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Hoofdstukk 1
Preambule e
BordewijksBordewijks Keizerrijk; psychomachisch spel van angst
enen wensdroom
Siehe,, innerer Mann, dein
inneress Madchen,
diesess errungene aus
tausendd Naturen, dieses
erstt nur errungene, nie
nochh geliebte Geschopt.
R.. M. Rilkei 9141

Inleiding Inleiding
'Inn Bordewijks verhalen die vóór 1914 spelen is het pauperdom het
onderbewustee van de burgerlijke samenleving', stelt Frans Kellendonk in
zijnn veel geciteerd essay over Bordewijk Het werk van de achtste dag. De
achterbuurtenn zijn volgens hem 'één grote kermis, waar de burgerman
zijnn angsten en wensdromen kan uitleven'. (21)
Bordewijkss novelle Keizerrijk, met als ondertitel 'Oproep van de
hoofdstadd van weleer", draagt de naam van een uiterst smal steegje,
waarr toch nog vier pakhuisjes en twaalf huisjes staan, in het hart van de
Amsterdamsee binnenstad van omstreeks 1890. De wereld van stegen en
krottenn waartoe dit steegje behoorde, verdween in het laatste decennium
vann de negentiende eeuw mét de Warmoesgracht en het water van de
Nieuwee Zijds Voorburgwal, maar werd nooit als deze fraai door Jacob
Oliee gefotografeerd of door andere kunstenaars in beeld gebracht. Het is
dezee verloren wereld die door Bordewijk in Keizerrijk wordt opgeroepen,
enn wel vanuit Singel 198, het adres waar Bordewijk zelf als kind heeft
gewoond. .
Of,, en zo ja hoe, 'angsten en wensdromen' in deze novelle vorm
krijgen,, in hoeverre 'het pauperdom het onderbewuste van de burgerlijke
samenleving'' vormt, en welke consequenties dat kan hebben voor wie
11

Citaat afkomstig uit het gedicht Wendung 1914.
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kenniss neemt van Bordewijks verhaalwereld en de personages daarin, is
hett onderwerp van de hierna volgende exploratie. Bij de beantwoording
vann deze vragen maak ik gebruik van Bordewijks eigen getuigenissen
overr zijn verleden, zijn schrijven en het verband daartussen, en van de
zogenaamdee psychomachische methode van onderzoek van Bordewijks
verhalen,, geïnitieerd door Michel Dupuis en uitgewerkt door Dorian
Cumps. .
BordewijkBordewijk over Singel 198 en Keizerrijk
Hett verhaal over het roodharig jongetje Harmen en het roodharig
dagmeisjee Heintje en over hun avontuurlijke speurtochten in de
Amsterdamsee stegen, speelt zich, zoals gezegd, af in en vanuit Singel
198,, waar Bordewijk ongeveer vanaf zijn tweede tot zijn tiende jaar
woonde,, zo vlak bij de Dam dat 'het gekakel van het paleiscarillon en de
zware,, toch mollige uurslagen ons dag en nacht omgaven'. (VW XIII 435)
Bordewijkk heeft altijd met veel klem een autobiografisch aandeel aan de
psychischee make-up van het jongetje Harmen uit Keizerrijk ontkend.
Tochh blijkt uit mededelingen van de auteur, dat de omstandigheden van
juistt dit pand, in deze stad, en de ervaringen er als kleine jongen
opgedaan,, voor hem als schrijver zo uniek en voor zijn schrijven zo
belangrijkk waren, dat hij ze als exemplarisch materiaal wel moest benutten. .
Overr Amsterdam zegt Bordewijk in hetzelfde nagelaten stuk: Wie
er,, als wij, tot besef gekomen is, raakt er nooit helemaal van los.' (435)
Vann Singel 198 geeft hij op verschillende plaatsen een steeds
consistentee beschrijving, ook uitvoerig in de novelle zelf. Bordewijk was
eenn groot liefhebber van kaarten en atlassen en in de atlas van Loman
uitt 1870, die Bordewijk bezat, staan de huisjes en pakhuisjes in het
Keizerrijkk precies getekend. Maar Singel 198 staat er niet want dat
grachtenhuiss was van 1879.3
Well blijkt ook uit de atlas dat het toenmalig pand wigvormig moet
zijnn geweest, van voren smaller dan van achteren. Het had weinig, maar
grotee kamers. Behalve twee kleine kelders was er een griezelige grote

33

Zie Bakker 1991: 9.
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kelderr tussen voordeur en keuken, waar altijd gaslicht brandde. Er was
eenn monumentaal trappenhuis en verder waren er twee diepe lichtkokers
mett een plat daartussen, twee zolders, twee vlieringen, een hijsbalk en
eenn noodbel voor een brandklok op het dak van het buurhuis. Volgens
Bordewijkss echtgenote vond Bordewijk het 'niet alleen het heerlijkste huis
vann Amsterdam, maar van de hele wereld'. (17-18)4
Hett huis maakte deel uit van een complex van panden die
toebehoordenn aan een bank, de Associatie-Cassa. In de korte schets
'Associatie-Cassa'' in de bundel Bij gaslicht uit 1947, opgedragen aan
zijnn jongste broer Johann, beschrijft Bordewijk het pand:
Hett opmerkelijke bestond hierin dat het bouwsel dat Askas
heettee haar niet huisvestte, immers, hoe grimmig ook - niet
zonderr statigheid overigens - was het een woonhuis, een
dubbel.. Doch de Askas lag daarachter diepverborgen, volstrektt inpandig. (VW VII 298)
Hijj brengt het gebouw weer ter sprake in het verhaal Om en bij de Kas uit
19633 met een paar details: de agenten met hun fluit en hoorn, de
voordeurr beneden straatniveau

- die ook in de novelle voorkomen.

Ravenn is de procuratiehouder die het wigvormig pand bewoont:
Tochh gaf de Kas naar buiten een onmiskenbaar teken van zijn
bestaann zoals men er zich geen waardiger kon denken. Op
allee werkuren stond er aan de poort een agent van politie in
voll ornaat, een indrukwekkende gestalte met zorg gekozen uit
hett gemeentelijk arsenaal. Slechts werd de Kas op dit punt
overtroffenn door de Nederiandsche Bank, waar er twee van
diee knapen aan de poort stonden.
Dann nog werd de kas vanaf sluitingstijd tot opening bewaakt
doorr twee politiemannen die in tegengestelde richting gingen
rondd en rond het hele bouwblok waarin de Kas lag gelijk een
eii in een warm nest. Ze wisselden fluit- en hoornsignalen. Men

** Zie Bordewijk - Roepman 1953: 33-34.
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konn nergens veiliger slapen dan in dat stadsblok. Dat
ondervondd in de eerste plaats Raven wiens huis op de andere
grachtt het enige was met de Kas in verbinding. Het was van
vorenn smal, maar liep breed uit. De huisdeur lag beneden
straatniveau.. Het getralied venster daarnaast moest bij
avondvall binnenwaarts worden afgesloten door luik en bout.
(VWW IX 398?)
Overr de novelle Keizerrijk heeft Bordewijk zich twee keer uitdrukkelijk uitgesproken.. Beide keren brengt hij ook details uit het verhaal ter sprake.
Inn 1946 schreef hij aan Van Vriesland die een inleiding in zijn werk
verzorgde: :

Ikk werd op 10 oktober 1884 te Amsterdam geboren. Toen ik
anderhalff jaar was, verhuisden wij van de Jan Steenstraat
naarr Singel 198. Ik beschreef dat, sedert afgebroken, huis in
dee novelle Keizerrijk uit De Wingerdrank. Het verhaal zelf is
volkomenn fictie; mijn ouders waren veel te verstandig om mij
alss kleine jongen de stegenwereld van het toenmalig Mokum
mett een dienstmeisje te laten exploreren. (VW XI 484)

Bordewijkss argument

is weinig overtuigend ook al omdat de fictieve

Harmenn en Heintje hun tochten tegen het ouderlijk verbod in stiekem
ondernemen.. Een ander detail: Harmens herinnering aan de groene en
rodee vlekken, komt ter sprake in een brief aan Pierre H. Dubois uit 1965
vlakk voor Bordewijks dood:

'Keizerrijk'' is de enige novelle uit mijn bundel De wingerdrankrank die in mijn eigen ogen niet of nauwelijks is verbleekt.
Dee stads- en huizenbeschrijvingen zijn voor omstreeks
18900 juist. De personen zijn allen fictief, en ik heb dus ook
nietss te maken met het kind Harmen. Ik ging pas door de
stegenwereldd rondzwerven met mijn 16e of 17e jaar, toen ik
alss inwoner van Den Haag een week zomervakantie in de
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hoofdstadd doorbracht. Ik deed dit verscheidene jaren achter
elkaar,, logerend bij vrienden van mijn ouders. De groene en
rodee vlekken van 'Keizerrijk' kon ik al niet meer verklaren
toenn ik dat verhaal schreef. Ik heb er dus rustig een punt aan
gedraaid.. Ze bleven toch een feit, dat ik vaststelde bij zeker
langss de spleet lopen toen ik nog een kind was. (VW XI 626)
VanVan belang is ook dat Bordewijk, naar aanleiding van de verdwijning
vann het oude gebouw, de schets over de Associatie-Cassa aldus
eindigt: :

Mett twijfel moedig oog bekijken wij de feniks waar wij maar
niett aan kunnen wennen. En wèl wensten wij de oude,
achterr schone gevels verstopte Associatie-Cassa terug,
gesmoordd en met geheimzinnige vraatzucht brullend om
werk,, om altijd meer werk, en die de angst voor het
onbegrepenee in dit verschrikkelijke mensenleven gelijk een
worgkoordd leggen kon rond onze hals, rond onze jonge hals.
(VWVI1299) )

Nogg in 1947 vermengen zich bij Bordewijk, denkend aan dit verloren
geganee woonhuis, in bewoordingen zwaar van betekenis, angst en wens
tott verzuchting. Ondanks het 'worgkoord' is dat oude woonhuis hem zeer
lief. .
Overr de relatie auteur en eigen werk, zegt Bordewijk in 1954:
Menn kan uit het werk van de auteur ook zijn levensloop
reconstrueren.. Het is vol van eigen ondervinding, altijd. Hij is
dee parasiet van zijn verleden. Daarom is de autobiografie vann een schrijver - een dwaasheid. Hij herhaalt, nuchter, in
éénn adem, wat hij reeds vroeger, versluierd, verspreid, gezegd
heeft.. De bekoring van het spel is weg. (VW XI 26)
Uitt 'Amsterdam 020', de schets uit de nagelaten papieren op zijn vroegst
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geschrevenn in 1961, volgens Anten waarschijnlijk uit 1963, blijkt dat het
paarr Harmen-Heintje inderdaad een wensdroom belichaamt, als Bordewijkk terloops over 'Keizerrijk' bekent:
[...]] dat het kind Harmen uit dat verhaal aan de hand van dat
wildee roodharige dagmeisje Heintje Hiekensauzer volledig uit
dee duim is gezogen. Jammer genoeg, want hoe graag hadden
wee het anders gewild. (VW XIII 436)5
Hett resultaat voldoet, zoals we zagen, op het einde van zijn leven nog
steedss aan zijn criteria. Bordewijks vereiste voor de novelle is: 'een
afgerondd geheel met psychologische inslag'. (VW XII 330) Hans Anten
heeftt voor de analyse van Bordewijks bundel Studiën in volksstructuur uit
1951,, het motto ontleend aan Heraclitus: de eenheid in de tegendelen mett succes als zoeklicht gebruikt. Hoe ook al in de novelle Keizerrijk uit
19355 Heraclitus' gedachte van de eenheid in de tegendelen heerst, zal ik
verderopp uiteenzetten.
BordewijkBordewijk en de dieptepsychologie
All vroeg toonde Bordewijk belangstelling voor wat zich roerde diep in de
menselijkee ziel. In 1900, op zijn zestiende jaar - dus ook in de tijd dat hij
inn zijn vakantie door de Amsterdamse stegen zwierf -

zo vertelt

Bordewijkk in 1940 aan Top Naeff, las hij in de Koninklijke Bibliotheek in
Denn Haag Van de koele meren des doods van Frederik van Eeden, door
hemm gekenschetst als 'meesterwerk van dieptepsychologie avant la
lettre'' en in 1961 noemde hij deze roman als eerste van drie boeken die
hijj van vroeger belangrijk acht vóór De stille kracht van Couperus en
InwijdingInwijding van Emants (VW XI 592)6
Voorr de pioniers van de dieptepsychologie toonde Bordewijk
zekerr geen overdreven belangstelling, hoewel duidelijk is dat hij Freud
gelezenn had en waardeerde. In het Verzameld Werk staan in totaal vier
verwijzingenn naar Freud. Twee daarvan leveren in één adem Adler en
Jungg mee als de beroemd geworden trits van de door hem
5

Anten1996:201 1
Vugs 1995: 24.
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hooggeschattee dieptepsychologie. In een bespreking van de auteur Van
Oudshoornn uit 1949 kwalificeert Bordewijk diens roman Willem Mertens'
levensspiegellevensspiegel

als

een

'hoogst

oorspronkelijke

staal

dieptepsychologie,, de eigen tijd (en mogelijk zelfs Freud) ver vooruit'.
Eenn bespreking van De verborgen bron van Hella Haasse uit 1951
brengtt Bordewijk tot het oordeel dat dit werk weliswaar psychologisch
origineell is maar niet verrassend. Hij stelt:
Dee menselijke ziel bevat zoveel raadselachtigs dat men het
raadsell meestal betrekkelijk geredelijk aanvaardt. De diepe
delverss in de menselijke ziel komen evenwel nog met
anderee vondsten, ook zonder dat zij leerlingen van Freud
behoevenn te zijn. (VW XII 569)
Dee schrijver Bordewijk deelde met Jung een voorkeur voor esoterische
onderwerpenn als de getallen-

en kleurensymboliek; ook lijkt Jungs

opvattingg dat elk mens voorzien is van animus en anima, vergelijkbaar
mett Bordewijks idee van de mens als paar. Maar, de symboliek bij
Bordewijkk is veel concreter geformuleerd, heeft veel duidelijker seksuele
connotaties,, is minder algemeen dan bij Jung.7 Een aantal opvallende
inzichtenn in de aard van de menselijke psyche die Bordewijk in zijn
verhalenn en romans gestalte geeft, komt veel meer overeen met
inzichtenn van Freud. Ik denk dan met name aan de band tussen liefde en
dood,, tussen Eros en Thanatos, tussen levens- en destructiedrift, zoals
verwoordd in Das onbehagen in der Kultur uit 1931, die Freud voor de
menselijkee soort onloochenbaar acht en die Bordewijk in individuele
levenss zoals bij voorbeeld van Bint en Dreverhaven zo exemplarisch
gestaltee geeft. Van belang voor juist de hier besproken novelle lijken mij
verderr de band tussen het vertrouwde en het verborgene en verbodene,
zoalss Freud die bespreekt in Das Unheimliche uit 1919, de passages uit
dee Voriesungen zur Einführung in die Psychologie uit 1916-1917 waarin
Freudd uitdrukkelijk wijst op het verschijnen van de ouders in de droom als
77

Voor de informatie over Jung ben ik te rade gegaan bij Henri F.EIIenberger The discovery of the
UnconsciousUnconscious Harper Collins 1970 z.p. Hieruit hoofdstuk 9 'Carl Gustav Jung and Analytical Psychology':
657-748. .

van
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keizerlijkee of koninklijke paren. (162-168) Freud wijst daarin ook op de
algemenee betekenis van het huis als symbool voor de gehele eigen
persoonn (168), en in de latere Hebreeuwse literatuur als symbool voor de
vrouw.. Ook noemt hij de stad als symbool voor de vrouw überhaupt.
(170-1711 )8
DeDe psychomachie
Inn 1998 verscheen De eenheid in de tegendelen: de psychomachische
verhaalwereldverhaalwereld van F. Bordewijk en de mythe van de hermafrodiet van
Doriann Cumps. Hierin wordt gesteld dat een groot aantal van de verhalen
vann Bordewijk niet of niet alleen de werkelijkheid verbeelden: ze zijn
fantastisch,, anderszins buitengewoon of bieden slechts de illusie van
realiteit.. Toch 'refereren ze in laatste instantie allemaal aan een psychologischh proces, dat aan het werk is binnen de verhaalwerkelijkheid.' (11)
Hett psychische conflict van de hoofdpersoon wordt niet als zodanig
beschreven.. In sommige gedeelten van het verhaal is de hoofdpersoon
slechtss passief aanwezig, hij of zij maakt de gebeurtenissen mee 'zoals
iemand,, in een droom, een dramatische voorstelling van de eigen
onbewustee problemen bijwoont'. (16) Cumps is bij de samenstelling van
zijnn corpus uitgegaan van de stelling dat 'een psychomachisch
scheppingsbeginsell ten grondslag ligt aan de verhaalwereld in deze
teksten.'' (11) In een laatste hoofdstuk benoemt Cumps de psychische
problematiekk van de personages in psychoanalytische termen van
castratieangstt en onopgeloste oedipale conflicten.
Zijnn stelling licht Cumps toe met een uitvoerige en overtuigende
analysee van het verhaal 'Confrontatie in het lattenprieel' uit de bundel
VertellingenVertellingen van generzijds. Dit modelverhaal ziet Cumps niet alleen als
psychomachisch,,

maar

confronterendd idee

ook als

ideomachisch. Er

wordt

een

verbeeld, namelijk dat een ieder het idee van

paarvormingg en van de hermafrodiet in zich draagt. Cumps maakt
duidelijkk dat de eenheid, uit de titel van zijn boek, behalve het mannelijk
enn het vrouwelijke element, ook droom en werkelijkheid, het verbodene

88

De genoemde literatuur over Freud is te vinden in Sigmund Freud Studienausgabe Fischer Verlag 1974.
DasDas Unheimliche Band IV: 241-275; Das onbehagen in derKultur Band IX: 191-270; Voriesungen zur
EinführvngEinführvng in die Psychoanalyse in Band I: 34-447; zie over de genoemde symbolen de pagina's 171-172.
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enn het geoorloofde, binnen en buiten, het verborgene en het
geopenbaarde,, verleden en heden, hoog en laag, duister en licht bij
elkaarr brengt.
Dee analyse van het modelverhaal levert het voorbeeld voor de
analysee van een groot aantal andere verhalen die Cumps uit Bordewijks
oeuvree heeft geselecteerd. Cumps onderscheidt op grond van interne
criteriaa drie categorieën: verhalen waarin maatschappelijke situaties en
processenn de waarneembare metaforische vorm bieden voor het 'in
wezenwezen zuiver psychologisch proces bij de held' (57-58); verhalen waarin
datzelfdee gedaan wordt door fantastische metamorfosen van mens of
decor,, en tenslotte een groep daartussen in, waarbij gedachtegangen of
dromenn van de held die vorm bieden, (mijn nadruk)
'Keizerrijk'' hoort niet tot de door Cumps uitgelezen groep van
psychomachischee verhalen, want het is volgens de auteur:
ZuiverZuiver mimetisch-realistisch van opzet; Bordewijk heeft er
jeugdherinneringenn in verwerkt die met het oog op een globalee studie van zijn scheppend proza weinig ter zake doen.
(55;; mijn nadruk)

Bordewijkk tovert echter met de 'oproep van de hoofdstad van weleer" uit
zijnn verbeelding de oude stad tevoorschijn met haar voor een groot deel
verborgenn en nu verdwenen maatschappelijke situaties en processen; de
novellee past mijns inziens daarom heel goed in de eerste categorie. Het
lijktt mij de moeite waard te onderzoeken of en zo ja hoe vruchtbaar
Keizerrijk,Keizerrijk, behalve als een 'oproep van de hoofdstad van weleer* ook als
eenn

psychologisch

proces,

dus

psychomachisch

en

als

een

confronterendd idee van paarvorming, dus ideomachisch gelezen kan
worden.. Dit kan voor de novelle verhelderend zijn, en is mogelijk ter zake
voorr de manier waarop Bordewijk überhaupt met het bouwmateriaal voor
zijnn literaire scheppingen omspringt. Ik stel me daarbij op het standpunt
datt literaire producten geen zuivere wezenskenmerken hebben, maar dat
hunn betekenis tot stand wordt gebracht door een aan zijn tijd gebonden
lezerr die bij dit werk strategisch gebruik maakt van kennis van literaire
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interpretatievee conventies en van andere (literaire) werken.9
Ikk zal bij de analyse van Keizerrijk gebruik maken van Cumps'
methodee voor zover hij de ingrediënten opsomt die hij altijd in de
'psychomachische'' verhalen aantreft, en voor zover zijn manier van
eenheidd in tegendelen zien instructief is. Het begrip paarvorming is niet
preciess omschreven door Cumps. Onduidelijk is of en zo ja in hoeverre
elkk individu androgyne trekken heeft, als wel dat sommigen als paar een
androgynee eenheid vormen. Ik laat dat probleem hier in het midden. Mijn
ideomachischee leeswijze zal inhouden dat ik zal onderzoeken in hoeverre
dee novelle een idee van paarvorming gestalte geeft. De modelanalyse als
methodee biedt verder weinig houvast vanwege het gebrek aan
systematiekk enerzijds en anderzijds vanwege de deels normatieve, deels
descriptievee status van de psychomachische kunstgrepen.10
Inn haar inleiding op de gezamenlijke aflevering van Style en
PoeticsPoetics over psychokritiek uit 1984 noemt Bal de manier waarop ik de
novellee wil lezen het specificatiemodel.11
Thee goal

of such interpretations is not to confirm the

psychoanalyticc content of the material, but to make explicit in
whatt ways the presumed subject exposes itself as existing
throughh various psychoanalytically theorized problems [...]
[Thee literary work] does not display the

psychoanalytic

concept,, then, but a unique version of it, which turns the book
intoo what it is. (246)
Voordatt ik met de analyse kan beginnen moet echter worden vastgesteld
watt het gebruik van de term psychomachisch voor consequenties heeft.
Cumpss geeft evenmin als Michel Dupuis aan wie hij zijn methode en de
termm ontleende, antwoord op de vragen wat de term psychomachie
betekentt en of en zo ja welke relatie er bestaat tussen deze term, deze

Maillouxx 1990:121-134. In zijn bespreking van De wingerdrank 'Kelders, cellen, tempels en stegen' had
Simonn Vestdijk al gewezen op het motief van het hermetisch - van de overige wereld min of meer ghettoachtigg afgesneden - afgesloten heiligdom, dat in al deze verhalen een rol speelt en op het 'onvermijdelijk
afstervenn van het uit de tempel uitgetreden leven'. (Vestdijk 1947:48) Ziee ook hoofdstuk 3.
100
Zie Van Luxemburg-Albers 1999 a; Grüttemeier 2000.
111
Zij doet dit naar aanleiding van de lezing van Verhoeff van Benjamin Constants' Adolphe. Zie Bal, Mieke
'Delimitingg Psychopoetics.' in Style: Volume 18, No 3, Summer 1984.
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methodee en de Psychomachia van Prudentius. Kennelijk betekent
'psychomachia'' bij beiden: strijd in de psyche, zielsconflict. Maar, de term
heeftt literair-historische connotaties die bij toepassing ook een rol spelen.
Enigee toelichting lijkt nuttig.
C.. S. Lewis bracht de Psychomachia, Prudentius' lange en
vermaardee allegorie uit de 5e eeuw na Christus over de strijd tussen
gepersonifieerdee deugden en ondeugden, in de jaren dertig van de 20e
eeuww opnieuw onder de aandacht. In zijn eigenn tijd en gedurende de middeleeuwenn genoot Prudentius als geleerd christelijk schrijver een grote
reputatie.. Grondige kennis van zijn werk werd en wordt echter bemoeilijkt
doorr de retorische aard ervan en door het feit dat het werk ontstaan is
tijdenss het verval van het Romeinse rijk, kennis van welke periode pas
weerr sinds de late achttiende eeuw bestaat.
Doorr de hernieuwde belangstelling voor Prudentius en zijn werk
werdd in verder onderzoek duidelijk dat Prudentius ook een geleerde
satiree leverde op Vergilius en dat personificatie in Prudentius' tijd meer
inhieldd dan dramatisering van een abstractie. Kenneth R. Haworth toonde
inn 1980 aan dat de vermeende abstracties, de deugden en ondeugden,
inn feite de goden en godinnen, de demonen, waren van de oude Romeinsee godsdienst, die in de tijd van Prudentius hoewel in verval nog steeds
aanzienn genoot. Schrijvend over de Psychomachia, laat hij zien dat
allegoriee als volgehouden metafoor de personificatie van een abstractie
niett nodig heeft.
Wanneerr ik de psychomachische methode van Cumps toepas,
dann zal ik ook met de psychomachische traditie rekening houden. Dat
will zeggen dat ik niet alleen volgens Cumps een gedeelte van het
verhaall zal lezen als de uitbeelding van een psychisch conflict van de
hoofdpersoon,, maar dat ik ook de mogelijkheden van allegorie en
personificatiee zal onderzoeken.
AmsterdamAmsterdam ten tijde van Keizerrijk
Dee ondertitel van de novelle 'oproep van de hoofdstad van weleer1 vraagt
omm een korte schets van die hoofdstad.12
122
Ik baseer deze paragraaf op de tekst uit 1921 van de Amsterdamse wethouder De Miranda en op de
informatievee dissertatie van Wagenaar uit 1990.
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Dee hoofdstad is Amsterdam van ongeveer 1890, vóór de gewelddadigee doorbraken en dempingen, vóór de verbreding van straten en
verlagingg van bruggen om de stad aan te passen aan de eisen van de
tram;; vóór de elektrische verlichting; nog nagenoeg geheel binnen haar
oudee grenzen, 's avonds en vooral in de winter vol flikkerend gaslicht;
Amsterdamm waar voornamelijk de geldhandel floreerde, en waar de
kamerr van koophandel het stadsbestuur had moeten overtuigen van het
nutt van een Noordzeekanaal. Amsterdam, dat als hoofdstad door de
rijksoverheidd werd veronachtzaamd en dat in ontwikkeling achterliep bij
hett koninklijke Den Haag en vooral bij de wereldhaven Rotterdam;
Amsterdamm dat nieuwbouw en grondverkoop aan op winstbeluste
projectontwikkelaarss over zou laten totdat de woningwet van 1901 aan de
grootstee excessen van revolutiebouw en verkrotting in de binnenstad een
eindee zou maken, een stad waar een vijfde van de pasgeborenen in het
eerstee levensjaar stierf en het sterftecijfer hoger was dan waar ook in het
land,, Amsterdam ook waaruit de rijkere burgerij in groten getale wegtrok
naarr Het Gooi en Kennemerland.
Watt betreft de betekenis van Amsterdam in dit verhaal van
Bordewijk,, is de samenvatting van belang die Anten in zijn proefschrift
overr Bordewijks poëtica geeft van de eisen die Bordewijk aan een auteur
stelt: :
Locatiess en andere componenten van de verhaalwereld
dienenn

in

een

zinvol

verband

te

staan

met

de

samengestelde,, met elkaar conflicterende denkprocessen
vann het hoofdpersonage. Het zijn dit soort relaties door
middell waarvan hij 'de diepten in de mens' op plastische
wijzee zichtbaarheid kon verlenen. (52)
Inn de derde scène van Keizerrijk, tijdens de tweede speurtocht van de
jongenn Harmen en het meisje Heintje door de Amsterdamse stegen,
denktt de alwetende verteller, naar aanleiding van het noemen van de
naamm van vele stegen, en ook van het Keizerrijk, over en voor Harmen:
Dee namen bezonken in hem. Hij zag de hoofdstad vol van

26 6

allervaalstee

woonhuisjes.

Ze

werden

voor

hem

het

wezenlijke.. Amsterdam, - Amsterdam, dat was wat je niet
noemde,, watje dikwijls niet wist. Achter de muren der veilige
hoofdstraten,, der prettige grachten lagen ze alom, hele
stedenn van sinistere huizen, in alle lichten van een
doodskleur.. (603)
Opvallendd in dit citaat is, dat wat hier over Amsterdam gezegd wordt,
vaakk als omschrijving van het in het onbewuste verdrongene wordt
gehanteerd:: wat je niet noemt en dikwijls niet weet.
Uitt de zeven scènes waaruit Keizerrijk bestaat'Het huis met
Harmenn en Heintje', 'Een speurtocht', 'Mist en de stad', Thans Keizerrijk',
Keizerrijk',, 'Een kist en een graf en tenslotte 'Nieuwe Keizerrijken', rijst
eenn beeld op van Amsterdam zoals we dat kennen van de schilderijen
vann Breitner en Israels en de foto's van Jacob Olie, maar wordt vooral
ookk het verdrongen negatief zichtbaar van de vele verkrotte buurten vol
stegen.. In de epiloog staat Harmen, vele jaren later wanneer hij als Van
Kortrijkk terugkeert in de stad, tenslotte, als een ziener, weer voor het
Keizerrijk: :

Staandee voor de woonwond die had geëtterd en was
verdroogdd zag hij de ondergang van de fiere stad welke oud
wistt te behouden en nieuw te scheppen, en een stad te
wezenn met een karakter, een hoofdstad. Niets was voor de
eeuwigheidd geschapen, ook dit niet.
Hijj zag een nieuwe armoede verrijzen - na hoeveel jaren enn daaruit een nieuw Keizerrijk. In een nieuwe zonloze era
werdd

uit

een

steegje

een

wereldstad,

werd

een

tragikomischee naam een schokkende profetie van noodlot.
Hijj zag het assige van mensen in het assige van huizen. De
Apocalypss der westerse stad in haar laatste stadium:
mensen,, arme, arme, stil gewriemel in een provincie van
steen.. Plat en tot alle horizonnen met het nietig opstaan van
huisjess een bloemhof van vaal verdoemd steen, bruin en
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grijs,, traag zacht wegkruimelend, waarin de laatste episode
derr westerse volksgemeenschap verklonk. Een dodenakker
bijj leven. Eén reuzig Keizerrijk. (620)

Dezee Van Kortrijk voorziet de ondergang van Amsterdam in zijn
Heraclitischee overtuiging die hij met zijn schepper Bordewijk deelt, dat
alless verandert en niets voor de eeuwigheid is.
Dezee ondergang wordt opgeroepen in een plastisch poëtisch
geschetstt beeld van een nieuwe stenen armoede, metonymisch voor
dee wereldstad überhaupt. De geciteerde passage wordt ingeleid door
eenn alinea over Van Kortrijk zelf en het veranderde Keizerrijk. Impliciet
wordtt daarin meegedeeld hoe hij de wereld als toneel bekijkt en ook
hoee hij tot een inzicht komt over zichzelf. Er lijkt een verband gelegd te
wordenn tussen de etterende wond in de binnenstad en de kankerende
episodee in zijn eigen bestaan:
Hijj keek door het nieuwe Keizerrijk van hier tot aan de lichte
zonnigee Spuistraat waar hij het verkeer in miniatuur zag
langsschietenn als door een binocle averechts tussen
kerendee gordijnen over de glimp van een toneel. Hij was een
zwaarmoedigg

man.

De

voorspoed

had

hem

geen

bestaansvreugdee gebracht De episode met het meisje had
dieperr doorgekankerd dan hij vermeende tot nu, tot dit
moment.. Toch kon hij haar niet haten ook niet heden. Haar
dreeff een vreemd dagschuw instinct, en iets zeldzamers
nog,, niet zuiver, wel rijk: verbeeldingskracht. (619-620)
Dee verbeeldingskracht van Heintje wordt 'niet zuiver" genoemd en Van
Kortrijkk heeft reden om Heintje te haten.

DeDe psychomachische

leeswijze

Dee methode van Cumps bestaat uit een interpretatieve analytische
leeswijze.. Hij constateert dat al de door hem geselecteerde verhalen in
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scèness zijn opgebouwd die aparte hoofdstukjes vormen, alle voorzien
vann titels. Hij demonstreert in deze verhalen hoe de belangrijkste
hoofdpersoonn in de regel door een zakelijk formulerende alwetende
vertellerr ten tonele wordt gevoerd, dat die hoofdpersoon gebukt gaat
onderr zware angstgevoelens die terug te voeren zijn op een existentiële
angstt voor de vrouw, met name voor de als hermafrodiet geïdealiseerde
vrouw, ,
aann wie een hersenschimmige, vervaarlijke rivaal vastkleeft,
diee nu eens met een straffende vaderinstantie wordt vereenzelvigd,, dan weer de onheilspellende gedaante aanneemt
vann een spooksel, en zelfs van de dood. (255)

Vervolgenss is er in deze verhalen een inwijding in een andere
toneelmatigee wereld die van de gewone wereld gescheiden is. De
bouwkundigee eigenaardigheden van zowel de vreemde wereld als die
vann de overgangen worden met grote aandacht beschreven. Wat zich in
diee nieuwe wereld afspeelt, meestal in een fantastische irreële sfeer
waarinn ook geheimtalen een rol spelen, kan gelezen worden als een
verbeeldingg van het zielsconflict van de hoofdpersoon, van zijn angsten
enn verlangens. Belangrijk is daarbij de persoon van de inwijder,
verbondenn als hij of zij is met het thema van de paarvorming en de figuur
vann de hermafrodiet. In dit verband spreekt Cumps over 'het spanningsveldd tussen de hermafrodiet als ideaalbeeld en angstbeeld'. Ter
afsluitingg herneemt de alwetende verteller zijn oorspronkelijke positie met
eenn bijvoegsel als een soort samenvattende epiloog.
Dee lezer treft al deze eigenaardigheden moeiteloos aan in
Keizerrijk:Keizerrijk: de alwetende verteller, de opbouw in hoofdstukjes met
epiloog,, een uitvoerig beschreven wonderlijk woonhuis, een vreemde,
angstaanjagendee verboden en verborgen stegenwereld inclusief een
geheimenisvoll cijfer, waarin het dagmeisje Heintje de angstige en bange
Harmenn inwijdt en rondleidt. Zij draagt in haar naam, zij het in miniatuur,
dee dood met zich mee. Beide kinderen vormen een roodharig paar.
Hoewell Heintje zeker niet als een hermafroditisch wezen wordt

29 9

beschreven,, neemt zij steeds in alle ondernemingen en uiteindelijk ook
bijj het afscheid, het initiatief. Dit laatste kan in Cumps' termen gezien
wordenn als een bij uitstek mannelijke eigenschap, temeer daar van
Harmenn uitdrukkelijk wordt vermeld hoezeer hij in de relatie 'lijdelijk',
hoezeerr hij passief was.
Cumpss wijst er op hoe in de door hem geanalyseerde verhalen de
auteurr met nadruk sommige elementen in de omgeving noemt die bij de
lezerr bevreemding wekken, die daardoor een

psychomachische

leeshoudingg bevorderen en die kunnen dienen als vooruitwijzingen. In
KeizerrijkKeizerrijk gebeurt iets dergelijks in de derde zin:

Maarr pal over het huis stond een kleine boom die slecht
groeide,, zorgvuldig driehoekig afgehekt tegen

uiterlijk

geweldd en toch kwijnend. (592)
diee een parallel krijgt in het tweede hoofdstukje, 'Een speurtocht', waarin
vann Harmen wordt gezegd:

Harmenn groeide slecht. Toch was hij zorgvuldig driehoekig
afgehektt door de genegenheden van zijn ouders en zijn
broer.. Hij scheen te lijden aan een tekort aan levenssap, hij
kwijnde.. (595)
Dee lezer lijkt nu van de tekst de aanwijzing te krijgen om Harmen en het
boompjee te identificeren. Volgens Cumps' methode opent de wederzijdse
identificatiee van boompje en jongen de wereld van de verbeelding wat de
mogelijkheidd biedt tot psychomachisch lezen: de lezer wordt uitgenodigd
omm een gedeelte van het verhaal ook te lezen als een uitbeelding van
eenn psychisch conflict.
PsychomachiePsychomachie en Keizerrijk 1
Mett de titel van het eerste hoofdstuk 'Het huis met Harmen en Heintje' is
doorr middel van alliteratie een literaire samenhang aangebracht tussen
dee jongen Harmen, het huis en het meisje Heintje, dat het nieuwe dag-
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meisjee van Harmens moeder blijkt te zijn. Dit retorische verband krijgt
nogg meer nadruk en een existentieel aspect als terloops van beide
kinderenn vermeld wordt dat ze roodharig zijn. In het huis vormt de
griezeligee grote kelder met het gaslicht voor Harmen een tegenstelling tot
dee vliering, heel hoog in het huis waar hij een lievelingsplek heeft.
Dee rode jongen Harmen lag nu heel hoog voor in het huis,
opp zijn buik in de goot met het kabeltouw. Het was een goot
gebouwdd op de vliering in het huis. Het touw liep er door
naarr het hijsblok met de katrol. Er was hier geen licht naar
dee straat, slechts het ronde gat met het touw liet de dag met
eenn reet naar binnen. Het huis helde naar voren, hij lag hier,
loodrechtt gemeten, óver de straat. Maar hij lag in het huis,
volkomenn gevaarloos, hij keek naar het ringetje licht rond het
hijstouw,, krijtschel winterlicht. Zijn benen hingen slap ter
weerszijdenn van de goot, hij lag hier graag, bewust van het
helee speelhuis onder hem, zijn griezelingen, zijn grenzen.
(593) )

Dee verrukkingen op deze plek in deze bijzondere positie vol
associatievee seksuele vooruitwijzingen, worden in één adem door
tegengesteldd aan de angst in bed, die nog meer nadruk krijgt door een
herhalingg met een zelfde formulering:

's's Nachts in bed was hij wel bang, dan snerpte in het holle
altijdd een politiefluit buiten, vlak voor de deur, en erger was
dann het verstikte geblaat van een kleine agentenhoorn
verderr weg als antwoord. Het huis werd extra bewaakt
omdatt men van de achterzijde in het bankgebouw zou
kunnenn komen waar zijn vader procuratiehouder was
'ss Nachts was hij dikwijls bang, het toetertje wou hij nooit
horen,, zijn stevig dicht gestopt oor ving het verwenst geluid
desondanks.. Hij dacht veel aan wolven en inbrekers,
benauwdee dromen kwelden hem vaak, hij werd nagezeten.
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Dezee nachtmerries verzweeg hij voor ieder. (593; mijn
nadruk) )

Dee verteller, in zijn rol van alwetende verteller meester over de gevoelens
enn gewaarwordingen van de jonge held, meldt hoe Harmen in het huis
mett andere jongens 'schrikspelen op de rand der verschrikking' speelt en
datt Harmen over die jongens een zekere macht uitoefent in zoverre ze
zijnn geweldige fantasieverhalen geloofden. Maar Harmen kan het met het
huiss alleen als speelmakker ook heel goed af.
Alss hij een zeer bange nacht had doorgemaakt, die de
anderee dag nog in zijn verbeelding nawerkte, klom hij graag
naarr de voorvliering en legde zich op de goot, meester over
hett vreeswekkende dat onder hem lag, begrensd. (594)
Inn de griezelige kelder komt hij zelden.
Err was tweeërlei dat hem extra deed huiveren. Een
kolenkelderr in een zijmuur, moorddadig zwart als het
machtigg luik terzijde werd gerold. Erger nog een zinkput
naastt de grauwe kolom op het niveau van de keldervloer,
mett een klapdeksel van hout. Het moest altijd neer zijn dat
menn niet in de put zou stappen en jammerlijk worden
neergezogenn in de catacomben der riolen. (594)

EenEen duister keldergat, moorddadig zwart, wegstromend zuigend
drabbigg water in verbinding met het water van de grachten, flikkerend
gaslicht,, een snerpend fluitje en het verstikte geluid van een hoorn
vormenn de ingrediënten voor de actieve verbeelding van de angstige
tienjarigee Harmen. Het zijn processen van buiten die binnendringen in
hett huis en waarover hij geen controle heeft. Het lijkt dat, wat de
ziekelijkk zwakke 'voor indrukken uiterst ontvankelijke' (596) jongen in
huiss bedreigend en verboden voorkomt, zich bij hem hecht aan
onbenoembaree angst.
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Datt geliefde huis, waarin hij zich veilig en vertrouwd voelt, de
speelmakkerr waarmee hij zich ook, als hij op de vliering ligt, identificeert,, lijkt ook een verruiming van hemzelf.13 Op de vliering, in de
nokk van het huis, heerst hij in zijn fantasie. De griezelige kelders met
hunn duistere verbindingen met het water van de grachten, manifesteren
dee verborgen gevaren en geheimen van het lichaam die in verbinding
staann met al het andere, met vrouwen, het leven van volwassenen en
dee dood, alles wat de stad met haar water en grachtengordels aan
verborgenss belichaamt. Ze vormen het omslagpunt waardoor, in
Freudss termen, das Heimliche, unheimlich wordt.14 De politiefluiten en
dee hoorngeluiden van de bewaking manifesteren de wereld van dreiging,, van gevaar, van verbod en vermaning, en verwijzen naar de
machtt van de mannen in de stad, naar het geld dat bewaard wordt
onderr leiding van zijn vader midden in het gebouw waarvan het
heerlijke,, veilige huis deel uitmaakt. Die geluiden voortgebracht door de
mannelijkee vertegenwoordigers

van de macht roepen bij hem

misschienn ook angst op voor de uit zijn familiegeschiedenis wel
bekendee (er 'waren twee meisjes heel jong gestorven'; 599) maar in de
eigenn ervaring nog onbekende dood.
Opp een dag ziet Harmen een meisje, 'een onbekende jonge
vrouw'' (594) zegt de tekst, gespannen in het gat van de zinkput kijken
waarvann het deksel is opgeslagen. Op deze plek vol seksuele
associatiess ontmoet Harmen zijn Cumpsiaanse psychomachische
inwijdster.. Drab en vuilgrijs zeepschuim worden door het flikkerend
gaslichtt beschenen. Harmen gaat naast haar staan: 'Ze keken samen
inn het gat. Hij had dit nooit mogen doen, maar ook nooit gedurfd.'(595)
Dee kinderen worden door de keukenmeid weggestuurd: 'Heidaar,
Heintje,, aan je werk alsjeblieft. En jij, Harmen, hou d'r niet van d'r werk
af.'' (595) Harmen bekijkt Heintje vanuit de vestibule:
Naa het stille moment bij de put was ze nu vol actie, sprin133

Vergelijk ook Freud: 'Die einzig typische, d.h. regelmSssige Darstellurtg der menschlichen Person als
Ganzess ist die als Haus.' Voriesungen zur Einführung in die Psychoanalyse, Band 1:162.
14
Ziee Freud: 'Das Unheimliche ist wirklich nichts Neues oder Fremdes, sondern etwas dem Seelenleben von
altersherr Vertrautes das ihm nur durch den Prozess der Verdrëngung entfremdet worden ist.' Das
Unheimliche,Unheimliche, Band IV: 264.
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gee rig, lacherig, lawaaierig, winderig, hard rood haar dat
sprongg en lawaaide als zij. Hij zou met haar wel kunnen
spelen.. (595)

Alss hij de volgende woensdagmiddag op zijn geliefde plek op de vliering
ligt,, klinkt de stem van Heintje:
'Pstt Harmen, kom mee. We gaan een boodschap doen. Je
moederr vindt het goed.'
Hijj keek om. Het licht van een achterraam op de vliering
lagg aan het rode hoofd. Het kwam net boven het trapgat uit,
hett lijf stond nog ten volle op de trap. Met zijn snelle
verbeeldingg in de richting van het macabere dacht hij aan
eenn los hoofd op een schotel dat lacht en babbelt in een
kermistent.. (595)
Hierr doemt de kermis op waarvan Kellendonk spreekt.15 Harmen fantaseertt Heintjes lichaam weg als in een kermisattractie; verdringt hij zo
ookk zijn nieuwsgierigheid? Verdringt hij wellicht zijn seksuele fantasieën?
Hijj ziet haar, net als het huis, als een speelmakker. Ze lijkt, in haar
roodharigee wildheid, een symbool voor het leven; tegelijk wordt Heintje
echterr in haar naam met de dood verbonden. Het lachende hoofd op de
schotell roept ook het beeld op van het dode hoofd van Johannes de
Doper,, gevraagd door Salomé. Zo gelezen verschijnt Heintje aan
Harmenn ook als femme fatale.16
Dee kinderen bezoeken in hun eerste gezamenlijke tocht,
beschrevenn in 'Een speurtocht', via de nu verdwenen Warmoesgracht
Tootje,, de oppassende zus van Heintje die bij een oude dame op de
Keizersgrachtt werkt. Die zeer oude dame is voorzien van een oorhoorn
enn Harmen, bij haar als met de dood alleen gelaten, vreest dat ze daarop
gaatt spelen. Heintje legt hem uit waarvoor de hoorn echt dient. Dan gaan
zee de winterkou weer in waar het stortregende uit 'het schel gestucte
plafondd van de winter". (596) Net als in Cumps modelvemaal krijgt het
155
166

Zie hierboven Inleiding pagina 14 en Kellendonk 1985: 21.
Ik dank deze laatste suggestie aan Anne Marie Musscnoot.

landschapp

een

toneelmatig

karakter,

als

een

aanwijzing

dat

psychomachischh terrein betreden wordt.
Samenn onder de paraplu, Harmen bewust van de prettige
warmee aanwezigheid van Heintje, gaan ze nu zonder ouderlijke
toestemmingg op de terugweg langs de Nieuwe Zijds Voorburgwal.
Daar,, onder leiding van de enthousiaste Heintje, ontdekt Harmen de
verborgenn en verboden wereld van de stegen met hun curieuze
namen,, waarvoor hij altijd blind is geweest, 'veilig tussen zijn ouders,
onwetendd van het zijwaarts kwaad.' (598) Met Heintje ontdekt Harmen
duss het kwaad. Welk kwaad wordt nog niet gezegd. Eén kromme
steeg,, de Sloterdijksteeg, gaan ze in, Heintje zacht zingend, de
beschermingg van de Burgwal achter hen latend. Harmen heeft geen
ogenn genoeg voor de vreselijke huisjes. 'Hij wou vragen te sterven,
maarr hij had geen stem, slechts een dikte.' (598) Ook Heintje lijkt bang,
zee zingt niet meer als er geen einde komt aan de steeg. Ze stoppen
voorr een allerverschrikkelijkst huisje met een 'angstwekkend' nummer
2499 en met de 'witte kadavergezichten' van vijf zes kinderen plat achter
eenn ruit. Dan ploft er 'een rotsblok van een stem' op de paraplu en los
vann elkaar rennen ze naarde bevrijdend heldere Burgwal.
Hett getal 249 is 'angstwekkend'. Bordewijk speelt graag met de
magiee van getallen. Freud noemt speciaal het getal 3 als symbool voor
hett mannelijk lid. Het getal 249 cirkelt in zijn driedeligheid om de drie
heen:: het eerste is één minder dan, het tweede is één meer dan, het
derdee is het kwadraat van drie. Binnen zo'n interpretatiekader is wat
Harmenn schrik aanjaagt, wellicht verborgen onzekerheid over zijn
mannelijkheid. .
Verderr zei de dood Harmen toen nog niets. In de een na laatste
scènee staat dat er zo: 'de dood zei hem nog niets'. (614) Maar toch
staatt er hier: 'Hij wou vragen te sterven' en hebben de kinderen achter
dee ramen van de steeg 'kadavergezichten'. Kennelijk voorvoelt Harmen
dee emotionele betekenis, het definitief andere van de dood en verbindt
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hijj de verboden en heimelijke tocht met Heintje, verbindt hij seksualiteit,
mett de gedachte aan de dood.17
Inn de volgende scène, 'Mist en de stad' maakt Heintje,
aangemoedigdd door de heerlijk griezelige mist, verder uit de buurt en
wandelendd door de mist, Harmen deelgenoot van haar uitgebreide
kenniss van de onderscheiden buurten met steegjes, en ook van het
Keizerrijk. .
Hijj had een groot ontzag voor Heintje die dit voor hem had
ontdekt.. Instinctief voelde hij haar aan zich verwant, vanaf
hett ogenblik dat hij haar boven de zinkput in de kelder had
gevonden. .
Zo'nn dapper meisje. Ze durfde meer dan hij, maar toch niet
alles.. (603)
Dee verwantschap met Heintje wordt door Harmen aangevoeld maar pas
veell later als Van Kortrijk zal hij beseffen dat de verwantschap behalve in
hunn rode haren, in de verbeeldingskracht school, in de daaraan gepaarde
avonturendd rang en de aantrekkingskracht van het griezelige, het dichtbije
maarr toch angstig makende verborgene, van het onzuivere ook, van het
ongenoemdee fantasieleven, van het verbodene. Pas dan zal hij beseffen
hoezeerr die gezamenlijke belevenissen en gelijktijdige, gedeelde
ervaringen,, hem definitief

met Heintje hebben verbonden in een

voorgoedd verborgen en verloren, verleden.
Inn dezelfde scène, 'Mist en de stad', laat vlakbij de Zeedijk - in de
rossee buurt - de oudste zus van Heintje, die niet wil oppassen, zich met
schorree stem horen. Alle doldriestheid verdwijnt uit Heintjes ogen en voor
evenn wordt het paar ontbonden:
Zee schrok, trok haar arm los, beduidde hem even opzij te
gaann en praatte met een vrouw. De schorre stem was veel
luiderr dan de hare. Hij verstond niettemin geen woord. Toen
177
Zie ook Vestdijk Muiterij tegen het etmaal in de bespreking van De Wingerdrank over Keizerrijk: 'Het
geïsoleerdee brok werkelijkheid, het afgezonderde templum', is hier het stegennet van Amsterdam geworden.'
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kwamm ze bij hem, de dolheid was uit haar ogen helemaal weg.
'Datt was me oudste zuster. Die past niet goed op. Bij me
ouwerss mag zie niet meer komen, bij me tante nog wel...Nou
alss de wind naar huis. Het Hol 'n andere keer. En denk d'r om,
wee zijn door de mist opgehoue bij de oude mevrouw.' (604)
Inn deze scène, waarin Heintje ook nog vertelt dat ze Hiekensauzer heet,
wordtt bovendien Harmens broer Niek geïntroduceerd, die Harmen naar
schooll brengt. Hij vormt het derde element naast de beide ouders in het
beschermendee hek rond Harmen. Hij wordt 'die kleine ratachtige'
genoemd,, 'die hij zich alleen als man herinnerde.' Daartussen waren de
tweee meisjes 'heel jong gestorven'. (599) De grote broer wordt geestig
maarr vreemd gekarakteriseerd: 'Niek was klein, maar hij droeg dassen
mett knopen als kolen, als ze hem verveelden gaf hij ze aan Harmen.' en:
'Niekk was klein, maar hij nam kolossale stappen.' (600) Lastig is het te
bedenkenn welke rol de broer Niek vervult in het verhaal en waarom hij zo
kolderiekk getekend is met zijn ratachtig voorkomen, zijn kleine postuur en
dee compensatie daarvoor in kolossale stappen en de vele groot
geknooptee en veelkleurige dassen die hij als ze hem vervelen aan
Harmenn schenkt. Welk spel met zijn ervaringen heeft Bordewijk hier
gespeeld?? Hoe, vraag ik me hier af, lagen de relaties tussen de
gezinsledenn in het gezin Bordewijk en hoe verhouden de verhaalfamilies
zichh onderling? Misschien dat een antwoord op die vragen ook een
oplossingg biedt voor de identiteit van broer Niek..
DrieDrie families
Hett gezin Bordewijk telde vier zonen, van wie de schrijver, Ferdinand uit
18844 de derde en Johann uit 1888, de laatste was. Tussen de oudste
twee,, Hendrik en Hugo, respectievelijk uit 1872 en 1880, was nog een
eerstee Johan geweest die niet ouder was geworden dan negen
maanden.. In leeftijd lijkt Harmen van Kortrijk dus op Hugo Bordewijk,
maarr het leeftijdsverschil met broer Niek lijkt meer op dat tussen Johann
enn Hendrik. Ferdinand Bordewijk was ziekelijk en verbeeld ing rijk als
Harmen,, maar slechts tien jaar oud toen hij het pand Singel 198 verliet.
Hett gestorven jongetje, Johan Bordewijk, is door de auteur vervangen
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doorr twee gestorven meisjes Van Kortrijk. Dat er geen meisjes in het
gezinn Bordewijk waren zal wel vaak onderwerp van gesprek en fantasie
geweestt zijn. Hendrik is degene met wie Ferdinand door het
Amsterdamsee Groot Hemelrijk loopt als hun wordt toegevoegd 'Heren
lopenn niet in steegjes' (XI 626), maar met Johann, bouwkundig ingenieur,
verkendee Ferdinand systematisch de Amsterdamse stegenwereld. (Vugs
150) )
Hett gezin van Harmen en Niek Van Kortrijk en de twee gestorven
zusjess woonachtig op Singel 198 tezelfdertijd als het gezin Bordewijk, is
duss door Bordewijk helemaal verzonnen. Het is echter wel op de literair
speelsee wijze van verdichting en verschuiving samengesteld met behulp
vann elementen uit het gezin Bordewijk. Doordat de auteur meisjes op
dezee droeve wijze introduceert, heeft hij de gelegenheid om het
doodsmotieff nog eens - zoals al eerder in de naam Heintje - gemakkelijkk te verbinden met Eros en tevens om evenwicht in de samenstelling
vann het gezin te bereiken.
Niekk is aardig en bezorgd voor Harmen als een tweede vader,
brengtt hem naar school, verschaft informatie, is bereid hem te gaan
zoeken.. Harmen lijkt een nakomertje, de broer vervult met regelmaat de
vaderroll in de verhaalwereld. De ouders staan, weliswaar bezorgd, op
afstand.. Wordt het volwassen worden voor de Voor indrukken uiterst
ontvankelijke'' Harmen nog ingewikkelder door de aanwezigheid van een
reedss volwassen broer? Of levert het grote leeftijdsverschil een
rechtvaardigingg voor de mogelijkheid van de avontuurlijke tochten van
Harmenn met Heintje die door een jeugdiger moeder zouden zijn
voorkomen?? Is Heintje behalve een alternatief voor een gestorven zusje
ookk een jeugdiger moeder, een dagmeisje voor zijn moeder, een
nachtmeisjee voor Harmen?
Dee twee fictionele gezinnen, dat van Harmen en dat van Heintje,
vormen,, hoewel beide kinderen - nog een overeenkomst - de jongste
zijn,, een tegenstelling. Het gezin van Harmen behoort tot de gegoede
burgerij,, dat van Heintje tot de werkende stand, en in de personen van de
tantee en de oudste zuster is Heintjes familie verbonden met de laagst
geclasseerden.. Heintje praat uitdrukkelijk Amsterdams. Het gezin van
Harmenn vertegenwoordigt de toonaangevende mannelijke wereld van het
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voornaamstee bestaansmiddel van de stad, de geldhandel. Het gezin van
Heintjee

vertegenwoordigt,

in

de

hiërarchische,

burgerlijke

standenmaatschappijj van Bordewijks verhaalwereld, een vrouwelijke
wereldd van ondergeschiktheid en dienstbaarheid. Het ene gezin kent
slechtss meisjes, het andere alleen jongens.
Niekk vindt als oudere broer zijn tegenpolen in de beide grote
zussenn van Heintje. Nieks degelijke kant, die van de bezorgdheid en het
kantoor,, spiegelt zich in de oppassende Tootje die de student met wie ze
verkeertt laat weten dat zij het met hem evenmin meent als hij met haar.
Niekss lichtzinnige en ratachtige kant, die van de satijnen, veelkleurige,
grootgeknooptee dassen - een overduidelijk symbool van mannelijkheid18
-- vindt een tegenbeeld in de eveneens roodharige zus die het slechte
padd is opgegaan, zich letterlijk in de verkeerde buurt ophoudt, en met wie
hett droevig slecht zal aflopen. Uitdrukkelijk noemt Heintje herhaaldelijk
hett Rattennest, dichtbij de Zeedijk, als één van de gevaarlijkste buurten
waarr ze Harmen dan ook niet zal brengen. Misschien frequenteert Niek
mett zijn vrienden wel de rosse buurten en bezoekt hij daar de vrouwen
vann plezier?
Dee ouders zijn in het verhaal slechts spaarzaam en abstract aanwezig.. Ze worden niet of nauwelijks beschreven en zijn tijdens de
gebeurtenissenn nooit lijfelijk aanwezig. Ze zijn er slechts in de vorm van
eenn bezorgd zinnetje van de moeder: 'Ben je niet te nat geworden? Trek
jee pantoffels aan.' (599), of als verontruste huisgenoten als Harmen laat
thuiss komt of ziek wordt, en in de herinnering aan een wandeling met zijn
vaderr en moeder, als hij zijn vader 'hoog boven zijn hoofd' hoort vertellen
vann de curieuze steegjes Groot en Klein Hemelrijk en ook van het Keizerrijkk waarlangs ze toen precies liepen en waar Harmen 'drassige brokken'
ziett van 'sombergroen' en 'angstige vlekken van rood'. (606) Ook de
ouderss van Heintje zijn slechts aanwezig als uitdelers van vermaningen
enn verboden. Heintje mag niet met haar niet oppassende oudste zus
omgaan,, die ook geen naam heeft in het verhaal, en evenmin haar tante
bezoekenn in het Keizerrijk, omdat die haar ouders 'te min' is, getrouwd
alss zij is geweest 'met 'n man die liep met 'n orgeltje en 'n aap.' (605)
188

'Die herabhangende und vom Weib nicht getragene Krawatte ist ein deutliches mannliches Symbol.' Freud
BandBand 1:169.
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Dee families van Harmen en Heintje worden dus beschreven als
statischee tegendelen, zowel in sociale status als in samenstelling. De
zussenn verhouden zich echter tot Heintje als Niek tot Harmen, een
parallellie,, die zich herhaalt in de functie en de afstandelijke beschrijving
vann de beide ouderparen, de positie van Harmen en Heintje in het gezin,
hunn beider rode haren en in hun beider verbeeldingrijkheid. Brengen de
roodharigee Harmen en Heintje met hun tochten in het 'zijwaartse kwaad'
wellichtt op dynamische wijze eenheid tot stand?
PsychomachiePsychomachie en Keizerrijk 2
Pass als de ervaring bij de Zeedijk wat naar de achtergrond is gedrongen
enn de kinderen weer behoefte krijgen aan zoiets spannends als hun
ervaringg in de Sloterdijksteeg, neemt Heintje het initiatief om toch het
Keizerrijkk te bezoeken waar haar tante woont. Dat gebeurt in de vierde
enn vijfde, centrale scènes, Thans Keizerrijk' en 'Keizerrijk', die beide
beginnenn met een beschouwing van de verteller. Deze beschouwingen
vattenn ook het passeren van enige tijd samen en daardoor worden de
scèness geïsoleerd binnen het verhaal:

Groterr dan de invloed van zijn ouders is soms op het kind de
invloedd van hun dienstboden. Dat roodzonnig, winderig,
stoeierigg Heintje had een sterke hang naar het duistere. Aan
haarr hand, aan haar arm doorleefde hij een episode die tot
dee merkwaardigste behoorde van zijn bestaan. De ganse
stadd werd nu enigermate zijn speelhuis. En echter was hij lijdelijk,, en de actie om hem niet buitengewoon, nauwelijks
hierr of daar geprononceerd. Hij zonk aan haar hand, aan
haarr arm, in een milieu van laagst-geclasseerden, een enkel
uur,, dat was zijn dieptepunt, - en hij steeg met haar tot zijn
normaall niveau. (604)

Dee metaforen van stijgen en dalen en van het spel leggen verband
tussenn de twee locaties, tussen het huis en de stegenwereld, tussen
binnenn en buiten - zoals eerder verband gelegd is tussen vliering en

40 0

kelder,, tussen Heintje boven en Heintje beneden - en vatten ook de
periodee van anderhalf jaar die Heintjes' verblijf in het gezin Van Kortrijk
ongeveerr duurt, samen.
Zoalss hij zich eerder, alleen, zijn huis had eigen gemaakt waar hij
Heintjee had leren kennen, zo eigent hij zich nu, samen met Heintje en
onderr haar leiding, de verborgen stad toe. Harmen is bezig kennis te
makenn met de wereld der volwassenen in een proces dat zich aan hem
voltrektt eerder dan dat hij het bewerkstelligt. 'Hij kon het niet ten volle
verwerken.'' (605) Pas de volwassen Van Kortrijk zal tot het inzicht komen
datt zich in deze periode tussen de twee verbeeldingrijke kinderen door
hunn tochten in een verboden en verzwegen wereld, waarover zij beiden
'meesterlijk'' liegen (613), een onverbrekelijke en voor altijd onmogelijke
bandd vormt. Heintje en Harmen, het dagmeisje en de burgerjongen, zijn
tott de dood verbonden.
Misschienn deelden ze nog meer in een geheim, onzuiver,
verbeeldingslevenn van seksuele spelletjes waarin Heintje ook Harmens
inwijdsterr is? Het woord 'onzuiver* en de gedachte aan haatgevoelens
diee de herinnering aan Heintje bij de volwassen Van Kortrijk oproept,
suggererenn deze mogelijkheid.
Diee eerste indruk van de Sloterdijksteeg hadden zij beiden niet
meerr terug gehad. Gelijk begerig zochten ze hem te
herkrijgen.. Heintje zei:
'Nouu gaan we naar 't Keizerrijk.' (605)
Inn het Keizerrijk woont de tante van Heintje met wie haar ouders niet
omgaan.. Haar oudste zuster, die van de schorre stem, komt er echter
wel.. 'Maar nou ben ik groot, nou doe ik wat ik wil.' (605) zegt Heintje en
zee gaan naar het onooglijk, bijna onzichtbare steegje vlakbij het paleis.
Harmenn herinnert zich plotseling, als ze er zijn, hoe hij ooit lang geleden
opp een avond met zijn ouders langs dit steegje is gekomen, dat zijn vader
verteldee van Groot en Klein Hemelrijk en van het Keizerrijk, waar je 'als
nett mens' niet in ging, hoe daar schimmig vrouwen te zien waren
geweestt maar vooral 'dikke soppige brokken groen, sponsachtig, iets in
dee hoogte, en meest lager vlekken rood, hardrood, knalrood. Wat was
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het,, wat was het?' (606)
Roodd en groen zijn de complementaire kleuren bij uitstek. Ze
verwijzenn naar de natuur, naar mannelijk en vrouwelijk, naar bloed en
naarr gras, naar leven en zomer, naar liefde en lust, naar geweld en dood.
Mett deze herinnering komen verleden en heden van Harmen bij elkaar,
dee zomer en de winter, de gewone en de verboden, verborgen wereld,
zoalss ook de families van Heintje en Harmen bij elkaar komen in hun
socialee afkeuring. De griezelige, verboden plek aan de ingang van het
steegjee buiten, 'dat wat licht kreeg van pasgevallen late wintersneeuw*,
verbindtt zich met zijn tegendeel, de veilige plek binnen op de vliering,
waarr 'krijtschel winterlicht' in een ringetje naar binnenviel. De abstracte
indirectee aanwezigheid van zijn moeder in het zinnetje: 'Zijn moeder had
dee sneeuw voorzien, zijn laarzen waren door kleine overschoenen
beschermd.'' (606) contrasteert sterk met de concrete lijfelijkheid van
Heintjee in de gedeelde beleving door het jeugdige paar van het
verbodenee wat volgt.
Opp dit moment dat Heintje bewust het ouderlijk gezag van zich
schudt,, stelt Harmen zich de indringende vraag, die een vraag naar
wezenlijkerr zaken lijkt af te dekken, naar de betekenis van de kleuren:
Hijj stond in de morsige sneeuw naast Heintje vergeefs te
zoekenn naar vergane kleuren. Hij keek naar haar op. Weer
dollee ogen. Ze hielden eikaars armen omkneld, de straten
warenn glad. In haar allerbinnenst resonneerde fijn en talloos
dee snaar der vrees. De dolste ogen. Hij voelde en zag het.
Hijzelff was ook bang, hij kon dat groen en rood niet verklaren.. Het steegje werkte heilloos.
'Watt sta je daar te kijken Hein, mot je d'rin of niet?'
Datt was de schorre stem. Heintje kromp van schrik, lachte
dann witjes.
'Alss je bij tante mot zijn ken je meegaan. Of heb je geen
hartt in je donder? Niemand zal je hier opvreten.'
Eenn
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oppaste...Harmenn schrok nog meer, Heintje had zich
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losgemaaktt en ging de vrouw na.
'OO God,' zei Heintje zacht, en scheen te wankelen.
Hijj zei niets, hij dacht hetzelfde. In het donker begon ze
zachtt en dapper te neuriën tussen haar tanden. (606-607)
Dee eenheid ligt los in tegendelen verdeeld. Heintje verkeert in een
gewetenscrisis,, die door Harmen in al zijn kinderlijkheid wordt nagevoeld
enn begrepen - hij weet wat Heintje denkt - zoals de verteller ons ironisch
laatt weten: 'Een vrouw die zo ruw sprak' en 'Maar ja, een vrouw die niet
goedd oppaste'. In het donker begon ze zacht en dapper te neuriën tussen
haarhaar tanden. Zo eindigt met een dapper besluit van Heintje dit
hoofdstukje:: ze maakt zich los van het ouderlijk gezag.
Dee volgende scène, 'Keizerrijk', opent, net als het vorige, met een
beschouwingg van de verteller. Als de pauze in een toneelstuk, verschaft
ookk deze aan de episode van het bezoek zelf zowel een grotere duur als
eenn geïsoleerde positie. Ging de vorige beschouwing over de invloed van
dienstmeisjess in het algemeen en over de invloed van Heintje op Harmen
inn het bijzonder, deze gaat over de stad, is in drie passages gedeeld, elk
retorisch,, en wel anaforisch, beginnend met Te dien tijde', wat de afstand
tott de verhaalwerkelijkheid vergroot. Deze beschouwing gaat over de
stad,, dat die nog niet echt groeide, dat er nog geen Woningwet was en
hoee het voorkwam:

datt een bouwertje kans zag van de gang nog een strookje in
dee lengte af te knijpen. Daarop gingen dan woninkjes
worden,, plat tegen de muur, gelijk mensen zich in de
schouwburgg achteruit drukken opdat laatkomers kunnen
passeren.. Het kwam voor dat een bouwer een erfje vond
vann een huisje in een slop, en op het erf werd een nieuw
huisje,, het ontving zijn licht uit een lichtkoker, zijn deur was
inn het andere.

en: :
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Tee dien tijde was een rondgang door de stad, échter de
gewone,, leerzaam voor wie wilde vaststellen hoever de ene
menss het met de ander durfde laten komen. Alom de kleine
oudbruinee asgrauwe huizen om mensen heen, veel asgrauw
ook.. Armoede ontkleurt egaal de woning, de kleding, de
huid.. (607)
Dee twee beschouwingen zijn verdeeld over het bezoek aan het Keizerrijk
datt centraal staat in de novelle. De invloed op het zielenleven van
Harmen,, het onderwerp van de eerste, en de uitbuiting en het
woonvervall het onderwerp van de tweede, worden zo bij dit bezoek aan
elkaarr gekoppeld. Achter Heintje en haar zuster gaat Harmen nu het
Keizerrijkk in en de woning van de tante binnen. Het woninkje in de
spelonkk lijkt in alles het tegendeel van het ruime woonhuis aan de gracht.
Daarr is de onvergetelijke tante, kolossaal, even breed als lang,
rechtzijdigg verlamd, met ogen als mosselschelpen19, de zus van Heintje
mett even rode maar opzichtig krullende haren, de mooie joodse
zigeunerachtigee 'koningin' Esther de Leonards en tenslotte de neef,
Barend,, 'fantasie in vet'.
Dann speelt zich voor de kinderen een interessante en bij uitstek
psychomachischee scène af. Neef Barend, kennelijk verliefd op de mooie
Esther,, is naar beneden gekomen om haar zijn schilderstukjes te laten
zien.. Hij heeft geen oog voor het kinderbezoek, dat er als toeschouwers
bijzit.. Esther bewondert maar geeft onder luid gelach de stukjes terug en
dee neef trekt na het maken van een platte grap af naar boven. Hij is
duidelijkk afgewezen.
Hett woninkje in de spelonk vertoont hier Tante en Barend, de neef
vann Heintje, even concreet en lijfelijk aanwezig als elders de ouders van
Harmenn en Heintje abstract en afwezig zijn. De vrouwen praten over
zakenn waarvan Heintje moet blozen: 'Het waren vrouwen die van het
levenn veel wisten.' Voor Harmen opent zich de mosselschelp:
Harmenn keek naar de oude vrouw. Hij zag het juist. Langzaam
' 99 Freud noemt de mosselschelp uitdrukkelijk als symbool voor het vrouwelijk geslachtsdeel. Band 1:165:
'Vonn Tieren sind wenigstens Schnecke und Muschel als unverkennbare weibliche Symbole anzuführen'.
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spletenn de schelpen en de polychrome mossel van het
rechteroogg kwam bloot. Het keek naar hem terwijl hij op de
puntt zat naast het meisje. (611)
Hett lijkt erop dat de beide kinderen, als in een droomgezicht, als op een
toneel,, te zien krijgen wat de toekomst hun zou kunnen brengen. Voor
Heintje,, de keuze te leven als haar zuster: van mannen afhankelijk en
schaamtevol,, of onafhankelijk als Esther; voor Harmen, geen keuze,
slechtss afwijzing als voor de schilderende Barend.' Ze gaan nog dikwijls
opp speurwegen.' heet het in de volgende scène, 'Een kist en een graf.
Maarr zo spannend als met het Keizerrijk werd het nooit meer:
Voorr Harmen was die steeg, dat bezoek de quintessens van
datt andere Amsterdam, het groot, verborgen, geheim, vaag
vreeswekkendd Amsterdam, zo anders dan de stad van zijn
ouderss en zijn jeugd. (613)
Eenn winter later sterft Heintjes oudste zuster.
Eenn paar weken later vraagt Heintje Harmen mee te gaan haar
zusterr te begraven. Het lichaam blijkt versneden op de snijtafel van medicijnenstudenten.. Zij weet dit alles van Tootje, die verkering heeft met een
student.. Heintje deelt de afkeuring van haar familie jegens haar zuster en
tantee niet: 'diep-in voelde ze de onrechtvaardigheid van vooroordeel.
Haarr enig bezoek had immers bewezen dat men in het Keizerrijk niet
slechterr behoefde te zijn dan elders.' Ze wil met Harmen samen de
laatstee eer bewijzen. Ze mogen van de voerman die de kist vervoert, mee
opp de kar, en met de zoon van een andere vrouw staan ze aan het graf.
Dee kist wordt door de voerman en een grafdelver het graf in gevierd.
Heintjee beseft wat 'De inhoud' is en zoekt steun bij Harmen. Op ironische
enn delicate wijze laat de verteller ons weten dat Heintje nu de steun van
Harmenn echt nodig heeft omdat ze meer van het gebeuren begrijpt en
betrokkenn is, maar de beleving is ook van Harmen: 'Haar hand was zo
lekkerr warm.' Het moment is plechtig: 'Koud en groot ging de wind door
zijnn haar.'
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Dee inhoud verschoof, viel dooreen.
'God!! ' zei grootogig Heintje en greep de hand van Harmen
'Helpp is effe.' zei de doodgraver. 'Daar leit 'n tweede schup.'
Driee mensen stil om het gat. De doodgraver en de voerman
breedbreed het gat vol losse grond. Ze traden, de heuvel
weggegraven,, de aarde aan. De pijp smookte haar
armoedigee tabakslucht bij golven in Harmens gezicht. De
pauperr stond als een beeld, pet af. Harmen ook. Koud en
groott ging de wind door zijn haar.
'Datt is dat,' zei de voerman.
'Julliee maggen wel mee tot de stal,' zei de voerman
grootmoedigg tegen de drie.
Heintjee had aldoor Harmen zijn hand gehouden. Haar hand
wass zo lekker warm in de kou. Een spoortje nat diamantte
langss haar wang. Snel veegde ze het juweel in haar
zakdoek.. (617)
Inn het begin van de laatste scène 'Nieuwe Keizerrijken' wordt verteld dat
Heintjee een maand later naar een dienst voor dag en nacht vertrekt, dat
dee kinderen vaneen gaan zonder afscheid 'met de onverschilligheid van
kinderen'' en dat Harmen kort daarop ernstig ziek wordt, 'hoog koortsend
enn ijlend'. In heldere ogenblikken en als hij beter wordt 'vond hij zijn
ledikantt des avonds vaak driehoekig afgehekt door de zorgen van zijn
ouderss en van Niek'. (617)
Inn de week van werkelijk gevaar liet Niek voor Harmen zijn
stamkroegenn en zijn avondvrienden met hun rottingen,
broekruiten,, daskolen geheel in de steek. Het scheen dat
Harmenn in koorts niets had verraden van zijn beheimse
gangen.. (617-618)

Harmenn is, suggereert de tekst, ziek geworden van verdriet en narigheid.
Hett afscheid was traumatisch.
Dee scène in het Keizerrijk met Barend die door de mooie Esther

46 6

werdd afgewezen, met de zuster van Heintje, die is dood gegaan, en de
tantee met de ogen als mosselschelpen, spookt misschien, als een
allegoriee voor zijn liefdesleven, door zijn hoofd. Hij groeit 'formidabel'
maarr 'hij bleef de kwijnende boom over de stoomspuiende fabriek.' (618)
Dann krijgt zijn vader vervroegd pensioen en gaan ze - zoals welvarende
burgerss in die dagen doen - buiten wonen.
HarmenHarmen groeide stil uit zijn jeugdgruwelen onmerkbaar weg
inn nieuwe sferen.
DeDe stad middelerwijl groeide uit haar gruwelen weg.
Eenn man liep er door, veel jaren nadien. Hij heette Van
Kortrijk.. Hij had vrouw, kind noch ouders, en een broer ver
wegg en vergeten. Zijn voornaam werd nooit genoemd. Hij
wistt die nauwelijks zelf. (618; mijn nadruk)

Dee tekst brengt Van Kortrijk en zijn ontwikkeling wederom in verband
zowell met de boom als met de stad. De stad is even 'formidabel'
gegroeidd als hijzelf. Harmens ontwikkeling, vereenzelvigd met de groei
vann een kwijnend boompje aan de gracht, lijkt een metafoor voor een
nieuwee groei van de stad. Harmen van Kortrijk personifieert de groei van
dee stad. Hij ziet hoe de stad na de oorlog nieuwe wijken heeft gebouwd,
eenn nieuwe stad waar de mensen ruim wonen, wijken die een hoofdstad
waardigg zijn, dat niettemin de stad van zijn ouders grotendeels haar
schilderachtigg karakter heeft bewaard ondanks het verlies van de
Warmoesgrachtenn Singel 198.
Datt verlies deert niet de stad, maar wel hem:
Dee derde stad die een korte periode zijn meest eigene was
geweest,, die voor hem de meest vergetene was geworden,
diee stad was verdwenen, verkocht, onteigend, gesloopt. Waar
dee krotten nog overeind stonden, scheef en verlegen, daar
wass het leven er toch uit weg. (619)
Ja,, het Keizerrijk was er nog, een ander, onbewoonbaar
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verklaard,, een opgeheven Keizerrijk, geschrapt van de lijst
vann het stadsleven. Doelloos, dwars lag het scheve steegje
naastt de nieuwe tijd. Zelfs als doorgang was het een onding.
Elkk kon het gruwbaar spleetje mijden, elk meed het. (619; mijn
nadruk) )
Slechtss een korte tijd, toen hij nog een angstig kind was dat de gevaren
enn mogelijkheden van het volwassen leven slechts voorvoelde, heeft
Harmenn de gruwelen van Amsterdam gezien en beleefd in een warme
intimiteitt die voor altijd verdwenen is, die dood is als het Keizerrijk. Zijn
liefdeslevenn is gestorven toen Heintje hem verliet; hij is met haar - een
paarpaar - tot in de dood verbonden. Hij keert terug als de volwassen Van
Kortrijkk van wie de kindertijd ontkend wordt, ook bijna door hemzelf: Zijn
voornaamvoornaam werd nooit genoemd. Hij wist die nauwelijks zelf. (618,)
Heintjee die in haar dappere driestheid ouderlijke vooroordelen van
zichh durfde afschudden, symboliseerde allegorisch, als een Esther van
dee arbeidersbevolking, de ondernemingslust van de zich vernieuwende
stad.. Die ondernemingslust heeft de samenwerking van volk en
bestuurderss nodig, een paarvorming die, door de ongelijk verdeelde
welvaartt in de stad, door de noodzakelijke uitbuiting van het ene deel van
dee bevolking door het andere in haar aard van wereldstad, toch haar
ondergangg in zich draagt, zoals Heintje in haar naam de dood
meedraagt. .
Zoo lijkt er met het verlies van Heintje, met het verlies van die derde
stad,, ook in Van Kortrijk iets afgestorven. Hij is zonder vrouw en kind,
innerlijkk zo zonder levenskracht, zonder levensvreugde, als het dode
Keizerrijk.. En het nieuwe leven van de stad, voorziet hij, zal eindigen als
hij,, omdat het leven van een wereldstad arme mensen aantrekt, en
noodzakelijkk als het noodlot, nieuwe Keizerrijken zal voortbrengen.
Ja,, het Keizerrijk was er nog, een ander, onbewoonbaar
verklaard,, een opgeheven Keizerrijk, geschrapt van de lijst
vann het stadsleven. Doelloos, dwars lag het scheve steegje
naastt de nieuwe tijd. Zelfs als doorgang was het een onding.
Elkk kon het gruwbaar spleetje mijden, elk meed het. (619)
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Zijnn allegorisch geheim geeft Van Kortrijk niet prijs, ook al kunnen wij als
lezerr het boompje aan de gracht als een metafoor zien voor het leven
vann Van Kortrijk, ook al verbeeldt Van Kortrijk een periode, of een deel,
uitt het leven van de stad, ook al lezen we het verhaal Keizerrijk als een
allegoriee voor Amsterdam, voor de wereldstad. Zieners als Harmen van
Kortrijkk maar vooral meisjes als Heintje Hiekensauzer lopen er velen door
Bordewijkss oeuvre.
Inn aansluiting op Kellendonks opvatting dat in Bordewijks verhalenwereld
vann vóór 1914, 'het pauperdom het onderbewuste van de burgerlijke
samenlevingg is', leid ik uit het mengsel van persoonlijke ervaring en
fantasiee waarvan Keizerrijk blijk geeft, de mogelijkheid af dat aan de
basiss van geheel Bordewijks verhaalwereld Bordewijks persoonlijke
ervaringg ligt van het leven in een grote laat-negentiende-eeuwse stad,
waarvann hij naar eigen zeggen nooit geheel is losgekomen, van de
verwevenheidd van seksuele en standsverschillen, van burgerlijkheid,
stedelijkee armoe en verval en van de ontkenning daarvan. De ervaring
vann angsten en fantasieën als kleine jongen in en vanuit Singel 198 in
hett Amsterdam van ongeveer 1890, gevangen en bezworen in een
magischee wereld van verbeelding, komt in zijn- verhaalwereld tot leven.
Dee verhalen die het resultaat zijn van dat proces vormen een bron van
literairee verrassingen.
Tussenn volk en burgerij in die verhaalwereld is veel raadselachtig.
Angstdromen,, wens- en koortsdromen komen in de verhalen voor. De
lezerr kan beslissen er ter verheldering psychomachisch en ideomachisch
doorheenn te lopen, zoals in de bovenstaande wandeling-vooraf is
gedemonstreerd. .
Bordewijkss rijke verhalenwereld, een modernistische dynamische
eenheidd in verscheidenheid, laat veelsoortige omzwervingen toe. Het is
eenn fascinerende wereld: de lezer moet reageren op nieuwe, vernieuwde
enn deels verborgen wijzen van betekenisgeven. Die fascinatie bleek
voorall bij het verschijnen van de roman Bint Een fascinatie die nooit is
verdwenen.. Bint is in de Nederlandse cultuur een fascinerend fenomeen.
Dee volgende hoofdstukken gewijd aan Bint, wandelingen door die

49 9

modernistischee wereld, beschouw ik als een zoektocht naar de bronnen
vann die fascinatie.

