nina: 'We woonden uitgerekend naast de Kultuurkamer,
waarvan mijn ouders principieel weigerden lid te worden.' Fr) Ne-
der/a,id,  I 3 maart 1993· P· 79·

262.  Pauline Micheels: Mt,ziek  in  de  schaduw van  het  Derde  Rijk,  De  Neder-
landse symfo,iie-orkeste,1. Zutphen, I 993

263.  Passage over Johanna gebaseerd op een citaat uit Peter Lurvink: 'De
Nederlandse componisten in de muziekpolitiek tijdens de bezetting'.
In.   Oodogsdocimentatie   '40-45,  Tweede  jaarboek  van  het  Rijksinstitiltit
voor Oorlogsdocumentatie. Redactie: N.DJ. Barnouw, D. van Galen
Last, j.Th.M. Houwink ten Cate (enz.). [Zutphenl,  [1990]. p.  8 1-
1 IO.

264. Het nianuscript berust bij Donemus in Anisterdam.
265. Zie XIII, 529-530·
266.  Het Vaderla,id, 9 oktober 1964.
267. LM.
268.  Ookjohan B.W. Polak heeft een manuscript van hem gekregen, zo

schreef hij  mij  op  8 juni   I 99 I.  Hij  wist  het  niet nieer precies, nwar
bestudering van de nianuscripten uit de collectie van R.F. Bordewijk
leert dat het om het verhaal 'Drie balcons' uit Vertellingen van gener-
ziids ging Bordewijk  had het op 8 niaart  I 957 aan Polak gegeveti.
Ook het tweede cahier van het nianuscript van Het eiberschild vverd

weggegeven door de auteur, en wel aan de gemeente Den Haag in
de persoon van archivaris W. Moll. Deze bedankte Bordewijk op 22
maart 1950: 'Het is een hoogst belangrijke aanwinst voor Uw dossier
in de Gemeentelijke Letterkundige Verzameling.' (LM B.743 B 2)
Een verzameling die de grondslag zou vormen van het hedendaagse
Nederlands Letterkundig Museum en Documentatiecentrum.

269. LM.
270. LM.
27 I. Briefaan mij, d.d. 4 maart It)93.
272. Het gedeelte over Van Andel is gebaseerd op een gesprek met haar,

d.d. 26 februari 1992
273· Brief d. d. 24 juni I 94·I Collectie F. Bordewijk, zoon van Johann.
274·  Zie voor een ander voorbeeld van deze spontaniteit ook xt, 46
275·  Van een typiste op kantoor moet hij gezegd hebben dat ze 'zo mooi

loopt, als een mannequin.'
276.  LM. Op  I 4 juli  I 943 stiturde I)e Wereldbibliotheek Bordewijk een

presentexemplaar van De laatste eer - dat helemaal niet zo best liep! -
afkonistig uit de laatste 2000 exemparen van de eerste druk die toen
ineens in de handel werden gebracht, dit wegens de grote vraag naar
literatuur. Het verschraalde aanbod op de boekenmarkt deed lezers

naar boeken grijpen die hen voor het uitbreken van de oorlog nau-

347



welijks aangetrokken hadden, zoals in het geval van De laatste eer.

277· Het gesprek voltrok zich tijdens een bijeenkomst van de Maatschap-
pij der Nederlandsche Letterkunde  op  7 juni  I94 I.  Het  betreffende
dagboek is in het bezit van Kees Lekkerkerker, die de dagboeken
van Van Lokhorst bij testament heeft gekregen.

278. De passage over de verhouding tussen Bordewijk en zijn jongste
broerJohann is gebaseerd op een gesprek met diens zoon, Ferdinand
Bordewijk, d.d. 24 maart 1993

279'   Collectie F. Bordewijk, zoon van Johann.
280. Over. p. 39·
281. LM.
282. Dr. Richter Roegholt: De Geschiedenis van De Bezee 84 1942-1972.

Anisterdam,   I 972.
283.  Frif Nederland, 13 maart I 993· P. 78-79·
284· Zie nummer 283, P. 79
285. Briefd.d. 24 november I 944· LM.
286. Gebaseerd op een gesprek met mevrouw H.L Veltman-Arntzenius,

d.d. 30 september It,92, en een telefoongesprek met de heer A.C.
Arntzenius, zoon van de arts.

287.  Brief d.d. 17 januari I 992 van F. Koopstra aan mil.
288.  Zie nummer 283.
189.    Ach  lieve  tijd,  750 jaar  Den  Haag  en  de  Hagenaars  en  him  nike  verleden.

Aflevering 1, Zwolle, [I 984]· P· 26.
290. Over. p. 25. Zie voor deze angstdroom ook nog xi, 50: 'Laat ik nog

vermelden dat ik tijdens de bezetting herhaaldelijk droomde mijn huis
te nioeten ofte hebben verlaten.'

29 1.   William Rothuizen: 'Bordewijk, De angsten    van een deftige
kwibus'. In: Haagse  Post, II december 1982. p. 46.

292. Een treffend, anoniem verslag van de gebeurtenis werd opgenomen
in Geert Mak: Reportages uit  Nederland, De geschiedenis in meer dan hon-
derd ooggetuige,iverslagen. Amsterdam, I 992. P 328-330·

293· Telefoongesprek d.d. 4 juni 1992
294·  Manuscript in collectie R.F. Bordewijk.
295· LM. Het Leidse bezoek van Donkersloot werd geiliemoreerd door

Bordewijk in een brief van 3 I  mei  1947 (LM).
296.  LM. Hierniee in tegenspraak lijkt een herinnering uit 1954 te zijn, be-

schreven in Haawse nii)'meripige,i: 'Maar achter weggeslagen boeken-
kastdeuren, onder een guirlandegewijs neerhangend plafond, voorbij
dichte wolken stofschemerden de boeken in hun ongeschonden
rijen.' XI, 50.

297.  01'er. p. 25-26. De foto werd opgenonien in xiIi, 464· (Daar wordt
foutiefhuisnummer 1 1 3 vermeld.)
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298. Zie nummer 29 I
299.  Zie nummer 297, P. 26.
300. Friese koerier,  I 7 juni I965·
30 I.   In een brief aan  M.  Stol,  van   I 2 augustus   I 96 1, schreef Bordewijk

over de bron van de beschrijving van de rattenkoning uit Rood  paleis,

die waarschijnlijk terugging op de laatste vooroorlogse uitgave van

Meyer's Lexicon. In dezelfde brief is ook nog een verwijzing opge-
nornen naar de encyclopedie van Brehm, die hij na de oorlog heeft

kunnen verwerven. Bordewijk gaf Stol de precieze vindplaats op, in
Brehm, van een artikel over de rattenkoning, en noemde Brehms

werk onderhoudend. LM.

HOOFDSl'UK NEGEN

302. Adriaan Venema: Schrijvers,   uitgevers   en   hun collaboratie. Deel 3A De
kleine collaboratie. Amsterdam,   [z j.] .   p.    2 I 7· Verder geeft   Hans

Mulder in zijn Klinst in crisis en  bezetti,W.  Utrecht/Antwerpen,  [ I 978]

tal van voorbeelden van activiteiten ter voorbereiding van de naoor-

logse kunstzuivering.
303. LM.
304· Over. p. 26.
305· Briefaan Naeff, d.d. 2 I juni I 945· LM.

306.  Voor het hoofdstuk over het functioneren van de ereraden, en in het

bijzonder die der letterkunde, is gebruik gemaakt van Dr. N.K.C.A.
in 't Veld: De everaden voor de kunst en de zitiven'ng van kunstenaars, Een

bijdrage tot de geschiedschrijving van de zuivering van het vyije beroep. 's-

Gravenhage,  I 98 I . (Cahiers over Nederland en de Tweede Wereld-
oorlog nummer I.) Daarnaast van het Archief van de ereraden voor

de kunst dat berust in het Ministerie van Onderwijs en Wetenschap-
pen; daaruit nummer I 89 (ereraad voor de letterkunde), Centrale In-

ventarisnummer 24.
307·  In 't Veld (nummer 306). p. I 03.
308.  Van juli  I 945 tot het einde van het jaar kwarn men bijvoorbeeld

tweeentwintig maal bijeen. Bordewijk miste daarvan 6/n bijeen-

konist.

309· Door Bordewijk eens omschreven als 'de artistiek aangelegde geleer-

de'.(xI, 64)
310.  Eruit per I 4 augustus I 945
3 I I.   Eruit per  I 7 juli  I 945·
3 I 2,   In de vergadering van I I  september stelde secretaris Tergast voor het

zuivenngsproces te versnellen, want anders glipten er enkele 'foute'
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kunstenaars door de mazen van het net. De notulen hierover: 'De
voorzitter gelooft dat de Raad daartoe noodgedwongen wel zal moe-
ten overgaan, hoewel hij in principe altijd wel liever de menschen
eerst zou hooren.'

3 I 3·  Zie nummer 307, P· 61.
3 I 4·  Zie nummer 307, P. 91
315·  Jan Gerhard Toonder: De spin in de badkuip Amsterdam, 1976. p. I 86.
3 I 6. Zie nummer 3 Ij, P I 87.  In  't Veld merkt  over de creraad  nog op.

'[...] de overtuiging dringt zich aan de huidige beschouwer op, dat de
ereraad voor de letterkunde met verregaande slordigheid te werk
ging, meer nog dan de andere ereraden.' Zie nummer 307, P. 39.

3IB  Zie nummer 315. P· I92.
318. Zie nummer 3 I 7.
3 I 9. Zie nummer 3 I 5, P. I 93·
320. Zie numnier 3ISPI94·
321.    Omzien   in   verwondering,   Herinneringen   van   Annie   Romein-Verschoor.

Amsterdam, [z j.]. Decl II. p. I 16-I I 7.
322. Sjoerd Leiker: De waterklok, Herinneringen en beschouwi,Wen. Anister-

dam, 19#I. p. 72-75·
323.   Exemplaar in het bezit van Robert Gaarlandt.
324· Zie nunimer 307, p. 90.
325·  Zie nummer 307, P. 99·
326. Zie nummer 307, P. LOI.
327. Zie nummer 307, p. 103
328. De volledige tekst van het verhoor is te vinden in Wam de Moor:

Van   Oudshoorn,   Biografe  van  de   ambtenaar-schrijver J.K. Feijlbrief. Boek
tWee I933-I951. Amsterdam, [zj.]. p. 650-653·

329. Zie nunlmer 307, P. 43
330· Zie nummer 307, P. ION.
33 I. In tegenstelling tot wat In 't Veld beweert, die schrijft dat de ereraad

voor architectuur pas een maand later haar ontslag indiende. Zie
nummer 307, P. I09.

332.   Intussen   was   A. Romein-Verschoor medio     I 946   toegetreden   en
volgde Sjoerd Leiker Tergast op als secretaris.

333· Zie nummer 307, P. I IO.
334·  Archiefvan de ereraden (zie nummer 306)
335. Zie nummer307, P. III.
336. LM.
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HOOFDSTUK TIEN

337· J.A. Dautzenberg & Will Tromp: Ik ben eerst  advocaat,  dan  schrijver,
Teksten  van  en over F. Bordewiik. [Amsterdam],  [z j.].  p.  24

338. Dat Bordewijk een bewonderaar  was  van  haar werk,  is me verteld
door zijn dochter Nina.

339· Rico Bulthuis doelde waarschijnlijk  op de tentoonstelling  in    I 937
toen hij schreefi 'Het beroemde schoolkind Roswitha Bitterlich zat
er [in het Haagse 'Huize Kleykamp'] goed bewaakt in de tuill haar
huiswerk te maken, terwijl duizenden bezoekers door de vier zalen
schuifelden waar de tekeningen en schilderijen van het wonderkind
waren uitgestald.' Uit: De dagen na donderdag, Aantekeningen uit de cri-

sigaren. Anisterdani Ienz.1, Iz j.]. p. I 86.
340· Zie nulnmer 337, P· 27
34 I. Maria Louisa  was  in   1 892 in Utrecht geboren en gebruikte Louise

van Holthe tot Echten als schildersnaam.
342. UBL, LTK I 994
343· Briefd.d. 5 maart 1947· UBL, LTK 1994
344·   Op   28  september    1949 correspondeerde Bordewijk opnieuw Illet

Amoene van Haersolte   (UBL,   LTK   1994)·   Ze had Bordewijk   haar
nieuwe boek De komeet eli het harlekijntje gestuurd. Hij bedankte haar
en schreef het misschien voor de krant te zullen bespreken. Inder-
daad verscheen een klein jaar later een recensie,  die vrij positief uit-
viel (XII, 428-431).
Naar aanleiding van haar zwakke gezondheid merkte Bordewijk op
zo ongeveer hersteld te zijn van zijn ziekte. Van Haersolte was, sinds
haar  huwelijk  in    I Q I 6, regelmatig ernstig  ziek  en  leed aan aange-

zichtspijnen. Later openbaarde zich, aldus Hans Edinga, een kwaal
Illet uitzaaiingen. Ze leefile  van   1890-1952.  Over haar leven publi-
ceerde Edinga een schets in het jaarboek  van  de  maatschappij  der  Neder-
landse letterial,ide le Leiden, 1 965-I 966. Leiden, I967· 7I-76.

345·  Zie ook Reinold Vugs: 'De man met de geknepen sterrewichelaars-
blik, Bordewijk tegenover Vestdijk'.  In:  De  Gids  I 54  (1991),  num-
nier 9. p. 7 I 2-720.

346. Ton Anbeek: Na de oorlog, De Nederlandse roman 1945-1960. Anister-
dam, 1986. p. 39

347· Twee citaten spreken, althans wat de lezer aangaat, boekdelen: 'Maar
de moralist, die achter de krantrecensent niet geheel verloren mag
gaan, moet toch waarschuwen voor het zwoele van enkele verzen'.

(xII, 600), in het geval van verzen van Michael Deak, en 'Wil men
van mij als moralist nog iets weten, dan zeg ik: te enen male onge-
vaarlijk: (xIII, 57) Een opmerking naar aanleiding van Vestdijks ro-
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man met de frivole titel De dokter en  het lichte meisje.
Een voorbeeld van de 'opvoeding' van een schrijver vinden we in de
bespreking van De avonden: 'Ik schrijfdeze bezwaren [...] vooral neer
omdat ik hoop dat Van het Reve het met mij eens zal zijn en er dan
zijn voordeel mee willen doen: (xII, I 69-170)

348. Zie bijvoorbeeld Vrij Nededand, 9 november 199 I . Daarin beschreef
Hans Righart een wetenschappelijk experiment uit het begin van de
eeuw, in Londen, waar gepoogd werd een orang-oetang met een
prostituBe te laten paren.

349· Mevrouw H.L. Veltman-Arntzenius kan zich nog goed herinneren
dat, toen het boek uitkwam, het door velen als pervers ervaren werd.
Gesprek  d.d. 30 september  I 992

350·  W. Bronzwaer: 'Bordewijks 'Noorderlicht' '. In: Tirade 25 (1981). p.
428-429

35 I. Bordewijk wijdde  in  een  niet  in het Ferzameld Wed: opgenonien
stukje in Elseviers   Weekblad  van 12 maart  I 960,  in de  nieuwe  rubriek
'Voorkeuren', bewonderende woorden aan een gedicht van de zo
jong gestorven dichter, die beschouwd werd als de heraut van de
Vijftigers, zoals Perk een eeuw eerder door Kloos gelanceerd was als
voorloper van de beweging van Tachtig.

HOOFDSTUK ELF

352. In ieder geval  is  er  wel een brief overgeleverd van Kitty de josselin
de Jong aan JJ· de Gelder, waarin de kandidatuur van Bordewijk  ter
sprake komt: 'Natuurlijk zal ik graig mijn naam geven voor een can-
didatuur  van  Mr. F. Bordewijk  in het Bestuur der  Maatschappij.  Ik
bewonder zijn werk zeer en ben overtuigd dat hij in het Bestuur vol-
komen op zijn plaats zal zijn.' Brief d.d. I november 1945· UBL, Ar-
chief Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde.  stuk  I N I.

353· Zie numnier 352
354·   Adriaan Venenia. Schrijvers,  uitgevers  en  hun collaboratie. Deel 1 Het

systeem. Anisterdam, [zj.]. p. I 63-164
3 55·   Jaarboek   van   de   Maatschappij   der   Nederlandsche   Letterkunde   te   Leiden,

I 943-1945· Leiden, 1946
356. Zie nummer 352, stuk 184.
357·   In  I 956 maakte Bordewijk  deel  uit van  de jury  die Anna Blaman  de

P.C. Hooft-prijs I 956 toekende. Andere leden waren: V.E. van
Vriesland (voorzitter), Clara Eggink, WJ.C. Buitendijk, Bernard
Verhoeven en HJ. Michael (ambtelijk secretaris).

358.   Victor E. van Vriesland: F. Bordewiik,  Een inteidi,ig  tot  e,1 ketize  uit  zij,1
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Iverk. 's-Gravenhage,  I 949.
359· LM.
360. Victor Varangot: 'Bordewijk en de schilderkunst'. In: Critisch Bulle-

till. Speciaal nummer 'Pen en penseel', zomer I947· P· I 49-157·

361. LM,
362. V. Varangot: 'Bordewijk'. In: Proloog,  Alge,neen  Cultureel  mamidblad

van dejonge ge,ieratie 2  (jan.  1947), nummer  I.  p.  23-24·

363. LM. Gesprek met Kees Lekkerkerker d.d.  I 5  deceniber  I 993
364· Ritter deed dit in de periode it)28-It)57·
365. uBu, collectie P.H. RitterJr..
366. Zie nummer 365.
367. Zie nummer 365.
368.  Zie nummer 365
369.   LM, N.484 Archief Nijgh & Van Ditmar (lade xIII, niap  184F)
370. LM.
37I. LM.

372.  Archiefvan de ereraden voor de kunst. Ministerie van Onderwijs en
Wetenschappen; daaruit numnier 189 (ereraad voor de letterkunde),
Centrale Inventarisnumnier 24.

373· LM.
374·  Gebaseerd op het Archiefvan de Commissie inzake subsidiering van

voorstellingen en uitvoeringen met kunstwaarde    192 I- 1949·   GDH,
bnr. 883.

375· Overigens was, zo aan de notulen te zien, het aantal vergaderingen
niet spectaculair groot, dus Bordewijk is hier waarschijnlijk niet veel
tijd mee kwut geweest.

376.  Toen hij in Belgie op zijn belevenissen van het jaar ervoor terug-
kwani, refereerde hij enkele nialen aan Zola's meesterwerk: '[...]
men trof nergens de verstikkende hitte die Zola in Germinal be-
schrijft' en: 'Er was nog iets dat mij opviel, omdat ik dacht aan de
toestanden in Ger,ni,ial beschreven.' (xIII, 384)

377·  In 'De andere facet' schreef Bordewijks vrouw dat ze, gedurende
hun verlovingsjaren, beiden hun krachten hebben beproefd op de te-
ken- en schilderkunst. Over. p. 20.

378. In het Utrechtsch Nieuwsblad vgin 26 jUli IS)47 noemde Bordewijk Ver-
meer zelfs surrealist. (XII, 134)

379· LM.
380. M. Nijhoff: 'Over eigen werk'. 111: Ferzameld werk 2. 's-Gravenhage

[enz.], I961. p. I 165·
3 8 I. Willink heeft over deze betiteling gezegd:  'Laat nien  inij  niet als  nia-

gisch realist boekstaven.  Zelf heb  ik  me - maar de etiketten moesten
nu eenmaal worden geplakt - geen magisch realist gevoeld. Hierom:
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magie heeft  iets van geheimzinnigheid. Wonderdoenerij.  En  dat
speelt niet op mijn doeken. Ik beschouw me liever en eerder als een

fantastisch realist. Mijn kunst is meer imaginair realisme. De uit de
verbeelding geschilderde werkelijkheid.' Geciteerd in: J. Mulder:
Willinks  waarheid,  en  het  dagboek  van Sylvia. [Baarn], [I 9831· P. 107

382.  Vergelijk ook het artikel van Varangot. Zie nunimer 360.
383. Ook opgenomen in Het gele huis te hutir en verhiturd aan tien schnjvers

Uit I 940 en in de bundel Zwanenpolder.
384. Daarnaast heeft Bordewijk zich voor zijn schets  'Even voor het wak-

ker worden' (VII, I 60-16!) laten inspireren door werk van Willink.
385.  Menno ter Break: Verzameld Werk. Deel 6. Amsterdam, It)49· P· 546-

550·

386. LM.
387.   Waarin overigens ook vijfverhalen  uit de tweede druk van De koren-

harp zijn opgenomen.
388. Manuscript in collectie R..F. Bordewijk.
38).   Voor de voorbereidingen   voor het verzameld werk baseer   ik  me

grotendeels op Margriet Schoorl: Volksbezit of matisoleum?,  Editieperi-
kelen rond de uitgave van het verzameld werk van Lbuis Coupems. Leiden,

I 989. Doctoraalscriptie vakgroep Nederlands Rijksuniversiteit  Lei-
den.

390. Het krabbeltje is te vinden in het zogenaamde 'Matrikel-Boek',
waarin de leerlingen geregistreerd werden. Dit maakt deel uit van
het archiefvan het Gyninasium Haganum. GDH, bnr. 542.

39 I. Over. p. 26.
392. I)e negen kleine stukjes die hij Hernians stuurde, later gebundeld in

De  korenharp,  Nieuwe reeks, verschenen in het januari-nunimer  I948
van  Critent,m.  In  een  PS bijde brief vern" eldde Bordewijk:  'Ik heb
'Conserve' gelezen en vond het zder interessant.' LM.

393· LM, V.3755 3 I a (Lidmaatschap A-B).
394·  Brief d.d. 1 I februari 1948. LM.
395· Brief d.d. 2 niaart I 948. LM.
396. LM.
397. Zie numnier 388.

HOOFDSTUK TWAALF

398.  Dateringen in LM, B.743 H I.
399. De roman zou eerst 'Aurora Borealis' heten (xi, 482).
400.  Manuscript De Korenharp Nalezing I: collectie R.F. Bordewijk.
40 1.   Niet veel later zou dat adres Lange Nieuwstraat  187 worden.
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402. Gregoor. p. 54
403·  Respectievelijk 'De wolken', 'De banden', 'De pijlen', 'De draperie'

en 'De kroon'.
404· W. Bronzwaer: 'Bordewijks 'Noorderlicht' '. In: Tirade 15 (198 I). p.

419-442.

405· Johannes, broer van Aga, observeert haar en stelt vast: 'En uit dit dar-
tel, geladen, grillig en uitbundig leven in het heden verklaarde hij
ook haar totale onverschilligheid voor het wereldgebeuren dat zich
aankondigde; bij haar geen dolle angst voor een catastrofe, geen
spookbeelden, geen zenuwen.' (Ill, 697)

406.  Ansichtkaart d.d. 29 juli I 948. LM.
407·  Voor het gedeelte over het Anjerfonds wordt gesteund op: ARA Il, ar-

chief Prins Bernhardfonds  (nr. 2.19.034·01). Gebruikte nunimers:
83-86,91, 122, 123 en I 30.

408.  Voor een uitgebreide geschiedschrijving van het pBF, zie Jaap Ver-
heul en Joost Dankers: Tot staild  geko,nen  inet  stetill  vati...,   Viiftig  jaar
Prins  Beniliard Fonds, I 940- 1990. [Z.p.], [ I 990]

409.  Geciteerd uit Provinciale A/manak voor Zuid-Holland 65 (I953)· P· 33·
4Io. GDH, bnr. 610 (nummer 1.854·3 Letteren Couperusavond). De be-

treffende correspondentie bevindt zicli in dit archief.
4II. UBL, ArchiefMaatschappij der Nederlandsche Letterkunde, stuk 185.
4 I 2.  'Plato's dood' heeft in ieder geval eeti uitvoering beleefd door CREA

Theaterkoor, zo meldde de NRC Op 12 februari  1990.
4 I 3. LM.
4I 4. Over. p. 27.
4IS.  Dr. N.K.C.A. in 't Veld: De zuivering van  arisen  en  advocaten.  Een  bij-

drage tot de geschiedschrijving van de zuivering van het vnje beroep. 's-Gra-
venhage, I983 (Cahiers over Nederland en de Tweede Wereldoor-
log nummer 5). P. 12-13·

416. Zie numnier 4 I 5, P. 83-84.
4I'7. F. Bordewijk: De fruitkar. Inleiding ['Bordewijk's 'miskende' verha-

len'] W.F. Hermans. 's-Gravenhage, [zj.]. p. 9.
418.     Elsevim  Magazine, 29 november I 986.
4IA LM, V.3755 31 a (Lidmaatschap A-B).
420.  Brief d.d. 26 juli I 949· Zie nummer 419.
421.   Pierre  H. Dubois: 'Kritiek ;tls Hogeschool der bewering'.  In:   Het

boek van nu 8 (september I 954)· P. I-2.
422. Pierre H. Dubois: Memoranda, Een soort van Reluk (1952-1980). Ani-

sterdam, [zj.]. p. 47·
423. De gegevens over de onteigeningszaken die Bordewijk behandeld

heeft, zijn geput uit correspondentie en documenten in het GS. Geen
archief- maar wel een doosnummer: 15 (Diverse aankopen).
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424·  'Voor een geoefend oog zijn stadsplattegronden interessante objecten
en het meest als ze de grondlijnen gebouw voor gebouw aangeven.
Ze stellen vooral dan de fantasie van de kijker in werking, want op
deze verfijnde streepjes trekt hij vanzelf kavel na kavel de straten  en
de buurtschappen op van  een tot spel gedreven geest.'  (XI, 6I 4)
Bordewijk zou gedurende de oorlogsjaren ook wel op zijn kantoor
geschreven hebben (in lunchtijd, van half een tot twee uur), aldus

zijn oude confrater Mr. A.F.A. van Velzen. Wat stadsplattegronden
betreft; Van Velzen kan zich nog herinneren dat Bordewijk aan zijn
Apollyon werkte met Baedeker's plattegrond van Londen voor zich.
Gesprek  d.d.  I 2 augustus  I 99 I.

425· Bericht onder meer in Het Faderland van  I 0 januari I 950.
426, LM.
427. LM, L.7241 B Ib. Uit de briefwisseling van Alina Blaman met Van

Lokhorst blijkt dat de laatste  op  I 7 januari  I 950 een lezing heeft ge-
houden over Van Oudshoorn in de Haagse Pulchri Studio. Geba-
seerd op Anna Blaman: Ik schrilf het je grof-eerlijk, Briefwisseling met
Emmy van Lokhorst en Sonja H/itstein. Ingeleid en bezorgd door Aad
Meinderts. Amsterdam, [zj.]. Overigens meldt de tekstbezorger in
een noot op pagina 88 dat de lezing op dinsdag I 6 januari plaatsvond,
wat  onjuist is. Ze heeft de lezingen op maandag I 6 en dinsdag  I 7 ja-
nuari gehouden, later nog eens op I 4 november en 20 januari 195 I.
Ze zou deze lezing oorspronkelijk een week later in Amsterdam heb-
ben herhaald, maar zover is het niet gekomen.

428.  Brief d.d. 23 januari 1950. LM.
429.   Warn de  Moor:  Van  Oudshoorn,  Biografte van de  ambtenaar-schrijverj.K.

Feijlbrief. Boek twee 1933-1951. Amsterdam, [z j.]. p. 69I.
430·   In de krant besteedde Bordewijk in de editie  van  9 juni  195 I  aan-

dacht aan deze bijzondere uitgave. Zie daarvoor xII, 533-537

H()0FDSTUK DERTIEN

431. Manuscript (grotendeels) in collectie R.F. Bordewijk.
432.  Frans Kellendonk: Het werk van   de   achtste   dag,   Over   de   verlialen   va,1   F.

Bordewijk. Essay. 's-Gravenhage, [1985]. P. 26
433· Zie nummer 432, p. 28.
434· F. Bordewijk: De fntitkar. Inleiding ['Bordewijk's 'miskende' verha-

len'l W.F. Hermans. 's-Gravenhage, [zj.1. p. Io.
435·  Zie nummer 434, P· 12.
436.   Opgenomen als noot 9 bij Gerrit jan Kleinrensink:  'Passagedromen

bij Bordewijk'. In: Preludittin, Tiidsch4# poor literatuur 6 ( I989/I990),
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nummer 2. p. 59-77·
437· LM.
438. Mondelinge mededeling Nina Funke-Bordewijk.
439· Uit: Elseviers litterairsupplement,  22  mei  I 97 I.

440·  '[···] dat de oude Simon door een arglistige kunstgreep dier beide cor-

respondenten was weggelokt uit zijn eigen rijk, voorgoed.'  (vIII, 5 I)
44 I.     LM.

442.   Voor dit gedeelte werd gebruik geniaakt van het archief van de Jan
Campertstichting dat aldaar berust (Den Haag). Map: Jaarrekeningen
(etc.).

443· LM.
444·  LM.
445·   Gebaseerd  op ARA, archief van  de K.N.O.B. (nummer  2.19.0 I o)

Gebruikte nummers: I64, 165, 168 en 281.
446.  Geciteerd uit de algemene brochure die de bond uitgeeft.
447·  Brief van mevrouw E.B. Mayer-Swart aan mij, d.d. 30 september

I993 ·  Overigens was Bordewijk gedurende een aantal jaren nog lid
van  tenminste twee andere verenigingen. Sinds  I 945  komt  hij  voor
op de ledeillijsten van het Provinciaals Utreclits Genootschap van
Kunsten en Wetenschappen (Utrecht), waarvan  hij  lid  was tot begin
I953 · Daarnaast ontmoeten we zijn naam in de annalen van de Vere-
niging De Hollandsche Molen, gevestigd in Amsterdam.

448. LM.
449· Zie daarvoor xiiI, 40 I-402.
450. UBL, LTK I 994.
451.    Winkler  Prins  lexicon  van  de  Nederlandse  letterkunde,  Auteurs,  anonieme

werken, peTiodieken. Amsterdam/Brussel, MCMLXXXVI. Tweede druk.
P. I 70.

In hetjaarboek van de Maatschappii der Nederlandse letterkundevan  I965-
I 966 (p. 7 I -76) wijdde, zoals eerder werd vermeld, Hans Edinga een
herdenkingsartikel aan Amoene van Haersolte en haar werk. Daarin
schreef hij over haar ziekte: 'Zij leed, bij vlagen, in hoge mate aan
trigeminus-neuralgie - en zoals men weet behoren aangezichtspijnen
tot de ondragelijkste pijnen, die een mens te verduren krijgt.'

452. Alleen 'Het gevecht in de schoorsteen' is ouder, en gedateerd I 90 I-
I, maart I 947· Manuscript in collectie R.F. Bordewijk.

453 · Louis Bertrand: Kasper van der nat,ht (Gaspard de la nuit),   Verbeeldingen
in  de  trant van  Rembrandt  en Callot. Vertaald door Aart van der Leeuw.
Bezorgd en van een nabeschouwing voorzien door dr. J. Hulsker.
[Baarn], [I 982] . p. I 20.

454· Bordewijk leende, met vele tientallen anderen, zijn naam ook aan
het zogenaamde ere-comit6 ter herdenking van Jacob Israel de Haan.
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Hij maakte deel uit van de leden van het comitt van aanbeveling en
zag zijn naam gedrukt in de prospectus die uitgever G.A. van Oor-
schot  in   I 95 I   uitgaf ter  voorbereiding  van de Verzamelde gedichten,
een uitgave die in twee delen hetjaar erna verscheen.

455· Brief Hans Bordewijk aan mij, d.d. 7 juli I 99I.
456. Brief d.d. 21 mei 1952. LM.
457·  Het gaat om 'Vogelverschrikker vlucht voor de vogels'. Opgenomen

in vIII, 656-666.
458. LM.

459· Briefd.d. 26 juni I952. LM. V.3755 3 I a (Lidmaatschap A-B).
460. LM.
46 1. LM.

462. LM.
463.   uBL, Archief Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde, stuk I 89.
464.  Voor de diverse brief#isselingen dank ik 66 Vaartjes, die de brieven

beheert. Deze briefvan Bordewijk aan Naeffvan 27 mei I 952 komt
uit zijn Naeff-archief.

465. Margriet Schoorl: Volksbezit of mausoleum?,  Editieperikelen rond  de ilit-

gave van het verzameld werk van Louis Coupents. Leiden, I 989. Docto-
raalscriptie vakgroep Nederlands Rijksuniversiteit Leiden.

HOOFDSTUK VEERTIEN

466. 'Roman wil zowen: beschrijving van leven en onderlinge aanraking
tussen familie- ofandere maatschappelijke kringen.' (xiI, 603)

467. H.F. Bordewijk in briefaan mij, d.d. 7 juli I 99 I.
468. De 111ededeling over joodse onderduikers is mij mondeling gedaan

door dochter Nina.
469.  Elders in de roman wordt op de droom teruggekomen: 'En het derde

[liclitpunt] betrof zijn vrijblijven, nu al sedert maanden, in feite se-
dert het stationair worden van zijn kwaal, - het vrijblijven van de
ontstellende dromen dat hij zijn huis moest ofhad verlaten, wat hem
vaak als beangstigende voorbode voorgekomen was.' (Iv. 366)

470·  Over. p. 25.
471. Zie nummer 470, p. 27.
472. LM.
473· LM, B 1683 B Ib.
474· Briefd.d. 8 mei 1954· LM.
475· Brief d.d. I4 juni I954· LM.
476.   'Hij  was  een heel rustige, maar welsprekende  man.' Zo herinnerde

C. Swartbol, chefvan de civiele griffie aan de Rotterdamse arrondis-
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sementsrechtbank, zich in de Haagse Post van 8 mei   I 965

477·  Dochter Nina: 'Vader was iemand die oude buurten ging afstropen -
op architectoliisch gebied natuurlijk -, daar was hij altijd aan het

dwalen. Hij ging ook vrij geregeld naar Amsterdam, om 'geveltjes te

kijken' zoals dat bij hem heette. Daar liep hij dan zo door de straten
te kijken, te genieteii. ofzich te ergeren als er iets bij was wat hij niet
mooi vond.' In J.A. Dautzenberg & Will Tromp: Ik ben cent  advocdat,

dan  schrijver,  Tekste,i  van  en  over  F. Bordewijk. [Amsterdam],  Iz j.].  p
24.

478. UBL, LTK I 994
479· Menno van der Laan: 'Hejnio Nia; het verhaal van een Haagse villa

en haar bewoners . In: jaarboek    1988   Gesciziedktmdige    Vereniging   Die

Haghe. p. I 27-147· Voor alle perikelen in het huis baseer ik me op dit
artikel en  op het prive-archief van de heer A J.  Poot. Om redenen
van privacy worden alleen de initialen van huisbewoners en betrok-
kenen gegeven, op het eclitpaar Van Vollenhove na, omdat dit in
Van der Laans artikel genoemd wordt.

480. De Bordewijks waren allebei geYnteresseerd in het wat meer 'alterna-
tieve circuit'. Dat moge onder andere blijken uit een opmerking in
Haagse mijmeringen. 'Een jaar of vijfentwintig eerder  [rond  19201  las

eens een kennis mijn gezin en mij de hand.' (xt, 50)
481. LM, B.743 B 2.
482.  Telefoongesprek d.d. 2 maart I 993 met mevrouw Van Zee-Pijtak.

HOOFDSTUK VIJFTIEN

483. Briefd.d. lo juni I954· LM.
484·  'Ik zou [...] in een roerloze atmosfeer binnen zes maanden zo dood

zijn als een pier.', gevolgd door de karakterisering van water als 'dat
heerlijkste der elementen'.  (xI,  I 5)

485.  GDH, bnr. 253 (archiefvan de Haagsche Kunstkring), nummers 94 en
I 06.

486. Al staat er een streepje voor Bordewijks naam op de ledenlijst van I
augustus  I 964 Wellicht dat hij toen heeft willen opzeggen.

487. Vergelijk: 'Want ik ben zelfs geen Nederlander; ik ben Hollander,
en ken alleen Holland op mij 11 duimpje: (xI, 538) En in 'Rotterdam
cursorisch' schreef hij: 'Hij [Bordewijk]  is nu eenmaal geen konno-
poliet maar Nederlander, geen Nederlander maar Hollander, geen
Hollander maar randstadter, en een onvolkomene ook nog (geen
Gouda, geen Utrecht, geen Haarleni).' (xi, 6 I 7)

488.  Vijfjaar tia de uitreikitig publiceerde hij 'Tegen de verveling, schrij-
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ven als tijdpassering', met de uitspraak: 'De schrijver is wel de auto-
didact bij uitstek, immers voor hem bestaat er geen bepaalde leer-
school.' (xI, 586)

489. Gregoor. p. 25-26.
490.   In een brief d.d.  I o maart  I 993  aan mij schreef pastoor F.M. Gelens

van Sambeek dat Bordewijk inderdaad f 500,- heeft geschonken. In
het Memoriale (dagboek) van de parochie is het regelge te vinden:
'Door de letterkundige Mr Bordewijk is aan de kerk f 500,- bedoeld
voor de restauratie  van de toren.'

49 I. LM.

492. Zie nummer 489, p. 22.
493 ·   Bordewijks  tijd bij Enkes is gereconstrueerd op basis  van  een  tele-

foongesprek d.d. 4 september I 993  met H.J. Verlaan, oud-medewer-
ker op directieniveau bij het bedrijf.

494· Een mooi beeld trouwens, zo'n lettergieterij in Bordewijks laatste

roman. Een soort eerbetoon aan de letters waarmee hij zijn schrijver-
schap als een taalarchitect heeft opgebouwd.

495· GS, Verzameling Handschriften (catalogusnummer 59I).
496. Het verslag is gebaseerd op W.0. Duys: 'Mr F. Bordewijk kreeg

SG-erepenning'. In: De Schiedamse Gemeenschap I (maart I 955), jrg.

7, P. 7-8.
497· Een voor velen bekende publikatie van Brachin, toenmaals hoogle-

raar aan de Sorbonne, zal ongetwijfeld zijn monografie van Anton
van Duinkerken zijn. Pierre Brachin: Anton van Duinkerken. [Z.P.],
[zj.]. (Ontmoetingen, Literaire monografieen)

498. LM.
499.  P. Brachin: 'Een enquete over de invloed van de Franse letteren op

de hedendaagse Noordnederlandse schrijvers:  In: De Gids  I 20 (aug.-
Sept. I957),P 137-I 59. Brachin heeft een soortgelijk onderzoek on-
der Vlaamse schrijvers gehouden, dat opgenomen werd in De Flaam-
se Gids 7 (juli If)57),4 Ie jrg., p. 385-401  en idem nummer 8 (augustus
I 957), P' 460-474

500. Voor Dickens, zie bijvoorbeeld xi, 2 I 6-224 over Bordewijks favoriet
Bleak House. Voor Woolfen Mansfield: xI, 564-566.

50 I. Zie onder meer xI, I 66-I 71 en 596-599.
502. LM,

503· Briefd.d. 4 december I957· LM.
504· Zie nummer 489, p. 22.
sos. Algemeen   Handelsblad, 22 september I 962.

Het zou me overigens niet verwonderen als Bordewijk ook nog op
een andere manier schatplichtig is geweest aan Zola, en dan met
name aan diens Genninal. In deze roman speelt de mijnwerkerskroeg
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'le Volcan' een rol. Wellicht heeft deze naam model gestaan voor het
caft 'Au VEsuve' (een vulkaan tenslotte) in het verhaal 'Veuve Vesu-
vius' uit de bundel Het eiberschild. Daarnaast kan Bordewijk aan deze
roman over een mijnwerkersgemeenschap een en ander over het on-
dergrondse leven ontleend hebben voor zijn fantastische vertelling
'Nachtelijk paardengetrappel'. Een detail is bijvoorbeeld het werk
dat paarden in de mijnen verrichten, de paarden die eveneens flink
wat werk verzetten in de vertelling. In 'Nachtelijk paardengetrappel'
wordt geschreven over een (ondergrondse) stal met twintig paarden,
gelegen aan het einde van een gang.  (vi,  235) Het getal tn de locatie
verdienen hier het volle accent. Uit Ger,iti,ial: 'Hij [de stal] lag links,
aan het eind van een korte gang [...] en kon twintig paarden herber-
gen.' Aangehaald uit: Emile Zola: De ,nij,1. Vertaald door Jan Ver-
steeg. Amsterdam, 1993· P· 60.

506. Zie onder meer xII, I 02-IO5.
507·Johan de Meester maakte in zijn bespreking van de tweede bundel

Fantastische vertellingen de fout door, op grond van de beschrijvingen
in het verhaal 'Tatjana', te veronderstellen dat de schrijver in Rus-
land geweest moest zijn. Bordewijk reageerde daar, meer dan veertig
jaar na dato, op met: 'De schrijver is er nooit geweest.' (vI, 708)

508. lets dergelijks kan ook opgaan voor een vertelling als 'In plenitudine
Christi', waarin een geval van godsdienstwaanzin wordt beschreven.
Siem Bakker verwees in zijn artikel 'Het oeuvre van Bordewijk' -
opgenomen in Preludium 2  ( I 989/ I 990), Se jaargang, p.  4-22 - in dit
verband naar een artikel van jojada Verrips. Deze publiceerde in de
NRC Van 23 januari 1988 over een drietal gevallen van godsdienst-
waanzin, onder de titel 'Door Gods hand verpletterd'. Daarin onder
andere het verhaal over een boerengezin dat - zoals in Bordewijks
vertelling - een knecht vermoordt. Deze geschiedenis speelde zich af
in de nacht van 2 op 3 februari I 900. Plaats van handeling: een boer-
derij in Appeltern.

509.  Het straatnamen-dossier is te vinden in het GDH, bnr. 07. I 55·2
Daaruit zijn ook de opgenomen citaten afkomstig. Lit.: Elly Beuken-
horst-Kamp: Schaditw, stemming en stil water, BordewOk en de Haagse
straatnamen. Oosterbeek, [zj.].

5 Io. GDH, Verzameling van de gemeenteraad  I957 (no. 366)
5 I I. Zie nummer 510. Handelingen van I juli I 957, P· 656.
5 I 2. Zie nummer  5 I  I.
513. Zie nurnmer5II,p. 654·
514· Zie hiervoor 'Zeven dagen in een klein, wit paleis'. xI, 553-555·
5 I 5.  Manuscript in collectie R.F. Bordewijk.
5 I 6. Een detail is ook nog de figuur van klokkenmaker Faar, waar Aurora
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enkele keren van droomt. 'Zij [Aurora] bevond zich in haar ouderlijk
huis, en de klokkenmaker Faar kwam binnen om de pendule gelijk
te zetten.' (v, 23 I) Deze Faar is gebaseerd op de Haagse klokkenma-
ker CJ. Fehr, die bij Bordewijks grootmoeder Van Bijlevelt de klok
kwam opwinden en gelijkzetten.

5 17·   In de collectie van R.F. Bordewijk.
518. LM.
5 1 9.   Mogelijk wat vergezocht  is  de naamsverwantschap tussen Kitty  en

Leo. Kitty is in het Engels een koosnaam voor 'kitten', dat o.a. 'jonge
kat' betekent. Leo is op zijn beurt weer Latijn voor leeuw, een kat-
achtige.

520. Zie nunimer 489, p. I 3
521.   Zie nunimer 509 (Beukenhorst-Kamp), p.  I 2.
522.  Voor de onigang tussen de twee broers baseer ik me op een gesprek

d.d. 24 maart 1993 met Ferdinand Bordewijk, zoon van Bordewijks
jongste broerJohann.

523. Het meest treffende voorbeeld van Bordewijks belangstelling  voor
architectuur  is  wel zijn optreden  van   I 6 maart   I 957  in  Rotterdam.
Het Rotterdains jaarboekje 1957 vermeldde   hierover   op   pagina    2 1:
'Onder auspicien van de Vereniging Bouwkunst en Vriendschap en
van de Rotterdamsche Kunstkring wordt in ecn van de zalen van
laatstgenoemde instelling een .font,n gehouden over de na-oorlogse
Rotterdanise architectitur onder leiding van ir. J.W.C. Baks, nir. F.
Bordewijk en Ch. Wentinck.'

H()()FDSTUK ZESTIEN

524. xi, 187 en 251-252.
525. Gregoor. p. 22-23
526.   1  nxi 1957; bijna een jaar na het uitkomen van de toneelstukken.
527. 20 juli I 956
528. Sesa,n atlas b(i de wereldgeschiedems. Decl 2, van Franse revolutie tot

heden. Apeldoorn (enz.). [zj.]. p. 233
529. Gegevens gebaseerd op brief van Nord aan mij, d.d. 20 oktober

1993.

De club kende trouwens een meer recente voorganger. In Elseviers
Weekblad van 17 november 1956, na de Russische inval dus, publi-
ceerde E.W.P. van Dam van Isselt, die ongeveer in deze tijd bij uit-
geverij Nijgh & Van Ditmar ging werken, een artikel met de kop
'De communisten blijven doorwroeten'. Van Dam was destijds alge-
meen  secretaris  van de Stichting 'Vrede en veiligheid',  die  in   I 95 I
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was opgericht door 'een kleine groep Nederlanders van verschillende
politieke richting, verontrust door de steeds toenemende activiteiten
der coniniunisten in Nederland'. Zo schreefVan Dam ter introductie
bij zijn stuk. De teneur van zijn betoog is buitengewoon anti-Sovjet,
waarin de nodige retoriek niet geschuwd wordt.

530·  Onder meer in een briefaan Naeff, d.d. Io februari I940. LM. Daarnaast

XII,  343: 'Van Eeden [...] bedierf enigerniate  een  toch heel bijzondere
roman door de gem;iniereerde titel 1/a,1 de koele meren des doods.'

531.  F. Bordewijk: Het vegetarisme van Mr. J.P. de Vries. [Met een nawoord
van R. Breugelmansl Utrecht, I 984· P· 52.

532. Zie nunliner 525, P. 45
533· Zie nummer 525, P· 46
534· Zie nummer 533·
535· I4· Over. p. 34·

536. Zie numnier 525, PIN.
537·  Aangehaald uit Alfred Kossniann. 'Geachte Confr6re'. In: Het Oog i„

't  Zeil 4 (april 1987), numnier 4. P. I 2-13.
538. Zie onder meer Reinold Vugs: 'De man met de geknepeii sterre-

wichelaarsblik, Bordewijk tegetiover Vestdijk'. Iii: De Gids   154
(I 99 I ), nummer 9. p. 712-720.

539· Dit gedeelte gaat terug  op het archief van  de Jan Campertstichting,
aldaar berustend  (Den Haag): juryrapporten  I 957

540. LM.
54I.  Allebei de kranten berichtten erover in hun editie  van  3 I  oktober

1957

542. Voor Bordewijks contacten  met Bert Bakker:   LM  en  LM,  B. 1683  B
Ib. De aangehaalde brieven zijn hieruit afkomstig.

543· LM.
544·  P. Brachin: 'Een enquBte over de invloed van de Franse letteren op

de hedendaagse Noordnederlandse schrijvers'.  In:  De  Gids  I 20  (aUg.-
Sept. 1957)· P. 158.

545· Drs. Ed Popelier: Wille,n   Frederik Hennans. Brugge [enz.], [19791
(Grote ontmoetingen, Literaire monografieen). p. 28.

546. Over. p. 36.
547· LM.
548. Zie nummer 546, p. 38-39.

HOOFDSTUK ZEVENTIEN

549. LM.
550. LM.
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5 5 I. Bordewijks neefen voornaamdrager Ferdinand Bordewijk  (zoon van
Johann, Bordewijks jongste broer) heeft medicijnen gestudeerd en is
later arts geworden. Toen Ferdinand studeerde, heeft Bordewijk
hem eens gezegd:  'Als ik geen jurist geworden was, zou ik medicij-
nen hebben gestudeerd.' Gesprek d.d. 24 maart  1993.

552.  Pierre H. Dubois: Me,noranda, Een soort van geluk (1952-1980) Arnster-
dam, [zj.]. p. 47·

553· Collectie R.F. Bordewijk.
554· Gregoor. p. I 8.
555·   Zie ook Bordewijks inleiding bij een heruitgave  van een aantal  fan-

tastische vertellingen: vI, 708-709 en 'Het bezwaar van gewijzigde
herdrukken': xiI, 524-527·

556. F. Bordewijk: De fnlitkar. Inleiding ['Bordewijk's 'miskende' verha-
len'] W.F. Hermans. 's-Gravenhage, [zj.]. p. g.

557· Brief d.d. 19 februari I959. LM.
558.  LM. De citaten zijn afkomstig uit deze brief.
559· Briefd.d. 22 juni 1959· LM.
560. Telefonische inlichten van mevrouw L. Meyster-Smets, dochter van

Mieke Sens. (Die dus haar meisjesnaam gebruikte.)
56 I. Kopie aanwezig in het 'dossier' Bordewijk in LM.
562. Zie nummer 558
563. Dit verhaal is een bewerking van  een oude vertelling, met praktisch

dezelfde titel, die in a0everingen verscheen in weekblad De vrijheid,
in de maanden mei en juni van I 923 Opgenomen in IX, 475-491

564. Zo blijkt uit Bordewijks brief aan Brachin d. d. 28 december I 959·
LM. (De briefvan Brachin is verloren gegaan.)

565. Toen het huis van de Bordewijks gebombardeerd werd, 3 maart
I 945, waren  de twee ruim dertig jaar getrouwd.

566.  Resp. LM, I november I946 en 29 maart en 4 april I 950
567. Johanna schreef in haar korte levenschets van haar man dat ze zijn

Bi,it had vertaald: 'Ik ben daar namelijk zeer trots op, want het was
verre van geniakkelijk voor het Bordewijkiaanse proza een equiva-
lent te vinden in het Engels, zonder dat dit de Engelse lezer volslagen
waanzin zou toeschijnen. En ik moet zeggen dat ik een h661 goed re-
sultaat had bereikt. U zult dit op mijn woord moeten geloven, want
het manuscript verbrandde kort na de voleinding bu het bombarde-
ment op het Bezuidenhout van 3 Maart  I 945· Eerlijkheidshalve ver-
meld ik hierbij dat ik het tenmaal aan een uitgever in Londen heb
voorgelegd en het weer thuis had, bijna voor het goed en wel ver-
zonden was. Zo zeker was hij ervan dat hij het niet wilde hebben.'

Over. p. 10.

568.     Literary Holland. Quartely Bulletin of the  Foundation for the  Promo-
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tion of the Translation of Dutch Literary Works. Nr.  I October
I956. p. 2.

569. Oversteegen vertelde me in een telefoongesprek dat het vooral
moeilijk was om oudere en gevestigde auteurs, zoals Bordewijk, 'aan
de man' te brengen. 'Met de jongeren liep het toch allemaal wat soe-
peler,' zo kon hij zich herinneren.

570· Passage gebaseerd  op  LM,  N. I 84 Archief Nijgh  & Van Ditmar  (Lade
Iv, map 47, 196 I)

57 I.     Tirade 4 (niei/juni I 960), numnier 4 I. p. I 33-138
572.  Elseviers Weekbtad, I.1 september I 960. Opgenomen in xI, 588-590.
573 ·   'Als niet de kunstwaarde het wint van de geloofs- ofpolitieke waar-

de, is het resultaat onvermijdelijk een werk van propaganda.' (xi,
560)

574· Gregoor. p. 49.
575· De verbinding oorlog-eenzaamheid/isolenient, en dan nog eens een

keer in een huis gesitueerd, roept ook Hermans' Het behouden huis uit
I952 (geschreven in  1950) in herinnering. Bordewijk schreef Her-
mans  erover,  in een brief van 8 januari   I 95 I. 'Het behouden  Huis
geeft de buitengewone verrassing van het aquarium'. Over. p. 31-43·

576.  In 'De hoofdbewoner' wordt overigens ook verwezen naar de wo-
ningnood die na de oorlog heerste, en naar de praktijk van het 'in-
woning verlenen', een situatie die nog voortduurde - zij het in min-
der ernstige mate - toen de bundel in I 960 verscheen.
Voor het geciteerde uit Meyrinks roman: Zie Gustav Meyrink: De
Golem. Roman. Vertaald door Wouter Donath Tieges. Amsterdam,
[I 973]·9 26.

577. Zie nunimer 574, P· 5 1-53·
578. Geen wonder dat Bordewijk en Hermans zich tot elkaars werk aan-

getrokken voelden. Ze deelden de belangstelling voor het surrealis-
me en gingen allebei uit van deze onkenbaarheid En van een chao-
tisch wereldbeeld.

579· Zie nummer 574, P. 57·

HOOFDSTUK ACHTTIEN

580. Gregoor. p. 39
5 8 I. Zie nummer  580.
582. Zie nummer 580, p. 41
583.  Over. p. 26.
584. Zie nummer 580, P. 42.
585. Ferdinand Bordewijk, zoon van Bordewijks jongste broer Johann,
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herkent bijzonder veel van zijn oom in de figuur Bouwens, zo vertel-
de hij mij op 24 maart I 993·

586. In 'Allen tevreden' uit De ziwell,lers is te lezen: '[...] het sterven moest
een verplicht onderwijsvak zijn, al op de lagere school.' (Ix,  I I 8)

587. LM.

588.  Zie nummer 583, P· 38.
589. Elseviers  litterair  supplement, 22 mei  197 I.

Volgens achterneef Charles Bordewijk heeft Bordewijk in de jaren
vijftig ook een paar maal in de Leidse Stadsgehoorzaal gesproken. (te-
lefoongesprek d.d. 6 november I993)· Een voormalige kennis uit de
Rotaryclub Schiedam, de heer H. Faber, wist zich tijdens een ge-
sprek  d.d. 5 januari   I 994  te  herinneren  dat zijn dochter aan Borde-
wijk had gevraagd of hij een lezing bij  haar op school wilde geveii.
Deze nioet begin jaren vijftig hebben plaatsgevonden op het Rijn-
laiids Lyceuni in Wassenaar.

590. L.H. Wiener: Misantropenjaren,    Verzamelde verliale,1. Amsterdam,
I 990. p. 72.

59I. L.H. Wiener in een briefaan mij, d.d. 8 september 1993·
592. Briefd.d. 3 I oktober I 96 I. LM.
593·   Brief d.d. 27 april   I 962.  LM,  N. 184 Archief Nijgh  & Van Ditmar

(Lade VI, map 69, 1962).
594· Zie nummer 593
595·  Briefd.d. 30 mei 1962. Zie nummer 593·
596,  Helaas is er niets in de Avro-archieven overgeleverd van contracten/

briefwisselingen o.i.d. Van v66r  i97 I  resteert er vrijwel niets meer in
het archief. AldusJJ. van Herpen in een briefaan mij, d.d. 8 septem-
ber /992.

597· Briefaan lilij  d.d.  19 nov. 1990. Calis vond het verder heel opvallend

en ongebruikelijk dat Bordewijk geld voor het interview wilde heb-
ben.

In een In nienioriam-stuk uit de HaaRse Post van 8 niei   I 965  werd
daarover vermeld:  'Toen het Algemeen Handelsblad hem enkele ja-
ren geleden wilde interviewen, ging hij er ten slotte op in, maar uit-
sluitend na een betaling van f 50,-, een bedrag dat de krant grif be-
taalde.'

598.   Over deze trots over het werk van johanna nog het volgende.  Hans
Roest, die het echtpaar in de jaren vijftig leerde kennen - en de Bor-
dewijks ook enkele malen ontnioette - schreef mij  op  I 2 december
1993    'Ik  vond onze gesprekken over-allerlei echt verkwikkend,  ge-
animeerd.' En: 'Het waren prettige bezoeken; we spraken natuurlijk
ook over zijn werk, maar echt interessante dingen daaromtrent kan
ik me met meer herinneren. We spraken soms over de muziek van
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nievrouw en dan glunderde hij!'
599· Samenk/a,ik, december  I 962.  P.  60-6 I .

600. Zie onder meer haar 'De andere facet' ( Over. p 17-28) en het artikel
van Wouter Paap: 'Nederlandsche componisten van onzen tijd. IV
Johanna Bordewijk-Roepman. In: Mensch en  melodie,  Algemee,1  Neder-
landsch  maandblad poor mtiziek  I (I 946), aftevering 4. P. IOI-I06.

60 L Het gedeelte over de carridre van Johanna is voornamelijk gebaseerd
op het artikel van Paap (zie nummer 600).

602.  Johaii B.W. Polak schreef niij  op  I 8 juni  1 99 I  dat  hij een zeer goed
contact had inet Johanna, 'die ik teksten heb aangeleverd van Rim-
baud om op muziek te zetten. Wat daarvan geworden is weet ik ech-
ter niet.' Het gaat vanzelfsprekend niet om materiaal voor 'Les Illu-
minations', want Polak was van  1928.

603 ·   Ach  lieve  tijd,  750 jaar  Den  Haag  en  de  Hagenaars  en  litin  «ilze  verleden.
Aflevering I, Zwolle, [I 984]. P. 23. Er is ook nog een parallel met de
roman die in datzelfde jaar verscheen, Apollyon, waarin nu juist dat-
zelfde varidtt een vooraanstaande rol vervult.

604· Spieget van  de  Nedertandse  pofzie,   Van  de  Middeleet,wen   tot   en  met   de

Taclitigers. Samengesteld door dr Victor E. van Vriesland. Anister-
darn, Izj.]. p. 58 I.

605·   Ontleend  aan  Dr.  Richter Roegholt: De Geschiedenis van De Bezige
BIO 1942-1972. Amsterdam, 1972. p. 66.

606. Johanna heeft  ook van het begin  af aan Bordewijks werk gelezen  en
becommentarieerd, dus van 'collaboratie' kan zeker gesproken wor-
den. Zie o.a. xi, 484: '[...1 er konit zelden een boek van mij uit dat
niet eerst door niijn vrouw is gelezen, terwijl ik uiteraard van haar
opmerkingen dikwijls partij trek.'
'In de eigenhandig geschreven partituren van mijn moeder kon hij
tijdens het lezen een vergeten mol- of kruisteken ontdekken.' Zo
herinnert dochter Nina zich.
Er werd daarnaast ook gemusiceerd in huize Bordewijk: 'Van huis
uit muzikaal en een groot liefhebber van zowel moderne als klassieke
muziek, wist hij deze liefde te ontwikkelen tot het peil van een bo-
ven de middelmaat uitstekende pianist en violist. Het kon dan ook
niet uitblijven dat niijn broer en ik, toen I I en 8 jaar oud, met een
moeder die als componiste haar sporen heeft verdiend, eveneens een
instrument ter bespeling kregen toegewezen: hij viool, ik cello. On-
danks mijn protesten, daar ik liever pianolessen had gehad, vormden
wij, althans voor de privtsfeer van ons tehuis, een redelijk kwartet.'
Beide citaten uit Elseviers litterair supplement, 22 mei 1971

607. LM, B.1683 B Ib.
608. Brief d.d. 16 november 1962. LM.
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609.   Zie nummer 607·
6 Io. Brief d.d. 19 februari 1963. LM.
6II. Zie nummer 6IO.
6 12. Zie nunimer 607.
6 1 3.   Gesprek  d.d. 2 december  I 993
6 I 4. Brief afkomstig  uit het archief van uitgeverij Bohn, Stafteu  &  Van

Loghum (voorheen Bohn, Scheltema & Holkema). Met dank aan de
heer F.R. Boland.

615· Zie nummer 614·
6 I6.  Collectie R. F. Bordewijk.
617. Over. p. 35· Bordewijks longontsteking werd kort gememoreerd in

de Haagse Post van 8 mei I965·
Voorts schreef Bordewijk op  I I  november  1964 aan G. Kamphuis,
secretaris van de jan Campertstichting: 'Helaas voorzie ik nu reeds de
as. bestuursvergadering en de uitreiking niet te kunnen bijwonen,
wegens de voorzichtigheid die ik in acht moet nemen. Hetzelfde
geldt voor het in ontvangst nemen van de zilveren penning der Ge-
meente, aan niij op 10. Io.64 toegekend. Het wordt stellig wel januari
eer ik mij met het Gemeentebestuur daarover kan verstaan.' Archief
Jan  Campertstichting dat aldaar berust  (Den  Haag). Map: Letterkun-
dige prijzen 1955-I 964.

618.   Zie  ook Anne  Wadman in de 1.£euwarder Courant van 26 juni   I 965
'..Men zou de gedachte kunnen opperen, dat zijn ziekte en naderende
dood hem verhinderd hebben aan deze roman de finishing touch te
geven.'

6 19.   Elsevien litterairsupplement,  22 mei I971.

620. I9 juni I965.
62 I.     I n De Golberto,is: 'Kent ze hem wel genoeg? Wie kent een ander?' (v,

5II)
622. 8 mei 1965
623.I4  mei   I 965 Typerend  is  nog  dat  in de roman de meest uitgebreid

beschreven begrafenis voorkomt uit het gehele werk.
624. Zie o.a. Het Parool  van   I 9 augustus  1965 en Tijd en Maasbode van 20

augustus I 965
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Bibliografie F. Bordewijk

Hieronder volgt - als een geheugensteuntje voor de lezer - een chronolo-
gische lijst met de belangrijkste, afzonderlijke publikaties in boekvorm, die
tijdens Bordewijks leven verschenen. Alleen de datum van de eerste druk
wordt vermeld. Tenzij anders wordt aangegeven zijn de boeken onder de
auteursnaam F. Bordewijk gepubliceerd. Voor een compleet overzicht: zie
deel  I 3 (P· 475-488)  van het Ferzameld Werk. Met dank aan Charlotte de
Cloet.

Ferdinand Johan Wilhelm Christiaan Karel Emil Bordewijk: Stellingen ter
verkrijging van den graad van doctor in de rechtswetenschap. Leiden, I 9 I 2.
Ton Ven: Paddestoelen. 's Gravenhage, I 9 I 6.
Fantastische venellingen Rotterdam, 19I 9
Fantastische vertellingen. Tweede bundel.  Rotterdam,  1923.
Fantastische vertellingen. Derde bundel. Rotterdam, I 924

Knorrende beesten. Utrecht,  I 933·
Blokken. Utrecht,  193 I

Biitt. Utrecht, I934
De laatste eer. Amsterdam-Sloterdijk,  1935·
Rood paleis. Rotterdam, I936.
De wingerdrank. Rotterdam, I 937·
Karakter. Roman van zoon en vader. Rotterdam,  I938.
De korenha,p. Rotterdam, I 940
Drie tooneelstukken. Rotterdam, I 940 [194 I]
Apollyon. Roman. Rotterdam, I 941.
Emile Mandeau: Verbrande erven.  Een plaatsbeschrijving. [Utrecht],  I 944·
Eiken van Dodona. Rotterdam, I 946.
Bij gaslicht. Rotterdam, 1947
Noorderlicht. Roman. Rotterdam-'s-Gravenhage, I 948.
Het eiberschild. Rotterdam-'s-Gravenhage,  I 949
Blokken, Knorrende beesten, Bint. Drie romans.
Rotterdam-'s-Gravenhage, 1949
Zwanenpolder. 20 verhalen. 's Graveland, I 949.
Vertellingen van generzijds. Rotterdam-'s-Gravenhage, 1950.
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Studit,1  in  volksstructuur.  Rotterdam-'s-Gravenhage,  I 95 I .
De  korenharp.  Nieuwe reeks. Rotterdam-'s-Gravenhage,  195 I.
De doopvont. Roman. Rotterdam-'s-Gravenhage,  1952.
Mevrouw en meneer Richebois. Twintig korte verhalen. 's-Gravenhage,  I 954·
Haagse mijmeringen. 's-Gravenhage, 1954·
Onderweg naar de Beacons.  Twaa/fkorte verhalen.  's-Gravenhage,  It)55·
Bloesemtak. Roman. 's-Gravenhage, 1955·
Halte  Noordstad.   Venneerderd  met  drie  ee,tacters  en  een  monoloog

Amsterdam, I 956.
Geachte conf*re.  Splendeurs  en  mis2res  van  het  beroep van advocaat.
Amsterdam, I 956.
Idem.  Tien parodiefn. 's-Gravenhage, 1957
De aktentas. Tien  korte verhalen. Amsterdam, 7958.
De  zigeuners.  Twaalf korte  verhalen  en  ee„ schets. Amsterdam,  [ I 959]
Centru,n van sti/te. 1/dfverhale,1.  's-Gravenhage-R„otterdam,  I 960.
Ton Ven: Paddestoelen. (Raad in) njnt.  's-Gravenhage-11.otterdani.  It)61.
Tiiding van ver. Roman. 's Gravenhage-Rotterdam,  196 I.
Ton Ven: Wandelingen  door Den Haag e,1 omstreken  lomstreeks  1895 1
's Gravenhage-Rotterdam, 1962,
Ton Ven:Jade, jaspis en jitterbug,  Wijsheid  en schoonheid  uit het leven van  baron

pan Stralen op n),n. 's Gravenhage-Rotterdam, I964
Lente.  Zeven verhalen. 's Gravenhage-Rotterdam, I 964.
De Golbertons. Roman. 's Gravenhage-Rotterdam,  [I 965].
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