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Elst, 22 oktober 2010 

 

Een Woord vooraf dient een woord van dank te bevatten. Welnu, dat valt mij niet moeilijk. 

Graag wil ik bedanken mijn begeleidend docent Hans Anten, die in sneltreinvaart al mijn 

meer en minder geslaagde pogingen om tot een zinnig geheel te komen, doorlas en van 

commentaar voorzag gedurende de afgelopen maanden. Verder ben ik zeer erkentelijk mijn 

levenspartner Rob, die mij altijd onvoorwaardelijk heeft gesteund gedurende de lange 

tijdspanne die mijn deeltijdstudie in beslag heeft genomen. Nooit heeft hij enige klacht geuit 

als ik weer in de boeken verdiept zat of geheel onaanspreekbaar was wegens nervositeit voor 

een zwaar tentamen – en ze waren zelden licht. Dank gaat om dezelfde reden uit naar mijn 

kinderen (Sophie, Laura en Julia), jegens wie ik gedurende tentamenperiodes niet altijd de 

meest geduldige en aandachtige moeder vrees te zijn geweest. Ook mijn schoonouders An en 

Joop verdienen hier een vermelding: moest ik naar Utrecht wegens studieverplichtingen, dan 

stonden zij altijd klaar om het thuisfront te versterken gedurende mijn afwezigheid. 

Het minder gemakkelijke gedeelte van het Woord vooraf volgt dan nu. Want ook over 

het proces van totstandkoming van deze scriptie dient daarin iets vermeld te staan. Dat proces 

was vooral een kwestie van vallen en weer opstaan. Dat ik een studie over het werk van 

Ferdinand Bordewijk wilde schrijven, wist ik vrij snel. Hans Anten was mij zeer behulpzaam 

in het aanreiken van ideeën voor een onderwerp. Hij vertelde mij dat Rood Paleis nog weinig 

bestudeerd was; een roman die ik al goed kende en met veel plezier gelezen had. Ik 

bewonderde daarin de stijl, de personagetekening en het melancholieke levensgevoel dat in de 

roman bij vlagen zo prachtig beschreven wordt.  

Zo begon ik aan deze scriptie, die ik in gedachten „mijn project‟ doopte. Voor mij was 

het belangrijk de roman goed mogelijk in beeld te brengen: contextuele aspecten, grondige 

romananalyse, receptie, maar ook relevante poëtica van de auteur. Volledigheid heb ik echter 

niet nagestreefd; een dergelijk streven alleen al had deze scriptie minstens twee maal zo lang 

doen worden en dat was te veel van het goede geweest. Tijdens het schrijven van Rood Paleis 

– een studie overviel me vaak het besef zoveel nog niet te weten. Uit die momenten van 

frustratie putte ik – paradoxaal genoeg – de vastberadenheid om dan toch zoveel mogelijk wél 

te weten te komen en met die kennis naar beste kunnen deze scriptie te voltooien. Rood Paleis 

– een studie is gemaakt vanuit een stellig besef van imperfectie, maar ook vanuit de bedoeling 

een bijdrage te leveren aan onderzoek naar het werk van de auteur Ferdinand Bordewijk, uit 

wiens oeuvre Rood Paleis een van de magistrale hoogtepunten vormt.  
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Inleiding 

 

Rood Paleis: een bijzondere roman 

In het jaar 1936 verscheen Rood Paleis van Ferdinand Bordewijk. Rood Paleis, ondergang 

van een eeuw, zoals de volledige titel luidt, bevindt zich chronologisch gezien in een 

bijzondere positie: ingeklemd tussen Bint, roman van een zender uit 1934 en Karakter, roman 

van vader en zoon, uit 1938. Dat waren Bordewijks twee bekendste werken, die zijn naam 

definitief hebben gevestigd in de canon van de Nederlandse literatuur. Stilistisch gezien is 

Rood Paleis ten opzichte van Bint en Karakter een overgangswerk: het vertoont niet meer de 

uitgesproken lapidaire stijl die zo typerend is voor onder andere Bint en Blokken, maar de 

manier van vertellen is wel minder verhalend dan in Karakter en in veel van Bordewijks 

naoorlogse romans het geval is. Voorts is Rood Paleis de eerste roman van grotere omvang 

die Bordewijk publiceerde. Hoe dan ook, Rood Paleis is relatief minder bekend en minder 

bestudeerd dan bijvoorbeeld Bint en Karakter, maar zeker niet minder interessant. Wat Rood 

Paleis boeiend maakt, is onder andere de onalledaagse thematiek: de ondergang van het 

bordeel Rood Paleis en van de wereld der heren, waar Rood Paleis toe behoort. 

Het zijn ook de personages die ertoe bijdragen dat Rood Paleis een bijzondere roman 

is. Hier staan geen sterke personages centraal, met stalen zelftucht zoals in Bint en Karakter. 

Nee, het zijn vaak personages die twijfelen, voor verleiding bezwijken, hun zekerheden 

verliezen en ten onder gaan. Wie niet ten onder gaat, dankt dat vooral aan een slim 

zakeninstinct. Voortdurend heerst er spanning tussen twee polen: de negatieve Henri Leroy, 

de positieve Tijs Herdigein. De eerste personifieert afbraak, verval, het einde van de oude 

elite. De tweede is de representant van voortdurende maatschappelijke vernieuwing. Tijs is 

een overgangsfiguur. Hij is van de nieuwe tijd, waar voor Henri en de andere heren geen 

plaats meer zal zijn. Het is dat wat ik wil bestuderen in Rood Paleis: verval en vernieuwing, 

fin de siècle en decadentie tegen een achtergrond van modernisme, in een proces van 

voortdurende technische vooruitgang en maatschappelijke veranderingen. Tijdens dat proces 

gaan sommigen ten onder, anderen bloeien op: hun tijd is aangebroken. Het meest 

belangwekkend zijn in dit verband de hoofdpersonages, maar ook een markant gebouw, dat in 

dit verhaal een symbolische functie heeft: het bordeel Rood Paleis. 
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Opzet en kader 

Deze scriptie is een studie over Ferdinand Bordewijks Rood Paleis, ondergang van een eeuw. 

De scriptie bevat resultaten van een romananalyse, en ik geef een beeld van de poëtica van de 

auteur en de romanreceptie. De begrippen fin de siècle, decadentie en modernisme zijn steeds 

richtinggevend; zij vormen het zoeklicht. Volgens mij zijn het namelijk deze begrippen die de 

centrale thematiek van de roman bepalen. Ik heb de achtste druk van Rood Paleis, uit 1993, 

gebruikt, toen de roman als Salamander pocket verscheen bij Em. Querido‟s uitgeverij 

B.V./Uiteverij Nijgh & Van Ditmar, Amsterdam. 

Ter voorbereiding op deze studie heb ik een romananalyse van Rood Paleis opgesteld. 

De aspecten structuur, ruimte, personages, vertelinstantie, motieven en thematiek bleken voor 

deze scriptie het meest vruchtbaar, en daarom heb ik de resultaten van de analyse op 

voornoemde punten grotendeels verwerkt in hoofdstuk 2, na de samenvatting van Rood 

Paleis, die ook in hoofdstuk 2 is opgenomen (een meer gedetailleerde samenvatting is 

opgenomen in bijlage I). Bij de romananalyse heb ik gebruik gemaakt van de methode uit 

Literair Mechaniek, Inleiding tot de analyse van verhalen en gedichten.  

De interpretatie en analyse van Rood Paleis zijn toegespitst op drie kernbegrippen: 

decadentie, fin de siècle en modernisme. Dit zijn geen van drieën eenduidige, helder 

afgebakende cultuurhistorische categorieën. Toch heb ik getracht een kader te creëren 

waarbinnen deze concepten dusdanig in beeld komen, dat ze geschikte „werkinstrumenten‟ 

vormen voor deze studie. Overigens vertonen de drie begrippen gemeenschappelijke 

kenmerken, en een omschrijving van het één vertoont altijd overeenkomsten met kenmerken 

van de andere twee concepten. En dan is er ook nog het sentiment van de romantiek, dat niet 

los te koppelen is van het levensgevoel van decadentie en fin de siècle. Bij de begrippen 

decadentie en fin de siècle heb ik me voornamelijk gebaseerd op Matei Calinescu‟s Five faces 

of modernity, en op Jaap Harskamps Hoeren en heren in de 19
de

-eeuwse literatuur. Voor het 

schetsen van het begrip modernisme heb ik onder andere Het modernisme in de Europese 

letterkunde van Douwe Fokkema en Elrud Ibsch geraadpleegd. Verder heb ik veel informatie 

gevonden in Literatuur en moderniteit in Nederland 1840-1990 van Frans Ruiter en Wilbert 

Smulders, en in vele andere boeken en artikelen die uiteraard zijn opgenomen in de 

bibliografie. Aan Van Gorps Lexicon van literaire termen, dat encyclopedisch is van opzet, 

heb ik ook veel gehad, omdat het een genuanceerd overzicht biedt van de verschillende 

(literaire) stromingen. In hoofdstuk 3 onderzoek ik in hoeverre de roman – in inhoudelijk en 

thematisch opzicht - past binnen het kader dat ik voor deze scriptie heb uitgezet. Daarbij gaat 

het in hoofdstuk 3 voornamelijk om de tekst zelf: de romaninhoud. 
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Tussen hoofdstuk 3 en hoofdstuk 4 heb ik een „Intermezzo‟ opgenomen: hierin staat 

een mini-studie opgenomen over het expressionisme. Bordewijk bracht de stijl in Rood Paleis 

in verband met het expressionisme. Het doel van mijn scriptie is niet om uitingen van 

expressionisme in Rood Paleis nader te bestuderen. Toch is een studie over de roman zònder 

informatie over het expressionisme of over de mogelijke relatie ervan met het werk van 

Bordewijk tijdens het interbellum, incompleet. Een intermezzo leek me een geschikte vorm 

voor een korte uiteenzetting daarover.  

In hoofdstuk 4 schets ik een beeld van Bordewijks poëtica in de jaren dertig. Kunnen 

zijn opvattingen een verhelderend licht werpen op de relatie van Rood Paleis met fin de 

siècle, decadentie en modernisme? Wat is de plaats van de roman in zijn oeuvre? Hoofdstuk 5 

gaat over de contemporaine en latere receptie van Rood Paleis door literatuurcritici. Het 

hoofdstuk geeft een diachroon overzicht: hoe is de roman in de loop der tijd, sinds het 

verschijnen ervan, beoordeeld en geïnterpreteerd door critici? Waar dat volgens mij 

verhelderend kon zijn, heb ik ook enkele artikelen opgenomen die niet over Rood Paleis gaan, 

maar wel behulpzaam kunnen zijn bij het genuanceerder bepalen van de plaats die de roman 

inneemt in Bordewijks oeuvre.  

Hans Antens studie Het bekoorlijk vernis van de rede, over poetica en proza van F. 

Bordewijk is voor de hoofdstukken 2, 4 en 5 een belangrijke bron geweest, evenals Anbeeks 

Geschiedenis van de literatuur in Nederland 1885 – 1985. Verder heb ik geput uit poëticale 

uitspraken van Bordewijk zelf. Voor hoofdstuk 5 waren de verschillende boeken en artikelen 

waarin (onder andere) Rood Paleis besproken wordt belangrijke bronnen. 

Hoofdstuk 6 is het slothoofdstuk. Daarin geef ik een overzicht van de conclusies die 

voortkomen uit deze studie van Rood Paleis, alsmede enkele aanbevelingen voor toekomstig 

onderzoek. 
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Hoofdstuk 1 

Fin de siècle, decadentie en modernisme 

 

1.1  Wat is fin de siècle? 

Fin de siècle heeft verschillende betekenissen. Letterlijk betekent het begrip: einde van de 

eeuw. Als periodiserende categorie verwijst de term doorgaans naar de laatste twee decennia 

van de negentiende eeuw
1
 en het begin van de twintigste eeuw tot aan de Eerste 

Wereldoorlog. Het gaat dan om het historische fin de siècle. Het begrip verwijst ook naar een 

bepaald levensgevoel, en naar een bepaalde levensstijl uit die periode. De term is van 

oorsprong Frans, en duidt op een typisch Frans, weemoedig sentiment uit de periode 1880-

1914, dat zijn weerklank vond in geheel Europa, met name in Duitsland. Stijl en beleving van 

het fin de siècle zijn echter niet exclusief gebonden aan de negentiende eeuw.  

De laatste decennia van de negentiende eeuw waren jaren van technische vooruitgang 

en maatschappelijke verandering in Nederland en in geheel West-Europa. In 1848 had 

Thorbecke in Nederland de nieuwe Grondwet gevestigd. Daarmee was het principe van de 

democratie ingevoerd, maar de praktijk bleef achter bij de theorie. De grote onderlaag van de 

bevolking, de arme massa, leefde in deplorabele omstandigheden, wat door de economische 

crisis van 1880 verder verergerde. Bij de maatschappelijke onderlaag van de bevolking vond 

het socialisme een vruchtbare voedingsbodem, waardoor de bezittende klasse zich in het nauw 

gedreven voelde. De technische vooruitgang en wetenschappelijke ontdekkingen leidden er 

toe dat men het bestaan van God in twijfel ging trekken. De overtuiging dat alles 

wetenschappelijk verklaarbaar was, bracht onttovering van het wereldbeeld met zich mee. De 

reacties op al deze ontwikkelingen waren gemengd. 

Ruiter en Smulders wijzen op de uitgesproken ambivalentie in de periode van het fin 

de siècle
2
. Zij noemen de volgende, bij het fin de siècle behorende, antithetische paren:  

                                                 
1
 Van Gorp (Lexicon van literaire termen, 2007) plaatst het fin de siècle in de laatste twee decennia van de 

negentiende eeuw, Harskamp (Hoeren en heren in de 19
e
-eeuwse literatuur, 1988) neemt daarvoor alleen het 

laatste decennium van de negentiende eeuw, en laat het doorlopen tot het begin van de Eerste Wereldoorlog. Ik 

kies in deze studie als aanvang van het fin de siècle „de laatste twee decennia van de 19
e
 eeuw‟, omdat A rebours 

van J.K. Huysmans, een decadente uiting van het fin de siècle-sentiment, reeds in 1884 verscheen. Als laatste 

jaar van het fin de siècle kies ik voor 1914, aangezien de Eerste Wereldoorlog een duidelijke breuklijn vormt, 

een definitieve afsluiting van „het oude‟.  
2
 Ruiter en Smulders, p. 132. 
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- Decadentie én vitalisme 

- Cultuurpessimisme én vooruitgangseuforie 

- Positivisme én mysticisme 

- Materialisme én utopisch idealisme 

Die ambivalentie verklaren Ruiter en Smulders vanuit de sociaalhistorische context:  

Onder degenen die „hun‟ maatschappij zagen verdwijnen, was de stemming gedrukt. Zij 

waren veelal de oud-liberalen en de conservatief-confessionelen. Optimisme heerste bij 

diegenen die juist hoopten op verandering. 

Het fin de siècle-gevoel werd in Nederland op literair gebied het sterkst vertolkt door 

de Tachtigers. De „generatie van Tachtig‟ bestond uit jonge schrijvers en dichters, allen 

geboren rond 1860. Zij richtten in 1885 De Nieuwe Gids op, een naamvariatie op De Gids, het 

literaire tijdschrift van de voorgaande generatie. De Nieuwe Gids was er niet alleen voor de 

literatuur: ook politieke, economische en wetenschappelijke ontwikkelingen werden in het 

tijdschrift op de voet gevolgd en besproken. In literair opzicht wilde De Nieuwe Gids een 

podium zijn voor een nieuw soort literatuur, waarin de gevoelsuiting van het individu (met 

name de dichter) centraal stond. Belangrijk was enkel nog de expressie van de emoties van de 

dichter, die zichzelf uitriep tot de nieuwe godheid.  

Jaap Harskamp
3
 constateert problemen bij de definiëring van het concept fin de siècle, 

wegens de - eveneens door Ruiter en Smulders gesignaleerde – ambivalentie die in het begrip 

schuilt: 

 

Het laatste decennium van de 19
de 

eeuw had zichzelf de benaming van fin-de-siècle toegekend. In het 

woord klinkt zowel de trots door van een fase van hoogste cultuurontwikkeling als het traumatische 

voorgevoel van het naderende einde van een geraffineerde en overfijnde beschaving. Fin-de-siècle is 

een jubelende begrafenis.
4
 

 

In deze omschrijving is de periodisering eigenlijk van secundair belang. Centraal staat het 

paradoxale levensgevoel dat de periode kenmerkt: hoogste cultuurontwikkeling en jubel, 

gepaard aan het besef van een naderend einde, van onheil en dood. Harskamp merkt verder op 

dat er nauwe samenhang bestaat met de term decadentie: 

 

                                                 
3
 Harskamp, Hoeren en heren in de 19

de-
eeuwse literatuur, 1988. 

4
 Harskamp, p. 173. 
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Tussen de termen fin-de-siècle en decadentie bestaat een nauwe samenhang. In het woordgebruik van 

schrijvers uit de periode lijken ze dikwijls verwisselbaar. Maar waar de fin-de-siècle aanvaardbaar blijft 

als historische term, daar behoort decadentie tot een andere, minder stabiele categorie van termen.
5
 

 

Fin-de-siècle blijft volgens Harskamp dus beperkt tot een bepaalde afgrensbare 

historische periode. Voor decadentie geldt dat niet: die term is minder stabiel en kennelijk niet 

tijdgebonden. Maar zou je hierbij niet kunnen opmerken dat ook het fin de siècle-sentiment 

zich in elk tijdvak kan nestelen? Het gaat immers om het gevoel dat de wereld zoals men die 

kent, door bepaalde oorzaken ten einde loopt om plaats te maken voor iets nieuws. Is dat niet 

een proces dat voortdurend plaatsvindt, zij het in sommige tijdvakken acuter dan in andere? 

Volgens Van Gorp is dat inderdaad zo:  

 

De termen fin de siècle en decadentisme worden ook wel algemener gebruikt voor elke periode van 

kunst of literatuur die in verval is in vergelijking met een vorige bloeiperiode, bv. de literatuur van het 

laat-Romeinse Keizerrijk en van het Byzantijnse tijdperk.
6
  

 

Van Gorp behandelt fin de siècle en decadentie beide onder het lemma van fin de siècle. 

Kennelijk is er volgens hem een nauwe verwantschap tussen beide begrippen, en maakt 

decadentie deel uit van fin de siècle. In de volgende paragraaf van deze studie staan 

interpretaties van het concept decadentie centraal. Daarin probeer ik ook te beredeneren in 

hoeverre decadentie samenvalt, of samenhang vertoont, met fin de siècle.  

1.2  Ideeën over decadentie 

In de vorige paragraaf gaf ik enige citaten van Harskamp. Deze paragraaf opent met een citaat 

uit Harskamps Hoeren en Heren, om de continuïteit in zijn betoog tot haar recht te laten 

komen. Nadat hij heeft opgemerkt dat de term decadentie instabiel is, licht hij het begrip 

verder toe: 

 

Decadentie suggereert een laat – zo niet het laatste – en neergaand stadium in het ontwikkelingsproces 

van één of ander aspect van de beschaafde wereld. Het woord doet denken aan overmatigheid, verlies 

aan levenskracht, de tirannie van het verleden (uitgedrukt in de wanhopige, vaak ietwat 

melodramatische, uitroep van de kunstenaar: „alles is gezegd, alles is gedaan‟), een preoccupatie met het 

uiterlijke ten koste van de essentie en een honger naar het exotische.
7
 

 

                                                 
5
 Harskamp, p. 173-174. 

6
 Van Gorp, Lexicon van literaire termen, p. 174.  

7
 Harskamp, p. 174. 



11 

 

Uit de eerste zin blijkt dat decadentie een sterke connotatie heeft met verlies en 

eindigheidsbesef, en daarin schuilt een overeenkomst met het levensgevoel van het fin de 

siècle. Kennelijk resulteert bij decadentie dit besef, dit gevoel dat alles voorbij is of snel 

voorbij zal zijn, in een preoccupatie met uiterlijke zaken en een hang naar het uitzonderlijke, 

exotische. Decadentie hoort bij fin de siècle; decadentie is de negatieve kant van het 

antithetisch paar dat Ruiter en Smulders noemden als behorend bij het fin de siècle (zie 

paragraaf 1.1): decadentie en vitalisme. Vitalisme maakt wel deel uit van het fin de siècle-

gevoel, maar niet van decadentie. Daar ligt een belangrijk onderscheid tussen beide 

concepten. Het fin de siècle biedt ook ruimte aan euforie, aan een positieve nervositeit over de 

op handen zijnde vernieuwing. Decadentie is negatief en heeft alleen betrekking op datgene 

wat verloren gaat. De decadente reactie op dat verlies is enerzijds een melancholiek treuren, 

anderzijds een attitude van oververfijning, hypercultuur en honger naar hedonistisch genot 

„zolang het nog kan‟. Dat blijkt ook uit wat Harskamp zegt over Paul Verlaines interpretatie 

van decadentie:  

 

Enerzijds riep het woord voor de dichter een beeld op van vermoeide volkeren die in een vlammenzee 

ten onder gingen. Decadentie was aldus verbonden met de noties van einde en verval. Daarnaast bevatte 

de term voor Verlaine een associatie met de vergeestelijkte lust van het late Romeinse Keizerrijk, met 

prostitutie en seksuele uispattingen. Decadentie kreeg aldus de connotaties van erotische verfijning en 

seksuele genotzucht.
8
 

 

Tot zover Harskamps interpretatie. Een andere studie over – onder meer – decadentie is 

afkomstig van Matei Calinescu. Hij verdiepte zich in decadentie als één van de vijf gezichten 

van de moderniteit.
9
  

Calinescu begint bij de etymologie: „decadentie‟ komt van het Latijnse „decadentia‟, 

wat „verval‟ betekent. Het concept is zo oud als de mensheid: besef van vernietigingskracht 

van de tijd en van verval komen reeds voor in vele oude mythen. Plato was de eerste filosoof 

die zijn zijnsleer baseerde op de notie van verval: de abstracte Ideeën zijn het volmaakte, en 

onze wereld is slechts een onvolmaakte afspiegeling daarvan. De joods-christelijke traditie 

voegde daar het eschatologisch aspect aan toe: apocalyptisch denken gekoppeld aan besef van 

een naderend einde. Sindsdien heerst in het Westers bewustzijn de aanname dat tijd lineair 

verloopt (niet cyclisch) en dat de mens op weg is naar het einde, naar de laatste dag. Pas door 

                                                 
8
 Harskamp, p. 174. 

9
 Calinescu, Five faces of modernity, Modernism, Avant-Garde, Decadence, Kitsch, Postmodernism, 1996.  
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dit Joods-christelijke apocalyptisch denken wordt decadentie het voorspel van iets veel 

onheilspellenders dan algemeen verval.  

Wat voor effect had dit besef van naderend einde op de geest van de Westerse mens? 

Allereerst gaf het mensen een gevoel van dringende haast en onrust. Het einde was immers op 

handen, en werd voorafgegaan door symptomen van verval. Mensen werden zich veel 

bewuster van tijd, aangezien de tijd die men nog over had in een onafwendbaar proces steeds 

korter werd. Ook tijdens en na de Verlichting, toen men het bestaan van God in twijfel ging 

trekken, bleef dit besef overeind. Alleen werd het toekomstperspectief troostelozer: er is geen 

hemel en na de dood is alles voorbij. Tot zover de vroegste geschiedenis van de term 

decadentie.  

In de negentiende eeuw verscherpte zich in Frankrijk het decadentiebesef. Het land, 

voorheen een grootmacht, boette aan invloed in: In 1848 vond er een mislukte revolutie 

plaats, in 1870 liep Frankrijk een klap op in de Pruisische oorlog, waarin de Pruisen en hun 

bondgenoten de Franse legers wegvaagden. Onder de Franse intelligentsia ontstonden twee 

opvattingen met betrekking tot decadentie:  

1. Positief: uit decadentie kan nieuwe vooruitgang ontspruiten.  

2. Negatief: decadentie heeft betrekking op teloorgang, besef van naderende catastrofe en 

pessimisme. Veel artiesten huldigden de tweede opvatting. Zij kozen voor anarchie óf voor 

avant-garde.  

In punt 1 is de positieve kant van het fin de siècle-concept van Harskamp en Ruiter & 

Smulders te herkennen: vooruitgangsoptimisme. Voor Calinescu behoort dat ook tot 

decadentie.
10

 In de interpretatie van Harskamp en Ruiter & Smulders is decadentie juist 

negatief beladen, en wordt het positieve gezien als onderdeel van het fin de siècle-gevoel.  

Rond 1880 was de term decadentie in Frankrijk een semantisch rijkbeladen begrip 

geworden, en kwam het woord voor in allerlei hoedanigheden: als décader (werkwoord), 

décadisme, décadentisme (die betrekking hadden op de decadente beweging), en als 

aanduiding van een type persoon: le décadent. Vanaf 1886 had de decadente beweging een 

eigen tijdschrift, getiteld: Le Décadent. Franse auteurs en dichters die in verband worden 

gebracht met decadentie – of zichzelf daarmee in verband brachten – zijn de gebroeders 

Goncourt, Paul Bourget, Charles Baudelaire (Les fleurs du mal, 1857), Joris-Karl Huysmans 

(A rebours, 1884). Een fervent criticus van de decadentie was Désiré Nisard (Etudes de 

                                                 
10

 Verder suggereert hij dat de concepten decadentie en avant-garde synoniem zijn. Avant-garde heeft volgens 

mij ook een positieve en een negatieve kant, wat zich uit in sterke emotie en actie (vitaliteit), maar avant-garde 

valt – hoe interessant ook – buiten het directe onderzoeksdoel van deze scriptie. 
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moeurs et de critique sur les poètes latins de la décadence, 1834). Als neoclassicist, 

conservatieveling en antiromanticus hekelde hij de stijl van decadentie. In een decadente stijl 

- en het gaat dan over stijl met betrekking tot kunst, met name literatuur – is er te veel 

concentratie op het detail, aldus Nisard. Daardoor gaat het totale beeld verloren en het 

kunstwerk desintegreert. De verbeelding verliest het geheel van de realiteit en de normale 

verhoudingen uit het oog. Paul Bourget werd later door Nisard geïnspireerd en zegt in zijn 

Théorie de la décadence (1881) over „le style de décadence‟:  

 

One law governs both the development and the decadence of that other organism which is language. A 

style of decadence is one in which the unity of the book breaks down to make place for the 

independence of the page, in which the page breaks down to make place for the independence of the 

sentence and in which the sentence breaks down to make place for the independence of the word.
11

 

 

Calinescu merkt op dat vervolgens Bourget op zijn beurt een inspiratiebron vormde voor 

Nietzsche. In The case of Wagner (1888) formuleert Nietzsche een definitie van de stijl van 

decadentie, die sterk lijkt op het hierboven vermelde citaat van Bourget:  

 

What is the sign of every literary decadence? That life no longer dwells in the whole. The word 

becomes sovereign and leaps out of the sentence, the sentence reaches out and obscures the meaning of 

the page, the page gains life at the expense of the whole – the whole is no longer a whole. But this is the 

simile of every style of decadence: every time, the anarchy of atoms, disaggregation of the will. 
12

 

 

Er is dus een constante aan te wijzen in het denken over decadentie in de negentiende 

eeuw. Zowel Nisard als Bourget als Nietzsche zien decadentie als een aanwijsbare stijl in de 

literatuur, en als een tendens tot uiteenvallen: het geheel desintegreert tot fragmenten. Geen 

van die fragmenten kan nog een duidelijk beeld van het geheel geven. Hier wordt het begrip 

„de-cadentie‟ dus steeds geïnterpreteerd als „uiteen-vallen‟, versplinteren tot kleine 

onderdelen, met als gevolg verlies van eenheid. Calinescu wijst erop dat nadruk op het detail 

ook betekent: nadruk op het individuele. Het individu uit zich in de kunst op zijn eigen, 

individuele wijze met bijvoorbeeld eigen artistiek taalgebruik, eigen stijl et cetera. Calinescu 

omschrijft de style of decadence als volgt:  

 

A style of decadence is simply a style favorable to the unrestricted manifestation of aesthetic 

individualism, a style that has done away with traditional authoritarian requirements such as unity, 
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hierarchy, objectivity, etc. Decadence thus understood and modernity coincide in their rejection of the 

tyranny of tradition.
13

 

 

Dit is een belangrijk citaat voor deze studie over Rood Paleis, aangezien Calinescu hier een 

relatie legt tussen decadentie en moderniteit: wat beide concepten gemeenschappelijk hebben, 

is in ieder geval het afwijzen van elke autoriteit die zichzelf beroept op traditie. De „stijl van 

decadentie‟, met een sterk individuele esthetica, wordt in de roman uitgedrukt door het 

personage Henri Leroy. Henri verwerpt echter niet de traditie, integendeel: hij denkt 

weemoedig aan de tradities uit het verleden, die hij verloren ziet gaan.  

Er is een tweede constante aan te wijzen bij deze drie denkers met betrekking tot 

decadentie, en dat is de volgende. Nisard noemde in zijn Etude de moeurs… nog een 

belangrijk kenmerk van decadente kunst: decadente kunst is op gevaarlijke wijze bedrieglijk: 

„The harmfulness of decadence is in direct proportion to its capacity for deception.‟
14

 

Huysmans` A rebours wordt beschouwd als dé encyclopedie van alles wat met decadentie te 

maken heeft. A rebours is een uiting van de cultus van het artificiële en perverse. De 

protagonist, Jean Floressas des Esseintes, wenst dat échte bloemen kunstbloemen zouden 

imiteren in plaats van andersom. Onechtheid staat centraal, bedrog, imitatie en zelfs de wens 

dat de echte wereld de imitatie wordt. Op Des Esseintes oefent het artificiële een grotere 

aantrekkingskracht uit dan het echte, het natuurlijke. Voor Nietzsche is decadentie altijd 

verbonden met de verleiding van het bedrieglijke, dat zich aantrekkelijker voordoet dan het 

leven zelf, zich er zelfs voor in de plaats wil stellen.  

 

For Nietzsche, the strategy of decadence is typically that of the liar who deceives by imitating truth and 

by making his lies even more credible than truth itself. Thus, in its hatred of life, decadence 

masquerades as admiration of a higher life, and, because of its mastery in the art of seduction, it is able 

to make weakness look like force, exhaustion like fulfilment, cowardice like courage.
15

 

 

Nietzsche doelde hier vooral op ideologisch en transvitaal denken, wat inhoudt: de waarde 

van het leven leggen buiten het leven zelf. Het ware leven wordt opgeschort naar een 

hiernamaals, een utopia of een andere denkbeeldige existentiewijze. Een dergelijke 

overtuiging is een vervalsing van de werkelijkheid, omdat zo de waarde van het leven in het 

heden wordt ontkend. Iets wat niet is wordt in de plaats gesteld van iets wat wel is, en doet 

zich voor als het ware. Nietzsche gebruikt daarvoor ook de term ressentiment: een wraakzucht 
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van de zwakke jegens de sterkere, waarbij de zwakke beweert eigenlijk de sterkere te zijn. 

Een voorbeeld van een ideologie waarin die omkering plaatsvindt, was voor Nietzsche het 

christendom. Maar na het christendom leefde het ressentimentsdenken voort in de – seculiere 

– moderniteit, stelde hij vast. Nietzsche was de eerste die deze continuïteit signaleerde: 

decadentie in het christendom, die zich voortzet in de ideologieën van de moderniteit. Hij 

bekritiseerde elke ideologie die transvitale waarden propageert, en beperkte zijn kritiek dus 

niet tot het christendom. Samenvattend: voor Nietzsche hing decadentie nauw samen met 

ideologische bewustzijnsvervalsing. Waar, met behulp van een ideologie, de waarden van het 

leven worden gezocht buiten het leven zelf, en zij de uitingen van de vrije levenswil hinderen 

via een levensontkennend complex van normen en waarden, is sprake van decadentie. In het 

vervalsende karakter van decadentie volgens Nietzsche, ligt tevens de conceptuele 

overeenkomst met Nisard („a capacity for deception‟) en Huysmans` A rebours (een streven 

naar het artificiële en naar imitatie). In Hoofdstuk 2 van deze scriptie zal ik beargumenteren 

dat in Henri Leroys gedrag de verleidelijkheid en bedrieglijkheid tot uiting komen. Een 

streven naar het artificiële en naar imitatie komen echter in Rood Paleis niet duidelijk tot 

uitdrukking.  

1.2.1  De dandy: een decadente overgangsfiguur 

In Rood Paleis is een belangrijke rol weggelegd voor de dandy-achtige figuur Henri Leroy. 

Aangezien de dandy een type is dat voorkomt in decadente literatuur én decadentie een van de 

drie kernbegrippen is in deze studie, wil ik trachten te omschrijven wat een dandy eigenlijk is. 

In de traditie van decadente literatuur van het fin de siècle zijn enkele bekende voorbeelden 

aan te wijzen van 'de dandy'. Jean Floressas des Esseintes uit A rebours wordt beschouwd als 

een prototype ervan. Een andere beroemde én beruchte literaire dandy is Dorian Gray uit The 

picture of Dorian Gray (1891) van de auteur Oscar Wilde. Hoe kan je een dandy 

omschrijven? Van Gorp noemt een aantal kenmerken van de dandy, die ik hier enigszins 

ingekort weergeef 
16

: 

De dandy heeft een aristocratische levenshouding en gedragsstijl. Zijn houding is een reactie 

op de sociale nivellering en het materialisme, die het gevolg zijn van een utilitair denkende 

burgerlijke maatschappijmoraal. Zijn schijnbare tegenpool is de bohémien, die uit protest 

tegen hetzelfde juist de zelfkant van de maatschappij kiest. De dandy vertoont geen 

maatschappelijk engagement: hij staat onverschillig tegenover sociale problemen, en minacht 

het alledaagse. Hij is geestig in de conversatie, en is zich ervan bewust dat zijn gedrag slechts 
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een spel is dat de leegte moet verhullen. Zijn decadentie is wel een érnstig spel, en is het enige 

waar hij zich mee engageert. Van Gorp vermeldt dat er ook een andere visie op de dandy 

bestaat: zijn gedrag zou een poging zijn om vorm te geven aan zijn eigen ontgoocheling, 

walging of oververzadigd uitgehold levensgevoel. Hoe dan ook: de dandy maakt van zijn 

leven een zelfvoldaan kunstwerk.  

Calinescu geeft niet expliciet een visie op de dandy; wel vermeldt hij kenmerken van 

de decadente beweging van Anatole Baju (oprichter van het tijdschrift Le Décadent, 1886), 

die een overeenkomst vertonen met Van Gorps kenmerken van de dandy:  

What is beyond question is that Baju and his friends were attracted by the notion of decadence not only 

as a complete antithesis of bourgeois banality but also as a new means of shocking the middle class 

(épater le bourgeois). The primary purpose of the Décadent was clearly to scandalize.
17

 

Hier komen terug de elementen reactie op de bourgeois mentaliteit, en de behoefte om de 

bourgeoisie te schokken. Maar er is ook een verschil: Calinescu ziet in de manifesten van de 

decadente beweging een voorafschaduwing van de latere avant-garde en hij betoogt dat de 

decadenten zich positief opstelden ten opzichte van de moderniteit: zij ondersteunden „la 

marche ascensionelle de l'humanité‟. De decadentie van de dandy blijkt uit zijn 

antitraditionalisme en zijn individualiteit: zijn leven is zijn kunstwerk. Maar het positieve 

engagement van de decadente beweging deelt hij niet. Zijn leven is een bewust spel, en daarin 

past niet de ernst van enig engagement. In het type van de dandy schuilt een paradoxaal 

element: zolang de dandy bewust decadent is, is hij in Nietzschiaans opzicht niet decadent: hij 

laat zich door zijn eigen toneelspel immers niet bedotten. De decadentie volgens Nietzsche 

begint pas als de dandy zelf in zijn decadente houding gaat geloven.  

1.3  Concepten van modernisme 

Hubert F. van den Berg en Gillis J. Dorleijn richten zich in hun artikel „'Modernisme à tort et 

à travers', over het modernisme in de Nederlandse letterkunde van de twintigste eeuw‟ niet in 

de eerste plaats op modernisme in een internationaal, West-Europees perspectief, maar op een 

kader voor het modernisme in de Nederlandse literatuur. Wat is voor de Nederlandse situatie 

een bruikbaar concept van modernisme? Die vraag is problematisch, het beantwoorden ervan 

lijkt bijna onmogelijk. Er is namelijk niet één modernisme, er zijn er vele. Hoort het fin de 

siècle er wel of niet bij? Hoort de avant-garde bij het modernisme, of is modernisme juist een 

reactie daarop? De definiëring van het begrip stuit dus op problemen, maar de periodisering 

ook: begint modernisme bij de Tachtigers, of in 1890, of bij het Futuristisch Manifest in 
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1909? Na de Eerste Wereldoorlog wellicht? De meningen lopen hierover ook weer sterk 

uiteen. Van den Berg en Dorleijn signaleren desondanks enige overeenkomsten in het denken 

over modernisme: 

 

Naast deze verschillen bestaan er ook een aantal opmerkelijke overeenkomsten in de manier waarop 

bepaalde parameters ingezet worden om de verschillende soorten modernisme te onderscheiden. De 

literaire reflectie op de moderne wereld of de moderniteit, het streven naar een autonoom kunstwerk, 

epistemologische twijfel en taalkundige scepsis dienen in diverse rivaliserende en elkaar deels 

uitsluitende opvattingen van modernisme steeds weer als criteria voor het al dan niet voorkomen van 

modernisme.
18

 

 

Er zijn drie hoofdopvattingen van modernisme: een brede en twee engere. De brede 

opvatting luidt: modernisme is een reactie op moderniteit vanuit artistieke en literaire kring in 

de late negentiende eeuw tot ongeveer 1925. Die reactie op de moderniteit leidde tot een 

fundamentele en definitieve verwerping van de tot dan toe dominante classicistische kunst- en 

literatuuropvattingen. Waar in dit artikel de verschillende opvattingen over modernisme bijna 

seriematig de revue passeren, geven Van den Berg en Dorleijn - en passant - wel hun definitie 

van moderniteit, die ik hier graag opneem om dit concept zo helder mogelijk in beeld te 

krijgen: moderniteit is „de moderne, kapitalistische geïndustrialiseerde maatschappij en 

cultuur‟.
19

 Van den Berg en Dorleijn beschrijven zoals gezegd ook twee engere definities van 

modernisme, ten eerste: modernisme als synoniem van de historische avant-garde. Voor de 

Nederlandse situatie is deze opvatting niet optimaal bruikbaar: de buitenlandse avant-garde 

drong in ons land pas vrij laat én in afgezwakte vorm door. De tweede engere opvatting ziet 

modernisme als een ontwikkeling in de Nederlandse literatuur die gesitueerd kan worden in 

de jaren twintig en dertig, en die zich in poëticaal en esthetisch opzicht afzet tegen de 

historische avant-garde. Deze laatste opvatting over modernisme achten Van den Berg en 

Dorleijn het meest geschikt voor de Nederlandse situatie. Auteurs die niet onder de noemer 

'avant-garde' vallen en evenmin bij een andere school of beweging horen, maar die wél passen 

in de internationale opvatting over modernisme zoals vermeld bij Fokkema en Ibsch
20

, kunnen 

er dan worden ondergebracht.  

Een kenmerk van een modernistisch auteur is volgens Van den Berg en Dorleijn, dat 

hij zich niet verbindt aan één beweging of school: hij leent weliswaar poëticale elementen van 
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verschillende scholen, maar blijft onafhankelijk. Van den Berg en Dorleijn vermelden een 

bespreking van Nijhoffs gedicht Awater (1934) door Wiljan van den Akker. Daarin wordt een 

reeks modernistische kenmerken opgesomd, waar het gedicht aan voldoet:  

 

…fundamentele vervreemding van de mens in de moderne wereld, discontinuïteit van tijd en 

geschiedenis, onmogelijkheid om de kloof tussen heden en verleden te overbruggen, dubbelzinnigheid 

en ambivalentie van betekenis, een fragmentarische opbouw, reflectie op het schrijven zelf alsmede 

intellectuele en epistemologische scepsis.
21

  

 

In het bewustzijn van de dandy, dat decadente - al dan niet literaire - personage, zit de 

kiem van een uitermate modernistisch bewustzijn. Hij is een individualist met een eigen 

esthetica, die zich afzet tegen de heersende traditie. Wanneer is er sprake van modernistisch 

bewustzijn in de literatuur? Wat is een modernist en hoe ziet zijn wereld eruit? Fokkema en 

Ibsch hebben hier een uitgebreide studie van gemaakt.
22

. Fokkema en Ibsch plaatsen het 

modernisme historisch gezien in de periode 1910-1940, geografisch gezien in West-Europa. 

Zij beschouwen het als een reactie op het realisme en het symbolisme. Een modernistische 

auteur is volgens hen een individualist: hij sluit zich niet aan bij een stroming of groep. 

Auteurs die je als modernistisch zou kunnen aanmerken, zijn daarom lange tijd niet herkend 

als groep. Over de modernist zeggen zij:  

 

De modernist engageert zich niet. Hij overweegt, is kritisch, ook ten aanzien van de door hem 

geformuleerde kritiek. Als er sprake is van een engagement, is dat van culturele, niet van sociaal-

politieke aard...
23

 

 

Het modernistisch wereldbeeld schetsen zij als volgt:  

 

De modernistische interpretatie van de wereld is een voorlopige, een fragmentarische. Het geloof in 

definitieve verklaringen ontbreekt; de Modernisten zijn eerder sceptisch dan enthousiast. [...] Zij 

verafschuwen iedere vorm van dogmatisme en stellen er hun voorzichtige hypotheses voor in de 

plaats.
24

.  

 

Vaak hebben modernistische teksten een open einde, en kan de lezer zelf de lacunes 
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opvullen die de tekst vertoont. Het intellect zegeviert over het determinisme van materiële 

omstandigheden en psychologische aanleg. Het realistische oorzaak-en-gevolg denken met de 

mens als gedetermineerd radertje in een kenbare wereld, heeft afgedaan. 

De modernist (en het modernistisch romanpersonage) gelooft niet in definitieve 

verklaringen of volledige beschrijvingen van de wereld (een verschil met de realistische 

romans van de negentiende eeuw). Hij gelooft evenmin in een hogere, absolute waarheid, 

waar de kunstenaar toegang toe heeft (een verschil met de symbolisten). Kernconcepten voor 

de modernist zijn: intellectuele reflectie, kritische distantie, hypothetisch denken, scepticisme, 

twijfel, ironie, afstandelijke observatie en taboedoorbreking op maatschappelijk en erotisch 

gebied. Zijn subjectiviteit, de eigen kritische geest, is het enige uitgangspunt en hij zal zijn 

onafhankelijkheid in denken nimmer prijsgeven. Religie verwerpt hij dan ook.  

Er bestaat ook een typisch modernistische verteller, door Fokkema en Ibsch als volgt 

beschreven:  

 

De Modernistische verteller is minder zelfverzekerd en beseft het voorlopige, hypothetische karakter 

van zijn zienswijze en presentatie. Hij twijfelt aan zichzelf, is bepaald niet als alwetend te beschouwen 

en is ook niet zeker van de door hem gecreëerde personages.
25

  

 

Een veelgebruikt narratologisch instrument om het innerlijk van de personages weer te geven 

is in modernistische romans het stream of consciousness-procédé. Dat is een doorlopende 

bewustzijnsstroom, waarin de verandering van gedachten prevaleert boven de eventuele 

slotsom. Door de intellectualistische vertelwijze vervaagt de grens tussen roman en essay en 

kan in de vertelling een beschouwing over het vertelde worden opgenomen.  

Van Gorps uitleg over modernisme is encyclopedisch van aard. Hij vermeldt dat 

modernisme een complex begrip is, dat zowel een periode als een stijl kan aanduiden. 

„Modern‟ duidt allereerst op eigentijds en nieuw zijn, en impliceert een reactie op het 

voorgaand of gelijktijdige. Daarom wordt het begrip ook gebruikt in de betekenis van 

„brekend met de traditie‟. Ook wijst Van Gorp op het gebruik van het concept modernisme als 

een sequentie van verschillende bewegingen: „overkoepelende term gereserveerd voor de 

innoverende stromingen uit de twintigste eeuw, die na naturalisme en estheticisme elkaar snel 

opvolgden in de tijdsspanne 1910-1940: expressionisme, futurisme, kubisme, dada, imagisme, 

surrealisme.’
26

 Dit concept komt overeen met het geheel van stromingen dat tot de historische 
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avant-garde gerekend kan worden. Tot slot noemt Van Gorp modernisme als „noemer voor 

analoge, experimentele procédés, waarbij een verhoogd vormbewustzijn samengaat met een 

problematisering van het subject en de bestaanservaring.‟
27

 

Concluderend kan gesteld worden dat modernisme geen eenduidig begrip is. De 

belangrijkste kenmerken en betekenissen ervan zijn, afgaand op de hiervoor besproken studies 

van modernisme: 

A. Het literaire concept: 

1. Denkwijze van een modernist (personage dan wel auteur): intellectuele reflectie en 

kritische distantie. Het subject, de eigen geest is het enige uitgangspunt, dat ook 

voortdurend wordt gerelativeerd. Er is geen engagement. Er zijn geen definitieve 

verklaringen, enkel hypotheses. Het denkproces is belangrijker dan eventuele 

conclusies.  

2. Een bepaalde narratieve stijl: stream of consciousness als weergave van het 

bewustzijn. De vertelinstantie reflecteert over zijn schrijfarbeid en over zijn 

verhouding tot de personages.  

B. Modernisme als algemeen-artistieke stroming: 

Modernisme als overkoepelende term voor de door Van Gorp opgesomde stromingen uit  

1910-1940. Van den Berg en Dorleijn situeren het modernisme in de periode 1920-1940 en 

noemen modernisme in de betekenis van onder andere een reactie óp de avant-garde. Hun 

omschrijving conflicteert met de definiëring van Van Gorp, die juist de avant-gardistische 

stromingen inlijft bij het modernisme.  

C. Modernisme vanuit sociaalhistorisch perspectief: 

Modernisme als een reactie op moderniteit vanuit artistieke en literaire kring in de late 

negentiende eeuw tot ongeveer 1925, zoals omschreven in de brede definitie van Van den 

Berg en Dorleijn. 

 

Voor deze studie over Rood Paleis zijn vooral de concepten genoemd onder A en C 

van belang. De kwestie over het wel of niet opnemen van de avant-garde onder de noemer 

modernisme zal ik verder buiten beschouwing laten. 

1.4  Het samenspel tussen fin de siècle, decadentie en modernisme 

Voor het fin de siècle kies ik in deze studie een ruime periodisering: 1880 tot 1914, de Eerste 

Wereldoorlog. Decadentie zal ik beschouwen als een onderdeel van het fin de siècle, met 

                                                 
27

 Van Gorp, p. 300. 
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nadruk op het negatieve: ondergang en verval. Vooruitgangsoptimisme en idealisme 

beschouw ik wel als onderdeel van het fin de siècle-levensgevoel, maar niet als onderdeel van 

de decadente zijde daarvan. Uit de ruïne van decadentie komt altijd iets nieuws voort, maar 

dat staat los van het decadente levensgevoel waarin eindigheidsbesef centraal staat. Dat is het 

uitgangspunt in deze studie.  

Decadentie heeft drie centrale kenmerken:  

1. Decadentie is een overgangsconcept: het een sterft af, het ander bloeit op. De dandy is 

de overgangsfiguur uit die overgangsfase. Transitie staat dus centraal. In die transitie 

is de decadentie de neergaande beweging, die vooraf gaat aan de stijgende lijn van het 

nieuwe.  

2. In decadente kunst en de decadente levenshouding is er nadruk op het detail en het 

individu. Het geheel defragmenteert. 

3. Decadentie is verleidelijk, kunstmatig, en bedrieglijk.  

Modernisme hangt met deze concepten samen: het is een antitraditionele beweging, een breuk 

met de traditie. Als zodanig veroorzaakt modernisme een fin de siècle-gevoel: er wordt steeds 

weer afgerekend met oude zekerheden. De nadruk op het individuele uit de decadentie is ook 

terug te vinden in het modernisme: het reflecterend individu neemt immers zichzelf als enig 

uitgangspunt. Dat individu neemt de wereld waar vanuit zijn eigen positie, is kritisch ten 

aanzien van de traditie en schroomt niet zijn twijfels te uiten. Hij stelt er echter geen nieuw 

kader voor in de plaats. De modernistische wereld is een voorlopige geworden, een telkens 

sterven en opnieuw beginnen, maar dan zonder nieuwe zekerheden: een eeuwigdurend fin de 

siècle, waarin de kunstbloemen van decadentie af en toe extra in het zonnetje worden gezet, 

en nooit geheel in de kast verdwijnen. 

1.5  Bordewijk: grote afwezige in deze Nederlandse studies over het 

modernisme 

In hoofdstuk 2 zal ik trachten aan te tonen dat de dandy-achtige protagonist Henri Leroy uit 

Rood Paleis in zijn denken en beschouwen grotendeels past in het kader dat Fokkema en 

Ibsch schetsen voor de modernist en zijn denkwijze. De blauwdruk die Fokkema en Ibsch 

geven voor de modernistische auteur past bovendien bijzonder goed bij de concrete auteur 

Ferdinand Bordewijk: een intellectuele individualist, die niet duidelijk bij een bepaalde 

stroming ondergebracht kan worden, en zelf geen school heeft gemaakt. Het is dan ook 

opmerkelijk dat Fokkema en Ibsch nergens in hun studie melding maken van Bordewijk of 

één van zijn romans. Wel noemen zij als Nederlandse modernistische auteurs: Carry van 
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Bruggen, de Forumianen E. du Perron en Menno ter Braak, en Simon Vestdijk. Bordewijk en 

Vestdijk werden vaak in één adem genoemd, en zij bekritiseerden elkaars werk meestal op 

positieve wijze. Het zijn bovendien beiden canonieke auteurs. Dat maakt de omissie in de 

studie van Fokkema en Ibsch nog curieuzer. Mogelijk hebben zij zich enigszins laten 

verblinden door de concentratie in de literatuurkritiek op Blokken, Knorrende beesten en Bint, 

waar het Bordewijks werk uit de jaren dertig betreft. In die werken komen inderdaad geen 

personages voor die – volgens de personagekenmerken van Fokkema en Ibsch – als 

modernistisch te categoriseren zijn. Voorts kan het feit dat Bordewijk in relatie werd en wordt 

gebracht met de nieuwe zakelijkheid, hun aandacht hebben afgeleid van de modernistische 

elementen in zijn werk.  

Hoewel Bordewijk ook op belangrijke punten past in het door Van den Berg en 

Dorleijn geschetste kader van de modernistische auteur, noemen zij hem evenmin. Zij gaan af 

op de auteurs die Fokkema en Ibsch vermelden in Het modernisme in de Europese 

letterkunde. Verliezen zij uit het oog dat juist Bordewijk de op zichzelf staande 'lener bij 

uitstek' is? Hij gebruikte elementen van verschillende stromingen en ontwikkelde zich als 

auteur in de jaren dertig, het decennium van zijn definitieve doorbraak, in een versneld tempo. 

In dat decennium vertoonde Bordewijk een grote mate van intellectuele onafhankelijkheid en 

stilistische flexibiliteit, en die periode valt binnen het kader voor modernisme van zowel 

Fokkema en Ibsch als Van den Berg en Dorleijn. Blijkbaar is deze auteur voor sommige 

onderzoekers ongrijpbaar en zelfs onzichtbaar geworden. Is nu niet ongrijpbaarheid hét 

kenmerk van een modernist? Wat is er van de elementen decadentie, fin de siècle en 

modernisme terug te vinden in Rood Paleis, deze relatief minder bekende en toch bijzondere 

roman over een bordeel, zijn excentrieke bewoners en kleurrijke bezoekers? En in welke 

verhoudingen? Ongrijpbaarheid is daarin hoe dan ook een centraal concept, zoals in hoofdstuk 

twee zal blijken.  
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Hoofdstuk 2 

Samenvatting van Rood Paleis; tekstanalyse en 
historische context 

 
 

In dit hoofdstuk gaat het voornamelijk over de tekst zelf: de inhoud. Eerst geef ik een 

samenvatting van de roman, vervolgens een analyse van de aspecten Structuur, Ruimte, 

Personages, de Vertelinstantie, Motieven en Thematiek. Tot slot schets ik de relatie tussen het 

verhaal en de daarin verwerkt historische gebeurtenissen. 

2.1  Samenvatting van Rood Paleis
1
 

Het is januari 1913. Henri Leroy werkt op het effectenkantoor van zijn vader. Op een dag 

krijgt hij bezoek van Tijs Herdigein, een oude schoolmakker die lang in Indië heeft gewerkt. 

Samen bezoeken ze enkele malen het bordeel Rood Paleis, waar Henri stamgast is. Zowel 

Henri als Tijs is zeer onder de indruk van de waardin, mevrouw Doom. Henri bespiegelt veel 

over het fin de siècle, de kwaal der eeuw, het heelal, heren en deernen, en over mevrouw 

Doom. Tijs is de toehoorder van zijn bespiegelingen. Henri vraag zich voortdurend af 

wanneer de oude eeuw, die zich al 13 jaar voortsleept, aan zijn einde zal komen. 

Na de jaarwisseling, het is nu 1914, verandert er iets in de tijdsgeest: de waardin, 

mevrouw Doom, voelt de verandering als eerste aan. De heren blijven weg uit Rood Paleis en 

het gaat financieel slechter. Ze vraagt grootvader – de eigenaar van Rood Paleis – om 

financiële steun zodat ze in Marseille een negerin kan ophalen voor in het bordeel. Ze hoopt 

dat dan de klanten (de heren) terugkomen. Henri wil haar vergezellen en samen reizen ze naar 

Frankrijk. Mevrouw Doom komt terug met twee negerinnen, maar het helpt niet. De heren 

blijven weg, de tijd is onherroepelijk veranderd. Henri gaat nog één maal naar Rood Paleis, 

daarna niet meer. Hij voelt nu ook de verandering. 

In juni 1914 breekt de oorlog uit. Henri is vrijgesteld van dienst en voelt zich daardoor 

vernederd. Hij geeft de stand, het type, van zijn vader de schuld: de welgedane, geslaagde 

burger. Hij besluit zijn naam te veranderen in de eerder door hem verfoeide verbastering 

Hendrik Lorrewa, laat zijn snor afscheren en zijn haar knippen. Hij wil zich aanmelden bij het 

Franse vreemdelingenlegioen. Als hij zijn papieren aan het verscheuren is – hij schudt zijn 

oude identiteit af – verschijnt mevrouw Doom. Ook zij is uiterlijk veranderd: ze is nu een 

lelijke, tandeloze oude vrouw. Ze spreken af in het café van Jacobs, tegenover Rood Paleis. 

                                                 
1
 In bijlage 1 is een uitgebreide samenvatting opgenomen. 
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Als Henri daar zit, komt mevrouw Doom niet opdagen. Henri ziet ineens dat Rood Paleis in 

brand staat, en hij is getuige van de indrukwekkende brand waarin het ten onder gaat. Hij 

begrijpt dat de brandstichtster mevrouw Doom moet zijn. De hond, de ratten en de duiven 

verlaten als laatsten het brandende pand.  

 

2.2 Analyse van de aspecten Structuur, Ruimte, Personages, Vertelinstantie, 

Motieven en Thematiek 

2.2.1 Structuur 

De roman bestaat uit 48 korte, ongenummerde hoofdstukken en een „Na‟ van de auteur. In de 

bijgevoegde lijst heb ik de hoofdstukken zelf genummerd. Uit bepaalde hoofdstuktitels blijkt 

een verband met andere hoofdstukken, door een identieke titel of variatie op dezelfde titel, 

bijvoorbeeld: twee hoofdstukken met de titel „Ochtend‟ (hoofdstukken 12. en 13), twee met 

de titel „Grootvader‟ (hoofdstukken 18 en 38), twee getiteld „De kwaal der eeuw‟ 

(hoofdstukken 2 en 21), de hoofdstukken over mevrouw Doom (hoofdstukken 11, 14, 35, 36 

en 46). Het verband wordt binnen die hoofdstukgroepen gevormd door de erin optredende 

personages. In hoofdstukken 4, 6 en 47 staat Rood Paleis centraal; de hoofdstuktitels vertellen 

als het ware samen een klein verhaaltje. De titels zijn respectievelijk: „Rood Paleis 

onwerkelijk‟ (de dromerige beschrijving van Rood Paleis door Henri.), „Rood Paleis 

werkelijk‟ (De omschrijving Rood Paleis, gezien door de ogen van Tijs), en „Rood Paleis 

bovenwerkelijk‟ (De brand waarin Rood Paleis ten onder gaat, gezien via Henri, die dan zijn 

feeërieke fantasie uit „Rood Paleis onwerkelijk‟ toch nog in verrassende vorm gestalte ziet 

krijgen). De hoofdstukken 21 tot en met 24 vertonen in de titels een gemeenschappelijke 

connotatie met ondergang, wat ook het verhaalverloop weerspiegelt: „De kwaal der eeuw‟, 

„Verval van macht‟, „Het sterven in stijl‟, „Het doodsbed‟. Zij markeren een ommekeer: 

hierna is de ondergang onontkoombaar geworden. Bepaalde hoofdstukken vormen – zowel 

wat betreft de titel als inhoudelijk, elkaars tegenbeeld en vertellen samen ook een stukje van 

het verhaal: hoofdstuk 10 „Vrouwenmacht‟ versus hoofdstuk 41 „Ondergang der 

vrouwenmacht‟. Het „Na‟ is een nawoord van Bordewijk zelf. Hij gebruikt dit nawoord om 

zijn lezer ervan te verzekeren dat Rood Paleis niet vanuit persoonlijke ervaring geschreven is. 

De grote hoeveelheid korte hoofdstukken doet aanvankelijk wat fragmentarisch aan, maar er 

blijkt bij nadere bestudering wel degelijk een opbouw in te zitten. 
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Lijst met genummerde hoofdstuktitels 

1 De rook ziet grauw 

2 De kwaal der eeuw 

3 De leerstoel van de twijfel 

4 Rood Paleis onwerkelijk 

5 Op weg 

6 Rood Paleis werkelijk 

7 Bekentenis van Tijs 

8 Tijs sluipt 

9 Lupanar 

10 Vrouwenmacht 

11 Mevrouw Doom 

12 Ochtend 

13 Ochtend 

14 Een familie, de tweede mevrouw Doom 

15 De peripateticus 

16 De achterkant 

17 Het café 

18 Grootvader 

19 De toenadering 

20 Fantastiek 

21 De kwaal der eeuw 

22 Verval van macht 

23 Het sterven in stijl 

24 Het doodsbed 

25 De galanacht 

26 De rook ziet grauw 

27 Tijs maakt zich los 

28 Een wereldbeeld 

29 Het hart van God, een universum 

30 Een balans 

31 De heren 

32 Mokum 

33 De plaatsvervangers 

34 Tijs glijdt uit 

35 De grens, de derde mevrouw Doom 

36 Corymbe, de vierde mevrouw Doom 

37 Corymbe 

38 Grootvader 

39 Nieuwe fantastiek 

40 Het rotspark 

41 De ondergang der vrouwenmacht 

42 De loxodroom 

43 De mobilisatie 

44 De remonte 

45 Hendrik Lorrewa 

46 De afrekeningen, een laatste mevrouw Doom 

47 Rood Paleis bovenwerkelijk 

48 De rook ziet rood 

 Na 
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2.2.2 Ruimte 

Het verhaal speelt zich voornamelijk af in Amsterdam, en binnen Amsterdam zijn het privé-

kantoor van Henri en het bordeel Rood Paleis op de Passeerdergracht de belangrijkste 

locaties. Twee weken spelen zich af in Marseille. Te Bussum woont grootvader, de eigenaar 

van het pand waarin Rood Paleis is gevestigd. Keetje Doom zoekt hem daar verschillende 

malen op.  

Als Henri terug is uit Marseille, reist hij eenmaal naar Haarlem, in een derde klasse 

coupé tussen het zwetende, spuwende volk. Deze reis in de derde klasse staat in contrast tot 

zijn eerdere treinreis naar Marseille, toen Henri eerste klas reisde. De verloofde van Tijs 

woont in de Achterhoek, waar Tijs haar wel eens opzoekt. In het Binnengasthuis toont de 

verteller ons de zieke Contrepartie en het gedrag van haar bezoekers (mevrouw Doom en 

grootvader). Zowel in Marseille als in Amsterdam (Mokum) maakt Henri lange zwerftochten 

door volksbuurtjes. Het ronddwalen daar maakt hem rustig en hij komt er tot zichzelf. 

 

Functie van de ruimte 

Henri‟s privé-kantoor is de plek waar wordt nagedacht: met zijn hoofd in rookwolken schept 

Henri zich een cerebrale wereld van passieve bespiegeling. Duidelijke antwoorden op de 

vragen die hij zichzelf stelt, krijgt hij echter niet. Hij blijft twijfelen, eerdere denkbeelden en 

oordelen bijstellen of relativeren. De voortdurende rook symboliseert zijn onvermogen om de 

wereld en de mensheid te doorgronden. Tevens is hij zelf ondoorgrondelijk en ongrijpbaar 

voor anderen, zoals Tijs.  

Tegenover deze cerebrale wereld van de filosoferende heer staat de wereld van instinct 

en begeerte, waar een heer zijn driften kan uitleven: het bordeel Rood Paleis. Henri gaat daar 

regelmatig naartoe. Hij heeft zelfs een soort abonnement. Hoewel Henri impotent is, vindt hij 

er toch bevrediging van zijn behoeftes: hij zoekt er de warmte van vele vrouwen en een 

gehoor voor zijn fantasieën. Hij voelt zich in Rood Paleis volkomen thuis en kan zich er 

overgeven aan zijn fantasie: „‟En dan,‟zei Henri, zoek ik er behalve warmte een gehoor. In die 

sfeer van ontbinding van alle menselijkheid komt de kasplant op van mijn fantasie.‟
2
 

Deze twee locaties – Henri‟s privé-kantoor en Rood Paleis – symboliseren 

respectievelijk de wereld van de geest tegenover die van het lichaam, van ratio versus instinct, 

man versus vrouw, maar ook machthebber/bezitter versus machteloze/bezitloze. Wat beide 

werelden bindt, is wat ook de oude en de nieuwe tijd bindt: geld. Er moet geld verdiend 

                                                 
2
 Rood Paleis, p. 60. 
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worden. In de wereld van het privé-kantoor verdienen de heren hun geld. Zij brengen hun geld 

en hun afval vervolgens naar Rood Paleis, waar uiteindelijk grootvader de winst opstrijkt. Zo 

blijft alle geld, macht en bezit in handen van de stand der heren. 

Henri‟s dwaaltochten door volksbuurten symboliseren zijn ronddwalen in het labyrint 

van zijn eigen geest. Henri is een passief, flegmatisch en lui mens, maar uren rondwandelen 

door volkse buurtjes vermoeit hem evenmin als urenlang nadenken. Als hij filosofeert, 

fantaseert of door oude buurten dwaalt, komt hij tot zichzelf. „De heren hoorden niet in de 

steegjes‟
3
 deelt de verteller mee in erlebte Rede van Henri, als Henri door de Jordaan wandelt. 

Hij besluit dan geen heer meer te zijn: hij wordt Hendrik Lorrewa, die wel in de steegjes 

hoort. 

 

Het gebouw: Rood Paleis 

Rood Paleis is een bijzonder gebouw met bijzondere bewoners. Het is als een geïsoleerde 

onderwereld, met een gesloten, uniformachtige façade. De luiken en deuren zitten dicht, het is 

roodbruin geschilderd, en vandaar de naam Rood Paleis. De titel van het boek is ontleend aan 

de naam van dit bordeel. De onderwereld Rood Paleis herbergt nog twee onderwerelden: het 

ijzeren zaaltje van de galanachten en de bijkelder met de ratten en riolen. Rood Paleis als 

geheel functioneert op twee niveaus: ten eerste vertegenwoordigt het de kwaal der eeuw, het 

is een uitwas van de zieke wereld van de machtige stand der heren. Ten tweede symboliseert 

het bordeel het driftleven, dat ook deel uitmaakt van iedere heer, onder zijn vernis van 

fatsoenlijk burger. Het gebouw is de machtige wachter van de oude eeuw, en tegelijk een 

soort Hades, door een vieze gracht afgescheiden van de rest van de stad.  

 

Rood Paleis vier maal verschillend 

Rood Paleis is meerduidig, het heeft vier verschillende gezichten in de roman: 

1. Henri‟s fantastische, feeërieke omschrijving ervan in hoofdstuk 4, „Rood Paleis 

onwerkelijk‟. 

2. Rood Paleis zoals het van buitenaf gezien wordt, gezien door bijvoorbeeld de ogen 

van Tijs, in hoofdstuk 6 „Rood Paleis werkelijk‟. 

3. Hoofdstuk 27, „Tijs maakt zich los‟: Rood Paleis in de toekomstplannen die mevrouw 

Doom ontvouwt aan Tijs. Dit is wonderlijk genoeg precies het Rood Paleis van 

Henri‟s fantastische beschrijving uit hoofdstuk 4.  

                                                 
3
 Rood Paleis, p. 163. 
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4. Hoofdstuk 47, „Rood Paleis bovenwerkelijk‟: Aan het slot, als Rood Paleis brandt, 

wordt Henri‟s feeërieke fantasie uit „Rood Paleis onwerkelijk‟ toch voor zijn eigen 

ogen werkelijkheid, maar wordt die met haar verwerkelijking tegelijk verwoest.  

Net als Henri en mevrouw Doom en het Mokum waar Henri zo aan gehecht is, heeft Rood 

Paleis een amfibisch karakter. Dit amfibische, samengestelde maakt dat personages en 

locaties onvatbaar zijn voor eenduidige omschrijvingen: zij zijn telkens weer verschillend, 

onkenbaar voor zintuigen en verstand. De verschillende weergaven van Rood Paleis vormen 

een mise en abyme, net als de verschillende mevrouwen Doom, en het beeld van Henri als een 

wit gebouw met neergelaten markiezen, dat zich nooit precies herhaalt maar altijd met een 

bepaalde variatie: de werkelijkheid laat zich op geen enkele wijze vastleggen, dé 

werkelijkheid bestaat zelfs niet. 

 

2.2.2 Personages 

Eerst geef ik een algemeen overzicht van de personages, daarna zal ik de belangrijksten ervan 

individueel nader beschouwen. 

 

Overzicht 

De protagonist is in mijn optiek Henri Leroy: hij fungeert het vaakst als focalisator en in de 

dialogen is hij verreweg het meest aan het woord. Tijs en mevrouw Doom zijn Henri‟s 

voornaamste tegenspelers. Ook zij focaliseren; Tijs vaker dan mevrouw Doom. Tijs 

observeert Henri, mevrouw Doom observeert de zaken in haar bordeel. Zowel grootvader (de 

goede Hulbert) als het gedrochtje Fré (Van Frederikslust) treden in enkele hoofdstukken op 

als focalisator. De meisjes in Rood Paleis vormen een anoniem collectief. Slechts één keer 

krijgen we de gedachten en gevoelens te zien van Finda: wanneer ze geen fooi krijgt van Tijs 

is ze daar boos over. De meisjes krijgen nauwelijks reliëf. Via de mannelijke personages 

(Henri, grootvader en Tijs) krijgt de lezer vooral een beeld van hun uiterlijke verschijning. 

Via Fré leren we ze kennen als dom, en makkelijk te manipuleren.  

 

1. Henri Leroy: personagebeschrijving 

Henri is een passieve, zelfgenoegzame heer van veertig jaar oud die bij zijn vader in huis 

woont. Hij houdt kantoor in het bedrijf van zijn vader, maar doet feitelijk actief niets. Henri is 

vadsig en lui; hij geeft alle klanten zo snel mogelijk door aan de procuratiehouder Helmstrijd, 

die het echte werk doet. Henri is impotent en vindt dat wel zo rustig. Hij leeft „van praten en 
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kijken‟
4
. Henri is geboren in 1873. Zijn geslacht stamt uit Frankrijk. Zijn voorouders waren 

vluchtelingen uit Parijs, uit de Temple. Hij is een regelmatige bezoeker van het bordeel Rood 

Paleis. 

Henri omschrijft zichzelf als decor en schaduw en de verteller voegt daar aan toe dat 

Henri traag is, meer breed dan groot, en langzame, zwakke gebaren maakt. Hij lucht zijn 

kamer bijna nooit en zit zodoende voortdurend in zijn eigen sigarettenrook. Afgesloten van de 

buitenwereld in zijn zelfgecreëerde atmosfeer (hij maakt zijn eigen tabak van onder andere 

opium) brengt Henri zijn dagen filosoferend door. Hij denkt na over het fin de siècle, de 

kwaal der eeuw, de verhouding tussen heren en deernen, het heelal, God en de verlosser, de 

stand der heren, valse schaamte. Hij vraagt zich af waarom de eeuw zich maar blijft 

voortslepen en beschouwt zichzelf als de incarnatie van het fin de siècle.  

Omschrijvingen van de verteller met betrekking tot Henri zijn: de blanke, machtig 

hoofd, mooie uitzonderlijke kop, dofblond golvend en zeer mooi haar, zijn haar is zo groot en 

eigen, verzonken bloed, bleke mond, snor te mooi (te vrouwelijk), de tanden zijn te 

onberispelijk. Zijn snor is zeer gecultiveerd met brillantine, het is de „snor van de ijdele, op de 

grens van de poen‟.
5
  

 

Henri, Rood Paleis en mevrouw Doom 

Henri heeft een levendige fantasie. Het liefst zit hij in Rood Paleis met een glas wijn, blokjes 

kaas en zijn lievelingsmeisjes Labelliflos en Friolise bij zich. Hij zoekt „oerwarmte‟
6
 bij de 

vrouwen, en toehoorders voor zijn fantasieën. Dan voelt hij zich volkomen thuis en vertelt hij 

verzonnen reisverhalen. Henri‟s moeder stierf vroeg en hij is enig kind. Daarin zoekt hij de 

oorzaak voor zijn houding tegenover vrouwen. Henri ontspant in Rood Paleis, maar ook in 

volksbuurten, waar hij uren rond kan dwalen. Voor de waardin mevrouw Doom heeft Henri 

ontzag en verering. Hij is haar „trouwste slaaf‟
7
. Hij houdt van haar verwebde, samengestelde 

natuur. Zelf is hij ook samengesteld: hij heeft een zeker „geestelijk hermafroditisme‟
8
, 

waardoor hij overal ambivalent tegenover staat. Zo verlangt hij bijvoorbeeld naar de oude tijd, 

maar probeert hij ook – tevergeefs - over te gaan naar de nieuwe, via zijn metamorfose tot 

Hendrik Lorrewa.  

 

                                                 
4
 Rood Paleis, p. 11.  

5
 Rood Paleis, p. 7 

6
 Rood Paleis, p. 60 

7
 Rood Paleis, p. 155. 

8
 Rood Paleis, p. 170. 
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De ontwikkeling van Henri: een metamorfose 

Als Henri na het uitbreken van de oorlog wordt vrijgesteld van dienst, voelt hij zich 

vernederd. Hij gaat rondzwerven in de Jordaan en beseft dan dat de zorgeloosheid van het 

volk misschien de grootste wijsheid is. Hij gaat de stand – het type – van zijn vader haten en 

wil zijn oude huls afschudden. Daartoe ondergaat hij een metamorfose: hij laat zijn haar 

knippen en zijn gekoesterde snor afscheren. Voortaan noemt hij zich Hendrik Lorrewa en 

daarmee is de door zijn vroegere ik zo gehate naamsverbastering een feit. De uniform zal hem 

voortaan kleden; hij wil dienst nemen in het Franse vreemdelingenlegioen. Maar het 

vertellerscommentaar is duidelijk, als Henri bij de kapper is om zijn snor te laten afscheren 

(cursivering van mij): „Terwijl hij lag onder het servet was de oude Adam niet in hem dood. 

De projectie van zijn nieuwe persoonlijkheid kwam tot stand door middel van handen die 

werkten met brillantine en haarplakmiddelen.‟
9
 Henri verandert dus niet wezenlijk, zijn fin de 

siècle-bestaan gaat enkel de laatste fase in: die van het einde. Ook ná zijn metamorfose 

bespiegelt en fantaseert Hendrik als vanouds, bijvoorbeeld over mevrouw Doom die met een 

reizend bordeel door Europa trekt. Zij doet dat niet echt, het is maar Henri‟s fantasie. Tijs, die 

hem nog eenmaal opzoekt, ziet Henri als „vreemd, veraf, niet meer van de zakenwereld, 

nauwelijks nog van de mensenwereld.‟
10

 Henri‟s ontwikkeling – zijn metamorfose – is er een 

van verval en psychische desintegratie. Hendrik Lorrewa blijkt niet levensvatbaar in de 

nieuwe tijd; de verteller heeft ons in een vooruitblik meegedeeld dat hij zal sterven op het 

slagveld. 

 

De functie van het personage Henri Leroy  

De roman wordt gedragen door Henri‟s bespiegelingen over de ondergang van „de eeuw‟, de 

negentiende eeuw. Het verhaal dient als decor, ter illustratie van Henri‟s reflecties over het fin 

de siècle. Uiteindelijk dient het personage Henri ook weer als decor, zoals hij zelf onthult. 

Henri is decor, vleesgeworden fin de siècle, in het verhaal van de verteller, en van diens 

ideeën is hij de spreekbuis. Sterke aanwijzingen voor Henri‟s functioneren als spreekbuis zijn 

op meerdere plaatsen in de tekst te vinden. Het duidelijkst komt het naar voren in het 

hoofdstuk „De loxodroom‟ en het direct erop volgende hoofdstuk „De mobilisatie‟. „De 

loxodroom‟ bevat op het eerste gezicht een essayistische bespiegeling van de verteller. In de 

eerste zin van „De mobilisatie‟ (het hoofdstuk direct erna) blijkt het echter te gaan om een 

primitief voorgevoel van Henri, in Nederlandse woorden omgezet door de vertelinstantie: „Dit 

                                                 
9
 Rood Paleis, p. 163-164. 

10
 Rood Paleis, p.  166. 
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alles dacht Henri Leroy niet uit in Nederlandse woorden. Hij voelde het essentiële ervan met 

een voorgevoel dat primitief is, universeel, en om vertolking niet vraagt.‟
11

 Vertellerstekst en 

persoonstekst zijn in „De loxodroom‟ maximaal verweven: de verteller geeft achteraf een 

bespiegeling over de Grote Oorlog, die, paradoxaal genoeg, tevens een vertolking in 

Nederlandse woorden is van Henri‟s primitief voorgevoel. De verteller deelt deze werkwijze 

ook mee, waardoor in deze passage sprake is van metavertellen. Voor verdere voorbeelden 

van de verwevenheid tussen tekst van de verteller en van Henri, verwijs ik naar paragraaf 

2.2.3 „Vertelinstantie‟, onder het kopje „Bespiegelingen van Henri en de verteller‟.  

 

2. Tijs Herdigein: personagebeschrijving 

Tijs is Henri‟s oude schoolmakker van de HBS. In Indië heeft Tijs wat kapitaal vergaard en 

hij wil daar nu wat mee doen. Verder wil hij gaan trouwen met Marie van Dam, een vrouw 

van in de dertig uit de Achterhoek. Voordat hij in het huwelijk treedt, wil hij nog een paar 

maanden fuiven. Naar later blijkt, wil hij eigenlijk ontmaagd worden vóór de bruiloft. Hij 

vraagt Henri hierbij zijn gids te zijn. In Rood Paleis voelt Tijs een sterke angst, vooral voor 

mevrouw Doom. Na het eerste bezoek voelt Tijs zich „om zijn angsten en emoties precies een 

kind van zes‟.
12

 

Mevrouw Doom noemt Tijs „zwartbaard‟
13

. Inderdaad heeft hij een zwart baardje. De 

verteller noemt hem eerst „de bruine Tijs Herdigein‟
14

, totdat Henri hem op pagina 10 „zwarte 

Tijs‟ noemt. Dan neemt de verteller direct die benaming over, reeds op pagina 10. Ook dit is 

een aanwijzing voor de sterke band die er is tussen de belevingswereld van de verteller en die 

van Henri. De verteller gebruikt ook een variant waarin zijn (de vertellers) en Henri‟s 

benaming voor Tijs gemengd worden, bijvoorbeeld op pagina 13: „de zwarte Tijs Herdigein‟.  

Tijs‟ oogwit ziet geel, alsof hij ziek is. Hij wil daar echter niet mee naar een arts. Tijs 

wordt door de verteller beschreven als recht, gespierd en nerveus, actief, en een egoïst met 

primitief fatsoen. Hij wil zakelijk slagen in het leven, hij wil trouwen. Kortom: hij streeft naar 

een degelijk burgerlijk leven. Tijs wil een kerel uit één stuk zijn. Ondanks zijn angst voor 

ziektes bezwijkt hij uiteindelijk bij zijn zesde bezoek voor Finda. Daarmee voert hij ondanks 

zijn angsten zijn initiële voornemen uit: ontmaagd worden voor het huwelijk.  

 

De ontwikkeling van Tijs 
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 Rood Paleis, p.  159. 
12

 Rood Paleis, p.  42. 
13

 Rood Paleis, p.  41.  
14

 Rood Paleis, p. 7. 
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Aanvankelijk ziet Tijs Henri als een meer ervaren man, althans in seksueel opzicht. Tijs 

vraagt Henri zijn gids te zijn, hem in te wijden in de wereld van de seksueel actieve man. Hij 

is Henri‟s gesprekspartner in filosofische discussies, hoewel hij vooral luistert en enigszins 

naar Henri opkijkt. Na een poosje krijgt Tijs genoeg van het gelummel en nietsdoen dat Henri 

propageert. Er treedt nu verwijdering op tussen hem en Henri. Tijs wil weer actie, zakelijk 

succesvol zijn en zich inkopen in een goed bedrijf met toekomst. Uiteindelijk kiest hij voor 

agentschappen van twee autohandels van Franse merken. Hij doet dat pas nadat hij informatie 

heeft ingewonnen omtrent zijn toekomstige vennoot: een energiek man met een vrouw en drie 

kinderen, wat bij Tijs vertrouwen wekt. Tijs verandert niet wezenlijk in de loop van het 

verhaal. Hij blijft een kerel uit één stuk, zoals hij dat zelf uitdrukt. Wel overwint hij een 

bepaalde angst, waarna hij nog zelfverzekerder de nieuwe tijd tegemoet kan treden.  

 

De functie van het personage Tijs  

Tijs is Henri‟s gehoor. Omdat Tijs luistert, krijgt Henri de kans om zijn filosofische 

bespiegelingen te ontvouwen. Hij is ook observator van Henri. Het beeld van Henri als wit 

huis met twee rode markiezen (neergeslagen oogleden), is een poëtisch beeld van Tijs. Dit 

beeld van Henri als gebouw valt hem in als hij en Henri vanuit het café van Jacobs naar het 

gebouw Rood Paleis kijken. Via Tijs zien we Henri vanuit het standpunt van een actieve, 

zakelijke, eveneens intelligente persoonlijkheid. Tijs kán wel bespiegelen, maar het heeft zijn 

voorkeur niet. Hij vraagt zich, kijkend naar Henri‟s heldere ogen, voortdurend af waarom 

Henri niets doet. Tot slot is hij een tegenbeeld voor Henri: Tijs is volgens Henri van de 

overkant. Tijs is de nieuwe mens van de nieuwe tijd, die de oude mens van de stervende tijd, 

van het fin de siècle in Henri observeert. Wat hij ziet, bevalt hem uiteindelijk niet en hij kiest 

voor de toekomst, de activiteit en het afzien van reflectie op het eigen innerlijk.  

 

3. Mevrouw Doom: personagebeschrijving 

Mevrouw Doom, Keetje Doom, kameleontische Keetje Doom, grollende gestichtsmoeder, 

tantetje, wijf: mevrouw Doom wordt geportretteerd als een vrouw met vele gezichten, ze 

vertoont ook mannelijke trekken. Dé mevrouw Doom bestaat niet: zij heeft een verwebde 

natuur. Vijf mevrouwen Doom worden expliciet getoond, genummerd van één tot en met vijf. 

De eerste, de strenge waardin, is Henri het meest genegen; haar samengesteldheid trekt hem 

zeer aan. Hij zegt op pagina 24 tegen Tijs: „Er bestaat in dit huis voor mij maar één wezen… 

Dat is de waardin. Voor die vrouw heb ik ontzag, het grootste ontzag. […] Het is een demon. 

Zou jij geen ontzag hebben voor een demon?‟ 
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Haar stem is onmenselijk hees. Ze pronkt met de soliditeit van het huis, waar de heren 

nooit bedrogen worden en dat de heren plezier biedt en vrolijkheid. Daarbij ziet ze er wel op 

toe dat het niet te zoetsappig wordt. Als de mooie Finda piano speelt, moet de verschrikkelijke 

Contrepartie zingen, want: „Wat de een bereikte moest de ander afbreken. Zo hoorde het.‟
15

 

Mevrouw Doom houdt dus van contrasten. Zijzelf vormt ook een contrast, een tegenwicht 

voor de te bieden vrolijkheid. Tijs neemt haar op de avond van zijn eerste bezoek aan Rood 

Paleis als volgt waar: 

 

Hij zag een dreigend schepsel, een hevig mens, nauwelijks mens. Een overweldigend sombere 

verschijning. Een noodlotsfiguur, groot en compact. Een wezen in zwarte zij, dik en ruisend, 

doodsbleek geblanket, met zware, zwarte wallen om de ogen, onmenselijk somber. Een groot wezen, en 

een zeer groot gelaat, een droomgelaat. Een zwarte wandelstok met gouden band gewrikt in de oksel, 

een zwarte sigaar ploertig paffend in een mondhoek.
16

 

 

Als ze voorbij loopt is een „onweer’
17

 voorbijgetrokken. Stijlmiddelen als herhaling en 

semantische verwantschap worden intensief gehanteerd in deze bijzondere beschrijving. 

Herhaald worden: „zwart‟, „somber‟, „wezen‟ en „groot‟. Er wordt gebruik gemaakt van 

synoniemen als „wezen‟/‟schepsel‟ en omschrijvingen ter vervanging van hetzelfde woord: 

„onmenselijk‟/‟nauwelijks mens‟. Woorden als „groot‟, „hevig‟, „zwaar‟, „dik‟, 

„overweldigend‟ liggen in hetzelfde semantisch veld, evenals „dreigend‟, „noodlot(sfiguur)‟, 

„dood(sbleek)‟, somber, die ook een connotatie met „onweer‟ vertonen. Stijl is hier, en ook op 

veel andere plaatsen in de roman, een belangrijk instrument in de beschrijving. 

 

De vijf mevrouwen Doom op een rij: 

1. De sombere waardin van de avonden, de noodlotsfiguur. 

2. De grollende, denderende gestichtsmoeder van de meisjes aan het ontbijt. Henri maakt 

haar nooit zo mee, want hij is er ‟s morgens niet bij. 

3. Een dame die geen dame is: een bijna-dame. Voor Henri is dit de tweede mevrouw 

Doom.  

4. Wijf! Een groots wijf is ze voor Henri bij Corymbe in Marseille.  

5. De ingezakte, versleten mevrouw Doom zonder uiterlijke opsmuk. Ze is dan een 

tandeloos oud vrouwtje geworden.  
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 Rood Paleis, p. 39. 
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 Rood Paleis, p. 41. 
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 Rood Paleis, p.  41. 
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De derde mevrouw Doom 

In hoofdstuk 35 maakt Henri kennis met de tweede mevrouw Doom, die voor de lezer de 

derde is. De titel van hoofdstuk 35 is: „De grens, de derde mevrouw Doom‟. Echter: in 

hoofdstuk 18 „Grootvader‟ wordt de derde mevrouw Doom al expliciet genoemd. Ze zit dan 

in Bussum bij de goede Hulbert voor het maandelijks onderhoud over de boekhouding. Op 

pagina 69 wordt hun samenzijn als volgt omschreven: „Cossu zaten ze tegenover elkaar, de 

gelijke grootvader, de kameleontische Keetje Doom, niet de grollende, niet de dreigende, - de 

derde mevrouw Doom.‟ De lezer maakt dus tweemaal kennis met de derde mevrouw Doom: 

in hoofdstuk 18 en in hoofdstuk 35.  

 

De functie van het personage mevrouw Doom in de roman, samenhang met Henri Leroy en 

Rood Paleis 

Mevrouw Doom en Henri zijn beiden samengestelde persoonlijkheden. Mevrouw Doom heeft 

mannelijke trekken (dominant, grove verschijning, mannelijke handen), Henri is een juist een 

man met vrouwelijke trekjes (ijdelheid, sentimentaliteit). Samen vormen zij de 

vertegenwoordigers van de oude eeuw, van het fin de siècle. Zij wijden Tijs in: ze dompelen 

hem onder in de oude wereld en in de wereld van de seksuele driften. Ze maken zijn passage 

mogelijk naar:  

a. De wereld van de man, van mannelijkheid (Tijs‟ ontmaagding door Finda) 

b. De nieuwe wereld, van na het fin de siècle. 

Keetje Doom moet de winst afdragen aan grootvader, de man die uiteindelijk het geld 

opstrijkt. Als het erop aankomt, hebben in de oude eeuw de mannen het voor het zeggen, meer 

specifiek: de heren. Zij hebben het geld en de macht. Mevrouw Doom vormt een vrouwelijke 

tegenhanger van Henri: hij is een heer, zij is een bijna-dame. Dat symboliseert de 

machtsverhoudingen in de negentiende eeuw: de man staat feitelijk altijd boven de vrouw. 

Toch zijn ze ook afhankelijk van elkaar. Henri noemt zich mevrouw Dooms trouwste slaaf. 

Hun lot is verbonden met het lot van Rood Paleis. Als Rood Paleis wordt gesloten, beleeft 

Henri zijn metamorfose tot Hendrik Lorrewa. Hij weet dan nog niet dat mevrouw Doom een 

soortgelijke metamorfose heeft doorgemaakt; daar komt hij bij hun laatste ontmoeting pas 

achter.  

 

4. Grootvader: personagebeschrijving 
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Grootvader is de baas van Rood Paleis. Hij staat boven mevrouw Doom. Hij is een geslepen, 

kwiek oud heertje dat in een villa in Bussum woont. Eens per maand neemt hij daar de 

boekhouding door met Keetje Doom. Zij noemt hem Hulbert, hij haar Keetje en ze tutoyeren 

elkaar, maar mevrouw Doom is van een lagere stand. Grootvader is zeer gesoigneerd. De 

verteller geeft op pagina 67 een uiterlijke beschrijving van grootvader, doorspekt met 

diminutieven:  

 

Hij zat fris en zacht blozend in de clubfauteuil, een tikje astmatisch, met mooi wit haar en een vierkant 

baardje, zeer gesoigneerd. Het even zwevende van zijn stem gaf meerder glans. In het fijne gezichtje 

stonden meesterlijk de spleetoogjes, licht steenachtig, blinkend uit schilfertjes van sensualiteit en 

intelligentie. 

 

Hij is een fysiek vitale man. Toch onthult de verteller ons dat onder die vitaliteit een ander 

proces gaande is: samen met Keetje zit hij „cossu te sterven’
18

. Dit is in tegenspraak met de 

vitaliteit die hij vertoont. De vele diminutieven kunnen de schijn wekken dat grootvader een 

onschuldige oude man is, maar niets blijkt minder waar, daar laat de verteller geen enkele 

twijfel over bestaan: hij is „infect oudheers‟, en „inhalig‟
19

. De verteller zegt: „Denkend aan de 

dood van de deerne Contrepartie beseften ze niet dat ze zaten als representanten van een ras 

gedoemd tot snelle ondergang.‟
20

 In het personage van grootvader zit geen eenheid: enerzijds 

schaart de verteller hem onder de representanten van een ras gedoemd tot ondergang, 

anderzijds is hij een vitale en man die met zijn tijd meegaat. Hij heeft snel in de gaten dat de 

tijden veranderd zijn: een negerin hoort niet in Rood Paleis. Dat blijkt op pagina 117:  

 

Toen zij [mevrouw Doom] vetrokken was, vroeg hij zich beklemd af of het wel een succes zou blijken. 

Voelden de mannen van tegenwoordig zich nog aangetrokken tot een zwarte huid? Hij wel, ja, hij zeker, hij 

was van een vroeger geslacht, dat nog een verfijnde smaak bezat. Maar zij? 

 

De functie van het personage grootvader 

Grootvader is de „heer bij uitnemendheid‟
21

: het prototype van een heer die willens en wetens 

leeft ten koste van anderen, die vegeteert op wat anderen bijeen hebben gebracht. Hij is een 

heer van de oude garde, die anderen uitbuit maar dat voor zichzelf goedpraat: hij vindt 

zichzelf keurig. Door zijn type gaat de eeuw ten onder, in de visie van Henri. Henri en 
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Grootvader kennen elkaar overigens niet, alleen de lezer maakt kennis met beiden en kan zo 

het type waar Henri over nadenkt, relateren aan het personage grootvader. Tijs en grootvader 

kennen elkaar evenmin. Maar grootvader koopt een auto bij het bedrijf waar Tijs zich heeft 

ingekocht: zo profiteert ook Tijs indirect van de verdiensten van de meisjes, van de oude 

machtsverhoudingen. Een veeg teken: de macht van het geld is van alle tijden, oud én nieuw.  

 

5. Een bijpersonage: Fré (Van Frederikslust) 

Het gedrochtje Fré speelt de hoofdrol in hoofdstuk 12 „Ochtend‟, 13 „Ochtend‟, en 33 „De 

Plaatsvervangers‟. In hoofdstuk 25 „De galanacht‟ heeft hij ook een grotere rol. Fré is 

mismaakt: een foetusachtige man met donshaar. Hij is 45 jaar oud en heeft een kraaiende 

stem. Samen met de monsterlijk dikke Eduard en de groen uitgeslagen Addison-patiënt 

Benjohan vormt hij de mannelijke bevolking van Rood Paleis. Een mannelijk karakter heeft er 

echter maar één: mevrouw Doom.  

Fré verricht huishoudelijke taken (kachel aanmaken, hond uitlaten) en voor het overige 

gaat hij zijn eigen gang. Hij kondigt om half elf mevrouw Doom aan met zijn kraaistem en hij 

vindt van zichzelf dat hij dat heel goed doet. De meisjes vindt hij maar stom: ze sparen niets 

en geven al hun fooien uit aan snoep en kleding. Fré is een treiterige figuur, die doet denken 

aan een sater: hij plaagt de meisjes graag, jaagt ze angst aan met de ratten en de curiositeit de 

rottenkoning (een soort aaneengegroeide bundel ratten) die in de bijkelder huist, waar ook de 

riolen uitkomen. Fré verdient geld aan de meisjes door ze de rottenkoning te tonen. Enerzijds 

zijn ze daar bang voor, anderzijds fascineert de rattenklomp hen. Fré incasseert voor de 

excursie naar de bijkelder een dubbeltje of kwartje én geniet ervan als hij de meisjes ziet 

griezelen. Zo strijkt hij een dubbele winst op. 

 

De functie van het personage 

Fré is één van de drie mismaakte mannelijke onderdanen van mevrouw Doom, in het 

onderwereldachtige Rood Paleis. Via Fré komt de lezer het nodige te weten over het reilen en 

zeilen aldaar: Fré geeft ons een blik van binnenuit. Verder zien we de meisjes in een ander 

daglicht. Ze zijn niet alleen slachtoffers van de situatie, ze zijn ook spilziek. Fré slaagt er wél 

in om te sparen en hij heeft plannen om Rood Paleis te verlaten als hij genoeg geld bij elkaar 

heeft. Via hem komt de lezer op pagina 123 te weten dat de meisjes van sparen geen kaas 

hebben gegeten: 
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Hij vond de meisjes ontzettend stom. Er was er geen enkele bij die begrip had van sparen. Hij spaarde 

de fooien op die hij kreeg. De meisjes kregen geen loon, wel veel fooien. Ze moesten zelf hun kleren 

betalen. Ze konden royaal overhouden. Maar ze verdeden alles aan kleding, opschik, zoetigheid. Er was 

geen enkele uitzondering, nooit. Sommigen begonnen wel iets weg te leggen, maar in deze omgeving 

raakte ieder tenslotte de gedachte aan de toekomst kwijt, en het geld verdween.‟ 

 

Fré versterkt het beeld van Rood Paleis als een mythische onderwereld: door zijn 

mismaaktheid, door zijn rondwaren in griezelige bijkelder, door zijn ledige, op zichzelf 

gerichte denkwereld, door zijn saterachtige rol als plaaggeest van de meisjes.  

 

2.2.3  De vertelinstantie 

Er is in Rood Paleis sprake van afgezwakt auctoriaal vertellen. Daar kies ik voor omdat de 

verteller enerzijds te duidelijk aanwezig is in de roman als geheel om hem als personaal te 

typeren, maar anderzijds te weinig aanwezig is om hem te classificeren als auctoriaal. 

Soms neigt dus de vertelwijze naar het auctoriale, soms naar het personale. Tijdens de lange 

dialogen en in de bespiegelingen van Henri overheerst vision avec. De scenische presentatie 

en veelvuldig gebruik van de erlebte Rede geven de indruk van een personaal vertelstandpunt. 

De verteller is vrijwel nergens gedramatiseerd, en speelt zelf geen rol in het verhaal. Hij is 

wel alwetend: hij heeft inzicht in de personages en weet dingen die zij niet weten. Ook velt hij 

– impliciet en expliciet – oordelen over de personages en hun handelen. De verteller 

presenteert zich niet duidelijk als gids, maar is wel duidelijk aanwezig. De lezer krijgt niet de 

kans om te vergeten dát er een verteller is. Het verhaal vertelt met andere woorden niet 

zichzelf, zoals bij de zuiver personale vertelsituatie het geval is.  

De alwetendheid van de verteller blijkt uit passages als:  

-Pagina 21, hoofdstuk 6 „Rood Paleis werkelijk‟: „Het was vreemd. Tijs zag het niet 

dadelijk. Zijn oog had het kleine en klamme het eerst gezien. Zijn oog zag niet 

dadelijk het grote.‟ 

-Pagina 26, hoofdstuk 7 „Bekentenis van Tijs‟: „Hij was zo weg in de aanblik, hij 

besefte niet eens het dichterlijke van zijn vondst.‟  

Er is één passage waarin de – kennelijk inderdaad alwetende - verteller vrij plotseling een 

vooruitblik geeft op Henri‟s dood:  

-Pagina 90, hoofdstuk 23 „Het sterven in stijl‟: „Nimmer raakte hij de obsessie geheel 

kwijt, ze bleef bij hem tot zijn dood, tot hij viel, later, onder de kogel, - gestorven nog 

eer de dragers met hem het veldlazaret hadden bereikt.‟  
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Eenmalige dramatisering 

In het hoofdstuk „De loxodroom‟, raakt de verteller eenmalig gedramatiseerd. Hij spreekt dan 

van „wij‟, en is even volledig auctoriaal. In dat hoofdstuk, dat volledig bestaat uit 

vertellerstekst, blikt de verteller achteraf terug op de oorlog van 1914-1918. „De loxodroom‟ 

vormt dus de tweede vooruitblik in de roman, maar ditmaal een met verwijzing naar een 

historische werkelijkheid. Beter gezegd: het hele verhaal rondom Henri vormt een terugblik, 

en „De loxodroom‟ is het vertel-heden. De geciteerde passage hieronder staat in de onvoltooid 

tegenwoordige tijd, in tegenstelling tot de rest van de roman, die in de verleden tijd gesteld is. 

Het citaat: 

- Pagina 158, hst. 42 „De loxodroom‟: „Aldus is misschien de geschiedenis van het 

jaar 1914 er in hoofdzaak een van maatschappelijke revolutie. Maar deze 

wereldrevolutie heeft nog geen passende naam, het kan zijn dat wij er te dicht bij 

staan.‟ (onderstreping van mij, F.H.M.) 

 

Lezersbeïnvloeding en ironie 

In hoofdstuk 24, „Het doodsbed‟, toont de verteller ons de zwaar zieke prostituee Contrepartie 

in het Binnengasthuis, pagina 91, hoofdstuk 24 „Het doodsbed‟: 

 

Een lichaam in het bed, gekookt van koorts, uitgekookt tot een karikatuur van het origineel, gelijk al 

wat te lang hing over het vuur. Een lichaam hoogrood, een gezicht hoogrood, als een brij. Het rode haar, 

zwart geworden, viel uit. Het stierf vóór het vlees. Het kussen lag vol zwart haar. Het vlees dat voor 

hem had verdiend, voor de kleine deftige grootvader, was niet geheel dood, het lag voor zijn ogen te 

vergaan. Het scheen dat het hart nog klopte. 

 

Een scherp contrast hiermee vormt de beschrijving van grootvader, die Contrepartie bezoekt 

aan haar ziekbed: een kwiek, gesoigneerd heertje, dat toch liever niet wordt geconfronteerd 

met al deze ellende. De zusters zijn een ogenblik focalisator: zij veroordelen de goede Hulbert 

„in de scherpste termen‟
22

, en hun blikken vallen als ijspegels op hem. Onderling noemen ze 

hem „de ploert‟. Een overdrijvend onweer toont grootvader als een onheilsfiguur, op pagina 

91: „Grootvader stond opeens in de volle zon, en vlak daarna in de nacht. Hij stond er 

gruwelijk bij.‟ Meteen daarna wordt getoond hoe grootvader over zichzelf denkt, in erlebte 

Rede van grootvader, op dezelfde bladzijde: „Hij was een goedige oude heer, veel te goed. 
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[…] Nooit zou men een vergeefs beroep doen op zijn medegevoel. Het lag in zijn aard, hij 

kon niemand iets weigeren. Maar dit was toch rijkelijk veel van het goede. Zulk een zieke had 

hij nimmer gezien.‟ Grootvader krijgt zelfs tranen in zijn ogen, zo ontroerd is hij over zijn 

eigen goedheid die hem ertoe bracht de zieke Contrepartie te bezoeken. De verteller zelf geeft 

geen expliciet oordeel, maar de volgorde waarin de gebeurtenissen getoond worden
23

 en de 

ironische beschrijving van grootvaders ontroering onthullen een negatief beeld van 

grootvader:  

 

„Tranen kwamen in zijn ogen, hij vond zichzelf zo verschrikkelijk goed. 

„Het is te erg,‟ stamelde hij naar Keetje Doom.  

Twee kleine tranen werden door de lepe steentjes van zijn ogen geschreid.‟
24

  

 

Door dit soort (negatief dan wel positief) geladen woordkeuze in zijn beschrijvingen 

en door de compositie (eerst tonen van de ernstig zieke Contrepartie, dan inzicht geven in de 

gedachten van grootvader) kan het lezersoordeel worden beïnvloed. De benaming „goede 

Hulbert‟ op bijvoorbeeld pagina 91 wordt in dit verband ironisch: de lezer weet inmiddels wel 

beter.  

De vertellersironie treft wel vaker grootvader, bijvoorbeeld in hoofdstuk 38 

„Grootvader‟: de lezer weet dan al het nodige over grootvaders zaakjes. De goede Hulbert, 

grootvader, laat de meisjes in Rood Paleis geld voor hem verdienen; zij ontvangen geen 

salaris en zijn afhankelijk van fooien van de klanten. De galanachten zijn voor hen 

verwoestend en als ze een ziekte oplopen, denkt grootvader daar verder niet over na. Wel 

keurt hij met veel plezier de nieuwe meisjes, de vervangsters. In hoofdstuk 38 blijkt 

grootvader zich te hebben vergrepen aan een meisje (niet een van de prostituees). Als de 

ouders van het meisje verhaal komen halen, intimideert grootvader hen met een woedeaanval. 

Grootvaders erlebte Rede op pagina 141 heeft dan een ironisch effect: „En, aangeklaagd, hoe 

zou men eraan denken hem te vervolgen. Keurige oude heren als hij kwamen niet in het 

strafbankje.‟  

De verteller gebruikt vaker ironie bij beschrijving van het gedrag van de personages, 

bijvoorbeeld bij Tijs op pagina 73. Tijs heeft flink wat winst gemaakt op zijn beleggingen bij 

het effectenkantoor van Henri‟s vader. In Rood Paleis bestelt Tijs champagne en de kurken 

knallen. De verteller merkt over de feestvierende Tijs ironisch op: „Maar aan Helmstrijd dacht 

                                                 
23

 Dit gebeurt op het niveau van de compositie van de gebeurtenissen, op het niveau van de implied author.  
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hij niet.‟ Zo wordt extra onder de aandacht gebracht dat Tijs zijn geld niet zelf heeft verdiend, 

dat heeft de kundige procuratiehouder Helmstrijd voor hem gedaan, die volgens Henri een 

perfect mekaniek is, maar minder dan een mens. Deze kwalificaties krijgen nu een respectloze 

bijsmaak, door die ene, bijna terloopse opmerking van de verteller.  

In de ironie, die vaak betrekking heeft op de hypocrisie van de heren, en hun achteloos 

voorbijgaan aan het lot en de verdienste van degene aan wie ze hun welvaart te danken 

hebben (Contrepartie, Helmstrijd), zitten mijns inziens sporen van een oordeel van de 

verteller: deze eeuw móest ten onder gaan, onder meer omdat de maatschappelijke 

verhoudingen niet meer bij de moraal van de nieuwe tijd pasten.  

Concluderend kan gesteld worden dat de verteller behoorlijk aanwezig is als sturende 

en oordelende instantie, maar hij is onvoldoende gedramatiseerd, niet genoeg „gids‟ om als 

zuiver auctoriaal bestempeld te worden. 

 

Focalisatie 

1. Focalisatie bij de personages 

In de eerste hoofdstukken overheerst niet duidelijk één visie: er is veel dialoog in een kader 

van vertellerstekst. Vooral Henri is in de dialogen aan het woord. De verteller deelt de lezer 

tussendoor mee wat Tijs en Henri over elkaar denken. In de hoofdstukken 5 tot en met 9 en 11 

focaliseert overwegend Tijs. Het is dan nog niet duidelijk wie de hoofdpersoon zal zijn van de 

roman. Bovendien krijgt de lezer verderop in de roman toegang tot de gevoelens en 

lotgevallen van meerdere personages: Fré, grootvader en mevrouw Doom. Later, na de 

jaarwisseling, komt de nadruk steeds sterker te liggen op Henri. Na Henri‟s laatste ontmoeting 

met Tijs – hij is dan al Hendrik Lorrewa - blijven Henri/Hendrik en de verteller over als 

focalisator. Er is één uitzondering: als Tijs Henri voor de laatste keer bezoekt, observeert hij 

de nieuwe Henri, en constateert hij dat deze „nauwelijks nog van de mensenwereld‟
25

 is. Dat 

is voor de lezer een functionele aanwijzing: het zal binnenkort afgelopen zijn met Henri. 

 

2. De verteller als focalisator 

In sommige hoofdstukken overheerst de visie van de vertelinstantie. Soms beperkt deze zich 

tot een – weliswaar gekleurde – beschrijving, soms geeft hij expliciete en uitvoerige 

bespiegelingen. Zulke bespiegelingen staan bijvoorbeeld in de hoofdstukken „Grootvader‟ en 

„De loxodroom‟.  
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3. Focalisatie in dialogen en beschouwingen 

De meeste dialogen spelen tussen Henri en Tijs. Henri heeft verreweg de meeste tekst: hij 

houdt bijna monologische beschouwingen en Tijs fungeert als publiek. Daardoor komt in de 

dialogen het zwaartepunt bij Henri te liggen; het zijn vooral zíjn ideeën die we leren kennen. 

Henri denkt überhaupt erg veel na. Voor hem is nadenken een liefhebberij, een gewoonte 

zelfs. Hij treedt, door de uitgebreide weergave van zijn ideeën, van alle personages het sterkst 

op de voorgrond in de hele roman.  

 

Bespiegelingen van Henri en de verteller 

De protagonist Henri en de verteller filosoferen beiden veel. Ze denken na over dezelfde 

onderwerpen (het fin de siècle, ondergang, dood). Hun ideeën lijken elkaar te spiegelen en aan 

te vullen. Het personage Henri Leroy komt daarom op veel plaatsen, hoewel hij een eigen 

leven leidt, over als een spreekbuis van de ideeën van de verteller. Graag verwijs ik ook naar 

paragraaf 2.2.2 Personages, waarin ik hetzelfde beargumenteer, met ter illustratie tekst uit de 

hoofdstukken „De loxodroom‟ en „De mobilisatie‟. Ik zal hieronder twee voorbeelden geven 

waaruit volgens mij blijkt dat er een nauwe band bestaat tussen Henri en de verteller, en dat 

hun denkbeelden sterk overeenkomen. Het eerste voorbeeld gaat over de stand der heren, 

waartoe ook grootvader behoort, het tweede betreft de manier waarop Rood Paleis wordt 

beschreven.  

 

I. De stand der heren 

Vergelijk de volgende twee passages, de eerste van de verteller, de tweede uit de gedachten 

van Henri Leroy. Beiden vellen hetzelfde oordeel over de representanten van de oude eeuw.  

- Pagina 69, hoofdstuk 18 „Grootvader‟, de vertellerspassage:  

 

Denkend aan de dood van de deerne Contrepartie beseften ze [F.H.M.: de welgestelde goede 

Hulbert en Keetje Doom] niet dat ze zaten als representanten van een ras gedoemd tot snelle 

ondergang. Ze zaten tegenover elkaar te sterven, de man inhalig en infect oudheers, de vrouw niet 

zonder monumentale diaboliek. 

 

- Pagina 160, hoofdstuk 44 „De remonte‟, de gedachten van Henri:  

 

Deze vleeswording [F.H.M.: van het type der welgedaanheid, van de réussi] deze huidglans, deze 

reclame tot in het vet, de glans, de pompeuze reuk van de stoel, die de kleine, beschroomde, de 
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doffe en duffe faecaliën der armoede verpletterde, - dit alles was volstrekt typisch voor de eeuw, en 

verdiende met haar te worden weggevaagd. 

 

II. Beschrijvingen van Rood Paleis 

Een tweede voorbeeld van de nauwe band tussen de verteller en Henri, is de manier waarop 

Rood Paleis wordt beschreven. Ik zal nu drie fragmenten geven, voor de duidelijkheid 

genummerd.  

Eerst is er op pagina 23 een beschrijving van Rood Paleis, als Tijs het bordeel voor het 

eerst ziet. Het wordt niet direct duidelijk of het hier een beschrijving betreft in de gedachten 

van Tijs of in woorden van de verteller. De door mij onderstreepte zin geeft volgens mij de 

doorslag: Hier is de alwetende verteller aan het woord, die zijn eigen impressie van Tijs‟ 

gedachten weergeeft.  

 

1. Tijs keek naar de overkant. Rood Paleis lag in het laatste daglicht. Een blok van een gebouw met vele 

ramen, de deur niet precies in het midden, gestoept naar de straat. Een zwaar pand van baksteen, 

bruinrood geverfd, lakbruin. De jaloezieën  neer voor alle ramen. De jaloezieën van dezelfde geweldige 

kleur. Een pand van somberheid en verschrikking in de ogen van Zwarte Tijs. Een pand in zichzelf 

gekeerd als een onbewoond huis. Een pand met een geheim.  

 

Later, op een regenachtige avond, bezoekt grootvader Rood Paleis. Tijs en Henri zijn er dan 

niet bij, de beschrijving van Rood Paleis kan geen gedachte of erlebte Rede zijn van een van 

beiden. Gedachten van grootvader zijn het evenmin; het is niet zijn idioom. Deze beschrijving 

op pagina 65 is enkel van de verteller afkomstig:  

 

2. Het dierlijk blok stond groot te druipen, met zingende goten overal. Op de gracht klonk zijn stem 

krachtiger dan de zang der andere goten, de kleine, bescheidene. Uit een verstopte afvoer plaste een 

straal uitdagend in de slop. Rood Paleis stond over Jacobs‟ kroeg in de regen met zijn rode ribben, het 

skelet van een gebouw, een rif van licht. Men zag terzij niets dan een zware steenklomp, en van voren 

een paleis. Men zag terzij niets dan een wacht, en van voren plots een uniform. Rood Paleis stond in 

zijn galakleding.  

 

Later in de roman, op pagina 135, wordt het beschreven in de herinnering van Henri, als hij 

Corymbes bordeel vergelijkt met Rood Paleis. Die vergelijking pakt overigens uit in het 

voordeel van Rood Paleis:  
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3. Hoezeer klom, bij dit vergeleken, Rood Paleis op tot een werkelijk paleis. Hij zag het staan koraalrood 

getrest, een blok van ontzaglijkheid, het enig bordeel van Mokum, maar een verpletterend huis. 

 

Uit een vergelijking van deze drie tekstfragmenten blijkt, hoe groot de invloed is van de 

verteller. In het eerste fragment worden gedachten van Tijs vertolkt, in het tweede gaat het 

puur om een beschrijving door de verteller, in het derde fragment worden de gedachten van 

Henri beschreven. Alle drie de fragmenten putten echter uit hetzelfde beeld: Rood Paleis als 

een indrukwekkend gebouw: „een blok‟ (alle fragmenten), dat „rood‟ is (fragment 1 en 2) of 

„koraalrood‟ (fragment 3). Volgens de fragmenten 2 en 3 is het „een paleis‟ dat het beeld 

oproept van een militair in uniform („getrest‟ in fragment 2 kan geassocieerd worden met de 

tressen op een militair uniform). Hier is de implied author aan het werk, die bepaalt welke 

beelden en woorden geschikt zijn om het bordeel te beschrijven. Uit de fragmenten 2 en 3 

blijkt vooral fascinatie en bewondering voor Rood Paleis, uit fragment 1 fascinatie en angst. 

In fragment 1 worden dan ook de gedachten vertolkt van Tijs, die bang is voor het bordeel en 

wat daar kan gebeuren. In de fragmenten 2 en 3 worden respectievelijk een beschrijving van 

de verteller en een herinneringsbeeld van Henri weergegeven. Hun omschrijvingen hebben 

dezelfde lading: fascinatie en bewondering. De verteller en Henri (meer dan Tijs) delen een 

poëtische, beeldende wijze van waarnemen. Ze hebben soortgelijke associaties en beschrijven 

wat zij zien in dezelfde bewoordingen. Het is erg moeilijk – zo niet onmogelijk - hun 

gedachten, waarnemingen en betogen helder te scheiden. 

 

Erzähldistanz 

De Erzähldistanz is wisselend: in de hoofdstukken die voornamelijk uit dialoog bestaan, is de 

distantie klein, maar in de vertellersbeschouwing „De loxodroom‟ (hst. 42) is de lezer zich 

zeer bewust van de aanwezigheid van de verteller en van het feit dat er achteraf verteld wordt. 

De lezer wordt er zelfs bij betrokken via het woordje „wij‟,(pagina 158, hoofdstuk 42 „De 

loxodroom‟) waarmee de verteller zichzelf tevens dramatiseert.  

De verteller becommentarieert het denken en handelen van de personages, waardoor 

de lezer zich de afstand tussen lezen en vertellen bewust wordt en blijft. In sommige passages 

is niet geheel duidelijk waar de erlebte Rede eindigt en vertellerstekst begint, vooral bij 

overgangen tussen tekst van Henri en van de verteller. De indruk dat Henri fungeert als 

spreekbuis van de verteller wordt zo verder versterkt: via Henri verkondigt de verteller de 

filosofie van het fin de siècle. Hij doet verslag van de kwaal der eeuw. Op een manier die doet 

denken aan naturalistische romans onderzoekt hij deze kwaal die het fin de siècle is, doet hij 
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verslag van de symptomen en oorzaken ervan én geeft hij een prognose over de verwachte 

fatale, gedetermineerde afloop. Henri en de verteller onderzoeken het fin de siècle zoals een 

arts een patiënt, zoals een sterrenkundige het heelal.  

 

Belichting 

Door de wisseling in visie, in focalisatie, worden personages vanuit verschillende 

gezichtspunten belicht. Grootvader bijvoorbeeld zien we zoals hij zichzelf ziet, zoals Keetje 

Doom hem ziet, zoals het verplegend personeel van het Binnengasthuis hem ziet én zoals de 

verteller hem ziet. Het duidelijkst komt dit laatste tot uiting in de ironische beschrijving van 

grootvader bij het ziekbed van de zwaar zieke, stervende Contrepartie (hoofdstuk 24, „Het 

doodsbed‟).  

 

2.2.4  Motieven 

Concrete motieven 

Wat gebeurt er in de vertelling en welke gebeurtenissen, handelingen, bewegingen, tendensen 

en strevingen houden het verhaal op gang? Deze motieven functioneren op het letterlijke 

niveau van de tekst. Ze zijn verhaalgebonden en maken deel uit van de fabel. In Rood Paleis 

zijn er vele te onderscheiden. Ik het getracht de voornaamste motieven uit het verhaal te 

destilleren en hieronder volgt een opsomming ervan: 

- Tijs‟ ambities: zijn streven naar inwijding in de erotische liefde en vervolgens naar 

zakelijk succes. 

- Henri‟s en Tijs‟ bezoeken aan Rood Paleis. 

- Henri‟s zucht tot bespiegeling. Zijn bespiegelingen maken een groot deel van de 

roman uit. Hieronder valt ook Henri‟s neiging tot en behoefte aan fantaseren. 

- De ambivalente houding van Henri tegenover het fin de siècle. Enerzijds beschouwt 

hij zichzelf als de incarnatie ervan, anderzijds wil hij dat de eeuw nu eindelijk eens 

voorbij is en voelt hij afkeer van het type van de heren, waar hij, Henri Leroy, ook zelf 

toe behoort. 

- Henri‟s treinreizen en dwaaltochten door labyrintische volksbuurten. Tijdens zulke 

ondernemingen komt hij tot bepaalde inzichten, neemt hij soms ook belangrijke 

beslissingen. 

- Henri‟s fascinatie voor (zijn „slaaf zijn‟ van) mevrouw Doom. 

- Het uitbreken van de oorlog. 
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- Geldstromen, kapitaal: mevrouw Doom heeft er te weinig van en onderneemt een reis 

in de hoop op meer inkomsten. Tijs heeft er voldoende van maar wil meer geld 

genereren met zijn kapitaal en gaat in zaken. Henri is welgesteld maar beseft dat hij 

alleen maar inteert op kapitaal dat door de generaties vóór hem bijeen is gebracht.  

- Mevrouw Dooms fascinatie voor vuur. Uiteindelijk steekt ze Rood Paleis in brand. 

 

Abstracte motieven 

- Ondergang (de prominente rol van het fin de siècle, de ondergangsgedachten van 

Henri en de verteller, en decadentie van de heren geven daar uiting aan) 

- Ambivalentie en meerduidigheid (tot uiting komend in bijvoorbeeld de karakters van 

de personages, maar ook via het feit dat de ondergang twee gezichten heeft: daaruit 

ontkiemt immers tegelijk een nieuwe wereld) 

- Zelfbewustzijn, beschouwend denken (wat onder andere blijkt uit vele passages van 

Henri en de verteller) 

 

2.2.5 Thematiek 

De hoofdrol in Rood Paleis is feitelijk niet weggelegd voor een personage, maar voor de 

ondergang van een tijdperk: het fin de siècle. Grootvader, mevrouw Doom, de bevolking van 

Rood Paleis en Henri zijn personificaties van aspecten van de oude eeuw. Grootvader is een 

heer van de oude soort, die ook in de nieuwe tijd succesvol blijft. Henri is een heer van een 

andere soort: een decadente denker. Hij heeft zijn bewustzijn enorm ontwikkeld en denkt na 

over moderne onderwerpen op allerlei gebied (sociaal, wetenschappelijk, historisch). Hij is 

zich zijn decadentie bewust, en hecht aan die decadentie als zijn levensstijl. Mevrouw Doom 

(speaking name: doem, verdoemenis, onheil, ondergang) personifieert de ondergang in het 

algemeen, de ondergang van de eeuw in het bijzonder. Tijs is de personificatie van de nieuwe 

mens in de nieuwe tijd. Hij kiest, na onderdompeling in de oude wereld, voor activiteit boven 

passiviteit, voor mannelijkheid boven sentimentele vrouwelijkheid, voor seksuele activiteit 

boven steriliteit en impotentie, voor zakelijkheid boven reflectie, voor de wereld van de daad 

boven die van de droom. Henri‟s uitweidingen hebben dan geen vat meer op hem. Hij gaat 

liever praten met Helmstrijd.  

 

De nieuwe tijd:  
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Zowel Henri‟s als mevrouw Dooms rollen zijn uitgespeeld. Ze worden vervangen door Tijs 

Herdigein en Marie van Dam, de aanstaande van Tijs. Ook zij zullen op hun beurt ooit 

vervangen worden. De mens, zijn karakter en de wereld die hem omringt zijn niet eenduidig: 

zij zijn ambivalent, vergankelijk en overgankelijk. Eeuwig gaat de mens over van het ene 

tijdperk in het andere, van de ene toestand in de andere, zelfs van de ene persoonlijkheid in de 

andere. Het is als het vuur waar mevrouw Doom graag naar kijkt en de rook waar Henri zich 

graag in hult: zij zijn onkenbaar, want zij zijn geen seconde hetzelfde. Zolang er mensen zijn, 

is er echter één constante factor: die van geld en macht. Het geld van grootvader vloeit in de 

kas van Tijs, zelfs zonder dat die het weet. Zo wortelt de nieuwe eeuw toch weer in de oude 

en is ook zij verweven tot een meerduidig geheel, waarin het ene verdwijnt terwijl het andere 

opkomt. 

 

2.3.1 Rood Paleis en de historische context 

In Rood Paleis zijn verschillende verwijzingen naar de historische, concrete werkelijkheid 

verwerkt: Henri Leroy refereert aan de Franse Revolutie (zijn voorouders waren vluchtelingen 

uit de Temple) en er zijn veel verwijzingen naar de Grote Oorlog, die uitbreekt tijdens het 

verhaal. Het bespiegelende hoofdstuk „De loxodroom‟ is daar een duidelijk voorbeeld van.  

Frankrijk is voor Henri zijn moedergrond. Zijn geslacht komt er vandaan. Hij reist er 

eenmaal heen met de trein (naar Marseille). Mevrouw Doom, de tweede ondergangsfiguur in 

Rood Paleis, heeft in Frankrijk het vak geleerd. De oude eeuw, die met Henri en mevrouw 

Doom ten onder gaat, wortelt in het Frankrijk van het fin de siècle, en Henri vertoont in 

uiterlijk en gedrag veel kenmerken van de verfijnde decadent. Aan het einde van de 

geschiedenis gaat hij in het Franse vreemdelingenlegioen, om te vechten voor het behoud van 

de Latijnse cultuur, zoals hij dat zelf zegt. Dat Henri ten onder zal gaan, en dat de oude eeuw 

ten onder zal gaan, is van het begin af aan duidelijk. Henri filosofeert ook over Spinoza‟s 

determinisme: „Hij bezat genoeg zelfironie om zich ietwat belachelijk te vinden, genoeg wil 

om te volharden. Of misschien was het geen wil, maar iets in hem dat moest. Misschien 

ondervond hij Spinoza‟s determinisme aan den lijve.‟
26

  

 

Indië 

Maier (1995) heeft de vraag gesteld of de keuze voor Indië als land waar Tijs kapitaal heeft 

vergaard, toevallig is of niet (zie hoofdstuk 5). In de jaren twintig van de twintigste eeuw zijn 
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er opstanden in Indië, dat zich los wil maken van Nederland. Daar is in 1913-1914 – de tijd 

waarin Rood Paleis zich afspeelt - nog niet duidelijk sprake van. Tijs heeft jaren in Indië 

gewerkt en keert terug naar Holland. Daar raakt hij aanvankelijk onder invloed van Henri. Het 

is in dit verband misschien opmerkenswaardig dat in deze roman uit 1936 een hoofdstuk 

voorkomt dat getiteld is: „Tijs maakt zich los‟. Daarin ontworstelt Tijs zich aan de invloed van 

Henri. Zou Henri symbool staan voor de kolonisator Holland, en Tijs voor de kolonie Indië, 

dan was de keuze voor Tijs als afkomstig uit Indië inderdaad niet toevallig.  

 

Maatschappelijk engagement 

Henri Leroy, het hoofdpersonage, vertoont weinig tot geen maatschappelijk engagement. Tijs 

Herdigein is geëngageerd in het zakenleven, maar hij verdiept zich niet in maatschappelijke 

verhoudingen. De verteller doet dat echter wel. Het volgende fragment in vertellerstekst, op 

pagina 158-159 van Rood Paleis, omschrijft de overgang van de oude naar de nieuwe tijd in 

termen van een verandering die plaatsvindt in de maatschappelijke verhoudingen, met name 

die tussen mannen en vrouwen: 

 

De kwaal der eeuw was in hoofdzaak een kwaal van de man. De man leerde nieuw te ontdekken dat hij 

man was. Hardheid zou de plaats vervullen van sentimentalisme. De heren hadden afgedaan, en met hen 

de spelen der heren. De man herontdekte de vrouw, de vrouw ontdekte zichzelf. De suprematie van de 

man was voorbij. Hij zou de kracht van de vrouw ondervinden, zijn concurrent in de strijd om de macht 

van het geld. Zij drong hem opzij, aan de start, zij was tegelijk met hem aan de eindstreep. Maar bij al 

zijn nieuwe ervaring zou de man de belangstelling in het eigen innerlijk verliezen. De man in de wereld 

werd eens te meer actief. 

 Aldus is misschien de geschiedenis van het jaar 1914 er in hoofdzaak een van maatschappelijke 

revolutie. Maar deze wereldrevolutie heeft nog geen passende naam, het kan zijn dat wij er te dichtbij 

staan. 

 

Volgens Jaap Harskamp (zie ook hoofdstuk 5) wilde Bordewijk in Rood Paleis 

maatschappelijke veranderingen literair vormgeven, en suggereert hij met de vernietiging van 

het bordeel dat de bevrijding van de vrouw uit haar ondergeschikte positie nabij was.  

 

De economische crisis 

In de dertiger jaren heeft de crisis de westerse wereldeconomie in haar greep, maar in Rood 

Paleis gaat het economisch goed op de beurs: men leeft in 1913-1914 en er zijn vooral kansen 

op gewin. Tijs incasseert enkel winst en geen verlies. Aan het beurswezen wordt voor de 
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welvaart van de elite een belangrijke rol toegekend. De heer van de oude tijd, Henri Leroy, 

verdient zijn geld met de handel in effecten. Tijs, de heer van de nieuwe tijd, eveneens. Een 

vraag die je wellicht kunt stellen, is: is er sprake van een ironisch effect, wanneer in een 

roman uit 1936 - na de beurscrisis en de Eerste Wereldoorlog – wordt beschreven hoe een 

heer als Tijs Herdigein zijn winsten viert met champagne, en bij het uitbreken van de oorlog 

enkel nieuwe kansen op economisch voordeel ziet? In ieder geval wordt in Rood Paleis de 

historische context (de Grote Oorlog, maatschappelijke veranderingen) gebruikt om de 

thematiek van decadentie en fin de siècle te versterken. De Grote Oorlog treedt op als 

katalysator voor een proces van grote schoonmaak: de oude, zieke eeuw wordt vernietigd, de 

nieuwe tijd begint. 
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Hoofdstuk 3 

Fin de siècle, decadentie en modernisme in Rood 

Paleis 

 

Na de analyse van de vijf verhaalaspecten (structuur, ruimte, personages, vertelinstantie, 

motieven en thematiek) in hoofdstuk 2 is het de beurt aan toetsing van de drie kernbegrippen 

(fin de siècle, modernisme en decadentie) aan de gebeurtenissen en bespiegelingen in Rood 

Paleis, ondergang van een eeuw. Hoe krijgen fin de siècle, decadentie en modernisme 

concreet gestalte in deze roman, en waaruit blijkt dat? Het fin de siècle en decadentie zal ik in 

paragraaf 3.1 samen behandelen, aangezien deze twee begrippen nauw samenhangen en vaak 

in onderling verband voorkomen in Rood Paleis. Het verschijnsel van de dandy, op zijn beurt 

nauw verbonden met decadentie, komt in paragraaf 3.1.1 aan bod. In paragraaf 3.2 ga ik in op 

de manier waarop modernisme, in het bijzonder de modernistische denkwijze zoals 

omschreven door Fokkema en Ibsch, zich manifesteert in het verhaal. Daartoe bestudeer ik de 

reflecties van Henri, Tijs, mevrouw Doom, en Van Frederikslust. De visie van de verteller op 

denken komt ter sprake, en de rol van Rood Paleis, de locatie waar de tegenstelling ratio – 

instinct zich het duidelijkst manifesteert. Verder zal blijken dat het element vuur op 

bijzondere wijze de thematiek van de roman verbeeldt. Paragraaf 3.3. geeft een tussenstand: 

de conclusies tot nu toe met betrekking tot de drie kernbegrippen fin de siècle, decadentie en 

modernisme. 

3.1  Fin de siècle en decadentie: ‘Een fuga voor vuur’
1
 

Voortdurend verwacht Henri het einde van de eeuw, van het fin de siècle. Wanneer dat einde 

zich steeds maar niet aandient, raakt hij ongeduldig. Henri filosofeert steeds intensiever over 

de kwaal der eeuw, als hij Rood Paleis tijdelijk niet bezoekt tijdens de zomermaanden: „In 

deze dagen begon het fin de siècle zijn gedachten zeer dwingend te bezitten.‟
2
 Hij heeft ook 

visioenen over hoe de nieuwe wereld eruit zal zien. Na de val van de heren, als de eeuw in de 

                                                 
1
 Rood Paleis, p 173. 

2
 Rood Paleis, p 81. 
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afgrond is gevallen, zal de stad door doodskoppige larven worden bevolkt: „Het was een 

uiterste consequentie, een wereld zonder mensheid, krielend van de larven.‟
3
 

In Frankrijk raakt Henri tijdelijk zijn obsessie met het fin de siècle kwijt. Het is voor 

hem alsof Frankrijk onder een „stolp van eigen lucht‟
4
 zit, en zodoende afgesloten is van de 

rest van het vermoeide Europa. Heel even lijkt er in Marseille iets van revitalisering in Henri 

plaats te vinden, maar in het huis van Corymbe ebt dat gevoel weer weg; hij besluit dat hij 

uiteindelijk de voorkeur geeft aan het fin de siècle van mevrouw Doom en Rood Paleis. Weer 

terug in Nederland is alles definitief veranderd: de meisjes luisteren niet meer met overgave 

naar Henri‟s exotische fantasieën, waarin feeërieke taferelen en groteske metamorfoses elkaar 

afwisselen. Henri bespeurt onrust onder de meisjes, die primitief zijn en dus verandering 

kunnen voorvoelen. Is dit het krieken van de nieuwe tijd? Henri weet dat de vlucht van zijn 

fantasie voor het laatst is opgestegen en weer neergestreken. Het is zijn allerlaatste bezoek aan 

Rood Paleis.  

 

Cultureel verval  

„We zijn allebei in een gekke tijd geboren, jij en ik, zo omstreeks 1870.‟
5
 Dit zegt Henri 

Leroy tegen Tijs Herdigein, als Tijs hem voor het eerst opzoekt. Rond het jaar dat hij noemt, 

zat de technische vooruitgang in een versnelling. Die ontwikkeling beschrijft Henri echter niet 

in termen van vooruitgang:  

 

De tweede helft van de negentiende eeuw is de periode van het meest onzinnige verval uit de 

geschiedenis van het mensdom. Technische vooruitgang, verbijsterend snel, en cultureel verval, even 

verbijsterend. Techniek heeft met cultuur niets te maken. „Ce siècle brillant et stupide‟, zo noemde een 

Fransman eens die tijd, dat wil zeggen déze tijd.
6
 

 

Henri behoort tot de decadenten die nadruk leggen op verlies, catastrofe en 

cultuurpessimisme. Hij lijdt aan chronische vermoeidheid en vereenzelvigt zichzelf met een 

vermoeid Europa. Die vermoeidheid blijkt vooral wanneer hij door de stad loopt met de 

personages die de nieuwe tijd vertegenwoordigen, die naar „de overkant‟
7
 reiken, zoals Henri 

dat uitdrukt. Zij lopen, terwijl hij wil wandelen, flaneren. Wanneer Tijs de flegmatische Henri 

observeert, komt hij tot de conclusie dat Henri ziekelijk is, moe en verdrietig.  

                                                 
3
 Rood Paleis, p 90. 

4
 Rood Paleis, p 129. 

5
 Rood Paleis, p 11. 

6
 Rood Paleis, p 11 

7
 Rood Paleis, p 57. 
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Ziekte, infectie en dood 

Zowel Tijs als Henri zijn gepreoccupeerd met ziektes en infectie. Tijs is bang voor een 

concrete ziekte: geslachtsziekte. Later vreest hij dat Henri hem zal besmetten met het fin de 

siècle-gevoel. De ziekte waar Henri over nadenkt en aan lijdt, is abstract: de decadentie van 

een vermoeid Europa en de stand der heren, waartoe ook hijzelf behoort. Henri is niet bang, al 

bespiegelt hij wel veel over verval en eindigheid, die hem beide welkom zijn. Zijn streven is 

te „sterven in stijl‟
8
. De verteller maakt in zijn beschrijvingen en beschouwingen eveneens 

geregeld toespelingen op ziekte, dood en aftakeling. Om bij Rood Paleis te komen, moet men 

een „infecte gracht‟
9
 oversteken. Tijs vreest in het bordeel een geslachtsziekte te zullen 

oplopen. Zelfs de klok in Rood Paleis is oud en ziekelijk: hij heeft een jichtige slag. De hond 

is ook jichtig. In Rood Paleis bestaat de mannelijke bevolking uit drie gedrochtelijke figuren: 

de uitsmijter Eduard, het gedrochtje Van Frederikslust (Fré), en Benjohan, die lijdt aan de 

ziekte van Addison. Dokter Sauger woont niet in Rood Paleis, maar komt er beroepshalve 

regelmatig. Hij is een zachtaardige, aftakelende alcoholist, die de meisjes wekelijks op ziekten 

controleert. Contrepartie, een van de meisjes, blijkt ziek en sterft in het Binnengasthuis na een 

vreselijk doodsbed, door de auctoriale verteller als zeer schrijnend omschreven, zie daarvoor 

ook bladzijde 38 van deze scriptie. 

 

Verval van schoonheid 

Henri houdt er een individueel estheticisme op na; een eigen schoonheidsbeleving. Hij is 

liefhebber van oude buurtjes, waarin alle huizen rommelig en verschillend zijn en heeft een 

afkeer van wezenloze nieuwbouw, wufte muziek en wezenloze schilderkunst. Wat hij daar 

precies onder verstaat, verduidelijkt hij niet. Zijn voorkeur gaat in ieder geval uit naar datgene 

wat ofwel zeer lieflijk met een kleine imperfectie is (Friolise, die een beetje mank loopt), 

ofwel somber, verschrikkelijk en verdoemelijk (Rood Paleis, mevrouw Doom), ofwel 

rommelig en gevarieerd (Mokum). Henri laat zich graag imponeren door het grote, sombere. 

Dat wordt op diverse plaatsen in de tekst benadrukt, zowel bij de beschrijving van mevrouw 

Doom als bij de beschrijving van het bordeel Rood Paleis: Het is „een pand van somberheid 

en verschrikking in de ogen van zwarte Tijs‟
10

. Het pand emaneert zodoende de 

                                                 
8
 Rood Paleis, p 90. 

9
 Rood Paleis, p 21. 

10
 Rood Paleis, p 23.  
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eigenschappen van zijn voornaamste bewoner, zijn huisspook
11

, mevrouw Doom. In de 

nieuwe tijd zal dit alles (imposante stijl, variatie in architectuur, rommeligheid van oude 

buurtjes) verloren gaan, zo vreest Henri. Hij houdt niet van eenvormigheid, schoonheid zit 

voor hem in verschillen en contrasten. 

 

Rood Paleis bezield 

Rood Paleis is een indrukwekkend gebouw, gelegen aan de Passeerdergracht. De naam van de 

gracht suggereert een voorbijgaan, passeren, maar ook: overgaan naar een andere wereld. Dat 

kan de wereld zijn binnen in Rood Paleis, of voor Tijs de wereld van de seksueel actieve man, 

maar ook een overgang naar de dood, een sterven van mensen of van de eeuw. Alles in Rood 

Paleis heeft een connotatie met ziekte, abnormaliteit, naderend einde en verval: de schurftige 

dokter Sauger, de oude hond, de noodlotsfiguur mevrouw Doom, de zieke Contrepartie, de 

jichtige slag van de klok, de zieke Benjohan en de foetusachtige Van Frederikslust. 

Het bordeel krijgt eigenschappen van een levend wezen toebedeeld: het is „in zichzelf 

gekeerd‟
12

, het heeft „een geheim‟
13

. Het is dierlijk, heeft een stem, heeft rode ribben en een 

skelet. Bezieling van het ding en dan met name van het huis, is een vaak terugkerend element 

in het werk van Bordewijk, zoals Victor Varangot opmerkt in zijn essay over Bordewijk.
 14

 

Bezieling van gebouwen heeft ook een decadent aspect: een feitelijk dood cultuurproduct 

krijgt de status van iets levends. Het is bedrieglijk: een gebouw kan immers niet in zichzelf 

gekeerd zijn. Dat is een projectie van menselijke eigenschappen op het ding, via de 

verbeelding van de auteur, of, zo men wil: van de verteller en de personages. Het omgekeerde 

komt eveneens voor in Bordewijks oeuvre, en ook in Rood Paleis: verdinglijking van het 

levende. Henri wordt door Tijs meerdere malen gezien als een wit huis met rode markiezen. 

Het is de wereld op zijn kop, via de krachtige beeldentaal die Bordewijks werk uit de jaren 

dertig kenmerkt: het ding bezield, het levende onttroond.  

 

Mevrouw Doom: de noodlotsfiguur 

In mevrouw Doom vindt het onvermijdelijk aanrollende noodlot zijn evenknie. In haar 

bordeel wordt de val der heren voorbereid. Dat meent althans Henri Leroy: „De deernen 

ondergroeven de burcht der heren. Vanuit de bodem der afgronden werd de sterkte 

                                                 
11

 Victor Varangot (1947) heeft een essay geschreven over Bordewijks werk waarin hij het verschijnsel 

huisspook bespreekt. 
12

 Rood Paleis, p 23.  
13

 Rood Paleis, p 23. 
14

 Varangot, 1947. 
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ondermijnd. De ondermijners vielen met de ondermijnden. De waardin leidde het 

sloopwerk.‟
15

 ‟s Morgens is mevrouw Doom een grollende gestichtsmoeder voor de meisjes, 

maar naarmate de dag vordert, wordt zij somberder. Tegen de tijd dat het huis opent, geeft zij 

een indruk van „overweldigende noodlottigheid‟
16

. Mevrouw Doom heeft een liefhebberij die 

uit de hand kan lopen: zij speelt graag met vuur. Als het financieel slechter gaat met Rood 

Paleis en sluiting dreigt, sluit zij zich op in haar kamer en verbrandt er papier. Wanneer zij 

uiteindelijk haar „bedrijf‟ verliest, steekt zij het gebouw eigenhandig in brand. Inderdaad leidt 

zij het sloopwerk. Door haar gaat Rood Paleis voorgoed ten onder, en daarmee ook de wereld 

die het symboliseerde, de oude maatschappelijke elite, de heren. 

 

Uitdrukking van eindigheidsbesef in de compositie en in toespelingen van de verteller 

Bepaalde hoofdstuktitels (gearrangeerd door de abstracte auteur) spreken boekdelen, als het 

om toespelingen op einde en verval gaat: „De kwaal der eeuw‟, „Verval van macht‟, „Het 

sterven in stijl‟, „Het doodsbed‟, „De ondergang der vrouwenmacht‟. Er kan dan ook geen 

enkele twijfel over bestaan dat Henri het juist heeft gezien: voor de eeuw, het oude Europa, de 

heren, mevrouw Doom én Henri zelf nadert onvermijdelijk het einde. In het hoofdstuk „De 

loxodroom‟ - een bespiegeling van de verteller, die veel weg heeft van een kort essay – deelt 

de verteller ons zijn visie mee op de wereldoorlog: „Het was een moeten van de mensheid.‟
17

 

Het gaat om een ramp waar men onafwendbaar, onstuitbaar op af koerst. Op pagina 90 

verraadt de verteller hoe het met Henri zal aflopen, na diens visioen van een stad vol 

doodskoppige larven: „Nimmer raakte hij de obsessie geheel kwijt, ze bleef hem bij, tot zijn 

dood, tot hij viel, later, onder de kogel, - gestorven nog eer de dragers met hem het veldlazaret 

hadden bereikt.‟ Het kan niemand meer ontgaan, Henri‟s voorgevoelens kloppen: het einde 

nadert, en de vraag is alleen wanneer het zover is. Eén bladzijde verder, op pagina 91, sterft 

de deerne Contrepartie, een hoofdstuk later vindt het drama van de galanacht plaats: een 

moreel dieptepunt – waar Henri overigens niet bij wil zijn. De heren leven zich uit op de 

meisjes en op elkaar. Een Japanner raakt zwaargewond als iemand hem een trap verkoopt: „In 

het schemerlicht had de kleine wanhopige aandrang. Nooit zou hij weten wie hem getrapt had, 

verraderlijk, hels, op die hel van een vloer. Met ontzetting zag hij het donkere. Hij loosde 

bloed. Dan viel hij flauw.‟
18

 De heren uit het ijzeren zaaltje, of de ratten in de kelder: eigenlijk 

is er geen verschil. De oude rottenkoning, de aaneengegroeide rattenklomp, wordt later 
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 Rood Paleis, p 38. 
16

 Rood Paleis, p 54. 
17

 Rood Paleis, p 158. 
18

 Rood Paleis, p 97.  
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opgegeten door zijn gezonde onderdanen en krijgt dan weer een opvolger. Zo zal het ook de 

heren en het oude Europa vergaan. Dat is de boodschap die in het hoofdstuk „De galanacht‟ 

besloten ligt. 

In Henri‟s fin de siècle-denken, in zijn overpeinzingen over het naderend einde, zit een 

bepaalde spanningsopbouw. Eerst is hij een relatief luchtig personage: een dandyachtige 

figuur met een excentrieke levensstijl, bijzondere voorkeuren en een grote fantasie. Zijn 

denken en gedrag kunnen nog als een spel worden opgevat, niet al te ernstig. Oud en Nieuw 

vormt echter een keerpunt in het verhaal. Henri constateert dat de eeuw nu toch werkelijk 

overoud is. Hij voelt zich eenzaam en voor het eerst in zijn leven voelt hij het nieuwe jaar als 

een last. Mevrouw Doom vergaat het in het nieuwe jaar evenmin goed: de zaken gaan 

plotseling slechter: de heren komen niet zo vaak meer, behalve uiteraard de trouwe Henri. In 

een uiterste poging om het bordeel te redden, haalt zij in Marseille twee negerinnen op. Henri 

vergezelt haar op haar reis, en even lijkt hij verlost van zijn obsessie voor het fin de siècle. 

Terug in Nederland keert de obsessie echter terug. Henri, mevrouw Doom en Rood Paleis: het 

lot van dit drietal is na de reis naar Frankrijk bezegeld, zij gaan gezamenlijk ten onder. Henri 

Leroy wordt Hendrik Lorrewa, mevrouw Doom wordt een tandeloze oude bes: „De 

paardentanden waren verdwenen. De mond was de mond van een bes. De stem was nog hees, 

maar lispelde tandeloos. De kin, ingekort, maakte het grote gelaat thans breder dan lang, meer 

een karikatuur, op de grens van een nachtmerrie.‟
19

 Toch maakt mevrouw Dooms 

verschijning nog altijd indruk: „En bij dit alles kwamen de sombere ogen tot meerdere luister, 

tot meerdere demonie, in hun verschrikkelijke kringen van zwart.‟
20

 Mevrouw Doom steekt 

het bordeel in brand en Rood Paleis gaat ten onder in een slotfuga van vuur. Dat vuur zoekt 

zijn makker: de wereldbrand van de oorlog, waarin het oude Europa – eindelijk - ten onder 

gaat:  

 

De slotfuga. Een fuga voor vuur. Het vuur dat verzoent. De eindvariatie, veelstemmig, op het thema van 

een huis, van een mens, van een eeuw. Heel de hoofdstad van het land speelde mee in het orkest, 

onwetend, opgecommandeerd, het moest.  

De rook, rood, ontzaglijk, breidde zich over de conglomeratie, wees naar het zuiden, zocht de kim, 

waaronder het bulderen aanving van een wereldbrand. Deze brand zocht zijn kolossale makker.‟
21
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 Rood Paleis, p 168. 
20

 Rood Paleis, p 168. 
21

 Rood Paleis, p 173.  



55 

 

3.1.1 De dandy 

Henri’s fantasie 

Decadentie kenmerkt zich door verleidelijkheid, bedrog, oververfijning en levensontkenning. 

Al deze elementen komen terug in het dandyachtige personage Henri Leroy. Hij vertelt 

leugens wanneer hem dat uitkomt. Daarbij gaat het hem niet om financieel gewin of ander 

persoonlijk voordeel. Liegen hoort nu eenmaal bij zijn levenshouding. Hij werkt op een 

effectenkantoor, maar laat alle informatieverstrekking over aan de procuratiehouder, 

Helmstrijd. Helmstrijd is „een ticker‟
22

, zoals Henri zegt. „Hij is een van die perfecte 

mekanieken, zonder ziel en met geest.‟
23

 Helmstrijd kan, als „mekaniek‟, niet liegen. In het 

verlengde van Henri‟s eigen neiging tot liegen, ligt zijn voorkeur voor fantasie boven realiteit. 

In de werkelijkheid wordt volgens hem het mooie, veelvormige en oude verdrongen door het 

weinig inspirerende, eenvormige nieuwe en dat vervult hem met weemoed. Dat komt vooral 

tot uiting in Henri‟s gedachten over architectuur. Aan het oude Amsterdam, Mokum, is hij 

gehecht: 

 

Mokum paste voor zijn gevoel verwonderlijk bij de stad zoals hij haar beleefde, - bij het fin de siècle. 

Een naam van noodlot en ondergang. De herboren stad kon niet meer zo heten. Al zou men ook het 

antieke sparen, het zou anders zijn door het ander leven erin en erlangs. In een nieuwe era kon 

misschien een oud Amsterdam bestaan naast een nieuw, maar geen Mokum.
24

  

 

Hij ziet de verscheidenheid in bouw van de oude huizen vooral als een uiting van Hollandse 

onafhankelijkheid. Uiting van onafhankelijkheid is een belangrijk concept in Henri‟s 

esthetica. Ik wil er hier graag op wijzen dat onafhankelijkheid in denken een van de 

kenmerken is van een modernistisch personage volgens Fokkema en Ibsch.  

 Kijken, praten en zijn fantasie de vrije vlucht geven: daarvan leeft Henri. Hij bouwt 

een prachtige, feeërieke fantasie van Rood Paleis, om Tijs mee te lokken daarheen. Het 

verleidelijke element van de decadente fantasie ontplooit zich in Henri‟s voorstellingen van 

Rood Paleis: 

 

Het is van een superbe roze. Een klein gebouw, met zuilen, werkelijk een paleisje. Het is in hoofdzaak 

een tuin daarachter. Die tuin is het eigenlijke wonder. Een tuin onder een dak van roze glas. De 

prachtigste planten overal, meestal uitheems. Veel palmen. Een echte palmenkas. Fonteinen, kleine 

vijvers met goudvissen. Roze schelpenpaden, roze kolommetjes die het dak schragen. Een kas en 
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tegelijk een volière. Roze kakatoes hier en daar. En een lieflijk gekweel op de maatslag van een 

onzichtbare kapelmeester.
25

 

 

De beelden die hij Tijs voortovert, zijn mooier dan de werkelijkheid. Zo passief vegeterend 

als Henri is in het dagelijks leven, zo wendbaar, vlug en productief is zijn fantasie, waarmee 

hij mensen en dingen een ziel geeft, zoals mevrouw Doom terecht constateert in haar dialoog 

met Henri op pagina 131:  

 

„Vertel es tantetje, heb je een ziel?‟ 

Ze was aan zoveel gewend, haar leven was zo buitensporig, haar reactie was niet de geijkte. Wat ze 

terugzei na een ogenblik denken trof hem slechts even en toch diep:  

„Voor jou wel… Maar jijzelf? 

 

Vaak dwalen Henri‟s gedachten af naar de beelden die zijn fantasie opbouwt. Hij kan zich 

niet bepalen tot het hier en nu, zijn geest stijgt op naar hogere regionen, waar het dorre 

dagelijks bestaan geen vat op hem heeft. Als Tijs en Helmstrijd de beleggingen van Tijs 

bespreken, onderbreekt Henri hen met een ter plekke bedachte metafoor voor de beurs: een 

vulkaan met vruchtbare flanken. Henri geeft de voorkeur aan fantasie boven realiteit, aan 

imaginair leven boven feitelijk leven. Op geen enkele manier is de wereld van uur en feit voor 

hem interessant, tenzij hij die kan gebruiken als grondstof voor zijn vlijtige fantasie. Zeer 

duidelijk komt dat tot uiting in de exotische fantasieën die Henri in Rood Paleis aan de 

meisjes vertelt. Daarin gebruikt hij dingen die hij heeft beleefd, maar rijgt hij ook de meest 

wonderlijke beelden op associatieve wijze aan elkaar. Zo wordt hij belaagd door een giftig 

hagedisachtig monster, laat hij reuzen metamorfoseren tot dwergen en maken vier 

wonderlijke koninginnen een strandwandeling. Henri heeft een gehoor nodig voor zijn 

fantasie: de meisjes. Dat maakt hem afhankelijk; wanneer de aandacht van zijn publiek 

verslapt, is het afgelopen met Henri, en ook met de andere heren. Vanuit Nietzsches ideeën 

over decadentie is Henri‟s beschouwen en fantaseren decadent, omdat hij er meer waarde aan 

hecht dan aan het leven zelf. Dat leven bekijkt hij liever vanaf de zijlijn. Voor hem is juist de 

wereld van de feiten decadent: de werkelijkheid doet enkel afbreuk aan de fantasie. Rood 

Paleis is in werkelijkheid anders dan in zijn fantastische voorstelling ervan, maar via zijn 

fantasie kan hij uitdrukking geven aan zijn fascinatie voor het bordeel en zijn bewoners. 

Henri‟s totale desinteresse voor de werkelijkheid blijkt zoals gezegd wanneer Helmstrijd en 
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Tijs over de aankoop van aandelen praten. Onmiddellijk probeert hij met zijn fantasie een 

tegenwicht te scheppen voor het zakelijke gesprek: 

 

Henri zat bedekt te gapen, en begon toen dwars door de dorre dialoog te bespiegelen over de beurs.  

„Weet je wat de beurs voor mij is? Een vulkaan met vruchtbare flanken. Het beeld mist de verdienste 

van het nieuwe, maar het is een aantrekkelijk beeld omdat je het zo ver kunt doorvoeren. We zijn in een 

periode van tamelijke rust. De beurs is op het ogenblik een echte wijnberg met de wijngaarden van zijn 

waardepapieren die flink vrucht geven in een liberaal klimaat… Wat zeg jij, Helmstrijd?‟ 

De procuratiehouder zei een cijfer.  

 

Henri’s stijl 

Henri beschouwt zichzelf als een schaduw en als decor. Een grote mate van 

zelfgenoegzaamheid put hij uit de manier waarop hij zijn rollen vervult, want hij is een 

„indrukwekkende schaduw‟
26

 (vooral bij begrafenissen) en een „goed decor‟
27

. Zijn stijl is zijn 

trots: het fin de siècle heeft „zich in hem geïncarneerd, een opperste verdwazing die stijl 

bezat‟
28

. Hij wil ook sterven in stijl, zoals Socrates. Zijn levensstijl heeft hij tot kunst 

verheven. Hij koketteert met zijn stijl: hij beschouwt het als zijn taak op aarde, een goed decor 

te zijn. De dandy die zijn levensstijl bewust cultiveert tot een persoonlijk kunstwerk, is een 

terugkerend gegeven in decadente literatuur. Het komt bijvoorbeeld ook voor in The picture 

of Dorian Gray (1891) van de auteur Oscar Wilde, waarin tegen de dandy Dorian gezegd 

wordt: 

 

You are the type of what the age is searching for, and what it is afraid it has found. I am so glad that you 

have never done anything, never carved a statue, or painted a picture, or produced anything outside of 

yourself! Life has been your art. 
29

 

 

Dit lijkt op wat Henri doet. Op het eerste gezicht is er echter ook een verschil. Henri‟s 

decadentie begint als een spel, maar eindigt ernstig: de eeuw en de eenzaamheid krijgen vat 

op hem. Hij kan relativeren: hij haat niet zijn vader, maar diens type, en daarmee eigenlijk 

zichzelf. Toch heeft Henri na Oud en Nieuw niet langer het onkwetsbaar aureool van een heer 

of een dandy. Het spel stokt als de eenzaamheid vat op hem krijgt. Hij wil nu sterven in stijl, 

zoals Socrates deed. Wandelend door oude buurtjes bedenkt hij dat de zorgeloosheid van het 
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volk misschien wel de diepste levenswijsheid is. Hij wil opgaan in dat levenswijze volk. Hij 

verandert daartoe zijn naam en zijn uiterlijk. De verteller is echter stellig: de „oude Adam‟ in 

Henri sterft niet als hij zichzelf herdoopt tot Hendrik Lorrewa. De verteller krijgt gelijk: na de 

ontmoeting met de nieuwe, vervallen versie van mevrouw Doom vervalt Henri weer tot zijn 

vertrouwd bespiegelen. Is Henri‟s sterven op het slagveld een overgave, een falen van zijn 

vaardigheid in decadentie, of trekt hij juist magistraal de consequentie van zijn decadent spel, 

tot het einde toe uitgespeeld, waarin hij de ene pose slechts verruilt voor de andere? Dat blijft 

in de roman onopgehelderd. In dat onzekere, in deze manifestatie van „de wetmatigheid van 

het ongewisse‟
30

, zoals Bordewijk dat zelf uitdrukte, zit een modernistisch element, wellicht 

zelfs iets van een modernistisch fundament, waarop Rood Paleis is gegrondvest. Daarover 

gaat de volgende paragraaf. 

3.2  Manifestaties van modernisme: het denken als de kwaal der eeuw 

Modernistische kenmerken in literatuur en literaire personages heb ik reeds genoemd in 

hoofdstuk 1. Ik roep er hier een aantal in herinnering: intellectuele zelfreflectie, kritische 

distantie, observatie, relativering, herziening van eerder ingenomen standpunten. De wereld is 

een voorlopige wereld geworden en het personage neemt alleen zichzelf als uitgangspunt voor 

zijn observaties en overwegingen. Een gevolg hiervan is dat in een roman geen zekerheden 

meer geponeerd worden: twijfel en ambivalentie zwaaien de scepter. Zwart en wit bestaan 

niet meer, enkel nog een ondefinieerbare tint, die steeds een andere kleur aan lijkt te nemen, 

naarmate het subject een ander standpunt inneemt. Het resultaat is niet standaardiseerbaar en 

geen tweemaal hetzelfde. In Rood Paleis manifesteren bovengenoemde kenmerken van het 

modernisme en het modernistisch personage zich vrij nadrukkelijk. Ik zal pogen de 

voornaamste uitingen ervan in kaart te brengen.  

 

Henri’s beschouwingen 

De verwebdheid van mevrouw Doom, Henri‟s geestelijk hermafroditisme, de verschillende 

gedaanten van Rood Paleis, de amfibische stad Amsterdam: ambivalentie wordt op vele 

manieren uitgedrukt in de roman. Henri heeft een voorkeur voor het meerduidige, het 

mysterieuze. Hij houdt van Amsterdam, vooral van het oude, rommelige, gevarieerde 

Mokum; hij is gefascineerd door mevrouw Dooms verwebde natuur. Een zeker geestelijk 

hermafroditisme zal altijd bij hem blijven horen en hij koestert dat. Volgens hem zijn de 
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„verweefde karakters‟
31

 immers de genieën. Als Henri denkt mevrouw Doom te kennen, 

ontdekt hij weer een volgende mevrouw Doom. Telkens moet hij zijn standpunt over haar 

bijstellen. Eerst zegt hij dat ze een demon is, later herroept hij dat. Tijs, die van zekerheid 

houdt, interpreteert dat herroepen van eigen oordeel als leugenachtigheid: „Kerel, je schijnt 

niks te kunnen dan liegen.‟
32

 Henri is dan totaal niet beledigd, sterker nog: voor leugenaar 

aangezien worden, is „bijna een lof‟.
33

 Als hij Tijs aan het twijfelen kan brengen, stemt hem 

dat zeer tevreden: „Dan twijfel je dus. Prachtig! Je betaalt je tol aan de eeuw.‟ 
34

 

Henri observeert anderen van een afstand. Zwijgend en intensief kan hij bespiegelen. 

Hij is „dan zo ver in zelfbedwang dat een obsessie hem minder hinderde dan interesseerde‟
35

. 

Hij, het reflecterend individu, observeert dus zijn eigen obsessies alsof het iets buiten hemzelf 

betreft. Ook zelfobservatie beschouwt hij als een belangrijke kwaal van de eeuw. In een van 

zijn beschouwingen komt Henri tot de conclusie dat er een grens is aan het denken: de mens 

kan zich niet indenken in een hoger geordende geest. Henri noemt zichzelf dan ook 

agnosticus: iemand die niet weet of er iets hogers bestaat. Inzicht is volgens Henri: „het 

moment waarop je twijfelt aan je twijfel‟.
36

 Hans Anten wees reeds op het belang van 

Heraclitische wijsheid in Bordewijks oeuvre: de ware wijsheid is, je bewust te zijn van je niet-

weten.
37

 Dat komt hier terug in Henri‟s erkennen van de grenzen van de menselijke geest.  

Henri beschouwt het intellect van de man als een vloek. hij wil wegvluchten uit de 

werkelijkheid en bezoekt daartoe Rood Paleis: „Mijn gedachten daar ontbinden tot visioenen. 

Ieder ogenblik ontkom ik er aan de werkelijkheid.‟
38

 Henri bespiegelt niet alleen over de 

eeuw, maar ook over het universum: 

 

Dit lag in zijn lijn. De gedachte, oneindig sneller dan het licht, ging uit naar alle kanten. De 

astronomen hadden berekend dat de werelden vaneen stoven, dat de melkweg losser raakte, dat 

de andere melkwegen, die galactische nevels heten, van elkaar wegijlden, ijlden met 

toenemende snelheden. De rede voorzag dat deze beweging eens in haar tegendeel zou 

verkeren. Uit de toenadering tot opperste verdichting werd weer een vlieden geboren en zo 
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vervolgens. Een pulseren. Het hart van God klopte, één slag in miljoenen eeuwen, en weer een 

slag.
39

 

 

Toch kan de waarde van al dit beschouwen worden betwijfeld. Dat komt omdat de verteller 

ons meteen meedeelt dat het voor Henri enkel fantasieën zijn, die hij naderhand weer vergeet. 

Voor Henri is filosoferen als voor een ander een potje biljart: „Hij voelde zich moe en aards. 

De fantasie was hij vergeten. Het ging met hem steeds op deze wijze. Hij fantaseerde zoals 

een ander biljartte of kaartte. Men vergeet de partij, er is weer een nieuwe of iets anders‟.
40

 

Henri zegt het ook zelf: „Mijn bespiegelen is geen echte wijsheid. We zijn niet echt wijsgerig. 

We denken niet diep, maar soms briljant. Zo kwamen we tot de paradox.‟
41

 Zo ontstaat een 

spel met de lezer, bij wie deze mededelingen in de tekst het argwanend effect produceren dat 

Henri op zijn beurt bij Tijs wil bewerkstelligen: dat van twijfel.  

 

Veelzijdig vuur 

Vuur is een terugkerend motief in de roman, evenals rook: rook die mensen en dingen verhult, 

en vervormt tot het onherkenbare. Rook is tevens ongrijpbaar en kan abstracte 

ongrijpbaarheid symboliseren. Henri‟s kantoor staat doorgaans blauw van de aromatische 

sigarettendamp; mevrouw Doom speelt graag met vuur waar een hartig parfum doorheen is 

gemengd; Rood Paleis gaat ten onder in de vlammen en Europa in de wereldbrand van de 

Grote Oorlog. Vuur, rook, vlammen: geen seconde zijn ze hetzelfde. Vuur is altijd voorlopig, 

voortdurend in een staat van overgang. Als zodanig weerspiegelt het motief vuur de thematiek 

van het fin de siècle (vernietiging en overgang, transitie naar iets nieuws), van decadentie 

(vuur fascineert) én van het modernisme (de wereld is altijd een voorlopige wereld), maar 

ook: metamorfose. In hoofdstuk 5 „Receptie‟ zal blijken dat een aantal critici de metamorfose 

als een belangrijk element in het werk van Bordewijk beschouwen. Vuur verbrandt materie en 

zet die om in nieuwe energie. Ondergang van het een en opkomst van het ander vinden 

tegelijk plaats. Weer wil ik hier verwijzen naar de studie van Hans Anten, die dit terugkerend 

thema in bij Bordewijk relateert aan Heraclitus‟ panta rhei: alles vloeit, alles stroomt. Je kunt 

nooit twee keer in dezelfde rivier stappen – evenmin kun je twee maal dezelfde vlammen 

aanschouwen.  

 

Observaties van Tijs 
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Tijs is actief, een mens van de daad. Hij houdt niet van lummelen en Henri‟s bespiegelingen 

vervelen hem al snel: „leeg woordenspel‟
42

, zo oordeelt Tijs. Via Tijs zien we Henri zoals een 

buitenstaander hem zou kunnen zien. De alwetende verteller, wiens bespiegelingen en 

commentaar in vertellerstekst veel lijken op die van Henri, biedt eigenlijk onvoldoende 

tegenwicht voor Henri. Tijs biedt wel tegenwicht, hij heeft een ander karakter en een andere 

levenshouding. Hij wil niet twijfelen, hij wil een man zijn uit één stuk. Hij wil hard werken, 

nog meer geld verdienen, heeft belangstelling voor cijfers en feiten en wil trouwen met een 

degelijke vrouw. Maar vóór die tijd wil hij nog „een maand of wat fuiven‟
43

. Via Tijs biedt de 

tekst een andere, tweede blik op Henri. Het valt Tijs vaak op dat Henri‟s houding een pose is, 

en naarmate het verhaal vordert, gaat hem dat meer irriteren. Henri‟s gekunstelde houding 

krijgt hierdoor een ironische bijsmaak.  

Tijs observeert Henri, maar hij observeert ook anders dan Henri, bijvoorbeeld de 

eerste keer dat Henri Tijs meeneemt naar het bordeel Rood Paleis. Tijs ziet onmiddellijk de 

rommel en de smerigheid van de gracht. Hij vindt dat afstotelijk. Henri is juist enthousiast: de 

rommel is verrukkelijk. Tijs ziet eerst de viezigheid in de gracht, „het kleine en klamme‟
44

. 

Pas in tweede instantie ziet hij het indrukwekkende gebouw: „Een zwaar pand van baksteen, 

bruinrood geverfd, lakbruin. De jaloezieën neer voor alle ramen. De jaloezieën van dezelfde 

geweldige kleur. Een pand van somberheid en verschrikking in de ogen van Zwarte Tijs.‟
45

 

Als Henri vertelt dat hij eens een vlucht sneeuwwitte duiven vanaf de beroete schoorsteen 

heeft zien uitvliegen, ziet Tijs alleen het roet waarmee de binnenkant van de schoorsteen is 

bekleed: „Stom dat kapitaal daar te laten zitten. Roet heeft toch ook waarde‟, zegt hij op 

pagina 62. Tijs is gepreoccupeerd met geld en denkt utilitair. Henri houdt van het nutteloze en 

poëtische. Het is niet zo dat Tijs niet nadenkt. Van hem is het poëtische beeld afkomstig van 

Henri als een wit gebouw met rode markiezen:  

 

De woorden ontgingen Tijs omdat hij iets zag. Voor het eerst deed Henri zijn ogen neer. Henri zat rustig 

in afwachting. In het doodsbleke gezicht waren zijn oogleden lichtrood, ziekelijk. Rood van 

ziekelijkheid of moeheid, of verdriet. Tijs zag het met een kleine schok, die hij bedwong. Het gelaat 

tegenover hem werd volkomen onwezenlijk. Een wit huis op afstand, met twee rode markiezen, 

neergelaten, roerloos. Hij was zo weg in de aanblik, hij besefte niet eens het dichterlijke van zijn 

vondst.
46

  

                                                 
42

 Rood Paleis, p 19. 
43

 Rood Paleis, p 10. 
44

 Rood Paleis, p 21. 
45

 Rood Paleis, p 23. 
46

 Rood Paleis, p 26. 



62 

 

 

De laatste zin, afkomstig van de verteller, onthult een cruciaal verschil tussen Henri en Tijs. 

Beiden kunnen observeren en redeneren, maar Henri reflecteert meer dan Tijs. Hij zou wél het 

poëtische van zijn vondst hebben ingezien, en het zou hem vervullen met tevredenheid, zo‟n 

dichterlijke inval.  

Henri is een über-intellectueel, wiens zelfobservatie hem verlamt en ongeschikt maakt 

voor het leven in de nieuwe tijd. Tijs is de man voor wie het dagelijks leven prevaleert boven 

het geestelijke, ook al is hij tot nadenken prima in staat. Als de oorlog uitbreekt, ziet hij als 

zakenman enkel nieuwe kansen. Henri gaat echter ten onder. Tijs voorziet dat reeds op pagina 

63: „We staan werkelijk enorm ver van elkaar, dacht hij. We zitten hier als vrienden achter 

dezelfde borrels. Hij kon mijn meerdere zijn, en hij is het niet. Hij verbrokkelt tot een laagte, 

en ik sta recht overeind, ik ben een kerel uit één stuk.‟ Wat Tijs geschikt maakt voor de 

nieuwe tijd, is dat hij gelóóft in zijn wil en in zijn eigen eenheid. Zou hij daaraan gaan 

twijfelen, dan zou het hem kunnen vergaan als Henri, voor wie eigenlijk niets vaststaat 

behalve twijfel.  

 

Mevrouw Doom: een verwebde natuur 

Mevrouw Doom heeft een „verwebde natuur‟
47

, een samengesteld karakter. Er is niet één 

beschrijving die voldoet om haar te standaardiseren. Telkens is zij weer anders, net als het 

vuur waar ze zo graag mee speelt. Mevrouw Doom is in intellectueel opzicht een tegenpool 

van Henri, die als man de vloek van zijn intellect heeft. Mevrouw Doom heeft „de instincten 

van een waardin‟
48

. Daarmee voelt zij de veranderingen aan waar Henri over filosofeert. Ze 

bemerkt het ook in de kas: de zaken gaan slechter en er moet iets gebeuren. Heeft Henri het 

over de theorie, mevrouw Doom handelt naar de praktijk. Des te opmerkelijker is het, dat het 

lot van deze twee (intellectueel personage versus instinctief personage) zo verbonden blijkt: 

beiden bemerken gelijktijdig dat de tijden veranderen, beiden maken tegelijk en zonder het 

van elkaar te weten een uiterlijke metamorfose door naar een lagere stand. Deze 

lotsverbondenheid die optreedt zonder dat personages dat van elkaar beseffen, is in 

Bordewijks oeuvre reeds door verschillende onderzoekers opgemerkt. Hans Anten (1996) 

relateert deze correspondentie aan onkenbaarheid van de werkelijkheid – het is immers nooit 

zeker of die lotsverbondenheid toeval is of niet. Onkenbaarheid van de werkelijkheid is 

thematiek die ook bij W.F. Hermans terug te vinden is. Hij noemt Bordewijk om onder andere 
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die reden een modernistisch auteur. Dorian Cumps (1998)
49

 legt een relatie tussen het 

correspondentiebegrip en surrealisme: gelijksoortige wezens trekken via mysterieuze 

communicatie naar elkaar toe. Tussen Henri en mevrouw Doom bestaat een relatie die daar in 

bepaalde opzichten op lijkt, zij het in beduidend mindere mate dan in verhalen als Snikhete 

nacht of De eenheid in de tegendelen. Henri‟s fantasie over Rood Paleis, zijn beschrijving 

ervan tegenover Tijs in het begin van de roman, komt vrij nauwkeurig overeen met mevrouw 

Dooms beschrijving – ook aan Tijs - van het mooie bordeel dat ze van Rood Paleis wil 

maken, als ze maar over voldoende financiële middelen beschikte. Tot slot zorgt mevrouw 

Doom ervoor dat Henri‟s fantasie wordt bewaarheid: ze steekt Rood Paleis in brand en het 

vergaat in een indrukwekkende „fuga van vuur‟. Henri en mevrouw Doom hebben dus 

onafhankelijk van elkaar dezelfde fantasie.  

Beiden vertonen androgyne trekken: zij heeft een grof gezicht, mannelijke handen, 

paft ploertig haar sigaren. Henri daarentegen heeft een gecultiveerd uiterlijk, met mooi blond 

haar, onberispelijke tanden, en een snor die „te mooi is, te vrouwelijk‟
50

. Dorian Cumps 

(1998) constateert dat hermafrodiete personages vaker optreden in Bordewijks verhalen. Het 

fysiek hermafroditisme van mevrouw Doom en Henri heeft bovendien een geestelijke 

pendant: zij hebben een samengestelde natuur. Een zeker geestelijk hermafroditisme zal altijd 

bij Henri horen en mevrouw Doom wordt „kameleontisch‟
51

 genoemd.  

 

Wat is denken? De verteller versus Fré 

Van de drie mannelijke bewoners in Rood Paleis focaliseert alleen Van Frederikslust, beter 

bekend als Fré. Hij is een gedrochtje van ongeveer 45 jaar, met donzige hoofdhaartjes en een 

foetusachtig voorkomen. Net als Henri vertoont hij een bepaalde zelfgenoegzaamheid. Hij 

beschouwt zichzelf als de enige in het huis met een stel hersens: „een gek, maar een denker‟.
52

 

Eduard en de meisjes beschouwt hij als „ontzettend stom‟.
53

 Hij ziet zichzelf steeds minder als 

curiositeit en meer als mens, naarmate hij wat geld heeft gespaard. Daaraan ontleent hij een 

bepaalde eigenwaarde. De verteller omschrijft Fré als schrander, maar niet als een denker en 

ook niet als menselijk. Integendeel, op pagina 121 deelt de verteller mee: „Hij voelde zich 

mens, maar een mens was hij niet. In zijn hoofd vol nesthaar staken nauwelijks menselijke 

gedachten, wel zwak diabolieke.‟ De verteller treedt hier impliciet in discussie met Fré over 
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diens menselijkheid en denkvermogens. Het oordeel van de verteller is echter in tegenspraak 

met wat er gebeurt als Fré focaliseert. Hij heeft dan wel degelijk gedachtes, al ontspruiten aan 

zijn brein niet de poëtische metaforen die Henri debiteert. Je kunt je afvragen wat de verteller 

precies verstaat onder denken, aangezien hij zelfs op Tijs het predikaat primitief plakt. Denken 

volgens de verteller lijkt te zijn wat Henri en de verteller zelf met zoveel overgave doen: 

filosoferen, beschouwen (in Henri‟s geval ook: fantaseren) en dat alles liefst met geen enkel 

oogmerk van nuttigheid. Het betreft reflectie omwille van niets de dan reflectie zelf, zoals 

decadente kunst niets anders beoogt te zijn dan l’art pour l’art.  

 

Rood Paleis: ratio desintegreert 

In Rood Paleis vindt een uitwisseling van behoeften plaats: de instinctief levende meisjes 

ontvangen geld dat de heren met hun intellect hebben verdiend, de heren ontvangen warmte 

en seksualiteit van de deernen. Ze vullen elkaar aan en hebben elkaar nodig. Ze zijn in dit 

opzicht elkaars complement, de relatie is symbiotisch. In Rood Paleis regeert het instinct, in 

de wereld der heren de ratio. Buiten het bordeel is Henri‟s denken vaak zeer geconcentreerd. 

Hij denkt na over grote verbanden en het lot, de rol en het nut van de mens. In het bordeel, de 

wereld van warmte en instinct, desintegreert zijn denken tot onsamenhangend fantaseren, tot 

een afwerpen van de ratio.
54

 Zo kan ook hij, ondanks zijn impotentie, zijn „afval’
55

 kwijt in 

het bordeel.  

 

Eén zekerheid?  

Rood Paleis is een roman vol onzekere factoren. Henri wordt Hendrik Lorrewa maar blijft de 

oude Adam, mevrouw Doom laat zich niet standaardiseren, Rood Paleis heeft verschillende 

gedaanten en ondergaat net als Henri en mevrouw Doom een metamorfose: het brandt af. Is er 

ook een duidelijke zekerheid in Rood Paleis? Schijnbaar wel: het einde nadert immers 

onontkoombaar. Maar: is het sterven van de oude wereld wel te duiden als een zekerheid in 

deze roman? Het antwoord luidt nee. Als de oude rottenkoning is verzwolgen, zal de nieuwe 

opstaan. De oude structuren hergroeperen zich tot nieuwe die ook weer zullen hergroeperen. 

De nieuwe tijd is aangebroken, maar zal ook eens de oude tijd worden. De Heraclitische 

cyclus van leven en dood gaat eeuwig door. Toch schuilt daarin dan een zekerheid: verval en 

vernieuwing zullen altijd voor, na en naast elkaar bestaan. Als je twijfelt aan je twijfel, wordt 

                                                 
54

 Wilbert Smulders (1988) noemt Bordewijk een modernistisch auteur, door zijn fascinatie voor desintegratie. 

Dit desintegratiemotief drukt decadentie uit. Smulders verstaat onder decadentie een verlies van de band met de 

natuur, door oververfijning.  
55

 Rood Paleis, p 38 
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een nieuw inzicht geboren. Wie dat dialectisch proces echter als een doel op zich gaat 

beschouwen, sterft aan zijn dialectiek, zoals Henri dat uitdrukt. 

 

3.3  Een tussenstand: Rood Paleis en de drie kernbegrippen van de scriptie 

Uit de tekstanalyse in hoofdstuk 2 en de toetsing van de drie kernbegrippen aan de romantekst 

in hoofdstuk 3 blijkt dat Rood Paleis sterk in het teken staat van naderend einde en verval. De 

meeste gebeurtenissen ziet de lezer door de ogen van Henri en de verteller, die er dezelfde 

verwachtingen op nahouden, op dezelfde wijze bespiegelen en dezelfde obsessie hebben met 

verval en einde van de oude wereld. Als de oude tijd en de oude elite ten onder gaan, houdt dit 

verhaal op. De nieuwe tijd breekt aan, maar daar gaat deze roman niet meer over.  

In de romantische heimwee van Henri naar een wereld die niet meer bestaat, zit een 

sterk decadent element. Hij leeft immers niet in het hier en nu, maar in het verleden en in zijn 

fantasie. Hij kan goed filosoferen, hij is intelligent, hij heeft een sterk individuele esthetiek en 

een excentrieke levenswijze. Henri laat zich voorstaan op zijn leugenachtigheid en zijn sterke 

fantasie, waarmee hij Tijs naar Rood Paleis weet te lokken. Bedrieglijkheid en 

verleidelijkheid - kenmerken van decadentie - komen via zijn personage tot uiting, maar ook 

via de vele gezichten van mevrouw Doom. Wie is zij nu echt? Wanneer speelt zij géén toneel? 

De decadentie zit verder in talloze details die een proces van (moreel) verval en geestelijke of 

lichamelijke aftakeling uitdrukken. In de hoofdstukken 2 en 3 van deze scriptie staan vele 

voorbeelden daarvan beschreven.  

De activiteit van het denken neemt een bijzondere positie in in Rood Paleis. De 

(afgezwakt) auctoriale verteller oefent gedurende de hele roman op dit gebied veel invloed 

uit. Het veelvuldig gebruik van de erlebte Rede bemoeilijkt soms een onderscheid tussen 

gedachten van de personages en vertellerstekst. Rood Paleis is een roman waarin de nadruk 

ligt op reflecteren en observeren, en niet op de gebeurtenissen, die vooral decor zijn, een 

achtergrond voor de vele fantasieën en beschouwingen. De observaties en het wereldbeeld 

van Tijs vormen een tegenwicht voor die van Henri en de verteller. De lezer krijgt vaak geen 

uitsluitsel en moet zelf het nodige interpreteren.  

Het element van onzekerheid – een modernistisch kenmerk – is dus sterk 

vertegenwoordigd in Rood Paleis. Onzekerheid wordt verbonden met de bedrieglijkheid van 

decadentie. Het effect van leugen, toneelspel, poses en verleidelijke fantasieën is immers: 

onzekerheid. Wat is echt en wat niet? Is er wel iets echt? Die onzekerheid, het tekortschieten 

van de menselijke zintuigen en geest om de werkelijkheid te peilen, is een centraal thema in 



66 

 

Rood Paleis. Twijfel en onzekerheid spelen in de roman een dubbelrol. Enerzijds versterken 

zij: 

a.  Het gevoel van naderend einde, en zodoende ook het fin de siècle-sentiment, 

b. decadentie: want wat is nog echt? Leugen en bedrog krijgen evenveel recht van 

bestaan als feit en werkelijkheid. Hier ligt relatie met het modernisme, waarin elk 

wereldbeeld voorlopig is. 

Anderzijds geven twijfel en onzekerheid ook ruimte voor een nieuw begin en optimisme. 

Eindigheid is immers absoluut, en voor wie twijfelt is niets absoluut. De enige zekerheid lijkt 

vooralsnog het uitzetten en weer inkrimpen van het universum – een zich eeuwig herhalende 

hartenklop. In Rood Paleis krijgt de onzekerheid echter wel een heel eigen accent: dat van 

ondoorgrondelijkheid en raadselachtigheid. Daardoor verliest de onzekerheid haar neutraliteit: 

zij krijgt iets fascinerends en zodoende wordt zij voor bepaalde personages aantrekkelijk. 

Henri is bijvoorbeeld gefascineerd door mevrouw Dooms vele gezichten. Hij filosofeert graag 

over haar, geniet van haar imposante optredens in het bordeel, volgt haar naar Frankrijk, en 

noemt zichzelf haar trouwste slaaf. Deze fascinatie voor het raadselachtige is niet typisch 

modernistisch, en kan gerelateerd worden aan een romantisch verlangen naar de tijd waarin 

het raadsel nog recht van bestaan had, naar de periode vóór onttovering van de wereld door de 

positivistische wetenschappen. 
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Intermezzo: Expressionisme 

 

De auteur Ferdinand Bordewijk legde zelf een verband tussen zijn werk uit de jaren dertig
1
 en 

het expressionisme. Daarom is het interessant om na te gaan wat onder expressionisme 

verstaan wordt, met name in de literatuur. Omdat ik geen onderzoek doe naar expressionisme, 

maar naar uitingen van decadentie, fin de siècle en modernisme in de roman Rood Paleis, 

ondergang van een eeuw, neem ik deze informatie op in een intermezzo, en niet in mijn 

betoog zelf. Wat hier staat, is vooral interessant als achtergrondinformatie en kan wellicht 

dienen als startpunt voor andere studies, zoals onderzoek naar verbanden tussen Bordewijks 

werk en het expressionisme – een verband dat de auteur zoals gezegd zelf in zijn werk zag. 

Bordewijk wilde de werkelijkheid deformeren, vergroten, zoals ook expressionistische 

kunstschilders dat doen. In een interview voor het Weekblad voor gymnasiaal en middelbaar 

onderwijs
2
 in 1935 zei Bordewijk:  

 

Bekijk dit schilderij nu eens, die moeder met het kind aan de borst. Kijk eens naar die geweldige 

schouders, die grote vingers, de kolossale borst. […] Alles is veel te groot, veel te overdreven. Van 

naturalisme is geen sprake meer. Zo als dus deze moderne schilder vergrote werkelijkheid geeft, zo geef 

ik nu vergrote werkelijkheid in „Bint‟. Ik vind nu eenmaal een dergelijke beschrijving mooier, 

tekenender, expressievoller dan een naturalistische.
3
 

I. Expressionisme in de literatuur in Nederland: 

De term expressionisme is afkomstig uit Duitsland (de jaren tien en twintig van de twintigste 

eeuw), en is van daaruit en via Vlaanderen – relatief laat - Nederland binnengekomen. Bij een 

lezing over het expressionisme in de Nederlandse letterkunde
4
, stelt N.A. Donkersloot vast dat 

in literair expressionisme voorwerpen „geladen worden met een ontzaglijke herinnerings-, 

geestes-, zielskracht.‟ Verder stelt hij vast dat in literair expressionisme het substantief 

overheerst en adjectiva vaak achterwege blijven.  

                                                 
11

 Waaronder ook expliciet Rood Paleis, waarvan hij in „Amsterdam 020‟ zegt dat het geschreven is in een 

expressionistische stijl.  
2
 Dit citaat is ook opgenomen in hoofdstuk 4, paragraaf 4.1. 

3
 Weekblad voor gymnasiaal en middelbaar onderwijs, p. 939. 

4
 De titel van de lezing was: „Het expressionisme in de Nederlandse letterkunde‟ Samen met vijf andere lezingen 

is deze opgenomen in Het expressionisme, 1954. De lezingen werden gehouden aan de School voor Taal- en 

Letterkunde te Den Haag, in de jaren 1952-53. 
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 In het expressionisme signaleert Donkersloot een drang tot vereenvoudiging 

(doordringen tot de kern van de dingen) en tot vervorming. In de literatuur – een talige uiting 

– kan spanning optreden doordat de vervormingsmogelijkheden van taal en syntaxis beperkt 

zijn: „Er treedt een spanning op dusdanig, dat die de syntaxis van de taal niet langer 

verdraagt‟
5
, aldus Donkersloot, die het literair expressionisme overigens vooral relateert aan 

de poëzie. Goedegebuure (1992) vermeldt in Nieuwe Zakelijkheid dat er verbindende schakels 

bestaan tussen expressionisme, nieuwe zakelijkheid en magisch realisme
6
. Zowel de nieuwe 

zakelijkheid als het magisch realisme ontstonden als reactie op, maar ook vanuit, het 

expressionisme. Goedegebuure noemt een aantal expressionistische stijlprocedés
7
:  

- Afwijkingen van de conventionele woordvolgorde (inversie); 

- Weglating van het verbum (dit relateert Goedegebuure aan Marinetti‟s eis van concentratie 

in uitdrukking); 

- verzelfstandiging van het verbum.  

Volgens Goedegebuure is er tussen nieuwe zakelijkheid en magisch realisme „slechts een 

gradueel onderscheid‟
8
. Ook stelt hij dat de grenzen tussen expressionisme en nieuwe 

zakelijkheid veel minder scherp zijn dan doorgaans in de literatuurhistorische beeldvorming 

wordt voorgesteld. In de jaren twintig kwamen in de Nederlandse literatuur expressionisme en 

nieuwe zakelijkheid zó kort na elkaar op dat, nog sterker dan in Duitsland, een synthese 

tussen beide plaatsvond.  

 

II. Expressionisme in de literatuur in Duitsland 

Zowel Wilhelm Krull (1984) als Thomas Anz (2002) bespreken het expressionisme in 

Duitsland uitgebreid als – onder andere - letterkundig verschijnsel in proza. Dat is een 

verschil met de Nederlandse situatie, waarin het literair expressionisme vooral in verband 

wordt gebracht met het genre van de poëzie. Krull beschrijft hoe het expressionisme in 

Duitsland ontstond als reactie op ontwikkelingen in de natuurwetenschappen:  

Charakteristisch für die Prosa aus der Anfangszeit des Expressionismus sind Texte, in denen die 

Autoren grundlegende Zweifel am Geltungsanspruch der technisch-pragmatischen Normen des 

alltäglichen Lebens im Deutschen Kaiserreich, am Erklärungswert der empirisch orientierten 

                                                 
5
 N.A. Donkersloot, p 18. 

6
 Uiteraard geldt die relatie niet alleen voor de literatuur, maar ook voor de schilderkunst. 

7
 Goedegebuure, p. 94-95. 

8
 Goedegebuure, p. 98. 
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Naturwissenschaften und an der Sprachmächtigkeit des Menschen überhaupt zum Thema 

schriftstellerischer Reflexion erheben.
9
 

Het expressionistisch proza heeft een modernistische ondertoon: het vermogen van de 

mens om de werkelijkheid te doorgronden, wordt in twijfel getrokken. Vreemd is dat niet, 

want de opkomst van het expressionisme hangt samen met modernistisch denken en 

zelfbewustzijn. De traditionele romanvorm, aldus Krull, maakt plaats voor een „Darstellung 

von Denkprozessen‟
10

. Waar het mij vooral om gaat, is de esthetiek van het expressionisme in 

de Duitse literatuur: de expressionistische literatuuropvattingen. Anz zegt daarover:  

Der Wille zur Konzentration auf das Wesentliche brachte einen sprachlichen Stil hervor, der zu einem 

der Erkennungszeichen des literarischen Expressionismus wurde. Das Weglassen von Artikeln und 

Attributen, das, zusammen mit permanenten Inversionen, […] – das alles sind unterschiedliche 

Erscheinungsformen des Phänomens sprachlicher Verknappung.
11

 

Kenmerkend in expressionistische literatuur is dus de concentratie op het wezenlijke: „Dem 

Expressionismus waren die Regeln der Syntax zu umständlich, er siebte gleichsam die Sätze 

so lange, bis nur noch die wichtigsten Wörter übrig blieben.‟
12

  

Bij Anz is er veel aandacht voor de functie van het groteske in het expressionisme. 

Groteske elementen genereerden een antimimetisch effect. Ze boden – evenals de keuze voor 

het perspectief van waanzinnige personages - ruimte tot beschrijving van verstoorde 

waarnemingen en onwaarschijnlijke gebeurtenissen. „In der nachnaturalistischen Moderne 

und insbesondere in der Zeit des Expressionismus erlangen Elemente des Grotesken derartige 

Dominanz und Verdichtung, dass „die Groteske‟ zu einer eigenen Gattungsbezeichnung 

avanciert.‟
13

 Anz noemt de roman Bebuquin oder Die Dilettanten des Wunders (1912) van de 

auteur Carl Einstein (1885-1940) in dit verband als voorbeeld. Over aard en esthetica van het 

groteske zegt Anz:  

„Grotesk‟ – das Wort und seine Bedeutung soll von den seltsamen, bizarren, phantastischen Formen 

hergenommen sein, welche die Kalksintersteine in den sogenannten Tropfsteinhöhlen annehmen. Damit 

man aber etwas als verzerrt, entstellt, verrenkt, als seltsam, anormal, häßlich empfinde und beurteile, 

                                                 
9
 Krull, p. 17.  

10
 Krull, p. 34. 

11
 Anz, p. 155. 

12
 Anz, p. 155.  

13
 Anz, p. 169. 
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muß es sich von einem normalen Muster abheben, das wir als schön, ordentlich, richtig proportioniert 

ansehen und einschätzen; es muß dagegen contrastieren.
14

 

Bordewijk legde een relatie tussen zijn werk uit het interbellum en het expressionisme. 

De groteske elementen in Bordewijks werk waren voor verschillende critici echter aanleiding 

om een verband te leggen tussen zijn werk en dat van Poe. Bordewijk heeft zich daar altijd 

tegen verzet. Bij nader onderzoek blijkt nu dat juist dit groteske bij het expressionisme, 

althans in Duitsland, een bijzondere plaats innam. Anten (1998) merkt op dat Bordewijk zelf 

zijn werk uit de jaren dertig bij voorkeur relateerde aan het expressionisme, en niet aan de 

latere nieuwe zakelijkheid, en stelt tevens dat de categorisering überhaupt problematisch is:
15

  

 

Bordewijk zelf gaf er de voorkeur aan zijn proza uit deze tijd [de jaren dertig, FHM] te relateren aan de 

beweging die aan de Nieuwe Zakelijkheid voorafging: het Expressionisme. Daarmee doelde hij op 

stilistische procédés door middel waarvan zijn zo karakteristieke geconcentreerde wijze van uitdrukken 

gestalte kreeg. Omdat expressionistische stilistica ook veelvuldig in het proza van de Nieuwe 

Zakelijkheid voorkomen, is de grens tussen deze stroming en het Expressionisme overigens niet scherp 

te trekken. 
16

 

 

Ook Goedegebuure (1992) geeft aan dat de grens tussen nieuwe zakelijkheid en 

expressionisme niet scherp te trekken is. Verder wijst hij erop dat Bordewijks werk in verband 

wordt gebracht met het magisch realisme:  

 

Bordewijk, die ooit een verhaal schreef dat was geïnspireerd op Willinks schilderij „Het gele huis‟, 

wordt door critici uit het interbellum en door latere literatuurhistorici vaak als magisch realist getypeerd. 

Dat men vooral in Bordewijks geval een scherp onderscheid maakt tussen Nieuwe Zakelijkheid en 

magisch realisme geeft aan dat het expressionistisch substraat in de Nieuwe Zakelijkheid een 

problematische factor is.
17

  

 

De visie op mens en machine in Bordewijks werk uit de jaren dertig sluit aan op die van 

Ehrenburg, Hauser en Revis: de mens als machine, de machine als bezield leven. Maar waar 

hoort Bordewijks werk precies bij? Goedegebuure zegt daarover:  

 

                                                 
14

 Anz, p. 169. Anz citeert hier uit eigen, eerder werk (Anz/Stark, 1982).  
15

 Nederlandse Literatuur, een geschiedenis (1998). Daaruit de bijdrage van Hans Anten, getiteld: “Juli 1935: 

Dirk Coster publiceert zijn artikel ‘Bint, of de kroning der schoften’, discussie over de al dan niet fascistoïde 

strekking van Bordewijks roman Bint.” P. 669-676.  
16

 Idem, p. 670. 
17

 Goedegebuure, Nieuwe Zakelijkheid, (1992) p. 88. 
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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 zakelijk stileert. De geconcentreerde, 

elliptische wijze van uitdrukken is immers kenmerkend voor expressionistische prozaïsten als Kasimir 

Edschmid, Alfred Döblin en anderen.
18

 

 

Anten (1982) stelde al eerder dat er overeenkomsten gesignaleerd
19

 zijn tussen het werk van 

Bordewijk en Willink: „Op de overeenkomsten tussen het werk van Willink en Bordewijk is 

al dikwijls gewezen. Realisme is ook Bordewijk vreemd, waardoor hij zich juist onttrekt aan 

de nieuwe zakelijkheid, ook al past hij „het procédé der modernste stijldeformatie‟ toe.‟
20

 

Over deformatie in het expressionistisch procédé zegt Anten: „Vertekening door technieken 

als vergroting en concentratie is een expressionistisch procédé dat ter wille van de van de 

overtuigingskracht aangewend wordt. De „feiten‟ krijgen zo eerder een metaforische of 

symbolische dan een mimetische betekenis.‟
21

 Ook preciseert Anten de relatie tussen nieuwe 

zakelijkheid en expressionisme: De nieuwe zakelijkheid moet beschouwd worden als een 

reactie op de expressionistische, fantastische gevoelsoverdadigheid, op het „luk-raak laten 

gaan van het gevoel.‟
22

 Bordewijks werk uit de jaren dertig wordt dus in verband gebracht 

met meerdere stromingen, die onderling verband vertonen: expressionisme, de deels daaruit 

ontstane nieuwe zakelijkheid en een stroming die vooral aan de schilderkunst verbonden 

wordt: het magisch realisme.  

Bordewijks eerste romans zijn vaak als expressionistisch gekarakteriseerd.
23

 Anten noemt 

Goedegebuure, De Waal en Jansonius, die het expressionisme als literair-historisch kader 

hanteerden voor Bordewijks werk. Een van de eisen die Bordewijk stelde om tot 

prozavernieuwing te komen (herziening van onze blik op de feiten), relateert de auteur later 

zelf aan het expressionisme
24

, aldus Anten. Bordewijk noemt de stijl in Rood Paleis, 

ondergang van een eeuw expressionistisch. Anten vermeldt dat in zijn betoog:  

In de niet gepubliceerde beschouwing Amsterdam 020, eveneens uit de jaren zestig, schrijft hij 

[Bordewijk, FHM] over zijn vierde roman: „Rood Paleis lijkt ons een voorbeeld van de maximale 

                                                 
18

 Goedegebuure, p. 100. 
19

 Anten vermeldt het artikel van A.C. Niemeyer uit 1953: „Bordewijk als auteur van het magisch realisme‟.  
20

 Anten, Van realisme naar zakelijkheid, (1982), p. 113.  
21

 Anten, Het bekoorlijk vernis van de rede, P. 17.  
22

 Anten, Van realisme naar zakelijkheid, p. 114-115. 
23

 Anten, Het bekoorlijk vernis van de rede, p. 86. 
24

 Anten, Het bekoorlijk vernis van de rede, p. 87. 
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omvang die een expressionistische stijl gedoogt. Je staat ermee op de uiterste redoute van de forteres der 

vormtucht.‟
25

  

Bovenstaande nadere kennismaking met het expressionisme, binnen en buiten onze 

landsgrenzen, bevestigt volgens mij dat Bordewijks vroegere werk expressionistische 

invloeden vertoont. Bordewijks kernachtige stijl tijdens het interbellum kan expressionistisch 

worden genoemd, de manier waarop de werkelijkheid wordt beschouwd en weergegeven (nl: 

subjectief gedeformeerd) vertoont sterk expressionistische trekken, en de groteske elementen 

in zijn werk corresponderen met wat Anz zegt over het groteske in het Duits expressionisme. 

Een diepgaander studie van Bordewijks werk uit de jaren dertig van de twintigste eeuw, en 

van kritieken, essays en besprekingen over zijn werk, kan mogelijk meer en genuanceerder 

licht werpen op expressionistische invloeden in Bordewijks vroegere romans. Een uitkomst 

van dergelijk onderzoek kan zijn dat Bordewijks toenmalige werk beter aansloot bij wat zich 

op internationaal niveau afspeelde in de literaire wereld, dan bij de Nederlandse situatie.  

                                                 
25

 Anten, Het bekoorlijk vernis van de rede, p. 87. Het door Anten opgenomen citaat uit „Amsterdam 020‟ is 

eveneens terug te vinden in Bordewijks Verzameld werk, deel 13, p. 439. 
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Hoofdstuk 4 

Bordewijks poëtica en de relatie ervan tot Rood Paleis 

Wat waren de literatuuropvattingen van Bordewijk in het decennium (de jaren dertig van de 

twintigste eeuw) waarin Rood Paleis geschreven werd? Wat is daarvan terug te zien in Rood 

Paleis? Hoe luidden die opvattingen later, na de Tweede Wereldoorlog? Wat zijn de 

ontwikkelingen en constanten in zijn poëticaal gedachtegoed, als je die twee periodes 

vergelijkt? Wat is de plaats van Rood Paleis binnen Bordewijks oeuvre, gezien vanaf de 

Fantastische vertellingen-bundels tot aan zijn naoorlogse werk? Hoe verhouden zich de drie 

kernbegrippen fin de siècle, decadentie en modernisme tot Bordewijks poëtica? Die vragen 

probeer ik in hoofdstuk 4 te beantwoorden. Bordewijks poëticale ideeën tracht ik vooral te 

onderzoeken via zijn uitspraken in essays, kritisch proza en interviews. Er is over zijn poëtica 

nog veel meer te zeggen dan ik in hoofdstuk 4 ter sprake breng; ik heb een selectie gemaakt 

op basis van relevantie in relatie tot Rood Paleis, ondergang van een eeuw. Evenals Anten
1
 

verdeel ik de poëtica in een twee periodes: vóór de Tweede Wereldoorlog en daarna. Veel van 

de poëticale uitspraken die ik heb opgenomen, heeft Anten in zijn proefschrift eveneens 

vermeld.  

4.1  Bordewijks poëtica in de jaren dertig 

De jaren dertig van de twintigste eeuw waren in literair Nederland de jaren van het tijdschrift 

Forum (1932 – 1935) en nieuwe zakelijkheid. Ook de psychologisch-realistische 

familieroman was nog altijd populair. Bordewijk heeft in die periode verschillende malen zijn 

mening gegeven over literatuur. In „Over onderschatting en overschatting‟
2
 vertelt Bordewijk 

wat hij in ieder geval geen goede literatuur vindt: de zogeheten familieroman. „De verfoeilijke 

familieroman is nog altijd niet dood. Het logge, dat niet zwaar is geladen, maar alleen lomp 

van structuur en van binnen hol, is nog altijd niet dood. Onder de “jongeren” – fout, want de 

leeftijd van de kunstenaar kan niemand iets schelen – is veel luidruchtig exotisme. Querido is 

nog altijd niet helemaal dood.‟
3
 Ook de zogenaamde damesliteratuur is volgens Bordewijk 

geen literatuur op haar best: „De schrijfsters hebben veel kwaad gedaan. Hadden ze alleen 

maar de sekse in de litteratuur gebracht, het ware onjuist maar vergeeflijk. Ze brachten echter 

                                                 
1
 Anten, Het bekoorlijk vernis van de rede, over poëtica en proza van F. Bordewijk. (1996) 

2
 Verschenen op 29 november 1934 in Het Vaderland.  

3
 Verzameld werk deel 11, p. 439 



74 

 

de dame.‟
4
 

 

In „Over onderschatting en overschatting‟ constateert Bordewijk dat vroeger de stand 

van zaken in de Nederlandse kunst beter was. Dat schept volgens hem een hoopvol precedent 

voor de toekomst van de Nederlandse letteren: „Het kán nog wel anders worden. Eens waren 

we groot in muziek, in architectuur. Onze schilderkunst is nergens ooit overtroffen. Er moeten 

hier dus wel mogelijkheden zijn voor letterkunde.‟
5
 Hij geeft ook aan hoe die goede 

letterkunde er volgens hem uit zou moeten zien: „Versobering, verstrakking zal een eis zijn, 

met herziening van onze blik op de feiten, met verruiming van ons onderwerp. Het rationele 

woord moet komen in de plaats van het esthetische. Als men stijgen wil, gooit men zijn 

ballast uit.‟
6
 

Bordewijks Bint uit 1934 roept gemengde reacties op. Vooral de critici Dirk Coster en 

A.M. De Jong
7
 reageren uitermate fel op de roman. In de recensie „Bint, of de kroning der 

schoften‟ velt Coster een vernietigend oordeel over Bint. Hij meent bijvoorbeeld dat 

Bordewijk in Bint het nationaal-socialisme verheerlijkt – wegens de verheerlijking van tucht 

die Coster in de roman bespeurt. Bordewijk reageert op Costers uitlatingen in „Drie vijanden 

van Bint‟. Uit die reactie zijn ideeën van Bordewijk over poëtica in het algemeen te 

destilleren, bijvoorbeeld over stijl, de rol van de verbeelding en de relatie tussen een auteur en 

de personages uit zijn roman. In Bint zit, aldus Bordewijk, de „Icarustragiek‟, „het oude 

conflict van fantasie en werkelijkheid.‟
8
 Volgens Bordewijk is er dus ten eerste een conflict 

tussen fantasie en werkelijkheid, en is ten tweede het uitwerken van dat conflict legitiem in de 

literatuur. Verderop in „Drie vijanden van Bint‟ zal hij nog meer zeggen over de rol van de 

verbeelding in een literair werk. Eerst reageert Bordewijk op Costers opmerkingen over het 

taalgebruik in Bint: 

 

Bint, zegt Coster, een prul, even weerzinwekkend als giftig, is in zijn nieuwe schrijfkunst allerminst een 

voorbeeld van soberheid, want de zogenaamde soberheid is in werkelijkheid gezwollenheid, 

belachelijke en kleffe gezwollenheid. Het boek, zegt hij, wemelt van opgezweepte superlatieven, - 

bijvoorbeeld waar de leraar De Bree een „ontzaglijke‟ verering heeft voor zijn directeur Bint, of waar hij 

het ogenblik dat Bint vlak naast hem voor de klas staat aanvoelt als een monumentaal moment. In mijn 

ontzaglijke verering voor Coster voel ik thans het valse pathos daarvan evengoed als van mijn titel Bint, 

                                                 
4
 Verzameld werk deel 11, p. 439. 

5
 Verzameld werk deel 11, p. 439. 

6
 Verzameld werk deel 11, p. 439. 

7
 De Jong wijdde een radiorede voor de VARA aan zijn kritiek, Coster schreef „Bint, of de kroning der schoften‟ 

in juli 1935 voor het tijdschrift De Stem.  
8
 Verzameld werk deel 11, p. 441. 
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roman van een zender, tegenover de sobere van Coster „Bint, of de kroning der schoften‟. Bovendien is 

niemand meer competent dan Coster die schrijft van gemeen, grof en ruw, laag en vuil, gevoelloos, 

beestig, geniepig en morsig, - van een buitengewoon stel gekken en schoften, - afzichtelijke en stomme 

bruten, - van een geraffineerde en sadistische belediging, - van intellectuele verdomming. 
9
 

 

Middels een ironisch geladen retoriek maakt Bordewijk duidelijk dat Costers stijl van 

minstens evenveel gezwollenheid getuigt als de stijl die Coster zegt te signaleren in Bint. Wat 

Bordewijk wel en niet waardeert in een roman, wordt duidelijk in de volgende fragmenten uit 

„Drie vijanden van Bint‟: 

 

Als je niet elk beeld dadelijk begrijpen kunt deugt het niet. (…) Dan struikelen Coster en De Jong ook 

over een aantal eigennamen. Van der Karbargenbok, Schattenkeinder, Kiekertak, Heiligenleven, 

Punselie, Klotterboke, Whimpysinger enz, enz. Dit is fantasie van de goedkoopste soort. (…) Maar ja, 

nietwaar, in alles dient men maat gehouden. Er zijn nu eenmaal van die namen die men niet neerschrijft. 

We houden het maar met Rooie Sien, Bleke Bet, en Kromme Lindert. Daarin treedt onze fantasie zo 

aardig aan de dag. 
10

 

 

En even verderop in zijn betoog:  

 

Men hoort op de bodem der nuchtere realiteit te blijven, eens en voor goed. En de visie van een 

schrijver zij zoveel mogelijk ontleend aan zijn voorgangers. Zo vind ik voor mij dan ook dat 

bijvoorbeeld Coster door een van zijn bekendste bundels Nieuwe geluiden te dopen al rijkelijk ver gaat 

in oorspronkelijkheid en verbeeldingskracht.
11

 

 

Een kernwoord voor goede literatuur is volgens Bordewijk: verbeeldingskracht. Wat 

Coster aanziet voor gezwollenheid, is juist een uiting van Bordewijks verbeelding. Maar 

Coster (noch De Jong, de andere criticus op wiens uitlatingen Bordewijk reageert) herkent dat 

als zodanig. Zij hebben geen oog voor Bordewijks originaliteit, die niet is ontleend aan zijn 

voorgangers. Wederom via het wapen van de ironie verwijt Bordewijk hun dat zij de 

originaliteit niet hebben opgemerkt of gewaardeerd. Bordewijk laat ook duidelijk blijken dat 

hij vindt dat een auteur niet mag worden vereenzelvigd met zijn romanpersonages:  

 

                                                 
9
 Verzameld werk deel 11, p. 441-442. 

10
 Verzameld werk deel 11, p. 442. 

11
 Verzameld werk deel 11, p. 443. 
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Bint, Bordewijk en De Bree, zegt De Jong. En vereenzelvigt de auteur met zijn twee hoofdpersonen, 

met beide tegelijk nogal. Natuurlijk, dat is zijn goed recht. Men is tenslotte zijn boek, men is al de 

figuren van zijn boek. De martelgang van Kromme Lindert is een autobiografie.
12

 

 

Het criterium van mimesis, uitbeelding en nabootsing van de werkelijkheid, mag je 

aan literatuur niet opleggen, vindt Bordewijk. Goede literatuur is juist een uiting van fantasie. 

Het conflict tussen fantasie en werkelijkheid, dat wordt uitgebeeld in Bint, is niet als zodanig 

herkend door critici als Coster en De Jong, die een mimetisch criterium opleggen aan 

literatuur en die originaliteit – volgens Bordewijk - niet waarderen.  

 

In april 1935 gaf Bordewijk een interview voor het Weekblad voor gymnasiaal en 

middelbaar onderwijs
13

. Het interview werd afgenomen door een leerling uit de derde klas 

van een Haags Lyceum, P.H. Cohen de Boer. Rood Paleis (1936) was toen nog niet 

geschreven; het gaat in het interview voornamelijk over Blokken, Bint en Knorrende beesten. 

Bordewijk zegt in het interview:  

 

Het verschil tussen boeken als van Jo van Ammers Küller, Johan Fabricius en van mij zit hoofdzakelijk 

hierin, dat de eerste twee auteurs hun romans volkomen afmaken. Met het einde van het boek is ook „t 

einde van de intrige gekomen. 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 af te maken. In ‟t algemeen 

zou ik dus willen zeggen: de meeste schrijvers maken ‟t het publiek te makkelijk: het is misschien wel 

gewenst, maar het is niet strikt noodzakelijk, dat men over hun boeken nadenkt. Dit is bij mijn boeken 

wèl een vereiste, aangezien met de laatste bladzij de oplossing er niet is: die moet de lezer zelf vinden, 

fantaseren. In deze richting moet het publiek worden opgevoed. 
14

 

 

Uit het bovenstaande blijkt dat Bordewijk houdt van literatuur die de lezer aan het 

denken zet, meer specifiek: waarbij de lezer wordt uitgedaagd om zelf het boek af te maken. 

Dat gaat het beste als de intrige niet af is. De lezer moet daarin zelfs „opgevoed‟ worden, 

aldus Bordewijk. Verderop in het interview, op pagina 940, geeft Bordewijk het recept voor 

goede literatuur: „Het naturalisme in de roman kan ik niet bewonderen en het gaat er volgens 

mij meer en meer uit. Geen naturalisme en beknopte, expressievolle stijl, ziedaar het recept 

voor het boek van de toekomst.‟ Vermoedelijk ageerde Bordewijk hiermee tegen de 

langdradige, realistische beschrijvingen die ontstonden uit de naturalistische werkwijze. Hij 

                                                 
12

 Verzameld werk deel 11, p. 444. 
13

 Weekblad voor gymnasiaal en middelbaar onderwijs, 1935, no. 33. 
14

 Weekblad voor gymnasiaal en middelbaar onderwijs, p. 939. 
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geeft er juist de voorkeur aan de werkelijkheid te vervormen, te vergroten, zoals ook 

expressionistische kunstschilders dat doen. Op dezelfde bladzijde in het interview zegt hij 

daarover:  

 

Bekijk dit schilderij nu eens, die moeder met het kind aan de borst. Kijk eens naar die geweldige 

schouders, die grote vingers, de kolossale borst. […] Alles is veel te groot, veel te overdreven. Van 

naturalisme is geen sprake meer. Zo als dus deze moderne schilder vergrote werkelijkheid geeft, zo geef 

ik nu vergrote werkelijkheid in „Bint‟. Ik vind nu eenmaal een dergelijke beschrijving mooier, 

tekenender, expressievoller dan een naturalistische. 

 

Bij het bovenstaande (deformatie van de werkelijkheid) plaatst hij wel een 

kanttekening: „Dat het echter wèrkelijkheid 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.‟
15

 Bordewijks inpiratiebron is dus wel degelijk de werkelijkheid, maar hij vormt haar 

om in zijn literatuur, hij vergroot haar – zoals hij dat zelf uitdrukte in dit interview.  

 

Wat kan nu geconcludeerd worden over Bordewijks poëtica in de jaren dertig, 

wanneer die wordt samengevat op basis van het bovenstaande? Ten eerste dat Bordewijk iets 

nieuws wilde brengen: hij wilde origineel zijn. Daartoe zette hij zich af tegen het realisme, 

met name tegen de „familieroman‟ en de „damesroman‟, waarin eindeloze beschrijvingen en 

psychologische uitweidingen de stijl bepaalden. Ervoor in de plaats stelt hij criteria van 

originaliteit en verbeelding. Hij wil in een sobere, strakke stijl een nieuwe blik op de realiteit 

creëren (herziening van onze blik op de feiten
16

) en hij wil nieuwe, hedendaagse onderwerpen 

aansnijden (verruiming van ons onderwerp). Fantasie is belangrijk in een roman, en het 

verhaal moet ook de lezer uitdagen om zijn fantasie te gebruiken. Goede literatuur zet de lezer 

aan het denken. Een instrument daarvoor is het open einde: een intrige die niet af is. De basis 

voor Bordewijks literatuur ligt echter wel in de werkelijkheid, die hij vervolgens onderwerpt 

aan een procedé van fantastische deformatie. Tot slot meent Bordewijk – getuige zijn reactie 

op de kritiek van Coster en De Jong - dat een auteur niet vereenzelvigd mag worden met zijn 

personages.  

                                                 
15

 Weekblad voor gymnasiaal en middelbaar onderwijs, p. 940. 
16

 Bij Bordewijk resulteerde dit in een deformerende visie op de werkelijkheid, maar ook in het besef van 

zintuiglijke onkenbaarheid van de werkelijkheid. 
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4.2 Reflecties van Bordewijks poëtica uit de jaren dertig in Rood Paleis 

Wat is er van Bordewijks poëtica uit de jaren dertig terug te zien in Rood Paleis? Duidelijk is 

dat ook in Rood Paleis het conflict tussen fantasie en werkelijkheid een rol speelt. Henri 

Leroy kleurt de wereld met zijn verbeelding, hij geeft mevrouw Doom daarmee zelfs een ziel. 

Zijn tegenpool Tijs Herdigein, man van de nieuwe tijd, ziet de dingen heel anders: waar Henri 

het lugubere, fascinerende opmerkt, ziet Tijs alleen een smerige, klamme gracht met ratten. 

Henri schept zich een wereld van verbeelding: in hoofdstuk 4 „Rood Paleis onwerkelijk‟ 

spiegelt hij Tijs een prachtige fantasie voor over het bordeel Rood Paleis. In hoofdstuk 6 

„Rood Paleis werkelijk‟ volgt de realiteit: in het echt is het bordeel niet zo feeëriek. Van 

Henri‟s fantasie blijkt weinig te kloppen. De tegenstelling tussen de hoofdstuktitels op zich 

(„Rood Paleis onwerkelijk‟ versus „Rood Paleis werkelijk‟) getuigt al van een discrepantie 

tussen het onwerkelijke (fanasie, verbeelding) en het werkelijke (de realiteit). De basis van 

Rood Paleis, van de personages en de gebeurtenissen en de roman, is echter steeds de 

werkelijkheid. Er gebeuren geen bovennatuurlijke dingen en de roman is geen droomverhaal. 

Het fantastische element zit in de visie van met name de verteller en Henri Leroy op de 

realiteit.  

 De tegenstelling fantasie-werkelijkheid krijgt ook gestalte in de tegenstelling tussen de 

oude eeuw en de nieuwe tijd. De oude eeuw is de tijd van bespiegeling, verfijnde manieren, 

overcultuur, passiviteit, melancholie en verlangen. De nieuwe tijd is nuchter, gericht op feit en 

realiteit. Het is de tijd van techniek, snelheid, auto‟s, oorlog, het zakenleven, de beurs, 

activiteit. Voor innerlijke reflectie is geen plaats meer. Bordewijks poëtica heeft op dit punt 

iets paradoxaals: Bordewijk pleit, in de nieuwe tijd (de jaren dertig), vóór fantasie en 

verbeelding, en tégen criteria van nuchterheid en mimesis. Zijn verbeelding geeft hij echter op 

zeer moderne wijze vorm: met behulp van stijlkenmerken van de nieuwe zakelijkheid: 

kortheid, bondigheid, een lapidaire stijl.
17

 Een voorbeeld vormt het volgende fragment van 

pagina 103 uit Rood Paleis, waarin Tijs nadenkt over een van de prostituees, Finda. De zinnen 

zijn kort, maar de beschrijving is niet zakelijk-objectief; zij is zeer beeldend en zelfs wat 

luguber. De handen van Finda wordt een heel eigen leven toegekend:  

 

Als zij reeds met een ander sprak grepen haar vingers nog iets van zijn kleren, als zij zich wendde tot 

hem liet haar hand de voorganger nog niet dadelijk los. Deze handen hadden hun eigen instinct dat de 

rede niet direct beheerste. De rede kwam na. Deze handen waren tentakels.  

 

                                                 
17

 Uit het Intermezzo bleek dat deze kenmerken tevens als expressionistisch geduid kunnen worden.  
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Direct daarop volgt echter de - modernistische - relativering in Tijs‟ bespiegeling. Hij neemt 

daarin afstand van wat hij dacht in het vorige fragment. Nu (op bladzijde 103-104) 

objectiveert Tijs het mysterieuze dat hij eerst in Finda meende te hebben ontdekt:  

 

Of misschien was het slechts de techniek van het vak. In de grond was het misselijk. Hij was om de 

dood niet blind, hij zag als een valk. Die vrouw kon iets vorstelijks van verschijning hebben, het teken 

van degeneratie droeg zij mee in twee ogen met te weinig tussenruimte. Ze liet hem steenkoud. In geen 

geval was ze meer dan instinct en techniek. Haar hart was steenkoud.  

 

Bordewijks werk past in de moderne traditie, maar geeft ook uitdrukking aan een 

romantisch levensgevoel, dat verbeelding minstens even essentieel acht als de nuchtere feiten. 

Het volgende fragment toont een sterk geromantiseerde, dromerige weergave van Corymbes 

bordeel. Henri beschrijft hier zijn indruk van het bordeel van Corymbe in Marseille:  

 

Een eindeloze gang met veel licht en veel spiegels. En daar was het nog niet afgelopen, daar aan het 

eind bood de gang weg naar nieuwe fantasmagorieën. Om de hoek zwenkte een klein dametje in het 

zwart, een weelderiger zwart met stroken wit kant, het zwarte haar oversprenkeld met diamanten. Ze 

naderde door een feeërie – en hoe! Ze kwam door het aquarium aangeroeid, en achter haar een 

onafzienbare school meisjes. Ze stond voor hem, ze stond nauwelijks. Een glaswand was tussen hen. 

Het zwarte visje van een negerin dreef in de verte.
18

  

 

Ook Henri herroept echter vrijwel meteen – op modernistische wijze, net als Tijs - zijn eigen 

mystificatie en zijn romantisering van Corymbes bordeel (Rood Paleis, pagina 137-138): „Het 

was ronduit lachwekkend dat hij zich hier, juist hier zo volmaakt op zijn gemak gevoelde, 

want hij zag door de feeërie het goedkope der romantiek. Klatergoud, een louche bestaan, een 

louche bezoek, een wereld met eigen protocol die in het openbaar werd doodgezwegen, een 

leugen met een gegrimeerde lach.‟ 

 

Uit zowel Tijs‟ gedachten over Finda als uit Henri‟s gedachten over Corymbes bordeel 

blijkt het herroepen van eigen oordeel. Dit kan als typisch modernistisch worden 

geïnterpreteerd. Uit de fragmenten blijkt ook dat in Rood Paleis, net als in Bint, het conflict 

tussen fantasie en werkelijkheid een rol speelt. Het door de fantasie omgevormde beeld van de 

wereld is mooier dan de werkelijkheid, maar dat beeld wordt direct door het verstand 

geneutraliseerd. Een personage als Henri, die leeft van zijn fantasie, vereenzaamt. Hij gaat ten 

onder in de nieuwe, nuchtere tijd van zakelijkheid en actie.  

                                                 
18

 Rood Paleis, p. 136. 
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4.3  Bordewijks poëtica tijdens en na de Tweede Wereldoorlog 

Tijdens de Tweede Wereldoorlog heeft Bordewijk wel aan romans gewerkt
19

, maar het was 

moeilijker om toen te publiceren. Hij weigerde om lid te worden van de Nederlandse 

Kultuurkamer
20

 en er was ook gebrek aan papier voor publicaties. Vugs (1995) vertelt 

daarover in Bordewijks biografie:  

 

Bordewijk was een van degenen die weigerden zich bij de Kultuurkamer aan te sluiten. De weigeraars 

werden soms schriftelijk onder druk gezet, maar Bordewijk bleef bij zijn voornemen en antwoordde dan 

maar niet meer literair actief te zullen zijn. Door de toenemende papierschaarste werd het ook steeds 

moeilijker om, zelfs met toestemming van de onder Duits bevel staande autoriteiten, te publiceren.
21

  

 

Bordewijk bleef in ieder geval wel publiceren in De Gids, en hij besprak bijvoorbeeld voor 

dat tijdschrift in 1942 de roman Rumeiland van Vestdijk. Na de Tweede Wereldoorlog, vanaf 

1946, ging Bordewijk recenseren voor het Utrechtsch Nieuwsblad. Dat bleef hij doen tot 

1954. Daardoor is er vrij veel bekend over zijn naoorlogse poëtica. In deze paragraaf zal ik 

trachten van Bordewijks poëtica van na 1939 een beeld te schetsen. Voor de interpretatie van 

Rood Paleis is dat niet direct van belang, wel kan het verhelderen welke plaats Rood Paleis 

inneemt in Bordewijks oeuvre als geheel.  

4.3.1 Recensie van Vestdijks Rumeiland in 1942 

In de recensie van Vestdijks Rumeiland (in De Gids, 1942) looft Bordewijk de architectuur 

van de roman. Hij vindt de compositie ervan erg goed. Hij waardeert Vestdijks stijl, die 

moeilijk is en tevens vloeiend. In de jaren dertig hechtte Bordewijk meer waarde aan 

verbeelding dan aan mimesis, en daar houdt hij in 1942 nog vol overtuiging aan vast, getuige 

het volgende fragment, waaruit tevens blijkt dat Bordewijk als auteur een modernistisch 

standpunt over de werkelijkheid hanteert. Wat waarheid is, hangt af van het oordelend 

subject. De waarheid is relatief, waardoor de verbeelding des te meer bestaansrecht krijgt: 

 

Het is mij niet bekend of Vestdijk met eigen ogen Jamaica heeft aanschouwd. Het doet er ook niet toe 

of zijn beschrijvingen geheel waarheidsgetrouw zijn. Wat bovendien is de waarheid? Voor u wellicht 

iets anders dan voor mij. Zo hij uit ondervinding spreekt, dan getuigt zijn beschrijving van natuur en 

                                                 
19

 Hij schreef in die periode o.a. de roman Apollyon.  
20

 De Nederlandsche Kultuurkamer was een door de Duitse bezetter tijdens de Tweede Wereldoorlog ingesteld 

instituut, waar iedereen die het vak van kunstenaar, schrijver, muzikant of podiumartiest wilde uitoefenen, zich 

bij diende aan te melden. Wie, zonder dat zijn aanmelding bij de Kultuurkamer was geaccepteerd, toch artistieke 

arbeid verrichtte, riskeerde een boete. (Bron: wikipedia, http://nl.wikipedia.org/wiki/Kultuurkamer.) 
21

 Vugs, Reinold. F. Bordewijk, een biografie. P. 145.  
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landschap – overvloedig en vaak dichterlijk aanwezig – van groot talent van opmerking; is het anders, 

dan openbaart zich – zou ik willen zeggen – ook hierin eerst recht de kunstenaar, die ons moet doen 

geloven, en ook in dit geval geloven doet, in zijn fantasieën. 
22

 

 

Voor de Tweede Wereldoorlog waardeerde Bordewijk het wanneer de lezer aan het 

denken werd gezet (doordat bijvoorbeeld de intrige niet af was), en in 1942 hanteert hij dat 

standpunt nog steeds. Hij zegt over Rumeiland: 

 

Want: is zij [Anne Bonney, FHM] nu tenslotte tòch Lady Jane? Onmogelijk is het geenszins. De auteur 

geeft geen oplossing, de twee figuren kúnnen een doublure zijn, wij zien het grote vraagteken weer 

opdoemen, de slotsom is: onzekerheid! En deze wetmatigheid van het ongewisse grijpt ons aan als 

volstrekt onverbiddelijk, als waarlijk astronomisch!
23

 

 

4.3.2 ‘Brieffragment over eigen werk’ uit 1946 

In „Brieffragment over eigen werk‟
24

, in maart 1946 geschreven, zegt Bordewijk iets over de 

aard van de personages in onder andere Rood Paleis. Hoewel in Rood Paleis niet alleen 

sprake is van een einde, maar ook van nieuw begin (de nieuwe tijd), ziet Bordewijk zelf in de 

romans juist fatalisme en tragedie. Dat betrekt hij niet alleen op de genoemde personages, 

maar op de romans als geheel. Hij gaat zelfs zover, dat hij een andere interpretatie uitsluit: 

 

Van mijn romans, groot en klein, meen ik dit te mogen zeggen: een ondeugd of de overdrijving van een 

deugd, ofschoon niet zonder een zekere indrukwekkendheid, voert uiteindelijk naar de ondergang. Dit is 

het geval in Blokken, Bint, Rood Paleis (mevrouw Doom), Karakter (Katadreuffe), Apollyon 

(Starnmeer), Eiken van Dodona (Leeuwenkuijl), Noorderlicht (Aga Valcoog). Een andere tendentie is 

in geen dezer boeken aanwezig; zij zijn de romans van tragedies.
25

  

 

In hetzelfde brieffragment zegt hij over zijn compositiebeginselen: 

 
Ik schrijf mijn romans naar een zeker grondplan dat ik nauwgezet tracht te volgen. Het meest 

aantrekkelijk is voor mij het bereiken van een sluitend geheel. Ik maak veel aantekeningen bij het 

overlezen, en benut die bij de verdere ontwikkeling. Omtrent romanbouw heb ik veel van de Fransen 

geleerd, vooral van Zola.
26
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 Verzameld werk, deel 11, p. 467. 
23

 Verzameld werk, deel 11, p. 472-473. 
24

 Opgenomen in F. Bordewijk. Een inleiding tot en keuze uit zijn werk uit 1949, samengesteld door Victor van 

Vriesland. 
25

 Verzameld werk deel 11, p. 483. 
26

 Verzameld werk deel 11, p. 484. 
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Bordewijk had zich eerder negatief uitgelaten over het naturalisme. Nu blijkt dat hij Emile 

Zola, grondlegger van het naturalisme in de literatuur, als voorbeeld heeft genomen voor zijn 

romanbouw. Het naturalisme als procedé had Bordewijk eerder afgewezen; de architectonisch 

doordachte wijze waarop Zola een roman construeerde, waardeerde hij echter wel. Een ander 

punt is dat Bordewijk hier spreekt van „een sluitend geheel‟ dat hij tracht te bereiken. Is dat te 

rijmen met zijn opvatting dat de intrige bij voorkeur niet af moet zijn, en met het feit dat hij 

het raadsel en het ongewisse in een roman zeer positief beoordeelt? Wellicht maakt voor hem 

het ongewisse juist deel uit van een sluitend geheel, en bedoelt hij niet dat in een grondplan 

voor het raadsel geen plaats meer is. 

 

4.3.3 De ‘majestueuse arabesk van het vraagteken’ 

In zijn bespreking van de roman Ierse nachten (in 1946)
27

 van Vestdijk waardeert Bordewijk 

de paradox: de roman is niet af en toch weer wel. Hij stelt dat dit resulteert in wat hij noemt 

de majestueuse arabesk van het vraagteken zelf:  

 

Aldus is ook deze roman niet „af‟, doch hij is zeer bewust niet „af‟, en het merkwaardige en tevens een 

bewijs van groot talent is, dat hij de lezer niettemin bevredigt, ik zou willen zeggen door de majestueuse 

arabesk van het vraagteken zelf. Daarmee is hij anderzijds ook weer meer dan „af‟.
28

  

 

Bordewijks waardering voor het niet-eenduidige blijkt ook verderop in de bespreking: 

„In de aangrijpende slotscène pleegt hij op grond van een misverstand, dat toch wellicht niet 

geheel een misverstand was, zelfmoord, maar ook weer niet alleen op die grond; de drijfveren 

voor zijn daad zijn zeer samengesteld.‟ [cursivering van mij, FHM]
29

 Het woord samengesteld 

wordt ook door de verteller gebruikt om mevrouw Doom te typeren in Rood Paleis. In deze 

lovende recensie over Ierse nachten komt dat woord terug, maar nu in tekst die we kunnen 

toeschrijven aan de auteur Bordewijk. Het samengestelde is iets wat Bordewijk waardeert en 

in zijn eigen romans ook laat terugkomen.
30

  

 

                                                 
27

  Bordewijk, „Prachtig boek van Vestdijk, S. Vestdijk, Ierse nachten’. Opgenomen in Verzameld werk, deel 12.  
28

 Verzameld werk, deel 12, p. 71. 
29

 Verzameld werk, deel 12, p. 73. 
30

 Dorian Cumps en Hans Anten gaan hier in hun dissertaties uitgebreid op in.  
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4.4 De plaats van Rood Paleis in Bordewijks oeuvre 

In deze paragraaf probeer ik vast te stellen wat de ontwikkelingen zijn in Bordewijks poëtica. 

Rood Paleis vormt het uitgangspunt; van daaruit kijk ik terug (naar bijvoorbeeld de 

Fantastische vertellingen, Blokken, Bint en Knorrende beesten) en vooruit (naar Bordewijks 

werk van na 1939, bijvoorbeeld De doopvont). Zo ontstaat een beeld van de plaats van Rood 

Paleis in Bordewijks oeuvre. Rood Paleis was niet het eerste bordeel dat Bordewijk beschreef, 

en mevrouw Doom was niet de eerste bordeelhoudster in zijn oeuvre. In 1935 schreef 

Bordewijk een serie grafredes, waaronder: Op mevrouw de Taeye, bordeelhoudster. Aan die 

grafrede besteed ik de nodige aandacht (zie paragraaf 4.5), aangezien zij in bepaalde 

opzichten een voorstudie lijkt van Rood Paleis, en door Bordewijk zelf een voorloper ervan 

wordt genoemd. Verder wil ik laten zien dat Bordewijks keuze voor de periode van het fin de 

siècle als tijd van handeling in een aantal van zijn werken niet toevallig is: die periode past bij 

Bordewijks poëticale voorkeur voor het verbeeldingrijke en raadselachtige. De tijd van het 

gaslicht gebruikt hij meermaals als metafoor voor die periode.  

 

4.4.1  Ontwikkeling: de stijl 

Rood Paleis is in stilistisch opzicht een overgangswerk tussen Bordewijks werk uit de jaren 

dertig (versobering, verstrakking) en dat van tijdens en na de Tweede Wereldoorlog. Ook zijn 

roman Karakter kan, net als Rood Paleis, als overgangswerk gezien worden: er is ruimte voor 

meer dialoog en bespiegeling, voor langere zinnen en voor weergave van de psychologie (en 

psychologische ontwikkeling) van de personages. In Bordewijks romans uit de vroege jaren 

dertig (Blokken, Knorrende beesten, Bint) is dat niet het geval: de stijl daarin is uitgesproken 

lapidair, afgebeten, eigenlijk zelfs verbeten. Dupuis (1980) verwoordt de stijlovergang als 

volgt: „Evenals Rood Paleis doet Karakter, roman van zoon en vader (1937) [sic] zich voor 

als een van de eerste vruchten van een verzoening tussen de pas uitgevoerde oefeningen in 

stijl en uitbeeldingstechniek enerzijds, en de traditionele roman anderzijds.‟
31

 In Bordewijks 

romans van tijdens en na de Tweede Wereldoorlog wordt de stijl wijdlopiger en komt er juist 

veel ruimte voor psychologische explicaties en filosofische uitweidingen. Een roman als De 

doopvont (1952) vertoont wat stijl en onderwerp betreft zelfs sterke overeenkomsten met de 

door Bordewijk eerder zo verfoeide familieroman. Dialogen worden daarin uitgebreid 
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 Dupuis, Michel. Ferdinand Bordewijk, 1980.  
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weergegeven, uitvoerige psychologische explicaties en bespiegelingen volgen elkaar 

bladzijden lang op. Anten (1996) merkt daarover op:  

 

Tegen het licht van zijn eigen naoorlogse romans als De doopvont, Bloesemtak (1955) en Tijding van 

ver (1961), waarin psychologische explicaties prominent in de vertellerstekst aanwezig zijn, is het 

opmerkelijk dat Bordewijk er herhaaldelijk op wijst dat de explicatieve psychologie van de traditionele 

realistische roman ongeschikt is voor het zichtbaar maken van zielsconflicten.
32

 

 

Het was echter wel de stilistisch experimentele fase uit de jaren dertig die Bordewijk 

in staat stelde zijn thematiek naar een hoger, algemeen-menselijk niveau te tillen. De thema‟s 

kregen een meer abstracte en symbolische uitwerking. Dupuis (1980) situeert de omslag van 

concreet naar abstract precies in Rood Paleis:  

 

In elk geval heeft de abstractie [in Rood Paleis, FHM] veld gewonnen : mocht Bordewijk zich in de 

Fantastische vertellingen en in sommige verhalen uit De wingerdrank nog grotendeels doen gelden als 

de fijnzinnige waarnemer van uiterst concrete toestanden, nu daarentegen wordt het duidelijk dat 

verhaalsituaties bij hem voorwendsels zijn geworden om ideeën over het bestaan aanschouwelijk te 

maken.
33

 

 

4.4.2 ‘Het ongewisse’ in Bordewijks poëtica en in Rood Paleis 

Het ongewisse, waardering voor het onzekere en het onverklaarbare zijn zowel in de jaren 

dertig als in de periode daarna belangrijke punten in de poëtica van Ferdinand Bordewijk. 

Anten merkt in zijn proefschrift op: „Als gezegd dient een roman voor Bordewijk de lezer met 

raadsels te confronteren zodat hij tot nadenken wordt aangezet. Nadrukkelijk stelt hij 

ambiguïteit, die onzekerheid teweeg brengt, in veel kritieken aan de orde.‟
34

 In Rood Paleis 

komt waardering voor het raadselachtige ook duidelijk naar voren. Het besef dat de 

werkelijkheid voor de mens ongrijpbaar is, wordt gereflecteerd zowel door de gebeurtenissen 

in de roman, als via het wereldbeeld van Henri, Tijs en de vertelinstantie. 

Bijvoorbeeld:  

- Mevrouw Doom heeft een samengesteld karakter, Henri eveneens. Henri denkt veel 

over de bordeelhoudster na, maar realiseert zich dat hij haar nooit echt zal kunnen 

standaardiseren.  
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 Anten, Het bekoorlijk vernis van de rede, p. 28.  
33

 Dupuis, Ferdinand Bordewijk, p. 15. 
34

 Anten, Het bekoorlijk vernis van de rede, p. 27. 
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- Het beroep van prostituee wordt omschreven als voor mannen volkomen 

onbegrijpelijk.  

- Henri en Tijs zijn niet zelden genoodzaakt een eerder ingenomen standpunt te 

herroepen.  

- Henri twijfelt aan alles, ook aan de twijfel zelf.  

- Henri probeert de wereld waarin hij leeft te ordenen (oude eeuw versus nieuwe tijd), 

maar slaagt daar niet duidelijk in. Telkens als hij denkt dat de oude eeuw nu toch echt 

ten einde is, blijkt dat niet zo te zijn.  

- De toenadering die Henri aanvankelijk tot Tijs voelde, gaat weer verloren en beide 

mannen begrijpen elkaar op het laatst niet meer.  

- Rood Paleis, het bordeel, wordt op verschillende manieren beschreven. Het heeft een 

romantische bestaansvorm in Henri‟s verbeelding, is dreigend voor Tijs, in mevrouw 

Dooms verbeelding kan het mooi wórden en tot slot brandt het – in de realiteit - op 

feeërieke wijze af.  

 

4.4.3 Constanten: verbeelding, metafoor en thematiek 

Reeds in Bordewijks vroege werk, de Fantastische vertellingen, blijkt zijn waardering voor 

verbeelding en fantasie, en in het verlengde daarvan: raadsel en mysterie. In de jaren dertig 

specificeert Bordewijk zijn bedoelingen op dit punt: hij waardeert het als een intrige niet af is 

en heeft een voorkeur voor het meerduidige. De thematiek die hij hiermee tot uitdrukking 

brengt, heeft steeds te maken met onkenbaarheid van de werkelijkheid, meer specifiek: het 

onvermogen van de mens om de werkelijkheid te doorgronden. Anten (1996) zegt daarover:  

 

Een objectieve en volledige weergave of imitatie van „de realiteit‟ in literatuur acht Bordewijk illusoir. 

Kunst is geen reproductie van „de werkelijkheid‟, maar heeft een eigen werkelijkheid die ontstaat door 

fantasie en transformatie-technieken. De voor een roman of verhaal noodzakelijke beschrijving van 

realiteit staat in dienst van de verbeelding en overdracht van een bepaalde idee. 
35

 

 

Deze modernistische visie is te beschouwen als een constante in Bordewijks poëtica. 

Zijn voorkeur voor verbeelding boven weergave van de realiteit vertoont overeenkomsten met 

de esthetica van de decadenten en de romantici. Hij kijkt graag terug naar de periode van het 

fin de siècle. Het is in die periode dat in Engeland (Oscar Wilde) en Frankrijk (Joris-Karl 

Huysmans) de decadentie hoogtij vierde.  

                                                 
35

 Anten, Het bekoorlijk vernis van de rede, p. 30.  



86 

 

 

4.5  Twee maal terzijde: ‘Op mevrouw de Taeye…’ als voorstudie van 

 Rood Paleis; gaslicht als metafoor voor het raadselachtig fin de siècle 

In deze paragraaf wil ik aandacht besteden aan twee aspecten die volgens mij niet mogen 

ontbreken in een studie van Rood Paleis. Na lang wikken en wegen heb ik besloten ze onder 

te brengen in het hoofdstuk over poëtica, omdat zij een relatie vertonen met Bordewijks -

werkinterne en werkexterne – poëticale voorkeur voor het raadsel, de verbeelding en het 

ongewisse. De twee zaken waar ik het over ga hebben, zijn: 

- Ten eerste een kort verhaal van Bordewijk dat in 1935 verscheen: „Op mevrouw de 

Taeye, bordeelhoudster‟. Het vertoont in veel opzichten inhoudelijke overeenkomsten 

met Rood Paleis uit 1936, en heeft dezelfde ondergangsthematiek. 

- Ten tweede: de bijzondere rol van gaslicht. Gaslicht werd in de periode van het fin de 

siècle veel gebruikt om huizen en straten te verlichten. In de romans, essays en 

recensies van Bordewijks hand krijgt dit gaslicht een dubbelrol: het wordt de 

uitdrukking van zijn poëticale voorkeur voor raadsel en verbeelding (zoals 

omschreven in dit hoofdstuk), én hij gebruikt het als metafoor voor de periode van het 

fin de siècle.  

 

4.5.1  ‘Op mevrouw De Taeye, bordeelhoudster’ als voorstudie-in-het-klein van  

Rood Paleis 

„Op mevrouw De Taeye, bordeelhoudster‟ (1935) is een grafrede voor een bordeelhoudster. 

Bordewijk heeft in „Brieffragment over eigen werk‟ deze grafrede een voorloper van Rood 

Paleis genoemd: „De lezer treft daarin [in De laatste eer, FHM] een oraison funèbre aan “Op 

mevrouw de Taeye, bordeelhoudster”. Dit is een kleine voorloper van Rood Paleis, roman, 

Nijgh en Van Ditmar, Rotterdam, 1936.‟
36

 „Op mevrouw De Taeye.. „ lijkt inderdaad een 

voorloper van het een jaar later verschenen Rood Paleis. Ook in het bordeel van mevrouw De 

Taeye zijn de jaloezieën altijd neergelaten, ook bij haar heten de prostituees „pensionaires‟
37

. 

De „madame‟ heeft een ruwe tongval. Wat dat betreft doet zij denken aan mevrouw Doom, 

wier taalgebruik niet altijd onberispelijk is, en vaak slecht verstaanbaar. Maar deze Madame 

Bernardine de Taeye heeft waarschijnlijk een zoon. Mevrouw Doom heeft geen zoon, wel een 
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 Verzameld werk, deel 12, p. 480. 
37

 Verzameld werk, deel 6, p. 462. 
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trouwste slaaf: Henri Leroy, die een nauwe band met haar heeft. In „Op mevrouw De 

Taeye…‟ komen heertjes voor die kwiek het bordeel binnenwippen. De beschrijving van de 

heertjes vertoont een sterke gelijkenis met die van grootvader in Rood Paleis. De woorden 

„kwiek‟ en „stram‟ komen in beide beschrijvingen terug. Om dat te illustreren volgt hier eerst 

een fragment (1) over „de heertjes‟ uit „Op mevrouw De Taeye, bordeelhoudster‟, en 

vervolgens twee fragmenten (2a en 2b) uit Rood Paleis over grootvader :  

1. „Op mevrouw de Taeye…‟: „De heertjes, stram en kwiek binnengewipt, kwamen er na 

verloop van tijd lammenadig weer uit.‟
38

  

2. Rood Paleis, twee maal een beschrijving van grootvader (fragmenten 2a en 2b):  

a. „Hij was klein, wat stram. Hij kon evengoed kwiek zijn als deftig. Hij was het om 

beurten. Hij was kwiek in en uit het portier en deftig in het bordeel.‟ (Rood Paleis, p. 

67) 

b. „Het heertje van altijd wipte kwiek binnen, het ging zijn natte weg naar een villa in 

Bussum.‟ (Rood Paleis, p. 69) 

In het fragment 2b. uit Rood Paleis, bij de beschrijving van grootvader als hij het bordeel 

verlaat, komen de woorden „heertje‟, „kwiek‟ en een vorm van het werkwoord 

„binnenwippen‟ in één zin voor (Rood Paleis, p. 69): De woordelijke overeenkomst met de 

beschrijving van de heertjes in „Op mevrouw De Taeye…‟ uit fragment nummer 1 is hierdoor 

groot. Interessant is de toevoeging( in fragment 2b) „van altijd‟: grootvader uit Rood Paleis is 

het heertje van álle tijden. Hij is van de oude eeuw, maar ook van de nieuwe tijd.  

Zoals mevrouw Doom gewoon Keetje blijkt te heten, zo heet mevrouw Bernardine de 

Taeye eigenlijk „De Keukeleire‟, zoals uit haar grafschrift blijkt. Net als in Rood Paleis is met 

haar niet alleen een bordeelhoudster gestorven, maar een hele eeuw: „De sentimentele en 

wansmakelijke romantiek der negentiende eeuw leefde zich in haar uit en ging met haar ten 

onder.‟
39

 De huidige, moderne tijd bekommert zich echter niet om die romantiek maar om 

andere zaken, zo meldt de verteller: 

 

Maar de zakelijkheid overheerst in ons verkoeld twintigste eeuws gemoed. En de vraag rijst in onze 

nuchtere gedachten: hoe verhield zij zich tegenover de belastingen? Hoe vulde zij haar biljet in voor de 

aanslag naar de bedrijfs- en andere inkomsten? 
40
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 Verzameld werk, deel 6, p. 462-463. 
40
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4.5.2 Gaslicht en…nogmaals ‘Op mevrouw De Taeye, bordeelhoudster’ 

In 1947 (elf jaar na Rood Paleis) verscheen Bordewijks bundel Bij gaslicht. Daar heeft hij een 

nawoord bij geschreven. In dat nawoord geeft hij zijn visie op wat hij de overgangstijd noemt. 

Dat is een tijd die zowel sporen vertoont van het oude (romantiek, 19
e
-eeuws fin de siècle) als 

van het nieuwe (20
e
-eeuwse nuchterheid). De overgangstijd kan volgens hem gesymboliseerd 

worden door de periode waarin men gebruik maakte van gaslicht. In Bordewijks reeds 

genoemde grafrede uit 1935, „Op mevrouw De Taeye, bordeelhoudster‟, speelt gaslicht ook 

een rol. In deze grafrede, geschreven één jaar voor Rood Paleis, verlicht een gaslichtje de 

ingang van het bordeel:  

 

Het was de tijd dat in een hoog, gesloten herenhuis op de Kalvermarkt, een huis met altijd neergelaten 

jalouzieën, een klein gaslicht opging ergens in de lange benedengang. Het scheen door een ruit boven de 

voordeur en deed daarop transparant in matglas een naam uitkomen: Madame Bernardine.
41 

 

Dat is een frappante overeenkomst met Rood Paleis. Daarin wordt de zijingang van het 

bordeel verlicht door een gasvlammetje:  

 

Tijs begreep. Wie niet voorin wilde kon hier terecht. De mannen waren zo gegaan. Hij liep tussen de 

hoge muren. Dan was er een klein stuk korte muur. Dan was er een muurlantaren met een kapot 

gloeikousje. Een gescheurd rokje danste beverig, schemerend op een gasstroom zonder glans.
42

  

 

In „Op mevrouw De Taeye…‟ is het elektrisch licht een metafoor voor de nieuwe, oprukkende 

modernere tijd. De antithese gaslicht – elektrisch licht lijkt een metafoor voor de tegenstelling 

afsterven van de oude tijd
43

 versus geboorte van de nieuwe tijd. Het bordeel van mevrouw De 

Taeye gaat door het aanbreken van die nieuwe tijd ten onder, zoals ook het bordeel Rood 

Paleis daarin ten onder gaat:  

 

Zo, lange jaren, leefde Madame van anderen, en anderen weer van haar. Maar het kunstlicht werd 

brutaal en het verkeer veeleisend, en de moraal verlangde voldoening. […] Het felle licht naderde meer 

en meer, de sloper hakte bressen in de in de buurt, het herenhuis was ten dode gedoemd. 
44
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 Verzameld werk deel 6, p. 461, 462.  
42

 Rood Paleis, p. 29. 
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 Aan de oude tijd wordt in Rood Paleis ook gerefereerd door middel van termen als fin de siècle of de oude 

eeuw.  
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4.6 Rood Paleis: een exemplarische uitdrukking van het fin de siècle in 

Bordewijks  oeuvre 

Op basis van het voorgaande concludeer ik dat in Rood Paleis op overwegend modernistische, 

afstandelijk-reflectieve wijze uitdrukking wordt gegeven aan een proces van decadent verval 

tijdens het fin de siècle. Maar er zijn duidelijke kanttekeningen te plaatsen bij de 

modernistische aspecten in Rood Paleis. Er zit een uitdrukking van romantisch heimwee in de 

roman: een verlangen naar de negentiende eeuw, die – ondanks het verstandelijk besef dat 

vernieuwing noodzakelijk is en verbetering kan brengen – in bepaalde opzichten
45

 positief 

wordt gewaardeerd ten opzichte van de tijd erna. De verleiding is groot dit verlangen toe te 

schrijven aan Bordewijk zelf, die ook na de Tweede Wereldoorlog in positieve bewoordingen 

terugblikte op de periode van het gaslicht (cursivering van mij):  

 

Een overgangslicht, één exponent van een overgangstijd die misschien weinig te zeggen heeft aan de 

mens van thans, sterk in het heden vastgebeten, die zonder twijfel later meerder waardering ontmoeten 

zal, en die een onuitwisbare indruk achterliet op degenen die aan hemzelf ontsproten. Misschien mogen 

zij bevoorrecht heten: zij zijn immers tot vergelijken, afwegen van waarden bij machte en stellig 

bevinden zich in hun midden de dragers der bezinning.
46

  

 

Ook later, in 1956 handhaaft Bordewijk zijn visie, als hij in „Alfa en omega‟ 
47

 vertelt 

hoe hij als zestienjarige jongen naar de bibliotheek wandelde om Van de koele meren des 

doods te lezen van Frederik van Eeden. De beschrijving roept een mysterieuze sfeer op – 

wederom speelt gaslicht daarin een bepalende rol. Dit fragment impliceert een voorkeur voor 

de oude tijd boven de nieuwe. Zie de door mij gecursiveerde delen: 

 

Het Lange Voorhout lag die avond donker en leeg. De wolkjes lichtend gas om de spaarzame 

straatlantarens reikten niet ver. (…) Een nachtelijk beeld van Den Haag bij de aanvang van de twintigste 

eeuw, - en wezenlijk beeld van de fin de siècle, van het einde der negentiende, die ons thans aandoet als 

een zo ver en antiek verleden, en die toch aan de mensheid zoveel vernieuwing bracht, mogelijk meer 

dan onze eeuw zal blijken gebracht te hebben, indien we eenmaal de som van beide kunnen opmaken. 
48

 

 

Ondergang en verval in de overgangsperiode van het fin de siècle - en ook de 

ondergang van het fin de siècle zelf - is een terugkerend onderwerp in Bordewijks oeuvre, 
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 Zoals op het gebied van kunst en architectuur. 
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 Bij gaslicht, nawoord, p. 156. 
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 Bordewijk schreef „Alfa en omega‟ voor de publicatie Mijn boek van vroeger en van nu. Zeven auteurs 

vertellen over de rol die het boek in hun leven speelde (Amsterdam, 1956). Hierin beschrijft hij het eerste en het 

laatste boek dat een grote indruk op hem heeft gemaakt.  
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zowel vóór Rood Paleis als lang erna. Dat geldt niet alleen voor zijn romans, maar ook voor 

zijn essays en recensies. In Rood Paleis, ondergang van een eeuw wordt deze thematiek 

expliciet centraal gesteld. Aldus bezien is Rood Paleis de meest krachtige, wellicht zelfs 

exemplarische uitdrukking van dit thema in Bordewijks werk. Uiteraard hebben verschillende 

critici geschreven over de thematiek in Rood Paleis en de poëticale aspecten van zijn oeuvre, 

die al dan niet in Rood Paleis weerspiegeld worden. Daarover gaat hoofdstuk 5.   
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Hoofdstuk 5  

Receptie 

 

Hoe is Bordewijks Rood Paleis, ondergang van een eeuw beoordeeld door critici en 

onderzoekers? In F. Bordewijk, een biografie heeft Reinold Vugs veel nuttige informatie 

opgenomen over de receptie van Rood Paleis. De ontvangst was te kenschetsen als gemengd 

positief. Critici van belang, zoals Van Vriesland en Vestdijk, waren positief over deze roman
1
 

van Bordewijk. Met critici als Van Vriesland, Vestdijk, Varangot, Niemeyer en bijvoorbeeld 

Dinaux stond Bordewijk overigens op goede voet. Uit Nagelaten documenten
2
 blijkt dat hij 

met hen een positieve – meer of minder uitgebreide – correspondentie heeft onderhouden. De 

in dit hoofdstuk besproken bijdragen van Varangot en Niemeyer beschouwde Bordewijk als 

het beste wat er ooit over zijn werk geschreven was
3
.  

In paragraaf 5.1 bespreek ik een drietal contemporaine reacties op de roman, in 

paragraaf 5.2 komt een vijftal literatuuronderzoekers uit de periode 1940-1980 aan het woord, 

in paragraaf 5.3 volgen besprekingen van de roman uit de periode 1980 tot heden. Ook zijn 

enkele artikelen of studies van literatuurwetenschappers opgenomen waarin Rood Paleis 

zijdelings of helemaal niet wordt genoemd. Ik heb ervoor gekozen dat te doen, als het mijns 

inziens zinvol kon bijdragen aan een duidelijker beeld van de plaats van de roman in het 

oeuvre van Bordewijk. Tot slot geeft paragraaf 5.4 enige conclusies: kunnen de opvattingen 

van critici en onderzoekers ook enig licht werpen op de relatie tussen Rood Paleis en de 

kernbegrippen waar het in deze scriptie over gaat: fin de siècle, decadentie en modernisme? 

Bij de meeste critici, vooral die met een bijdrage van vóór 1980, tracht ik - weliswaar zeer 

beknopt - een algemeen beeld te geven van hun visie op literatuur, omdat dit soms een 

verklaring biedt voor de invalshoek van waaruit de criticus in kwestie Rood Paleis benadert. 

Niet iedere criticus heeft een unieke opvatting, waardoor „groepjes‟ gelijkgestemden in beeld 

                                                 
1
 De Fantastische vertellingen, Blokken, Knorrende beesten en Bint waren aanmerkelijk korter. Rood Paleis was 

het eerste werk van Bordewijk dat qua omvang  met recht een roman genoemd kon worden.  
2
 F. Bordewijk, Nagelaten documenten.  

3
 F. Bordewijk, Nagelaten documenten, p. 69-70. Daarin schrijft Bordewijk op 12 augustus 1954 aan A.C. 

Niemeyer: „Ik heb Uw artikel gelezen en herlezen, en het in één woord voortreffelijk gevonden. […] Ik ken 

slechts één beschouwing over mijn werk die de Uwe waardig is. Dat is niet de door U aangehaalde Van 

Vriesland. Stellig is ook deze interessant, maar zij stoelt voor een belangrijk deel op vroeger gepubliceerd 

oordeel, en laat mijn later werk vrijwel terzijde. De beschouwing waarop ik doel is die van Victor Varangot, 

indertijd verschenen in het sindsdien opgeheven maandblad Proloog.‟ 
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komen. Vooral in paragraaf 5.4 „Evaluatie‟ zal ik daarom „lijntjes trekken‟ van de ene criticus 

naar de andere, om een duidelijker overzicht van de verschillende meningen te creëren.  

5.1  De periode vlak na verschijnen 

5.1.1 Menno ter Braak (1936) 

Vanaf 1933 was Menno ter Braak literair redacteur bij Het Vaderland, een Nederlands 

dagblad van progressief-liberale signatuur. Ter Braaks recensies („kronieken‟ geheten) golden 

als invloedrijk in de literaire kritiek van die  tijd. Op 27 december 1936 publiceerde hij een 

recensie over Rood Paleis, getiteld: „Einde der eeuw: de objectiviteit van Bordewijks fantasie: 

vergrooting en vervorming. Over: Bordewijk, F. Rood paleis: ondergang van een eeuw.‟
4
 Ter 

Braak gold als invloedrijk in de literatuurkritiek niet alleen wegens zijn werk voor Het 

Vaderland, maar ook wegens zijn publicaties in het tijdschrift Forum (1932-1935), waarvan 

hij mede-oprichter was.  

In Ter Braaks literaire esthetica (tevens in die van Forum) gold als belangrijkste 

criterium voor goede literatuur het personalisme: was de maker van het gedicht of de roman 

wel een echte persoonlijkheid? Niet de vorm telde, maar de vent. Zo benadert hij ook Rood 

Paleis. Hij verdenkt Bordewijk ervan, dat hij een angstsfeer forceert en het fantastische min 

of meer misbruikt: „het fantastische ontheft hem van de verplichting zijn standpuntloze zelf 

daarbij te demaskeren, want door de fantasie komt het eens gevreesde en gehate op een 

objectieve afstand.‟
5
 Met zijn fantasie schept Bordewijk voor zichzelf de vrijheid om wat 

„hem imponeerde te vergroten tot het kolossale en wat hem dwarszat de vervormen tot het 

gedrochtelijke.‟
6
 Stilistisch resulteert dat alles in een krampachtige gerichtheid op het 

„reusachtige, schimmelige, demonische en een angst voor de eenvoud van stijl.‟
7
 

 De beschrijving van het huis aan de Passeerdergracht verbindt Ter Braak met de stijl 

van Carel Willink, en hij trekt ook een lijn van de beschrijving van de rattenkelder naar 

Bordewijks Fantastische Vertellingen in het Poe-genre. Het Na van Rood Paleis, het nawoord 

waarin Bordewijk de lezers ervan verzekert dat zijn vertelsels over Rood Paleis puur 

verdichtsel zijn, is volgens Ter Braak geheel overbodig:  

                                                 
4
 Deze recensie werd later opgenomen in Ter Braaks Verzameld werk (deel 6), verschenen in 1950 bij Van 

Oorschot en herdrukt bij dezelfde uitgeverij in 1980. 
5
 Menno ter Braak, „Einde der eeuw, F. Bordewijk: Rood Paleis’ p. 289. 

6
 Ter Braak, p. 289. 

7
 Ter Braak, p. 289. 
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…dit bordeelvisioen is zo kennelijk een angstobsessie van iemand, die er óf nooit als „klant‟ geweest is 

óf er eens minder aangename ervaringen heeft opgedaan (zelfs de beide „stamgasten‟ Henri Leroy en de 

„zwarte‟ Tijs Herdigein zijn nauwelijks als „klanten‟ van het etablissement in de gewone zin van het 

woord te betitelen), dat men het nawoord bijna weer als een „qui s‟excuse, s‟accuse‟ zou gaan 

beschouwen, gesteld, dat men zéér wantrouwend gestemd was jegens Bordewijk.
8
  

 

 Ter Braak vindt dat Bordewijk Bint herhaalt in Rood Paleis, maar dan met een minder 

goede compositie. Een zwakheid vormen volgens hem ook de vele bespiegelingen van de 

decadente Henri Leroy over het einde der eeuw, die onecht aandoen. Wel heeft hij lof voor de 

„grotesk-zakelijke stijl‟
9
, en voor Bordewijks objectivering van deze „verfoeide poel der 

zonde in een tweede wereld der fantasie‟
10

, zonder pleidooi pro of contra.  

 Ter Braak beoordeelt de roman vanuit de personalistische, Forumiaanse 

literatuuropvatting. Daarom is volgens mij vanuit hedendaags perspectief zijn standpunt 

gedateerd geraakt, vooral bij wat hij zegt over Bordewijk die zichzelf ontheft van de 

„verplichting zijn standpuntloze zelf daarbij te demaskeren‟. Zonder twijfel is zijn mening wel 

interessant voor diegenen die zich verdiepen in een geschiedenis van literatuuropvattingen. 

Ter Braaks opvatting dat de compositie van Rood Paleis zwak zou zijn, kan ik niet 

onderschrijven. De hoofdstuktitels geven blijk van een doordachte compositie (zie de lijst met 

hoofdstuktitels, opgenomen in paragraaf 2.2.1) en een hoofdstuk als „De loxodroom‟ staat 

weliswaar vrij los van de verhaallijn, maar ondersteunt wel de thematiek, hetgeen bijdraagt 

aan de eenheid van de roman als geheel, zoals ik liet zien in de hoofdstukken 2 en 3 van deze 

scriptie. Terecht merkt Ter Braak op dat Bordewijk het bordeel „objectiverend‟ in beeld 

brengt, „zonder pleidooi voor of contra‟. Deze objectieve benadering van iets wat als 

immoreel had kunnen worden beoordeeld sluit aan op het modernisme, wegens het niet 

uitspreken van een oordeel.  

 

5.1.2 Simon Vestdijk (1937) 

In „Ironisch matriarchaat‟ (1937) bespreekt Vestdijk Rood Paleis. Het artikel verscheen in De 

Groene Amsterdammer, een weekblad voor handel, industrie en kunst.
11

Simon Vestdijk was 

                                                 
8
 Ter Braak, p. 291. 

9
 Ter Braak, p. 292. 

10
 Ter Braak, p. 292. 

11
 „Ironisch matriarchaat‟ werd later opgenomen in Muiterij tegen het etmaal, deel 1, voor het eerst gepubliceerd 

in 1941 en herdrukt in 1947 en 1966. 
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in de jaren dertig een productief auteur en invloedrijk criticus
12

. Later werd „Ironisch 

matriarchaat‟ opgenomen in Muiterij tegen het etmaal, samen met vijf andere recensies over 

werk van Bordewijk. Deze recensies van Vestdijk zijn voor latere critici oordeelsvormend 

geweest. 

Vestdijk en Bordewijk, die beiden publiceerden in de jaren dertig van de twintigste 

eeuw, werden vanaf het interbellum tot aan de jaren zestig vaak met elkaar in verband 

gebracht
13

, hetgeen Vestdijks bespreking een meerdimensionale waarde verleent. Beide 

auteurs bespraken elkaars werk veelvuldig – meestal in positieve termen - en zij hadden een 

soortgelijke visie op literatuur. Die visie week af van het personalisme van Forum en hun 

literaire kritiek was evenmin te karakteriseren als levensbeschouwelijk. Beider visie kan – 

globaal gezien – als ergocentrisch
14

 en intentioneel
15

 geclassificeerd worden. 

Vestdijk is in zijn recensie vol lof over Rood Paleis: Bint wordt hier in vele opzichten 

overtroffen. Het bordeel Rood Paleis symboliseert de ondergang van een eeuw, het 

negentiende-eeuwse fin de siècle. Net als Bordewijk in zijn roman doet, trekt Vestdijk het fin 

de siècle door tot aan de (Eerste) Wereldoorlog. Kenmerken van dit fin de siècle zijn volgens 

hem: twijfel, valse schaamte, decadente zelfobservatie, zelfgenoegzaamheid, intellectualisme, 

paradoxen, serres en ivoren torens en dit alles vormt het eigenlijke onderwerp van Bordewijks 

roman, aldus Vestdijk.  

 Vestdijk prefereert Rood Paleis boven eerder werk van Bordewijk, wegens „de 

bijzonder virtuoze wijze waarop hier van de ironie gebruik is gemaakt‟. Hij schrijft:  

 

Meer dan in Bint, dat haast te veel moraliseerde, is hier ieder beeld, iedere figuur, iedere stelling 

voorzien van zijn eigen tegengif, dermate zelfs dat men in dit subtiele spel vaak in het ongewisse blijft 

verkeren over schrijvers wezenlijke bedoelingen, hetgeen intussen een der grootste charmes uitmaakt 

van het boek. De humor is hier diep verborgen, maar reëel en onweerstaanbaar aanwezig […].
16  

 

Zelfobservatie, paradoxen, het ongewisse, stellingen die voorzien zijn van een „eigen 

tegengif‟: veel van wat Vestdijk constateert, vertoont overeenkomsten met kenmerken van het 

modernistisch bewustzijn, zoals ik dat, met behulp van de studie van Fokkema en Ibsch, 

                                                 
12

 Vestdijk was co-redacteur van het letterkundig maandblad Groot-Nederland, een belangrijk literair tijdschrift 

dat vanaf 1936 verscheen. Daarvóór was hij gelieerd aan het tijdschrift Forum, dat in 1935 ophield te bestaan.  
13

 Hans Anten heeft een essay gewijd aan de wisselwerking en overeenkomsten tussen Vestdijk en Bordewijk, in 

„Het non plus ultra in het Nederlands proza, S. Vestijk en F. Bordewijk over elkaar‟. Opgenomen in: Het oog van 

de meester. Vestdijk-jaarboek 1998. Nijgh en Van Ditmar, Amsterdam, 199, p. 98-110. 
14

 Ergocentrisme: het literair werk zelf - als onafhankelijk artefact - staat centraal. 
15

 Inentionalisme: de literaire bedoelingen van de auteur staan centraal, voor zover deze uit het werk zijn af te 

leiden. 
16

 Vestdijk, „Ironisch matriarchaat‟, p. 37. 
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schetste in hoofdstuk 1. Vestdijks recensie uit 1937 is nog altijd actueel, en vruchtbaar bij 

interpretatie van de roman. Vestdijk is verder van mening dat in Rood Paleis humor 

verborgen ligt. In de hoofdstukken 2 en 3 wees ik op het gebruik van ironie in de roman. 

Graag haal ik hier een passage aan waarin de humor tot uiting komt, vooral wegens de 

tegenstelling die uitgaat van de (door mij) gecursiveerde woorden. Het humoristisch element 

wordt hier gecreëerd door de implied author die de compositie bepaalt; het is zijn 

woordkeuze, zijn visie: 

 

Daar stond in dat licht nu een enige verschijning. De entree der waardin was beroemd. De nieuwelingen 

schrokken. Maar ook de habitués werden altijd weer geboeid door haar intrede. Zelfs haar eigen 

vrouwen keken als zij kwam.  

Zij stond in het midden van de zaal in het midden van de stilte.  

„Vooruit, schiet op! Geen geluilak. Labelliflos danst met Friolise. Het huis is geen kerkhof.‟ 

Ze keek rond, ze klapte tweemaal in de handen. Elke klap was een pistoolschot.  

„Vooruit, vrolijkheid voor de heren!‟ gebood de sombere meesteres van het huis. 
17

 

 

5.1.3 D.A.M. Binnendijk (1937) 

D.A.M. Binnendijk was dichter en criticus. Hij zat ook in de redactie van het tijdschrift De 

Vrije Bladen. Binnendijk publiceerde in 1937 in het literair maandblad Groot Nederland een 

recensie getiteld „Barok en romantiek‟, in 1951
18

 opnieuw verschenen onder de titel „F. 

Bordewijk: Rood Paleis‟. Binnendijk heeft een geheel andere benadering dan Ter Braak, 

namelijk de formalistische. Hij heeft een autonomistische literatuuropvatting
19

 en stelt vorm 

boven inhoud. Dat bracht hem in conflict met Ter Braak en dat conflict gaf mede de aanzet tot 

de vorm-of-vent-discussie in de jaren dertig.  

„Hevigheid‟ is naar het oordeel van Binnendijk „het caracteristicum’
20

 voor 

Bordewijks proza. Taal bepaalt de mate waarin die hevigheid tot uiting kan komen. Ideeën, 

zoals de idee van tucht in Bint en de idee van ondergang in Rood Paleis verlenen op die 

manier aan de realiteit een symbolische functie en zij kan „de verhevigde afmetingen 

aannemen, die de, van alle mededeling abstraherende, prozavorm haar toestaat‟
21

. Binnendijk 

                                                 
17

 Rood Paleis, p. 36.  
18

 „F. Bordewijk: Rood Paleis‟. In 1951 opgenomen in: Randschrift, Verzamelde critische beschouwingen.  
19

 Autonomistisch wil in dit verband zeggen dat Binnendijk de nadruk legde op de vorm. Het literair werk 

beschouwde hij als losstaand van de auteur.  
20

 Binnendijk,‟ F. Bordewijk, Rood paleis‟, p. 14. 
21

 Binnendijk, p. 14. 
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relateert Bordewijks taalgebruik aan de stroming waartoe hij wel, of liever: niet zou kunnen 

behoren:  

 

Men ziet: op totaal andere wijze, maar niet minder dan die van het naturalisme en expressionisme, zijn 

Bordewijks levensbeeld en uitdrukkingsmethode romantisch. Van een „neue Sächlichkeit‟ of van 

„realisme‟ geen spoor. Van fantasie in de gangbare zin des woords (Poe, Hoffmann) evenmin.
22

  

 

Geen neue Sächlichkeit dus, maar romantiek. Voor Binnendijk is dit doorslaggevend 

in de interpretatie van Bordewijks werk:  

 

Zijn pessimisme en zijn scepsis, die op de motieven van levensonmacht en mislukking hun 

aantrekkingskracht oefenen en zich in ironie en humor tegen zichzelve teweerstellen, - de afwezigheid 

van elke zweem van satire en dus van moralisme […] de afstand die hij tot zijn stof neemt uitsluitend 

met het oogmerk, er zijn humor door te kunnen versterken, - dit alles zijn verschijnselen van 

romantische aard. 
23

 

 

Vervolgens analyseert Binnendijk Rood Paleis als een romantisch werk, met „een 

element van barok‟
24

. Het is „de allegorie van de ondergang, van het fin de siècle‟
25

. Mevrouw 

Doom gaat ten onder, „als symbool van de ondergang der eeuw. Zij is de geconcentreerde 

uitdrukking van een tijd die verteert en in zijn symbool, het albeheersend bordeel, 

verbrandt‟
26

. Binnendijk is zeer positief over Rood Paleis: het is „een met meesterschap 

geschreven boek, […] een schepping, een wereld, waarin de persoonlijkheid van de schepper 

een onzichtbare, zich als noodlot openbarende, macht oefent‟
27

. Die laatste zin vertoont 

wellicht toch beïnvloeding door het personalisme van de destijds invloedrijke criticus Ter 

Braak: de persoonlijkheid van de schepper emaneert in het werk. 

Binnendijk noemt Bordewijks uitdrukkingsmethode „romantisch‟, en rekent Rood 

Paleis op grond daarvan niet tot de nieuwe zakelijkheid. Evenals Ter Braak signaleert hij een 

bepaalde objectiviteit: afwezigheid van moralisme. De scepsis en de motieven van 

levensonmacht en mislukking, die ik in deze scriptie vooral in verband breng met modernisme 

en het decadente levensgevoel, interpreteert Binnendijk als „verschijnselen van romantische 

aard‟.  

                                                 
22

 Binnendijk, p. 14. 
23

 Binnendijk,‟ p. 15. 
24

 Binnendijk, p. 15. 
25

 Binnendijk, p. 15. 
26

 Binnendijk,‟p.16. 
27

 Binnendijk, p. 16. 
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5.2  De periode 1940-1980 

5.2.1 Victor Varangot (1947) 

In 1947 heeft Victor Varangot in het cultureel en literair maandblad Proloog
28

 het essay „F. 

Bordewijk‟ gepubliceerd, over Bordewijks oeuvre tot dan toe. Hij probeert de algemene 

constanten en thematiek uit Bordewijks werk te destilleren. In zijn oeuvre staat volgens 

Varangot centraal geïmponeerd-zijn. Imponerend en fascinerend zijn voor Bordewijk de 

tweeslachtigheid en veranderlijkheid van het bestaande: anders worden en anders zijn: „Naast 

dit anders worden treedt het anders zijn in verbijsterende veelvuldigheid op. In de eerste plaats 

is dit het zoeken van het doode in het levende en het levende in het doode.‟
29

 Het dode wordt 

dus bezield, het levende juist verdinglijkt. Een voorbeeld hiervan is de manier waarop 

Bordewijk huizen beschrijft: hij geeft huizen een eigen ziel, en een eigen demon, een 

huisspook. Het wezen van dat huisspook emaneert vervolgens in het huis.
30

  

Bij voorkeur, zo stelt Varangot, beschrijft Bordewijk overgangsfasen en metamorfosen.
 31

 Als 

voorbeeld van metamorfosen in Bordewijks werk noemt Varangot onder andere mevrouw 

Doom, die vijf gestalten aanneemt, en Henri Leroy, die verandert in Hendrik Lorrewa. 

Varangot is van mening dat Henri Leroy aan het einde van het verhaal sterker en edeler is dan 

in het begin:  

 

Men wordt slechts op één manier geboren, doch men kan op duizenden manieren sterven. Dat het de 

overgang in het algemeen is die Bordewijk boeit en dat deze evenzeer een opgang kan zijn, ziet men 

bijvoorbeeld in een roman als karaker, aan figuren als Henri Leroy in Rood Paleis, als Okko en Folkert 

en Pompon in Eiken van Dodona, die allen aan het eind van hun geschiedenis sterker en edeler zijn dan 

in den aanvang.
32

 

 

De ondergang is in Bordewijks werk, zo meent Varangot, juist het hoogtepunt in de verhalen, 

omdat de personages er een metamorfose door ondergaan waar zij sterker van worden.  

Bordewijk is geïmponeerd door verandering, maar ook de variatie in 

verschijningsvormen van het bestaande. Varangot beargumenteert dat met behulp van de 

gevoelens van het personage Henri Leroy: „Of elders in dit boek [Rood Paleis, FHM] als 

Leroy gekweld wordt door den angst “van het niet meer zullen mogen ondervinden, van de 

                                                 
28

 Proloog kende drie jaargangen: 1945-1947. Varangot was behalve criticus ook auteur. Hij publiceerde 

gedurende het interbellum in Forum.  
29

 Victor Varangot, „F. Bordewijk‟. In: Proloog 2, 1947, p. 23-41.  
30

 Dat is ook van toepassing op Rood Paleis, met mevrouw Doom in de rol van huisspook. 
31

 Zowel Rood Paleis als bijvoorbeeld Noorderlicht en Veuve Vesuvius spelen zich af rond de eeuwwisseling van 

1900: een overgangsfase. 
32

 Varangot, p. 24. 
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kortheid van zijn leven tegenover de onnoemelijke gevarieerdheid van verschijningsvormen 

in het leven van het menschdom"
33

.‟ Bordewijk wil, volgens Varangot, „dat zijn lezer even 

sterk als hijzelf gefascineerd wordt door de multipliciteit van het bestaande‟.
34

 Victor 

Varangot maakt geen duidelijk onderscheid tussen de auteur en zijn personages: Zowel Leroy 

als Bordewijk hebben volgens hem belangstelling voor de gevarieerdheid c.q. multipliciteit 

van de hun omringende wereld. Vervolgens concludeert Varangot dat de emoties van het 

personage Henri Leroy een uitdrukking vormen van wat in de auteur zelf omging.  

In 1947, het jaar waarin deze bespreking van Varangot verscheen, heeft Bordewijk 

ook enige brieven aan Varangot geschreven, waarin hij zijn instemming betuigt met wat 

Varangot opmerkt over zijn werk.
35

 Anten (1996) merkt in zijn proefschrift op dat Bordewijk 

zeer ingenomen was met Varangots artikelen. Hij (Bordewijk) schreef destijds aan Varangot: 

„Nog nimmer heb ik over mijzelf een artikel gelezen dat een zoo grondige analyse en tegelijk 

synthese van mijn werk bevat, en dat mijzelf ook nieuwe aspecten heeft geopend.‟
36

  

Zelf betwijfel ik of een personage als Henri Leroy op het einde „sterker en edeler‟ is 

dan in het begin. Henri wordt juist triest en eenzaam, raakt los van de mensenwereld. Het is 

Tijs die sterker wordt: zijn eenheid blijft gehandhaafd en wordt bevestigd. Ik ben het wel met 

Varangot (en Anten) eens dat het motief van metamorfose, de voorliefde voor overgangsfasen 

en belangstelling voor de gevarieerdheid van het bestaande een grote rol spelen in het werk 

van Bordewijk, en zeker ook in Rood Paleis, ondergang van een eeuw.  

 

5.2.2 Victor E. van Vriesland (1949) 

De dichter, essayist en criticus Van Vriesland heeft de evaluatie „Bordewijk‟ gepubliceerd, 

welke in 1949 en later in 1958 werd uitgegeven
37

. De visie van Van Vriesland op het werk 

van Bordewijk was al in de jaren dertig tot uiting gekomen via diverse bijdragen in 

bijvoorbeeld de NRC. Zijn visie onderging geen wezenlijke verandering, zoals ook Bordewijk 

constateerde in een brief van 12 augustus 1954 aan de criticus A.C. Niemeyer:  

 

Ik ken slechts één beschouwing over mijn werk die de Uwe waardig is. Dat is niet de door U 

aangehaalde Van Vriesland. Stellig is ook deze interessant, maar zij stoelt voor een belangrijk deel op 

vroeger gepubliceerd oordeel, en laat mijn later werk vrijwel terzijde.
38

 

                                                 
33

 Varangot, p. 31. 
34

 Varangot, p. 39. 
35

 F. Bordewijk, Nagelaten documenten.  
36

 Anten 1996, p. 111. 
37

 Van Vriesland (1958) Onderzoek en vertoog, daaruit: „Bordewijk‟.
  

38
 F. Bordewijk, Nagelaten documenten, p. 69.  
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Van Vriesland heeft, door herhaalde publicatie en grote verspreiding van zijn essay, wel een 

bepaalde invloed gehad op het oordeel van andere critici. 

Van Vriesland verbindt Bordewijks stijl uit de jaren dertig aan de nieuwe zakelijkheid, 

maar wel op een genuanceerde manier. Over de nieuwe zakelijkheid zegt hij:  

 

Naar Duits model werd de mateloos overschatte journalistieke reportage tot ideaal voor het proza, dat 

uit de kolommen der dagbladen moest leren, strak, sober, doeltreffend en ongekunsteld te worden na 

den gekunstelden of gezwijmelden woordenroes van Tachtig en Tien. […] De nieuwe zakelijkheid was 

gedeeltelijk te verklaren uit een toeneming van den gemeenschapszin, een vermindering van het 

individualisme. Toen later dit instrument in handen viel van grote individualistische persoonlijkheden 

als Bordewijk (en b.v. in het buitenland ook Kafka) moest de van ouderdom krakende „nieuwe‟ 

zakelijkheid wel tot een interessante vernieuwing komen. 
39

 

 

Hij stelt tevens vast dat in de nieuwe zakelijkheid uitlopers van het expressionisme 

doorwerken.
40

 Wat Van Vriesland vervolgens zegt is interessant, omdat hij er Bordewijks 

stijlprocedé mee verduidelijkt en diens werk classificeert:  

 

De stijl bleef, wat hij in zijn extreemsten en veroverendsten pionnierstijd geweest was: korte, afgebeten 

zinnetjes, helder als glas (en even kleurloos) of als water (en even smakeloos), hard als steen, droog als 

kurk. Maar de spheer en de stof werden door en door romantisch en zelfs morbide. 
41

 

 

Van Vriesland constateert een paradox: de realistische methode van de nieuwe 

zakelijkheid werd toegepast door een romantische geest. Hij ziet in Bordewijks werk een 

romantisch gevoel van onmacht ten aanzien van het reële leven, wat resulteert in een 

verlangen naar machtsuitoefening, deformatie van de werkelijkheid. Die machtsuitoefening 

staat centraal in bijna al het werk van deze auteur, aldus Van Vriesland. Hij noemt dit „de 

uitdrukking van een gesublimeerde puberteit‟
42

. In Rood Paleis is mevrouw Doom de 

exponent van die machtsuitoefening. Bordewijk wil de chaotische wereld tuchtigen. 

Bordewijks persoonlijk drama is: „de onmacht van den verbeeldingsmens tegenover een 

ontzielde werkelijkheid‟
43

.  

                                                 
39

 Van Vriesland, p. 465. 
40

 Bordewijk zelf noemde Rood Paleis een werk in expressionistische stijl, in „Amsterdam 020‟. 
41

 Van Vriesland, p. 465-466. 
42

 Van Vriesland, p. 468. 
43

 Van Vriesland, p. 468. 
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 Op indringende wijze – Huysmans‟ A Rebours uit 1884 steekt er volgens Van 

Vriesland kinderachtig bij af – analyseert Bordewijk in Rood Paleis het wezen van de 

negentiende eeuw. Het fin de siècle-pessimisme van de decadente Henri Leroy beheerst de 

roman. Leroy is decadent, want hij schakelt de natuur uit met zijn eenzijdigheid. Hij denkt 

immers dat de mensheid onafwendbaar te gronde zal gaan aan haar denken, en ziet over het 

hoofd dat de natuur tegenwicht kan bieden aan die ondergang.  

 Ook Van Vriesland zet Rood Paleis af tegen Bint: Bint was de roman van energie, in 

Rood Paleis regeert willoosheid. Ten opzichte van het eerder verschenen Bint, ’t Ongure 

Huissens en IJzeren agaven constateert Van Vriesland een ontwikkeling: Bordewijks 

romanwereld heeft zich uitgebreid en veralgemeend; de individuen symboliseren een hele 

generatie, een eeuw zelfs. Het hoofdkenmerk van Bordewijks werk is volgens Van Vriesland: 

„een moderne romantiek, ééngeworden met een machtig stijlvernieuwend vermogen‟
44

. In 

Bordewijk als auteur zit een bepaalde dubbelheid: hij staat in het verleden doordat hij een 

geboren romanticus is, maar ook in de toekomst, doordat hij „het proza vernieuwd heeft tot 

zakelijkheid, beweeglijkheid, snelheid en hard, nuchter werkelijkheidsbesef‟.
45

  

 Evenals Binnendijk meent Van Vriesland dat Bordewijks Rood Paleis „romantisch‟ is. 

Van Vriesland bekijkt de roman niet vanuit één bepaalde poëticale visie. Hij verbindt nieuwe 

zakelijkheid met het expressionisme, wat in overeenstemming is met hetgeen reeds bleek uit 

het in deze scriptie opgenomen „Intermezzo‟. Het fin de siècle-pessimisme van Henri Leroy, 

dat Van Vriesland constateert in Rood Paleis, sluit aan op de ondergangsthematiek van de 

roman, zoals die naar voren kwam in de hoofdstukken 2 en 3 van deze scriptie.  

 

5.2.3 Pierre Dubois (1953) 

In Over F. Bordewijk, een karakteristiek van zijn schrijversarbeid (1953) bespreekt de criticus 

Dubois
46

 onder andere Rood Paleis. Dubois stelt vast (net als bijvoorbeeld Ter Braak) dat er 

„in dit boek geen enkele concessie wordt gedaan aan de zucht naar prikkellectuur‟
47

. Volgens 

Dubois zijn er parallellen tussen het werk van Bordewijk en dat van de Jeroen Bosch: „de 

fantastische, caricaturale, soms perverse vormgeving. Duivelse gestalten die de menselijke 

dwaasheid incarneren‟
48

. Bosch‟ motief is „het werk van de achtste dag‟
49

: het werk van de 

duivel om de schepping te vernietigen. Het perspectief van Bordewijk is in menig opzicht 
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identiek aan dat van Jeroen Bosch, aldus Dubois Hij noemt een aantal voorbeelden: „zijn 

deformerende visie op mensen, huizen, landschappen, de grilligheid in de keuze van namen, 

de spookachtigheid van huizen en straten‟
50

. Dubois signaleert hierin een analogie met de 

bijzondere afwijkingen op de schilderijen van Bosch. 

 Wat Dubois‟ bespreking interessant maakt, zijn de parallellen die hij ziet tussen het 

werk van Bordewijk en dat van een oude meester als Bosch. Inderdaad dringen zich bij lezing 

van zijn verhalen en romans Bosch-achtige beelden op, bijvoorbeeld in Rood Paleis, wanneer 

de meisjes aan het ontbijt zitten met aan het hoofd mevrouw Doom als de „denderende 

gestichtsmoeder‟
51

, of als het gedrochtje Fré de monsterlijke Eduard sart wanneer mevrouw 

Doom afwezig is. „De knokker‟ Eduard dreigt hem dan vervolgens „een poot uit‟ te draaien.
52

 

Het zijn stuk voor stuk taferelen die niet zouden misstaan op een schilderij van Bosch. 

 

5.2.4 A.C. Niemeyer (1953) 

Over Rood Paleis als zodanig zegt Niemeyer
53

 in zijn essay „Bordewijk als auteur van het 

magisch realisme‟ uit 1953 niet expliciet veel. Wel is veel van wat hij zegt ook op zinvolle 

wijze van toepassing op de fin de siècle- en decadentie-thematiek in Rood Paleis. Hij 

constateert in het werk van Bordewijk invloeden van magie en magisch realisme. Dat uit zich 

via woordmagie, occulte verbanden, machtsuitoefening en overscherpe, realistische 

observaties. Maar er is ook anti-magie. Immers, magie is eenheid, en bij Bordewijk gaat het 

juist over een onvermogen tot eenheid, aldus Niemeyer. Hij ziet in Bordewijks oeuvre een 

sterke verval-thematiek op drie niveaus:  

1. Binnen het individu: ratio versus instinct 

2. Individu versus massa: wel of niet deel uitmaken van de massa 

3. „De mens‟: fin de siècle en desintegratiebesef.  

Met betrekking tot onder andere Rood Paleis zegt Niemeyer: „Bordewijk is ook beschrijver 

van het fin-de-siècle-gevoel in algemene zin, dat heimwee naar een betere tijd, die tevens 

echter wordt doorschouwd als een tijd van verval. In Rood Paleis treedt dit motief op de 

voorgrond; in de bundels Bij Gaslicht en Het Eiberschild vooral werd het weer opgevat.‟
54
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 Niemeyers drie niveaus van verval gelden zeker voor het personage Henri Leroy uit 

Rood Paleis: de rationele Henri zoekt ontspanning in de wereld van het instinct (Rood Paleis), 

hij distantieert zich van de massa maar wil er uiteindelijk in opgaan, en voortdurend is hij zich 

bewust van desintegratie van de oude eeuw. In het inleidend gedeelte bij hoofdstuk 5 

„Poëtica‟ bracht ik reeds naar voren dat Bordewijk verguld was met Niemeyers artikel. Hij 

bracht zijn proza graag in verband met de schilderkunst, en was er zeer mee ingenomen als 

critici dat ook deden. 

5.2.5 C.J.E. Dinaux (1974) 

Dinaux (1974)
55

 plaatst Rood Paleis allereerst in zijn sociaalhistorische context:  

 

Rood paleis ging in vlammen op, de huidjeukte bleek voort te komen uit een intern proces dat zich in 

een overrompelend tempo in maatschappij, wetenschap, techniek, politiek geestes- en gemoedsleven, in 

alle geledingen van het leven óm en ín de mens voltrekt. Schoksgewijs werd het traditionele beeld van 

ons mens-zijn doorbroken: de wetenschap (de moderne natuurwetenschap voorop) drong door in 

regionen die het menselijk bevattingsvermogen te boven gaan, de zielkunde daalde af in ongekende 

diepten, de gemechaniseerde samenleving dreef de persoonlijkheid meer en meer terug naar het 

randgebied van de collectiviteit[…]
56

 

 

Vervolgens tracht hij de plaats van de roman ten opzichte van internationale literatuur 

met een vergelijkbare thematiek te bepalen. Die thematiek is volgens Dinaux: het uiteenvallen 

van de wereld in zinloze losse parten, wegens de psychologische veranderingen die de mens 

ondergaat onder invloed van de bovenomschreven sociaalhistorische ontwikkelingen. 

Bordewijk, aldus Dinaux, transformeert de realiteit door vergroting of verkleining. Hij 

registreert een bepaald levensgevoel, dat zich „maniëristisch‟ openbaarde in de nieuwe 

zakelijkheid. Maniërisme doet zich voor in de Europese cultuur wanneer een geconsolideerd 

wereldbeeld het begeeft onder druk van gewijzigde inzichten, zo vertelt Dinaux. Het gevolg is 

verbrokkeling, desintegratie. Deze verschijnselen uiten zich in de beeldende kunst in de vorm 

van labyrinten, monsters, Laatste oordeel-taferelen, gedrochten, duivels en chaos.  

Zoals Dinaux het beschrijft, is maniërisme een symptoom dat behoort bij decadentie: 

een geconsolideerd wereldbeeld begeeft het onder druk van gewijzigde inzichten. Bordewijks 

deformatie van de werkelijkheid, mevrouw Dooms en Henri‟s verval en het afbranden van het 
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bordeel kunnen inderdaad als verbrokkeling en desintegratie geïnterpreteerd worden, maar in 

Rood Paleis is ook aandacht voor de nieuwe wereld en de daarbij behorende personages. Het 

is niet een geheel wereldbeeld dat het begeeft; het gaat om een gedeelte ervan. Op dat 

gedeelte ligt in de roman echter wel de meeste nadruk. 

5.3  De periode 1980 – heden 

5.3.1 M. Dupuis (1980) 

In de literaire monografie Grote ontmoetingen, Ferdinand Bordewijk (1980) constateert de 

Vlaamse neerlandicus Dupuis dat in Rood Paleis Bordewijk het juiste midden tussen concreet 

uitbeelden en abstract meedelen heeft gevonden. Verhaalsituaties worden vanaf deze roman 

voorwendsels „om ideeën over het bestaan aanschouwelijk te maken.‟
57

 In Rood Paleis en in 

Karakter signaleert Dupuis „een verzoening tussen de pas uitgevoerde oefeningen in stijl en 

uitbeeldingstechniek enerzijds, en de traditionele roman anderzijds.‟
58

 Dupuis schaart 

Bordewijk onder de modernisten, die hun personages als iets anders willen neerzetten dan als 

een traditionele romanheld. Bordewijks personages belichamen „een Idee, een levensvisie of 

een algemeen psychologisch thema. De rol die zij spelen, is dan ook niet langer als realistisch 

maar wel grotendeels als metaforisch of symbolisch op te vatten.‟
59

 De hoofdthematiek in 

Bordewijks werk in het algemeen is op te delen in twee hoofdstellingen, aldus Dupuis: 

1. De mens is paar. Als een personage deze eigenschap verloochent, dan is hij gedoemd 

tot mislukking. 

2. De mens is samengesteld. Laat hij een van zijn eigenschappen te veel overheersen, dan 

raakt hij uit zijn evenwicht en kan hij uitgroeien tot een monster.  

 

Angst en tucht zijn Bordewijks hoofdthema‟s. Daarover is Dupuis het eens met Dubois. 

Maar angst en tucht zijn geen zelfstandige krachten die elkaar bestrijden in de ziel van de 

schrijver. Het gaat Bordewijk erom de lezer te waarschuwen, meent Dupuis: „deze behoort te 

worden bewustgemaakt zowel van de demonen die zijn onbewuste bevolken, als van de 

denkkrampen die zijn bewustzijn wel eens in strakke systematiek doen vervallen.‟
60

 

 In Dupuis‟ interpretatie spelen het onderbewuste en andere psychoanalytische 

elementen een rol. Dupuis beschouwt Bordewijk als een auteur die zijn lezer wil 

waarschuwen voor de „demonen‟ in zijn „eigen onbewuste‟.  
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5.3.2 Jaap Harskamp (1988) 

In Hoeren en heren in de 19
de

-eeuwse literatuur (1988) plaatst Harskamp
61

 Bordewijks Rood 

Paleis allereerst in een historisch kader: weerspiegelt de roman de feitelijke situatie in de 

Amsterdamse bordeelwereld? Harskamp stelt dat Bordewijk erg goed op de hoogte was. Maar 

het was niet Bordewijks doel om een accurate beschrijving van de gang van zaken binnen een 

bordeel te geven, aldus Harskamp: hij wilde historische veranderingen literair vormgeven in 

Rood Paleis, ondergang van een eeuw.  

 De roman speelt in de periode van het fin de siècle, die Bordewijk doortrekt tot het 

begin van de Eerste Wereldoorlog. De term fin de siècle heeft een dubbele connotatie: 

enerzijds is het een fase waarin men trots beseft op het toppunt van culturele ontwikkeling te 

zitten, anderzijds is het een tijd waarin men het traumatisch voorgevoel heeft van het 

naderend einde van een oververfijnde beschaving. „Fin de siècle is een jubelende 

begrafenis.‟
62

 Bordewijk maakt geen onderscheid tussen fin de siècle en decadentie, aldus 

Harskamp. Het verval van architectuur is voor Henri Leroy het duidelijkste teken van een 

wijdere decadentie. Harskamp signaleert een dubbelheid in Leroys opvatting over het begrip 

fin de siècle: het is tegelijk een vulgaire stijl van de massa én „de distincte uitingsvorm van 

een elite die „sterft in stijl‟.
63

 Leroy relateert fin de siècle aan stijl en aan een bepaalde 

psychologie: vermoeidheid, slapheid, ijdelheid. Hij ziet de wereld veranderen: „Leroy ziet een 

hiërarchische en patriarchale orde ten onder gaan.‟
64

 Decadentie heeft bij Bordewijk een 

sociale connotatie, net als bij Zola, stelt Harskamp. Leroy pronkt met zijn dandyisme: hij is 

trots op zijn overbodigheid en koketteert met zijn pessimisme. Vreemd genoeg betitelt hij 

zichzelf echter wel als een optimist. Harskamp interpreteert dat als volgt: „Leroy noemt zich 

optimist niet uit geloof, maar bij gebrek aan een diepgaander overtuiging. De paradox is tot 

het uiterste doorgevoerd.‟
65

 Als de oorlog uitbreekt, slaat Henri‟s passiviteit om in actie: hij 

neemt dienst in het Franse vreemdelingenlegioen. Dit is volgens Harskamp minder onlogisch 

dan het lijkt: decadentie en stoïsch activisme reflecteren beide een houding „van een zoekende 
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mens die weet dat de absolute waarden en maatschappelijke normen waarnaar hij leeft, zijn 

ondermijnd.‟
66

 

 Harskamp tracht te reconstrueren wat Bordewijk ertoe bracht in 1936 een roman over 

het fin de siècle te schrijven. Bordewijk heeft, zegt Harskamp, die periode bewust 

meegemaakt en bovendien was het in de jaren dertig niet vreemd om nostalgisch terug te 

blikken op de voorbije tijd. Belangrijk is volgens Harskamp ook dat in de jaren dertig het 

individualisme onder druk kwam te staan. Het was een tijd van massabewegingen: 

communisten versus fascisten. Het tijdperk van burgerlijk individualisme was voorbij. 

Daarnaast herkende Bordewijk de strijd van de vrouw om economische gelijkwaardigheid 

naast de man. Dat Rood Paleis in vlammen opgaat, is volgens Harskamp van symbolische 

betekenis: het bordeel was voor Bordewijk symbool van de vrouwelijke onderworpenheid, dat 

door maatschappelijke ontwikkelingen zijn bestaansrecht verloor. Harskamp stelt: „Met de 

vernietiging van het bordeel suggereert Bordewijk dat de bevrijding van de vrouw uit haar 

positie van ondergeschiktheid op handen was.‟
67

 Dat maakt Bordewijks verhaal uniek, aldus 

Harskamp, en daarmee verovert de roman een belangrijke plaats in een traditie van Europese 

romans.  

 Dat Harskamp de roman in een – literair en historisch - Europees verband plaatst, 

verleent zijn bijdrage een duidelijke meerwaarde. In het „Intermezzo‟ bleek reeds dat 

Bordewijks werk in bepaalde opzichten aansloot bij wat op internationaal niveau gaande was: 

de ontwikkelingen in het expressionisme. In deze scriptie ga ik slechts hier en daar zijdelings 

op dat punt in, maar voor een studie naar het werk van Bordewijk in internationaal 

perspectief, is wat Harskamp naar voren brengt zeker interessant. Verder ziet Harskamp in 

Rood Paleis vooral een optimistische boodschap: bevrijding van de vrouw is op handen. 

Harskamp heeft in zijn interpretatie nadrukkelijk aandacht voor het regeneratie-element: niet 

alleen einde, maar ook een nieuw begin. Daarmee sluit wat hij zegt aan op de visie van Anten 

(1996), zie hiervoor ook paragraaf 5.3.8. 

 

5.3.3 Wilbert Smulders (1988) 

In 1988 publiceert Wilbert Smulders in het wetenschappelijk tijdschrift De Nieuwe Taalgids 

twee artikelen over Bordewijks bundel De Wingerdrank (1937)
68

. Het gaat daarin dus niet 

over Rood Paleis, maar Smulders‟ analyse van de thematiek ondersteunt een interpretatie van 
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de Rood Paleis met behulp van de begrippen fin de siècle, decadentie en modernisme. Angst 

voor de chaos en als reactie daarop een obsessie met orde en tucht, zijn volgens Smulders de 

primaire driften waar het in Bordewijks werk om gaat. Smulders‟ visie sluit wat dat betreft 

aan op die van Dubois en Van Vriesland. Maar Smulders constateert ook een ander verlangen 

in Bordewijks werk dan enkel tuchtiging en beheersing van de chaos: een heimwee naar 

integratie, naar harmonie tussen orde en chaos.  

 De centrale thematiek van Bordewijk is volgens Smulders: een herstel van het 

evenwicht tussen het apollinische en het dionysische, oftewel: tussen cultuur en ratio 

enerzijds, instinct en drift anderzijds. Bordewijk neemt een tussenpositie in, vindt Smulders. 

Hij pendelt heen en weer tussen twee uitersten: het primitieve, instinctieve enerzijds en het 

oververfijnde culturele anderzijds. Smulders beschouwt Bordewijk als een exponent van het 

fin de siècle
69

, door diens verzet tegen nivellering. Hij beschouwt hem ook als een 

modernistisch auteur
70

, door zijn fascinatie voor desintegratie. Zijn desintegratiemotief tot slot 

drukt decadentie uit: oververfijning en een „gemis van de band met de natuur‟
71

.  

 Smulders noemt „fascinatie voor desintegratie‟ een modernistisch kenmerk. 

Desintegratie is tevens een kenmerk van decadentie, en een decadente levensstijl en 

levenshouding behoren tot het fin de siècle. In een notendop geeft Smulders in zijn bijdrage 

de samenhang weer tussen de begrippen decadentie, modernisme en fin de siècle.  

5.3.4 René Marres (1992) 

In Polemische Interpretaties
72

 (1992) geeft de neerlandicus Marres een interpretatie van Rood 

Paleis, getiteld: „Levensmoeheid en het fin-de-siècle / over Rood Paleis van Bordewijk‟. 

Sfeer en uitbeeldingskracht in de roman noemt Marres uitstekend, maar hij constateert enige 

„intellectuele gebreken‟
73

. Henri‟s fin de siècle-besef is een anachronisme, aldus Marres. Pas 

na de Eerste Wereldoorlog is immers de periode 1900-1913 bij het fin de siècle getrokken.  

 Marres merkt op dat Henri als representatief voor het fin de siècle wordt voorgesteld 

in de roman, en daar is hij het niet mee eens. Hij is het daarom ook oneens met Van 

Vriesland, die eerder stelde dat Bordewijk het einde van de eeuw indringend had 

geanalyseerd. Marres verbindt Henri‟s levensvisie aan die van een kleine groep kunstenaars: 

figuren als Oscar Wilde (paradoxen), Louis Couperus (twijfel, flaneren), en de filosoof 

                                                 
69

 Smulders noemt in dit verband Bronzwaer (1981), die dat reeds eerder betoogde. 
70

 Smulders zoekt hierin consensus met Dupuis (1979 en 1980).  
71

 Smulders, „F. Bordewijks De Wingerdrank 1’, p. 323. 
72

 Marres wil in Polemische Interpretaties een aantal gecanoniseerde werken vanuit een kritische invalshoek 

benaderen. Hij behandelt daarin ook werk van bijvoorbeeld Couperus, Hermans en Vestdijk. 
73

 Marres, „Levensmoeheid en het fin-de-siècle / over Rood Paleis van Bordewijk‟ (1992), p. 39. 



107 

 

Schopenhauer. Henri‟s twijfel aan de zin van het leven is volgens Marres niet specifiek voor 

het fin de siècle: zijn twijfel is ook van andere tijden. De ondertitel ‘roman van een eeuw’ 

acht Marres dan ook „niet passend en pretentieus‟
74

. Het gaat hooguit om de ondergang van 

een geïsoleerd individu. Deze niet-waargemaakte intentie van de auteur beschouwt hij als een 

intellectueel gebrek dat afbreuk doet aan de roman. Over het type van Henri constateert 

Marres dat dergelijke beschouwende personages vaker voorkomen bij Bordewijk: 

bijvoorbeeld de advocaat De Gankelaar in Karakter en Johannes in Noorderlicht. Marres 

meent net als Harskamp dat het afbranden van het bordeel symbolisch samengaat met de 

ondergang van een eeuw.  

 Marres‟ doel in Polemische Interpretaties is gecanoniseerde werken op kritische wijze 

te benaderen. Hij is het dan ook met verschillende critici oneens waar het de interpretatie van 

Rood Paleis betreft. Ik waag het, op mijn beurt, het niet met Marres eens te zijn: diens 

invalshoek is mimetisch, met name wanneer hij de door hem geconstateerde „intellectuele 

gebreken‟ uiteenzet. Het fin de siècle in Rood Paleis zou bijvoorbeeld te ver doorlopen; 

Henri‟s fin de siècle-besef zou een anachronisme zijn. Volgens mij is nabootsing van de 

werkelijkheid geen norm die je aan het werk van Bordewijk kunt opleggen: hij is bij uitstek 

een auteur van de verbeelding, zoals niet alleen blijkt uit zijn romans, maar ook uit zijn 

poëtica (zie hoofdstuk 4 „Poëtica‟).  

5.3.5 Hans Schellekens (1994) 

In 1994 publiceert criticus Hans Schellekens in het literair-wetenschappelijk tijdschrift Vooys 

een artikel over Rood Paleis. De titel van het artikel is „Denkend aan Holland‟. Schellekens 

ziet in de Nederlandse literatuur weinig werk waarin esthetisch-decadent gedachtegoed 

voorkomt. Een duidelijke uitzondering is volgens Schellekens Rood Paleis van Bordewijk. 

Daarin wordt het wezen van het fin de siècle weergegeven. Schellekens vergelijkt Rood 

Paleis met A rebours van Huysmans uit 1884. Rood Paleis vindt hij beter geslaagd dan A 

rebours, omdat de essentie van het fin de siècle in Rood Paleis beter wordt weergegeven. Hij 

is het wat dat betreft eens met Victor van Vriesland.  

Schellekens constateert parallellen tussen Henri Leroy en Jean des Esseintes, de 

protagonist uit A rebours. Henri vertelt net als Des Esseintes verzonnen reisverhalen, beiden 

zijn tragische ondergangsfiguren. Zij gaan ten onder door de decadentie van het fin de siècle. 

Schellekens ziet ook overeenkomsten tussen Henri en de personages Dorian Gray en Lord 

Henry uit The picture of Dorian Gray (1889), van de auteur Oscar Wilde.  
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De Franse elementen (Henri stamt af van Fransen, mevrouw Doom heeft in Frankrijk 

het vak geleerd, Henri houdt van Franse kunst) acht Schellekens belangrijk voor de 

interpretatie van de roman. In Nederland krijgt het „verval‟-sentiment van de negentiende 

eeuw geen vaste voet aan de grond. Aan een personage als Tijs Herdigein, een nuchtere 

Hollander, gaat het fin de siècle-levensgevoel volkomen voorbij. Een decadent 

levenskunstenaar gedijt het best in Frankrijk, en dan in adellijke kringen, aldus Schellekens. 

Henri Leroy leeft in een omgeving die zijn sentimenten niet deelt en er geen begrip voor 

heeft: de Hollandse burgerij. In Rood Paleis is de herenstand de heersende klasse, niet de 

adel. Aan het culturele elite-ideaal van de decadenten (de dandy die van zijn leven een 

decadent kunstwerk maakt) is in Rood Paleis een flinke concessie gedaan, constateert 

Schellekens. Niet alleen Henri‟s omgeving frustreert zijn decadent bestaan. De creatieve 

Henri Leroy wordt door Tijs Herdigein uitgemaakt voor leugenaar.  

Evenals Harskamp plaatst Schellekens de roman in cultureel-historisch perspectief op 

Europees niveau. Hij constateert een spanningsveld tussen het decadente levensgevoel van 

Henri en het onbegrip voor dat gevoel bij diens omgeving (Tijs). Dat spanningsveld verklaart 

Schellekens vanuit cultureel-historische verschillen tussen Nederland („Holland‟) en 

Frankrijk.  

5.3.6 H.M.J. Maier (1995) 

In 1995 publiceerde Maier
75

 in het tijdschrift Literatuur het artikel: „Rood Paleis, een 

Indische roman van F. Bordewijk.‟ Maier signaleert Indische invloeden in Bordewijks werk, 

onder andere in „Huissens‟, „Veuve Vesuvius‟ en Rood Paleis. Henri Leroy is de patriciër, 

Tijs Herdigein noemt hij de Indische man. Maiers interpretatie luidt:  

 

De man uit Indië zal de patriciër aan de kant schuiven; de geldelijke winsten die Indië dankzij mensen 

als Herdigein oplevert, zullen de nieuwe eeuw in Holland, in Europa besturen en de oude beschaving 

vernietigen. Van onderstroom is Indië hier geworden tot een alomvattende angstaanjager, vernieler en 

vernieuwer tegelijk.
76

  

 

De nieuwe tijd is de tijd van Indië, waarin actie, massa en geld de macht grijpen. Maier 

schaart Rood Paleis bij de Indisch-Nederlandse literatuur. Graag verwijs ik naar paragraaf 

5.3.9, die Marres‟ bijdrage uit 2001 behandelt. Marres reageert daarin op Maiers artikel.  
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5.3.7 J.M.J. Sicking (1995) 

Sicking
77

 publiceerde in 1995 in het Lexicon van literaire werken een bijdrage over Rood 

Paleis, getiteld: „F. Bordewijk, Rood Paleis.‟ Sicking besteedt veel aandacht aan de 

(auctoriale) vertelsituatie bij zijn interpretatie van de roman. Er is veel innerlijke monoloog 

van Henri, en de bespiegelingen in het hoofdstuk „De loxodroom‟ lijken eerst van de verteller 

afkomstig te zijn, maar het blijkt bij nader inzien te gaan om gedachten van Henri, die de 

verteller voor hem in de Nederlandse taal heeft verwoord. Henri zelf voelde immers alleen 

„het essentieele ervan met een voorgevoel dat primitief is, universeel, en om vertolking niet 

vraagt’. Voor Sicking is vanaf het begin duidelijk dat het Rood Paleis een symbolische 

betekenis heeft. De ondergang van het bordeel verbeeldt de ondergang van een eeuw, zoals de 

ondertitel ook vermeldt. „Het fin de siècle-thema wordt heel expliciet besproken en vooral 

sociaal-cultureel benaderd‟
78

, aldus Sicking. De techniek ontwikkelt zich razendsnel, maar de 

cultuur raakt in verval in de tweede helft van de negentiende eeuw. Sicking constateert twee 

niveaus: psychologisch en maatschappelijk. Psychologisch is de persoonlijke ontwikkeling 

die Henri doormaakt (de breuk met zijn vaders type, zijn afdaling naar de stand van een 

Lorrewa), een sociaalhistorische ontwikkeling is de neergang van de oude elite die in Rood 

Paleis beschreven wordt.  

 Sickings verdeling van de thematiek in twee niveaus werkt verhelderend, omdat hij 

daarmee voorkomt dat mimesis (uitbeelding van de werkelijkheid, in dit geval de neergang 

van de oude elite) en de abstracte thematiek (uitgewerkt in de psychologische ontwikkeling 

van Henri) met elkaar in botsing komen. Op die manier kan hij wel de sociaalhistorische 

werkelijkheid betrekken bij zijn analyse, zonder te verlangen dat romanpersonages precies 

passen in die werkelijkheid (zoals Marres (1992) dat wel eiste).  

5.3.8 Hans Anten (1996) 

In zijn dissertatie Het bekoorlijk vernis van de rede, over poetica en proza van F. Bordewijk
79

 

besteedt Anten veel aandacht aan Bordewijks poetica in zowel de jaren dertig als in zijn latere 

werk. Hij bespreekt een van Bordewijks paradoxen: het voorkomen in zijn werk van 

pessimisme en optimisme tegelijkertijd. Anten signaleert bij Bordewijk – in zijn vroege én 
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latere werk – een levensbeschouwing gestoeld op Heraclitus‟ panta rhei-gedachte: de idee van 

het cyclische leven. Om de paradox te verhelderen, verwijst Anten naar Eliade
80

:  

 

De neiging, zo betoogt Eliade, in het heden een waardevermindering te zien ten opzichte van het 

verleden hebben alle cyclus-leren met elkaar gemeen. Het is echter onjuist deze neiging als een teken 

van pessimisme te beschouwen.
81

 

 

Na verval volgt in een cyclus-leer immers noodzakelijkerwijs regeneratie. Dit besef geeft, te 

midden van verval, reden tot optimisme. Bordewijk besefte dat, aldus Anten.
 82

 

 Over Bordewijks poëtica vermeldt Anten zaken die voor de interpretatie van Rood 

Paleis nuttig kunnen zijn, ook als hij niet specifiek naar de roman verwijst. Het betreft dan 

met name de psychologie van personages: Anten signaleert als kernbegrip bij Bordewijk de 

tegenstelling, tegenstellingen tussen groepen, maar ook tegenstellingen in de psyche van 

personages.
83

 Raadsel, vervolgt Anten, is een sleutelwoord in Bordewijks programma. In zijn 

personages is er een conflict tussen de behoefte aan apollinische controle enerzijds en 

acceptatie van het dionysische tegenwicht ( het instinctieve en irrationele) anderzijds. Anten 

verbindt tot slot Bordewijks poëtica aan diens levensbeschouwelijke opvattingen. De kern 

daarvan is: „geïmponeerd zijn door de meerduidigheid en veranderlijkheid van al het 

bestaande, in het bijzonder door de innerlijke tegenstrijdigheid of gespletenheid van de 

menselijke natuur‟.
84

  

Anten merkt in zijn proefschrift op dat hij het eens is met Varangot: De thematiek van 

„de tweeslachtigheid en de veranderlijkheid van al het bestaande‟ bevat de sleutel tot 

Bordewijks oeuvre.
85

 Verder vertoont wat Anten zegt overeenkomsten met de bijdrage van 

Smulders (1988): hij bespreekt het conflict tussen het apollinische en het dionysische. Anten 

benadrukt dat verval en regeneratie even belangrijk zijn in het werk van Bordewijk. Naar mijn 

mening ligt echter in deze specifieke roman, Rood Paleis, nadruk op verval. Die nadruk op 

verval wordt vooral bewerkstelligd door het perspectief: juist Henri Leroy en de verteller, die 

veel reflecteren over ondergang en verval, spelen samen de hoofdrol in de roman. Zij 

focaliseren verreweg het meest, en verkondigen dezelfde visie, zoals reeds bleek in de 
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hoofdstukken 2 en 3 van deze studie over Rood Paleis. 

 

5.3.9 René Marres (2001) 

In zijn bijdrage „Over Indië en angst in Bordewijks roman Rood Paleis’ reageert Marres op 

Maier (1995). Marres stelt dat de rol van Indië in Rood Paleis veel bescheidener is dan Maier 

doet voorkomen. Leroy is immers voor niemand bang; hij is juist zeer moedig, psychisch 

onbewogen. De Europese ziekte van de geest komt van binnenuit: het is de decadentie. De 

oude beschaving wordt niet door in Indië verdiend kapitaal vernietigd, maar vernietigt 

zichzelf in de Eerste Wereldoorlog. Ook voor de lezer is Tijs niet angstaanjagend. Hooguit is 

Henri dat, met zijn nihilistische ideeën. Marres constateert dat Tijs Herdigein uit Indië komt 

om een tegenstelling te kunnen vormen met Leroy en diens decadente voorstelling van 

Europa. Tijs is energiek, Henri is moe. Tijs‟ langdurig verblijf in Indië verhoogt zijn 

contrastwaarde: hij is letterlijk een nieuweling, die de nieuwe wereld mede vorm kan geven. 

Hij had bij wijze van spreken ook uit de Verenigde Staten kunnen komen, concludeert 

Marres.  

 De in paragraaf 5.3.6 genoemde Hendrick Maier (1995) koos een afwijkende 

invalshoek: de voormalige kolonie Nederlands-Indië als grote angstaanjager, vernieler én 

vernieuwer (Maier signaleert dus, net als bijvoorbeeld Anten, ondergang én regeneratie), die 

in de persoon van Tijs het oude Europa aan de kant schuift. Marres (2001) polemiseert met 

hem: hij acht Maiers interpretatie uitgesloten: Tijs had net zo goed uit de Verenigde Staten 

kunnen komen. Ik wil hier geen direct oordeel over uitspreken, maar geef wel graag een citaat 

van Bordewijk uit de enquête „Over onderschatting en overschatting‟(1934), dat mogelijk tot 

nadenken stemt:  

 

Onderschat werden De Wit, Feylbrief en ik.  

De Wit gaf in De godin die wacht, onze beste Indische roman, een stoer boek, tekening van sterke 

karakters, een dichterlijke natuurvisie. Hoger staat nog De wake bij de brug. Dit is Indië op zijn 

subliemst.
86

  

 

Uit het bovenvermelde citaat blijkt ten eerste dat Bordewijk goed bekend was met literatuur 

over Indië, en ten tweede dat hij er veel waardering voor had. Maier brengt een nieuw 
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standpunt naar voren, dat wellicht enig serieus onderzoek verdient. Zijn interpretatie zonder 

meer afwijzen, lijkt mij voorbarig.  

 

5.4  Evaluatie 

 

Uit de opgenomen bijdragen over Bordewijk wordt duidelijk dat de interesse voor zijn oeuvre 

in het algemeen, en voor Rood Paleis in het bijzonder, eerder toe- dan afgenomen is met het 

verstrijken van de tijd. Ondanks de soms grote verschillen in invalshoek en interpretatiekader, 

zijn er constanten aan te wijzen in de interpretatie van Bordewijks werk en Rood Paleis door 

de vermelde critici. Tot 1940 speelde bij de beoordeling van de roman het criterium mee van 

de persoonlijkheid van de auteur: was deze voelbaar in het werk of niet? Het is soms moeilijk 

dit personalisme te onderscheiden van intentionalisme: het zoeken naar de literaire bedoeling 

van de auteur in zijn werk (dus niet naar zijn persoonlijkheid of persoonlijke opvattingen). 

Vestdijk (1937) waardeert het in elk geval dat de intenties van de auteur verborgen blijven, 

Ter Braak (1937) stoort zich eraan dat Bordewijks persoonlijkheid gemaskeerd blijft. Vrijwel 

alle contemporaine critici bespreken Bordewijks opvallende stijl: deze is krampachtig (Ter 

Braak), origineel (Vestdijk) of een uiting van hevigheid (Binnendijk 1937).  

Hevigheid (Binnendijk 1937), geïmponeerd zijn, (Varangot 1947), machtsuitoefening 

(Van Vriesland 1949), magie (Niemeyer 1953), tucht (Dubois 1953, Dupuis 1980 en 

Smulders 1988): al deze critici signaleren in Bordewijks werk een uitgesproken niet-

vrijblijvend element, een bepaalde dwang. Bij Bordewijk keert het machtsmotief in velerlei 

vorm telkens terug. Personages oefenen macht uit of ondergaan machtsuitoefening. Smulders 

(1988) en Anten (1996) relateren het concept van machtsuitoefening aan een dubbelheid in 

Bordewijks werk: de behoefte aan apollinische, rationele controle versus de overgave aan 

dionysische chaos en de wereld van het instinct. Angst voor de chaos heeft een behoefte tot 

tuchtiging van die chaos tot gevolg. In Rood Paleis komt deze machtsuitoefening het 

duidelijkst naar voren in de figuur van mevrouw Doom, en in mindere mate grootvader. 

Mevrouw Doom tuchtigt de heren en de bewoners van Rood Paleis. De heren schudden in 

Rood Paleis de apollinische controle af, en laten zich gewillig onderdompelen in de 

dionysische wereld waarvan mevrouw Doom de heerseres is.   

Er zijn critici die op Bordewijks werk het predicaat „romantisch‟ van toepassing 

achten: Binnendijk (1937) en Vestdijk (1949). Dit heeft mogelijk te maken met een andere 

dubbelheid in Bordewijks oeuvre: er spreekt een romantisch heimwee uit naar de tijd van het 
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fin de siècle, maar tegelijkertijd ademt het een modern levensgevoel: de stijl is vernieuwend 

en lijkt meer gericht op de toekomst dan op het verleden. Anten (1996) noemt in dit verband 

het cyclisch aspect; na ondergang en verval volgt altijd regeneratie. Deze gedachte is 

eveneens toepasbaar op Rood Paleis: het gaat niet alleen om ondergang, maar ook om 

vernieuwing. Ook Varangot (1947) zag in Bordewijks werk optimisme: Henri Leroy is 

volgens hem op het einde edeler en sterker dan in het begin. Dupuis (1980) spreekt eveneens 

van ondergang én vernieuwing in Rood Paleis.  

Aan de ene kant zijn er dus verschillende critici die naast ondergang optimisme in 

Bordewijks werk zien. Verscheidene echter leggen met betrekking tot Rood Paleis duidelijk 

de nadruk op ondergang. Vestdijk (1937) meent dat de ondergang van het bordeel de 

ondergang van de negentiende eeuw en van het fin de siècle symboliseert. Binnendijk (1937) 

omschrijft Rood Paleis als de allegorie van de ondergang van het fin de siècle. Marres (1992) 

ziet in Rood Paleis weliswaar de thematiek van ondergang, maar dan alleen van het individu 

Henri Leroy, niet van een hele eeuw. Sicking (1995) ziet in Henri‟s psychologische 

ontwikkeling de ondergang van de oude elite gereflecteerd.  

Geïmponeerd zijn door de tweeslachtigheid en veranderlijkheid van het bestaande: 

zowel Varangot (1947) als Anten (1996) noemt dit nadrukkelijk als de kernthematiek van 

Bordewijks werk. Varangot legt de nadruk op Bordewijks voorliefde voor overgangsfasen: 

metamorfosen naar ontbinding en ondergang. Anten noemt met name de gespletenheid van de 

menselijke natuur, via welke deze thematiek tot uitdrukking komt. Beide visies zijn bruikbaar 

voor de interpretatie van Rood Paleis: het fin de siècle is een overgangsfase, Henri Leroy 

maakt een metamorfose door naar Hendrik Lorrewa, zowel mevrouw Doom als Henri hebben 

een samengesteld karakter.  

Ter Braak (1937) ziet een relatie tussen de beschrijving van het huis aan de 

Passeerdergracht en de stijl van Willink. Dubois (1953) signaleert overeenkomsten tussen 

Bordewijks werk en dat van Jeroen Bosch. Niemeyer (1953) verwijst naar het magisch-

realisme als hij Bordewijk bespreekt. Door zijn werk te vergelijken met dat van bepaalde 

schilders, trachten critici de sfeer in Bordewijks romans en verhalen aanschouwelijk te 

maken.  

Dinaux (1974), Harskamp (1988) en Schellekens (1994) plaatsen Rood Paleis in een 

internationaal kader. Dinaux vindt dat Rood Paleis past in een Europese traditie van 

maniërisme, waar hij ook de nieuwe zakelijkheid in plaatst. Harskamp acht het van groot 

belang dat Bordewijk de op handen zijnde bevrijding van de vrouw beschreef in Rood Paleis. 

Om die reden past Rood Paleis in een Europese traditie, meent Harskamp. Volgens 
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Schellekens past Rood Paleis in een internationale traditie van decadente literatuur. Hij 

vergelijkt Rood Paleis met The Picture of Dorian Gray van Oscar Wilde en met A Rebours 

van Joris-Karl Huysmans.  

Desintegratie, verval, decadente oververfijning, het uiteenvallen van de wereld in 

losse, zinloze parten: verschillende critici noemen – in uiteenlopende bewoordingen - deze 

zaken als motief bij Bordewijk. Het desintegratiemotief kan ook geassocieerd worden met de 

door Varangot reeds genoemde metamorfose (van bijvoorbeeld mensen en huizen) naar 

ontbinding en ondergang. Het fin de siècle waarin Rood Paleis speelt, is een historische – en 

voor Bordewijks thematiek zeer functionele - overgangsfase waarin een dergelijk proces 

plaatsvindt. In verschillende bijdragen, zoals die van Smulders (1988) en Dupuis (1980), 

wordt Bordewijk een modernistisch auteur genoemd. De paradoxen, de beschouwingen en de 

dubbelheid in zijn werk passen inderdaad in een modernistisch kader. 
87

 Smulders noemt hem 

een modernist wegens zijn desintegratiemotief en hij verbindt dat motief aan decadente 

oververfijning. Decadentie, modernisme en het fin de siècle vormen een interpretatiekader dat 

niet alleen in deze scriptie of alleen voor Rood Paleis is gehanteerd: het zijn begrippen die in 

de loop der tijd vaak zijn gebruikt om het oeuvre of bepaalde werken van Bordewijk mee te 

analyseren. 

Verschillende zaken die de critici constateren, hangen met elkaar samen. In Rood 

Paleis komt een aantal gesignaleerde kernpunten uit Bordewijks thematiek op 

geconcentreerde wijze samen. Dupuis (1980) beschouwde Rood Paleis als een 

overgangsroman: vanaf Rood Paleis verdiept zich Bordewijks thematiek. Zo beschouwd is 

Rood Paleis niet alleen de weergave van een overgangsfase als het fin de siècle, maar ook van 

een overgangsfase in Bordewijks oeuvre: de overgang van stilistische bondigheid naar een 

meer traditionele stijl, en van concrete uitbeelding van een (gedeformeerde) werkelijkheid 

naar een meer abstracte thematiek, waarin een Idee of visie wordt uitgebeeld, zoals 

bijvoorbeeld de eeuwige cyclus van het leven (heraclitische thematiek), waarin het oude 

afsterft en het nieuwe reeds ontkiemt.  
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Hoofdstuk 6 

Conclusies; aanbevelingen voor verder onderzoek 

 

In hoofdstuk 1 schetste ik het kader voor deze scriptie. Hoofdstuk 3 noemde ik een 

tussenstand. Daarin toonde ik op basis van de romananalyse uit hoofdstuk 2 aan dat 

decadentie en fin de siècle, alsmede het fin de siècle-levensgevoel een belangrijke rol spelen 

in de roman. De beschouwingen van verteller en protagonisten bleken in veel opzichten 

modernistisch te noemen, wanneer voor het begrip modernisme uitgegaan wordt van het kader 

van Fokkema en Ibsch. Decadentie, fin de siècle en modernisme zijn nuttige begrippen 

gebleken voor de analyse van Rood Paleis. Het „Intermezzo‟ gaf een beeld van het 

expressionisme, en van Bordewijks verhouding daartoe. Na bestudering van Bordewijks 

poëtica in hoofdstuk 4 en van essays en recensies - over zijn oeuvre en over Rood Paleis – in 

hoofdstuk 5, is het nu tijd voor de slotstand: een synthese tussen conclusies op basis van de 

tekst van Rood Paleis (zie hoofdstuk 3), en het ruimere kader gevormd door poëtica van de 

auteur (zie hoofdstuk 4) en opinies van critici (zie hoofdstuk 5). De abstracte motieven uit 

hoofdstuk 3, die de thematiek bepalen, zal ik voor de duidelijkheid hier herhalen:  

Abstracte motieven 

- Ondergang (de prominente rol van het fin de siècle, de ondergangsgedachten van 

Henri en de verteller, en decadentie van de heren geven daar uiting aan) 

- Ambivalentie en meerduidigheid (tot uiting komend in bijvoorbeeld de karakters van 

de personages, maar ook via het feit dat de ondergang twee gezichten heeft: daaruit 

ontkiemt immers tegelijk een nieuwe wereld) 

- Zelfbewustzijn, beschouwend denken (wat onder andere blijkt uit vele passages van 

Henri en de verteller) 

De centrale thematiek in Rood Paleis was: onkenbaarheid van de werkelijkheid, 

veranderlijkheid en ambivalentie van de mens en de hem omringende wereld. Alles is 

voortdurend in beweging, ondergang en regeneratie gaan in elkaar over; het oude verdwijnt 

terwijl het nieuwe opkomt. 

 

Decadentie: conclusies 
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Decadentie in Rood Paleis was een van de zoeklichten die ik gebruikte om een interpretatie 

van de roman te bereiken. De conclusie ten aanzien daarvan kan luiden: de thematiek van 

Rood Paleis hangt nauw samen met decadentie (zoals ik in hoofdstuk 3 met behulp van 

tekstplaatsen heb aangetoond), maar als artefact is de roman niet een uitgesproken decadent 

kunstwerk. Nisard, en in navolging van hem Bourget (zie hoofdstuk 1 van deze scriptie), 

classificeerden een kunstwerk als decadent wanneer daarin de wereld desintegreerde in losse 

parten, en de normale verhoudingen uit het oog werden verloren. Verschillende critici, zoals 

Niemeyer 1953 en Dinaux 1974 (zie hoofdstuk 5), signaleren in Rood Paleis de 

vervalthematiek: het uiteenvallen van de wereld in zinloze, losse parten. Volgens Dinaux doet 

Bordewijk dat in Rood Paleis via een procedé van deformatie (vergroting en verkleining) van 

de realiteit. Rood Paleis voldoet met andere woorden, thematisch en stilistisch gezien, aan 

voornoemde criteria van Nisard en Bourget voor „decadente kunst‟. In compositorisch opzicht 

echter is Rood Paleis niet direct een decadent kunstwerk. Dat is bijvoorbeeld te zien aan de 

hoofdstuktitels, die een doordachte romanopbouw onthullen (zie ook hoofdstuk 2 en 3 van 

deze scriptie). De titels verwijzen naar elkaar en vertellen soms een eigen „verhaaltje‟. De 

structuur van de roman vertoont dus een duidelijke samenhang. Wel is er een veelheid aan 

hoofdstukken en geen strakke verhaallijn (het hoofdstuk „De loxodroom‟ heeft met het 

eigenlijke verhaal niet veel te maken, maar ondersteunt wel de thematiek), wat weer aan kan 

sluiten op het beeld van een decadente wereld die uiteenvalt in losse parten. De decadente 

vervalsthematiek wordt in Rood Paleis dus op formeel geordende wijze uitgedrukt: de chaos 

wordt getuchtigd, zoals Smulders dat uitdrukte. Overigens zijn ook „typisch decadente‟ 

klassiekers zoals The picture of Dorian Gray niet chaotisch van structuur. Structuur van het 

artefact en thematiek kunnen geheel losstaan van elkaar, waar het decadentie in de literatuur 

betreft. 

 

Conclusies: fin de siècle 

Een ander kernbegrip uit deze scriptie was fin de siècle. In hoofdstuk 3 bleek reeds dat 

ondergang in het algemeen en ondergang van het fin de siècle in het bijzonder een grote rol 

spelen in de roman. Het fin de siècle is bij uitstek een periode waarin het oude afsterft terwijl 

iets nieuws ontkiemt. Deze periode staat in Rood Paleis centraal, en zij leent zich bij uitstek 

voor een thematiek die verschillende critici – zie daarvoor hoofdstuk 5 - hebben vastgesteld 

bij Bordewijk: metamorfoses naar ontbinding en ondergang, maar tegelijk: regeneratie.  

 Zonder een oordeel te willen vellen over de verval versus regeneratie-thematiek in 

Bordewijks oeuvre als geheel, is mijn conclusie dat in Rood Paleis de nadruk meer ligt op 
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ondergang en verval dan op regeneratie. Het evenwicht ligt bij de negatieve delen van de door 

Ruiter en Smulders benoemde antithetische paren: op decadentie en cultuurpessimisme. Mijn 

argumenten daarvoor baseer ik op de tekst zelf. Het perspectief in de roman ligt voornamelijk 

bij Henri Leroy en de verteller
1
, en hun perspectief overheerst steeds sterker naarmate de 

roman vordert en de ondergang nadert. De gedachten van Henri en de verteller vloeien vaak 

naadloos in elkaar over en zij hebben dezelfde visie op de oude eeuw en de heren. Zij denken 

vooral na over einde, verval en naderende ondergang. Door het perspectief voornamelijk bij 

hen te leggen (en in veel mindere mate bij Tijs Herdigein), komt in de roman als geheel het 

zwaartepunt bij de ondergangsthematiek te liggen, en niet bij het nieuwe begin of bij 

regeneratie. Wel is er, bij zowel Henri als de verteller, het besef dat het oude niet deugde en 

dat het alleen al daarom plaats moet maken voor iets anders. Een ander, maar niet 

onbelangrijk argument, is de ontwikkeling die Tijs en Henri doormaken: Henri maakt een 

psychische desintegratie door en vervalt tot een Lorrewa; Tijs Herdigein ontwikkelt zich 

vergeleken bij Henri nauwelijks. Tijs overwint weliswaar een bepaalde angst, maar is en blijft 

een kerel uit één stuk.  

 De ondergangsthematiek is ook veel critici niet ontgaan, zoals reeds bleek uit 

hoofdstuk 5. Decadentie, ondergang en verval in de overgangsperiode van het fin de siècle is 

een vaak terugkerend onderwerp in Bordewijks oeuvre, zowel vóór Rood Paleis als lang erna. 

Het fin de siècle waarin Rood Paleis speelt, is een historische – en voor Bordewijks thematiek 

zeer functionele - overgangsfase waarin een dergelijk proces plaatsvindt. In hoofdstuk 4 

concludeerde ik dat Rood Paleis de exemplarische uitdrukking is van dit thema in het werk 

van Bordewijk. In Rood Paleis bereikt het gehalte aan ondergang –decadentie - fin de siècle 

een zeer hoge concentratie.  

 

Conclusies: modernisme 

Hoe is de relatie tussen Rood Paleis en modernisme? Het personage van de decadente 

dandy is in Rood Paleis Henri Leroy. In hoofdstuk 2 gaf ik reeds een analyse van zijn 

personage en zijn functie in de roman, in hoofdstuk 3 lichtte ik dat verder toe met behulp van 

citaten uit de roman. Deze „décadent‟ bespiegelt op modernistische wijze over de 

moderniteit
2
: via zelfreflectie, epistemologische twijfel en de paradox. Een kenmerk van een 

modernistisch auteur is volgens Van den Berg en Dorleijn dat hij zich niet verbindt aan één 

                                                 
1
 Zie ook hoofdstuk 2 van deze scriptie. 

2
 Voor uitleg van deze terminologie: zie hoofdstuk 1, de uitleg over modernisme en moderniteit volgens Van den 

Berg en Dorleijn en Fokkema en Ibsch. 
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beweging of school, maar dat hij poëticale elementen leent van verschillende scholen (zie 

hoofdstuk 1). Hij blijft dus onafhankelijk. Bordewijk bracht Rood Paleis wél in verband met 

een bepaalde stroming. Hij noemde het een werk in expressionistische stijl. Critici zien echter 

meerdere invloeden, zoals nieuwe zakelijkheid, romantiek en magisch realisme, zoals onder 

andere bleek uit het „Intermezzo‟. Vestdijk (1947) signaleerde in Rood Paleis kenmerken die 

wijzen in de richting van het modernistisch zelfbewustzijn zoals later omschreven door 

Fokkema en Ibsch: twijfel, paradox en zelfobservatie. Ook Bordewijks poëtica (zie hoofdstuk 

4 van deze scriptie) bevatte modernistische kenmerken. Hij vond dat een goede roman de 

lezer moet prikkelen om zelf na te denken, bijvoorbeeld via een open einde. Fokkema en 

Ibsch (zie hoofdstuk 1) noemen het open einde als modernistisch kenmerk, en stellen dat in 

modernistische teksten de lezer zelf de lacunes op kan vullen die de tekst vertoont. Ik maakte 

er in hoofdstuk 2 melding van dat vertellerstekst en persoonstekst (van Henri) niet altijd goed 

van elkaar te onderscheiden zijn. De verteller vertoont dus, evenals Henri, een aantal 

kenmerken van modernistisch denken. Er is echter ook een verschil: De verteller in Rood 

Paleis heeft alwetende trekken, terwijl de typisch modernistische verteller volgens Fokkema 

en Ibsch, die juist niet heeft. Mijn conclusie ten aanzien van de relatie „modernisme - Rood 

Paleis’ luidt dat de roman veel kenmerken vertoont van modernistisch zelfbewustzijn. De 

epistemologische twijfel van Henri Leroy en van de verteller - die beiden reflecteren op het 

overgangstijdvak van het fin de siècle, met zijn snelle maatschappelijke en technologische 

veranderingen - vormt een kernpunt in de roman. Een min of meer los hoofdstuk als „De 

loxodroom‟ versterkt de twijfel en de scepsis. Dat de verteller geen zuiver modernistische 

verteller is, verhindert volgens mij niet dat Rood Paleis als een modernistisch werk 

geclassificeerd kan worden.  

 

Aanbevelingen voor verder onderzoek 

In het „Intermezzo‟ heb ik een mini-onderzoek opgenomen naar de vraag: wat is 

expressionisme? Daarvoor heb ik ook naar Duitsland gekeken, de bakermat van het 

expressionisme. Bordewijk legde in de jaren dertig verband tussen zijn werk en het 

expressionisme. Anten (1996) ziet ook dat verband, en noemt enige literatuuronderzoekers 

(Goedegebuure, De Waal, Jansonius) die daar reeds over hebben geschreven. Uitgebreid 

onderzoek naar het verband Bordewijk jaren dertig – expressionisme kan wellicht leiden tot 

een genuanceerder beeld van zijn romans en verhalen uit die periode. Belangrijk daarbij is een 

zo goed mogelijk kader te schetsen voor het verschijnsel expressionisme in de literatuur. 
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Een van Bordewijks stijlkenmerken is deformatie: vergroting en verkleining van de 

werkelijkheid. Hij maakt ook veel gebruik van metaforen, die een product zijn van én een 

beroep doen op verbeeldingskracht. De decadente beweging in haar esthetiek voerde het 

belang van de verbeelding op tot het extreme: zij stelde verbeelding boven de werkelijkheid.
3
 

De basis van dat decadent estheticisme was l‟art pour l‟art: kunst om de kunst. Decadentie 

vertoont een hang naar het artificiële: synesthesie, neologismen, ongebruikelijke syntaxis, et 

cetera.
4
 Het is wellicht de moeite waard Bordewijks stijl uit de jaren dertig grondig te toetsen 

aan deze kenmerken, en zo te onderzoeken of inderdaad alleen het werk van Couperus als 

zuiver decadent kan worden aangemerkt, zoals Goedegebuure stelt.
5
 Zowel nader onderzoek 

naar expressionisme als naar decadentie in relatie tot zijn werk kan bovendien nuttig zijn om 

Bordewijks plaats in de internationale, Europese literatuur beter te bepalen.  

Bordewijk bracht – zoals gezegd – zijn werk in verband met het expressionisme in de 

jaren dertig. Het is een stroming die in de schilderkunst sterk heeft doorgewerkt. 

Expressionisme is veel nadrukkelijker in de beeldende kunst aanwezig geweest (met name in 

Duitsland) dan in de literatuur. Door in de jaren dertig een zekere aansluiting te zoeken bij het 

expressionisme, geeft Bordewijk eigenlijk impliciet aan dat hij visuele beelden wil creëren. 

Als auteur doet hij dat met behulp van taal, en niet met doek, verf en penseel. Latere critici 

hebben ook gewezen op overeenkomsten met het magisch realisme van bijvoorbeeld Carel 

Willink. Het zou interessant zijn om de relatie te preciseren tussen de beelden die Bordewijk 

schept met taal en voornoemde stromingen in de beeldende kunst, uiteraard daarbij 

gebruikmakend van reeds aanwezige literatuur hierover
6
 en uitspraken van de auteur. 

Een laatste aanbeveling voor verder onderzoek: vóórkomen, belang en functie van 

humor en ironie in het werk van Bordewijk. Via ironie kan de verteller - impliciet en op 

speelse wijze - de lezer beïnvloeden. In Rood Paleis maakt de verteller geregeld gebruik van 

ironie, zoals ook te lezen is in hoofdstuk 2 van deze scriptie. Een nadere bestudering van 

Bordewijks hantering van ironie – met bijbehorend humoristisch effect – kan leuke en 

interessante resultaten opleveren.  

                                                 
3
 Deformatie van de werkelijkheid begint bij bijvoorbeeld Poe, Poe beïnvloedde Baudelaire. Zie ook Decadentie 

en Literatuur, van Jaap Goedegebuure. 
4
 Goedegebuure, Decadentie en literatuur, p. 30-31. 

5
 Goedegebuure, Decadentie en literatuur, p. 59. Goedegebuure nuanceert dat wel enigszins: Ook Jacob Israël de 

Haan verdient volgens Goedegebuure een bescheiden plaats als decadent auteur. De Haan blijft echter, aldus 

Goedegebuure, een onvervalst naturalist.  
6
 Bijvoorbeeld de diverse critici uit hoofdstuk 5 van deze studie, of het artikel van Mathijs Sanders „”Beschaafd, 

dacht hij, is synoniem met pathogeen.” Bordewijks modernistische moraliteit.‟ Sanders bespreekt daarin onder 

meer de verwantschap tussen Carel Willink en Bordewijk. Tijdschrift voor de Nederlandse Taal- en Letterkunde, 

121-1 (maart 2005), p 57-73.  
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Bijlage I 

Uitgebreide samenvatting 
 

Hierin staan meer bijzonderheden over personages genoemd, de hoofdstukken zijn waar 

mogelijk gegroepeerd, en ook zijn er parallellen uit te destilleren tussen de lotgevallen van het 

bordeel Rood Paleis en de personages die daarin samenkomen: mevrouw Doom, Tijs, 

grootvader, Fré en Henri Leroy. 

 

Hoofdstuk 1 tot en met 7: Henri Leroy, de protagonist, werkt op het effectenkantoor 

Tastenbreker en Leroy van zijn vader. Op een dag in januari 1913 zoekt Tijs Herdigein, een 

oude schoolmakker hem op in zijn privé-kantoor. Tijs is lang in Indië geweest en heeft daar 

wat kapitaal vergaard. Nu wil hij zich vestigen in Nederland en trouwen met een vrouw uit de 

Achterhoek. Hij wil echter eerst nog een maand of wat fuiven en denkt dat Henri de juiste 

gelegenheden kent. Hij vraagt Henri hem rond te leiden. Henri, die impotent is, bezoekt 

ondanks zijn impotentie regelmatig het bordeel Rood Paleis. Henri geeft een sprookjesachtige 

beschrijving ervan, en geeft vooral hoog op over de waardin: een demon.  

Samen met Tijs wandelt hij er naartoe. Als Tijs vertelt dat hij nog maagd is, weigert Henri 

hem echter mee te nemen het bordeel in. Tijs sluipt vier dagen rondom Rood Paleis en komt 

dan Henri weer tegen. Ten slotte gaan ze toch samen naar binnen.   

Hoofdstuk 8 tot en met 11: Binnen in Rood Paleis zitten Tijs en Henri al gauw met enkele 

meisjes. Tijs kopieert Henri‟s kwaal: hij liegt en zegt dat hij ook impotent is. Mevrouw Doom 

(de eerste, de noodlotsfiguur) doet om half elf haar intrede.  

Hoofdstuk 12 tot en met 14: In deze hoofdstukken lezen we meer over het dagelijks reilen 

en zeilen in Rood Paleis: Fré doet de kachel aan en laat de hond uit, hij wijdt de nieuwe 

meisjes in in huishoudelijke zaken. Hij toont ze de bijkelder met de ratten, waar ze in gaan als 

ze niet doen wat ze moeten doen. Als de meisjes ‟s morgens ontbijten, is mevrouw Doom een 

denderende gestichtsmoeder: de tweede mevrouw Doom. Zoals elke dinsdag komt de 

alcoholverslaafde maar meelevende dokter Sauger bij hen op bezoek, om de meisjes te 

onderzoeken op ziekten. Contrepartie blijkt ziek te zijn. 

Hoofdstuk 15 tot en met 17: Tijs wil geld beleggen bij Henri‟s effectenkantoor. Henri roept 

onmiddellijk Helmstrijd, de procuratiehouder, „de ticker’. Zelf weet hij er namelijk niets 

vanaf, hij is naar eigen zeggen slechts schaduw en decor. Helmstrijd is volgens Henri meer 

dan een ticker, en minder dan een mens, een perfect mekaniek met ziel en zonder geest. 

Hoofdstuk 18: Grootvader is de baas van mevrouw Doom. Hij komt een nieuw meisje 

keuren, dat Contrepartie moet vervangen. Grootvader is de heer bij uitnemendheid. Hij en 

mevrouw Doom noemen elkaar Hulbert en Keetje. Zijn enige beginsel is veel geld.  

Hoofdstuk 19 tot en met 21: Tijs en Henri gaan voor de derde keer samen naar Rood Paleis. 

Henri zit met zijn lievelingsmeisjes: Labelliflos en Friolise. Hij laat zijn fantasie de vrije loop 

en vertelt een verzonnen reisverhaal, terwijl zij toeluisteren.  

Hoofdstuk 22 tot en met 25: Het is zomer en het gaat slecht met Rood Paleis, slechter dan in 

andere zomers. Mevrouw Doom zoekt ongedurig naar een oplossing, terwijl ze op haar kamer 

sigaren rookt, een Franse roman leest en papier en reukwerk verbrandt. De zomer doet Henri 

ook geen goed: hij is lusteloos en apathisch. Als hij en Tijs aan Marie van Dam (Tijs‟ 

aanstaande vrouw) Rood Paleis laten zien, voelt hij zich een bijlopertje, gauw buiten adem. 

Henri voelt verwijdering tussen hem en Tijs. Hij krijgt een visioen van een stad door 

doodskoppige larven bevolkt, en er is een vooruitwijzing naar Henri‟s dood op het slagveld, 

in de vertellerstekst. Contrepartie sterft. Dan breekt in de herfst het nieuwe seizoen aan voor 

Rood Paleis, met als seizoensopening de beruchte galanacht.  
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Hoofdstuk 26 en 27: Tijs bezoekt Henri‟s kantoor, maar luistert nu niet meer naar Henri‟s 

bespiegelingen; hij luistert naar en overlegt met Helmstrijd. Waar Rood Paleis hen eerst 

samenbracht, maakt het nu hun band losser: Tijs‟ zesde bezoek aan het bordeel onderneemt 

hij alleen. Hij wil bewijzen dat hij op zichzelf kan staan en fatsoenlijk kan blijven. Mevrouw 

Dooms zakelijk voorstel slaat hij af.  

Hoofdstuk 28 tot en met 30: Oud en Nieuw, de overgang van 1913 naar 1914. Henri is 

alleen en bezoekt een kerk. Hij bespiegelt over God, de verlosser die te laat kwam, over het 

heelal en de grenzen van de geest. Daarna gaat hij naar huis en naar bed. Hij is moe maar 

filosofeert verder, over het fin de siècle en intering op kapitaal, balansen die niet meer blijken 

te kloppen.  

Hoofdstuk 31: Rood Paleis zit in de rode cijfers: het draait met verlies. Het is laat in maart en 

Henri zal op reis gaan. Eerst maakt hij nog een wandeling door zijn geliefde Mokum. 

Hoofdstuk 32 tot en met 34: Mevrouw Doom is op reis. Fré en Edouard zijn dan de baas in 

Rood Paleis. Henri is ook op reis. In zijn – en Dooms – afwezigheid bezoekt Tijs Rood Paleis 

en hij gaat naar bed met Finda, hij glijdt uit. Hij is enorm boos dat hij bezweken is. In de 

allereerste plaats vreest hij ziektes en hij moet het zijn aanstaande vrouw opbiechten. Hij 

bekent haar zijn misstap in een brief.  

Hoofdstuk 35 tot en met 37: Henri en mevrouw Doom blijken samen op reis te zijn; Henri 

wilde met tantetje mee. Ze zitten in de trein naar Frankrijk. Mevrouw Doom wil daar een 

negerin ophalen voor haar bordeel. Ze hoopt dat de zaken dan beter zullen gaan. Henri reist 

eerste klas, hij is een heer. Zij reist tweede klas, zij is géén dame. Ze is iets ondefinieerbaars 

tussen dame, mevrouw en vorstin in. Voor Henri is dit de tweede mevrouw Doom, voor 

„betere kenners‟ de derde. In Marseille dwaalt Henri door allerlei volksbuurten. Als hij bij het 

bordeel van Corymbe naar binnen gaat, ontmoet hij de vierde - voor hem derde- mevrouw 

Doom: niet tantetje, maar: Wijf!  

Hoofdstuk 38: Marie van Dam vergeeft Tijs. Grootvader begaat een misstap met een meisje 

en reageert zich af door ten eerste een auto te kopen bij het bedrijf waar Tijs compagnon is 

geworden en ten tweede Chabran uit Rood Paleis te ontslaan.  

Hoofdstuk 39: Henri en mevrouw Doom zijn weer thuis. Henri bezoekt voor het laatst Rood 

Paleis. Hij vindt de twee negerinnen die mevrouw Doom heeft meegenomen te brutaal, maar 

het kan ook het krieken van een nieuwe tijd zijn. Henri voelt zich weer thuis en vertelt een 

fantasie over vier koninginnen op het strand. Maar de meisjes luisteren niet meer met 

overgave en mevrouw Doom komt om half elf niet opdagen. De zaal is leeg gebleven; de 

negerinnen hebben niet voor nieuwe klandizie kunnen zorgen. 

Hoofdstuk 40: Henri reist derde klas naar Haarlem, zoals hij in zijn schooltijd deed. Hij 

observeert zijn spugende, stinkende medepassagiers en bezoekt de zee. Hij neemt aan zee een 

besluit: als hij niet iets nieuws kan zijn, kan hij wel iets ouds afschudden.  

Hoofdstuk 41: Einde juni: oorlog. Henri voelt zich enkel nog de dood van een schaduw: 

eindelijk gaat de eeuw ten onder. Hij schudt iets af, bezoekt Rood Paleis niet meer. Hij is 

teleurgesteld; hij had zich het afscheid van mevrouw Doom grootser voorgesteld.  

Hoofdstuk 42: Vertellersbeschouwing over de oorlog van 1914-1918. De verteller vergelijkt 

de koers ervan met een wiskundig verschijnsel: de loxodroom. Hij noemt de oorlog iets 

onstuitbaars, een moeten van een mensheid. Na deze kokende koorts zou de man weer actief 

worden. Hij zal zijn sentimentaliteit, maar ook de belangstelling in zijn eigen innerlijk 

verliezen. De heren hebben afgedaan.  

Hoofdstuk 43: Henri wordt vrijgesteld van dienst en geeft zijn vader daarvan de schuld. Hij 

voelt geen haat jegens diens persoon, maar jegens diens type: de welgedane burger, de réussi 

met het rood van de welvaart, van het fin de siècle op zijn wangen. Maar hij beseft dat hij dan 

ook zichzelf haat.  
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Hoofdstuk 44: Henri wandelt langs Rood Paleis naar het hart van de Jordaan. Hij bedenkt dat 

de zorgeloosheid van het volk misschien de diepste levenswijsheid is. Henri haalt zijn snor 

omlaag (die hij steeds koesterde) en besluit dat de uniform hem zal kleden. 

Hoofdstuk 45: Henri Leroy heet nu Hendrik Lorrewa. Hij laat zijn snor afscheren, zijn haar 

kort knippen. Hij besluit dienst te nemen in het Franse vreemdelingenlegioen, om de strijden 

voor het behoud van de Latijnse cultuur. Nog eenmaal bezoekt Tijs hem en Tijs vindt dat 

Henri niet meer van de mensenwereld is. 

Hoofdstuk 46 tot en met 48: Henri ruimt zijn spullen op, verscheurt al zijn papieren. Dan 

zoekt mevrouw Doom hem op in zijn privékantoor. Ook zij heeft een uiterlijke metamorfose 

doorgemaakt: ze is een afgetakelde oude vrouw geworden. Dit is de laatste mevrouw Doom. 

Ze vertelt hem dat Rood Paleis gesloten is en vraagt hem haar te ontmoeten in het café van 

Jacobs, die avond om elf uur. Als Henri daar op haar wacht, komt zij niet opdagen. Henri 

observeert door het raam, al fantaserend, Rood Paleis. Ineens ziet hij dat het in brand staat. 

Hij begrijpt dat mevrouw Doom de brand moet hebben aangestoken. Ze heeft hem toch een 

sensationeel afscheid bezorgd: een slotfuga voor vuur. Henri bekijkt de brand vanaf de 

achterkant, waar hij eens met Tijs heeft gestaan. Van daar af ziet hij het ijzeren zaaltje van de 

galanachten branden. Door de brand licht het ijzer gloeiend op, en lijkt het een laatste feeërie, 

zoals de fantasie die hij Tijs voorhield aan het begin van de roman.  

Na: Toevoeging van de auteur. Hij verzekert de lezer dat hij niet uit eigen ervaring vertelt. 

Zijn bronnen zijn het satirieke tijdschrift L‟Assiette au Beurre, Lomans Atlas van Amsterdam 

uit 1876 en… zijn eigen fantasie. 

 


