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Dankwoor d d 

Datt ik niet eerder dan in maart 2002 mijn proefschrift verdedig, heeft 

zekerr te maken met mijn aangeboren en irritante neiging van alles niet 

opp de gepaste tijd te doen. Ik was al een maand te laat toen ik op de 

wereldd kwam. Ik heb geen klok in mijn hoofd, zegt mijn echtgenoot en 

mijnn moeder wist het al veel eerder: "Jij weet van voren niet dat je van 

achterenn leeft." Niettemin, als oma doctor te worden, temidden van een 

rijkee schare kinderen, schoon- en kleinkinderen, zie ik zelf als de 

verwezenlijkingg van mijn kinderideaal. Als ik 'groot' was, wilde ik 'leren 

enn kinderen krijgen'. 

Dezee plechtigheid zo gezegend te kunnen vieren, daarvoor ben ik 

dankk verschuldigd aan velen. Aan mijn ouders in de eerste plaats aan 

wiee ik dit boek in liefdevolle herinnering opdraag, generatiegenoten van 

Bordewijkk en beiden geboren en getogen in Amsterdam. De inzet 

waarmeee zij hun kinderen in liefde en met een groot gevoel van 

verantwoordelijkheidd in de harde jaren van crisis en oorlog hebben 

groott gebracht, dwingt nog steeds mijn bewondering en respect af. Ik 

benn dank verschuldigd aan mijn broers en mijn zus, die met 

belangstellingg van mijn publicaties kennis namen of uit de verte mijn 

gangenn aandachtig volgden en wier verwachtingen ik vandaag kan 

inlossen. . 

Dee onderwijzeressen en leraren die verantwoordelijk waren voor 

mijnn opleiding, hebben mijn plezier in leren in allerlei richtingen doen 

toenemenn en mij na de hbs-b en het gymnasium-a ook het 

wetenschappelijkee pad doen kiezen. Dat het Nederlands werd, berust 

opp toeval eerder dan op voorbereide keuze. De hooggeleerde Hellinga 

heeftt bij die studie met zijn voorbeeldige colleges vooral mijn kritische 

zinn gescherpt voor het 'aanbod' van de tekst. 

Vanwegee de grote sociale en culturele veranderingen die zich 

sindss mijn kindertijd in Nederland hebben voltrokken, resulteerde die 

kritischee zin in eerste instantie in enthousiast en betrokken en op veel 

plekkenn les geven, door mij ook gezien als vorm van deelnemen aan 

hett democratiseringsproces. Anderzijds leidde die kritische instelling tot 
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eerbiedigg en schroomvallig aarzelen en terugdeinzen bij het zetten van 

eigenn stappen op het wetenschappelijke pad. De wonderlijke 

organisatiee van het toenmalige studieprogramma Nederlands of eerder 

hett gebrek daaraan, bracht mij ertoe mijn belangstelling meer in den 

bredee te volgen. 

Vanaff die vroege dagen hebben de vurige en enthousiaste 

avondenlangee gesprekken met vrienden over literatuur en politiek, over 

kunst,, geloof en wetenschap, over Freud en feminisme, veel voor mij 

betekend.. Fred Smit, Tijs Pollmann, Tessel Pollmann-Schlichting, 

Doeschkaa Meijsing, Boudewijn Chabot, zonder hen zou ik niet zijn wie 

ikk ben. 

Mijnn vroeg overleden collega Joke Kool-Smit heeft mij met de 

doorr haar geïnitieerde beweging Man, Vrouw, Maatschappij, meer 

bewustt gemaakt van het breed gedragen maatschappelijke verzet 

tegenn deelname van vooral gehuwde vrouwen aan het 

maatschappelijkee en ook het wetenschappelijke bedrijf. Zonder de 

wetsveranderingg die mede op initiatief van het integere PVDA -

kamerlidd en bijzondere Haarlems gemeenteraadslid Joop Voogd tot 

standd is gekomen, zouden zwangere vrouwen nog langer geweigerd 

zijnn voor een ambtelijke functie zoals mij bij de sollicitatie bij 

Vertaalkundee in 1970 overkwam. Collega's op de scholen waar ik heb 

less gegeven met name Elja Schroder en Trees van Hussen, en op het 

Instituutt voor Vertaalkunde, later Vertaalwetenschap, vooral Frans de 

Haan,, deelden de problematiek en schonken mij met hun standpunten, 

argumentenn en inzichten, hun eigen creatieve manier van doen. 

Taalbeheersingg geven aan studenten Vertaalkunde en 

Vertaalwetenschap:: samen teksten, van welke aard dan ook, kritisch 

lezenn en analyseren, schrijfoefeningen verzinnen en corrigeren en 

zoekenn naar de beste vorm voor dit werk, heeft ongeveer dertig jaar 

niett aflatend mijn interesse gehad. Mijn naaste collega Agnes 

Zwaneveldd heeft de uitoefening van dat vak met haar altijd parate 

geestighedenn even zo lang gekruid. De in die lange jaren gegroeide 

vriendschapp met Fina Kooistra was voor mij van groot belang. Met Kitty 

Zwartt als hoogleraar heb ik de leukste en meest stimulerende jaren 

vann het Instituut voor Vertaalwetenschap beleefd. Genoten heb ik van 



contactenn met studenten ook nadat ze het Instituut hadden verlaten. 

Mett José Rijnaarts en Gerrie van Voorden is het intellectuele contact 

tott vriendschap uitgegroeid waarvoor ik dankbaar ben. 

Toenn de in het universitaire bestel ingebedde opleiding 

Vertaalkundee na een intensief proces van besluitvorming tot een 

doctoralee opleiding werd, besloot ik mijn wetenschappelijke basis te 

verbredenn en te verdiepen. Tijdens de opleiding filosofie is het vooral 

Maartenn van Nierop geweest die mijn oude plezier in leren verfriste en 

vann wiens colleges en manier van lesgeven ik veel heb opgestoken. 

Bijj Wim van den Berg heb ik de eerste resultaten neergelegd van 

hett onderzoek dat vandaag is afgerond. Zijn bedachtzame, intelligente 

enn vriendelijke vorm van begeleiden heb ik erg op prijs gesteld. Later 

heeftt John Neubauer een aantal hoofdstukken van belangrijk 

commentaarr voorzien. Ook de originele en creatieve manier van 

werkenn van Ernst van Alphen heeft mij in deze jaren beïnvloed. Mieke 

Bal,, wier opvattingen over vertellen voor mij richtinggevend en 

stimulerendd waren, heeft mijn onderzoek tenslotte tot de promotie 

begeleid.. De efficiënte manier van bespreken en haar inspirerend 

commentaarr maakten het werken aan mijn boek bijzonder aangenaam. 

Inn de laatste jaren heb ik vele verwanten, vrienden en kennissen 

mijnn eerdere versies van artikelen en hoofdstukken toevertrouwd met 

verzoekk om commentaar, of met hen de gang van het onderzoek en de 

problematiekk ervan besproken. Van hun waardevolle adviezen, 

suggestiess en commentaar heb ik dankbaar gebruik gemaakt. Zonder 

iemandd te kort te willen doen, noem ik hier met name Cor en Joop 

Albers,, Henk Sameel, Ditte en Rens Mensink, Marianne Kaas, 

Madeleinee Kasten, Adriaan van Mierten en Sabine van Wesemael. 

Mijnn oud-collega Anthony Paul dank ik hier voor de 

bereidwilligheidd waarmee hij de door mij in het Engels vervaardigde 

samenvattingg van mijn proefschrift heeft willen corrigeren, Maartje 

Geraedtss voor de vriendelijke vanzelfsprekendheid waarop ze mijn 

praktischee en technische verzoeken inwilligde en Joep Leersen voor de 

spontanee hulp op de tramhalte van lijn 2 bij het zoeken naar een 

pakkendee titel. De J.E.Jurriaanse Stichting en de M.A.O.C. Gravin van 

Bijlandtstichtingg dank ik voor de mogelijkheid gebruik te maken van de 
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doorr hen beheerde fondsen voor een bijdrage in de kosten van het 

drukkenn van dit proefschrift. 

Inn de huiselijke kring, in de schoot van de familie, uiteindelijk 

ontstondd de ruimte om onderzoek te gaan doen. Mijn kinderen als 

paranimfenn aan mijn zijde zijn daar het symbool van. De aanwezigheid 

bijj deze plechtigheid van mijn allerliefste kleinkinderen, van mijn 

schoonkinderen,, van mijn broers, zus, zwagers en schoonzussen en 

vann mijn dierbare meer dan schoonzus Antoinette, getuigt daarvan. 

Jan,, mijn vriend en levensgezel, die elk van mijn artikelen en 

hoofdstukkenn als eerste heeft gelezen, mijn onvoorwaardelijke steun 

enn eerste toeverlaat bij alle grote en kleine, literaire, theoretische en 

praktischee problemen, hem dank ik als geen ander. 
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Inleidin g g 

Ditt proefschrift bied ik aan in de vorm van een monografie over Bint 

vann F. Bordewijk, naar mijn inzicht een modernistische, en wel de 

eerstee succesvolle Nederlandse modernistische roman. 

Omm mijn inzicht reliëf te geven zal elk hoofdstuk een onderzoek 

naarr een aspect van de roman presenteren, steeds vanuit een ander 

theoretischh gezichtspunt en met een andere methode. Daarbij is het 

medee mijn oogmerk zo nodig commentaar te leveren op de gebruikte 

theoriee en methode, en bij te dragen aan de discussie over het 

instrumentariumm van de geesteswetenschappen. Vooral wil ik zo een 

bijdragee leveren aan het onderzoek van een klassiek werk uit de 

Nederlandsee letterkunde en eer betonen aan dit werk en zijn auteur. 

Hett proefschrift begint met een preambule, een door Bordewijk 

herhaaldelijkk gebruikte tekstvorm. Deze betreft de novelle Keizerrijk uit 

dee bundel De wingerdrank uit 1937. Ik onderzoek hierin, mede naar 

aanleidingg van een uitspraak van Frans Kellendonk over de inhoud van 

dee verhaalwereld van Bordewijk, of en zo ja hoe Bordewijk in deze 

novellee wensdromen en angsten gestalte geeft. Ik doe dit met behulp 

vann de psychomachische leeswijze, geïnitieerd door Michel Dupuis in 

19755 en uitgewerkt door Dorian Cumps in zijn dissertatie uit 1998. De 

bedoelingg van deze wandeling vooraf is, algemeen inzicht te winnen in 

eenn aspect van Bordewijks vertelwijze en in de aard van sommige 

hoofdpersonagess in zijn verhaalwereld, een aspect dat wortelt in 

Bordewijkss vroege jeugd in de Amsterdamse binnenstad. Ik ben van 

meningg dat angst voor lichamelijkheid en de relatie tot de vrouw de 

problematiekk uitmaakt van veel modernistisch werk en dat de 

verborgenn wijze waarop Bordewijk die in dit verhaal gestalte geeft, 

kenmerkendd is voor zijn modernistisch vertellen. Ook in Bint. Het 

onderzoekk naar de juistheid van deze opvatting volgt in hoofdstuk zes 

enn krijgt een vervolg in hoofdstuk zeven. 

Hett volgende onderzoek, hoofdstuk twee, begint met een 

beschrijvingg van de plaats die Bordewijk en Bint respectievelijk als 

modernistt en modernistisch gekregen hebben in de recente 

geschiedschrijving,, door Anbeek in Geschiedenis van de Nederlandse 
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literatuurliteratuur 1885-1985, in Nederlandse Literatuur een geschiedenis uit 

19933 en in Literatuur en moderniteit in Nederland van Frans Ruiter en 

Wilbertt Smulders uit 1996, vooral met het oogmerk te bezien of en zo 

jaa in hoeverre de plaats die Bint door deze geschiedschrijving is 

toegewezenn wijziging of aanvulling behoeft. Een onderzoek naar het 

gebruikk van de term 'modernisme' mondt uit in een uiteenzetting hoe 

enn waarom ik de term zal gebruiken: net als Anbeek en Anten, in 

overeenstemmingg met de opvattingen van Theo van Doesburg zoals 

gepropageerdd in De Stijl. 

Inn hoofdstuk drie volgt een selectief overzicht van de receptie 

vann Bint in de dagbladkritiek en de kritiek in de algemeen culturele 

tijdschriftenn tot aan Bordewijks dood in 1965 en in de 

wetenschappelijkee kritiek daarna, met het oog op de moderniteit van de 

roman.. De belangrijkste leeswijzen, argumentatie en discussies zullen 

mett de resultaten van mijn vorige twee hoofdstukken dienen als 

achtergrondd waartegen ik in de volgende hoofdstukken mijn lezing van 

BintBint zal presenteren. 

Hoofdstukk vier bevat een close-reading van het eerste 

hoofdstuk.. Na een korte beschouwing over de methode van close-

readingg lees ik het eerste hoofdstuk van de roman volgens deze 

methodee met als doel aan te tonen op welke wijzen in de roman met de 

traditiee wordt gebroken en welke lijnen zo voor de lezer worden 

uitgezet. . 

Inn hoofdstuk vijf wordt in een mimetische lezing de vraag naar 

dee pedagogiek van directeur Bint beantwoord in het licht van de 

maatschappelijkee omstandigheden van de jaren dertig en de discussies 

overr opvoeding en over het onderwijs in die dagen. Hierbij wordt 

gebruikk gemaakt van de toespraken van directeur Bint, van publicaties 

uitt de vroege jaren dertig van de hoogleraren pedagogiek Gunning en 

Kohnstamm,, de socialistische voorman Koos Vorrink en de jurist en 

tuchtrechtdeskundigee De Bie; daarnaast vooral van de dissertatie uit 

19988 van Saskia Grotenhuis over de discussie over het middelbaar 

onderwijss in Nederland tussen 1900 en 1970. 

Inn hoofdstuk zes wordt de rol onderzocht van de vrouwelijke 

personagess in de roman, hoe ze worden geïntroduceerd, hoe ze zijn 
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georganiseerdd en welke functie zij vervullen. Hierbij wordt verband 

gelegdd met de preambule en worden de consequenties onderzocht van 

eenn psychomachische leeswijze. 

Mett behulp van de theorie van Bakhtin worden in hoofdstuk 

zevenn intertekstuele, intraculturele en interdiscursieve relaties van de 

romann besproken. Verwijzingen naar stromingen, naar literaire genres 

enn vertelwijzen, naar relaties met schilderkunst en muziek, met 

individuelee werken en verwijzingen naar boodschap en zending worden 

geïnventariseerdd en op modernisme onderzocht. Daarbij wordt speciaal 

gebruikk gemaakt van twee essays van Michel Dupuis over Bordewijk 

enn Blokken uit 1976 en 1980, van de dissertaties van Hans Anten over 

Bordewijkss poëtica en Knorrende beesten uit 1995, van Beat Kissling 

overr Nietzsche als pedagoog uit 1992 en van Els Weyers uit 2000 over 

Nietzschee als verteller. 

Hoofdstukk acht betreft de beeldspraak. Met behulp van de 

theoriee van Paul Ricoeur zoals uiteengezet in La métaphore vive uit 

19755 en The Rule of Metaphor uit 1978 worden de metaforen 

geïnventariseerdd en geïnterpreteerd. In het licht van de resultaten van 

hett onderzoek uit de eerdere hoofdstukken, wordt de theorie van 

Ricoeurr aangepast, een plot beschreven en de wijze waarop deze 

modernistischh met behulp van de metaforen gestalte krijgt. 

Tenslottee worden in een conclusie de resultaten van de 

onderzoekenn gepresenteerd en de in de eerste hoofdstukken gestelde 

vragenn beantwoord. In een kubistische benadering is dan steeds op 

eenn andere wijze een perspectief geopend op mogelijke betekenis van 

dezee modernistische roman, als hommage aan de werkwijze van de 

auteurr van Bint 

Verantwoording Verantwoording 

Dee meeste hoofdstukken zijn meestal sterk gewijzigde en uitgebreide versies van eerder 

gepubliceerdee artikelen. De preambule verscheen in sterk bekorte vorm in Literatuur 2, april 

2001.. De hoofdstukken twee, drie en vier zijn uitwerkingen van "Wie of wat is Bint? Proeve van 

onderzoekk naar thema en structuur in Bordewijks Bint', uit Spektator 19, nr.2 juni 1990. 

Hoofdstukk vijf verscheen als 'Directeur Bint in discussie over het onderwijs' in Nederlandse 
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letterkundeletterkunde 4, november 1999. Hoofdstuk zes maakte in een eerdere vorm deel uit van De 

canoncanon onder vuur: Nederlandse literatuur tegendraads gelezen, onder redactie van Ernst van 

Alphenn en Maaike Meijer uit 1991 onder dezelfde titel: "Hoe Bordewijk de norm verstelt en de 

kinderenn van de schaduw aan het licht treden. Vrouwen in Bint.' Hoofdstuk zeven maakt 

gebruikk van 'Intertextualiteit in Bordewijks Bint', geschreven voor De Nieuwe Taalgids 36, nr.1, 

januarii 1993. 'De metaforen van Bint; Bordewijk in gesprek met Nietzsche en Ricoeur" 

tenslotte,, gepubliceerd in Forum der letteren 31, nr.4, 1990, vormt de basis voor hoofdstuk 

acht. . 
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Hoofdstu kk 1 

Preambul e 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 Keizerrij k 

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 benut-

ten. . 

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, vol-

strektt 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 uit-

gesproken.. 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 wingerd-

rankrank 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 Bor-

dewijkk 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 

5Anten1996:201 1 
66 Vugs 1995: 24. 



20 0 

hooggeschattee dieptepsychologie. In een bespreking van de auteur Van 

Oudshoornn uit 1949 kwalificeert Bordewijk diens roman Willem Mertens' 

levensspiegellevensspiegel als een 'hoogst oorspronkelijke staal van 

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. . 
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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 psycho-

logischh 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 ook als ideomachisch. Er wordt een 

confronterendd idee 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 glo-

balee 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 



23 3 

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 ghetto-
achtigg 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 mid-

deleeuwenn 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 Romein-

see 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  Keizerrij k 

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 geweld-

dadigee 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 
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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 vereen-

zelvigd,, 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 span-

ningsveldd 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 
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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 Keizerrij k 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, iden-

tificeert,, 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 drei-

ging,, 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, sprin-

133 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. 
14Ziee 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 fan-

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



36 6 

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 - gemak-

kelijkk 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 aan-

wezig.. 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 Keizer-

rijkk 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 Keizerrij k 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 lij-

delijk,, 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 
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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 verkla-

ren.. 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 vrouw die zo ruw sprak. Harmen ook was 

geschrokken.. Maar ja, een vrouw die niet goed 

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 medi-

cijnenstudenten.. 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 
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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 
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modernistischee wereld, beschouw ik als een zoektocht naar de bronnen 

vann die fascinatie. 
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Hoofdstu kk 2 

GeschiedschrijversGeschiedschrijvers  over  Bin t 

Thatt 'something happened' in it self is 
history;; that 'someone is telling someone 
elsee that something happened' is narrative. 
Shoshanaa Felman 1992: 93 

Inleiding Inleiding 

Sindss 1990 is Bint een modernistische roman. De overdracht van 

autoriteitt in de geschiedschrijving van de Nederlandse literatuur van 

hett vierdelig handboek van Gerard Knuvelder, aan drie nieuwe 

geschiedenissen,, heeft na een halve eeuw, voor een stille revolutie 

gezorgd.. De drie nieuwe, in opzet verschillende, geschiedenissen van 

dee Nederlandse literatuur noemen Bint en Bordewijk, zij het niet zonder 

onderlingee tegenspraak, modernistisch. Daarmee krijgt het boek na 

eenn halve eeuw de status die het toekomt: het is de eerste succesvolle 

modernistischee Nederlandse roman. 

Doorr de aard van deze geschiedenissen blijft deze revolutionaire 

beweringg echter onderbelicht en dreigt de roman met deze hoofdrol 

tochh achter de coulissen der geschiedenis te verdwijnen. 

HandboekHandboek  tot  de geschiedenis  der  Nederlandse  letterkunde 

Knuvelderr bood nog een totaaloverzicht vanuit een centrale katholieke 

visie.. Hij besteedde in het vierde deel van zijn handboek, een kleine 

vierr pagina's aan Bordewijk20. Bint wordt tezamen met Blokken en 

KnorrendeKnorrende beesten in een halve pagina weinigzeggend en ten dele 

onjuistt besproken. De roman behandelt volgens Knuvelder het 

ordeprobleemm op een school waar de directeur, reagerend op 'de 

zwakheidd van het verwekelijkte humanistische opvoedingsideaal' in het 

anderee uiterste van een Spartaanse tucht vervalt 'waarin de 

persoonlijkheidd ten onder gaat.' De drie korte romans hadden sterk de 

aandachtt getrokken door de 'zeer strakke stijl' met plotselinge 'hoogst 

200 In de laatste herziene versie van 1961 ontbreekt Bordewijk. Knuvelder had daarin alleen die schrijvers 
opgenomenn die voor 1916 reeds publiceerden. 
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merkwaardigee beelden'. Even belangrijk was echter de grondgedachte 

diee Bordewijk steeds nadrukkelijker zou presenteren: 'de ontwaarding 

derr persoonlijkheid door buitenpersoonlijke machten'.21 

GeschiedenisGeschiedenis  van de Nederlandse  literatuur  tussen  1885 en 1985 

Inn Geschiedenis van de Nederlandse literatuur tussen 1885 en 1985, 

uitt 1990, wil Ton Anbeek, in tegenstelling tot Knuvelder, historisch zijn 

inn die zin dat hij de normveranderingen wil bespreken in de literatuur 

vann slechts één periode. Individuele auteurs zoals Bordewijk en 

afzonderlijkee teksten als Bint, zijn voor Anbeeks opzet alleen van 

belangg 'voor zover ze passen binnen een bepaald conventiesysteem 

enn vooral: voor zover ze tot een verandering van die normen bijdragen.' 

Dee na-oorlogse Bordewijk ontbreekt; de vooroorlogse is aanwezig met 

zess werken; Bint krijgt daarvan de meeste aandacht. 

Sprekendd over 'onze enige echte, onvervalste modernist' Theo 

vann Doesburg, citeert Anbeek deze uitvoerig waar hij in 1918 in een 

recensiee een modernistisch avant-garde programma voor de roman 

schetst:: het tempo ligt er hoog, er wordt niet gepraat maar gehandeld, 

'hett Woord, de taal, beeldt door de afwezigheid van veel woorden'. 

Anbeekk stelt dan: 

Hett zijn deze ideeën die pas na 1930 in de Nederlandse 

literairee wereld gaan domineren en hun meest overtuigende 

uitwerkingg vinden in bij voorbeeld Bordewijks Bint (1934) -

Vann Doesburgs woorden doen sterk denken aan de tirades 

vann Bordewijks romanfiguur over de taal. 

Inn dit citaat waar 'bij voorbeeld' naast de superlatief een wat 

eigenaardigee relativering is, wordt Bordewijk en met hem zijn 

personage,, directeur Bint, gekarakteriseerd als avant-gardistisch 

modernist.22 2 

Dee dan volgende pagina's over Bordewijk maken deel uit van 

Anbeekss hoofdstuk over Forum: 'De vent. "Forum" over proza en 

211 Knuvelder 1976: 345. 
222 Anbeek 1990:123. 
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dee leraren over taal, die hij in zijn geheel citeert, noemt Anbeek 

vervolgenss 'een geloofsbelijdenis van het modernisme'. En dan: 

Voorr een oppervlakkig lezer is dat de taal van de roman 

BintBint hortend, oer. In werkelijkheid wordt ook in deze tekst 

vann Bordewijk de 'zakelijkheid' ondermijnd door de 

metaforiek.. (163) 

Zakelijkheidd en hardheid lijken hier met modernisme gelijkgesteld. De 

oordelenn van Ter Braak lijken toch aan Anbeek niet helemaal te zijn 

voorbijgegaan. . 

Anbeekk stelt overigens nog dat Ter Braak en Du Perron door hun 

opvattingg van het schrijverschap 'als hoogst persoonlijke stellingname' 

geenn oog hadden voor bijvoorbeeld spelen met intertekstuele 

verwijzingen.. Hij zegt dit laatste naar aanleiding van Vestdijk maar het 

argumentt is mijns inziens ook van toepassing in het geval Bint 

Anbeekk besluit - na bespreking van Rood paleis, De wingerdrank 

enn Karakter- als volgt over Bordewijk: 

[De]] thematiek vindt zijn pendant in de taal; schijnbaar 

zakelijk,, in werkelijkheid grillig in zijn fantastische 

beeldspraak,, waarin het menselijke en anorganische 

stuivertjee wisselen.24 

Anbeekk heeft met zijn betoog duidelijk gemaakt dat Bordewijks roman 

BintBint door Ter Braak gebruikt is als argument, als steun bij zijn pleidooi 

voorr een op originaliteit en persoonlijkheid berustend schrijverschap. 

Datt Ter Braak door zijn vooroordelen tegen de beoefenaren van de 

Nieuwee Zakelijkheid deze modernistische roman ook tekort deed, geen 

oogg had voor experimentele en speelse elementen en dat het 

contemporainee oordeel over Bint vanuit nieuwe preoccupaties 

aanvullingg en wijziging behoeft, is een consequentie die in Anbeeks 

betoogg impliciet blijft. 

23Anbeekk 1990:168; zie ook hoofdstuk 7. 
244 Anbeek 1990:161-165. 
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poëzie',, dat de kritische werkzaamheid van vooral Ter Braak en Du 

Perronn in dat tijdschrift bespreekt met hun criterium: de originaliteit van 

dee vent of persoonlijkheid. Anbeek plaatst Ter Braaks recensie van Bint 

enn diens argumentatie in deze context maar lijkt zelf niet geheel los van 

Terr Braaks oordelen over moderniteit in de literatuur. Bordewijks 

beknoptheidd past in Ter Braaks 'strijd op twee fronten* tegen enerzijds 

dee naturalistisch nabloeiende, realistische, psychologisch uitweidende 

'huiskamerromans'' anderzijds tegen 'het modieuze modernisme van de 

Ehrenburg-epigonen'.. Met omschrijvingen als 'de firma Ehrenburg & 

Co'' voerde vooral Ter Braak kruistocht tegen de romans die 

geschrevenn zouden zijn in navolging van Ehrenburgs 10 PK: het leven 

derder auto's uit 1929. 

'Impressionistisch'' en met een beroep op persoonlijkheid dat, 

volgenss Anbeek en mijns inziens terecht, niet meer zegt dan 'dit boek 

overtuigtt mij'(161) stelt Ter Braak dat er bij Bordewijk geen sprake is 

vann navolging of van een maniertje zoals bij de nieuw-zakelijken, dat 

'dienss stijlmiddelen modern zijn, maar niet 'opzettelijk modernistisch'. 

Overr Bordewijk en zijn stijl, over Bint en modernisme, is Anbeek 

zelff niet duidelijk. Hij schrijft eigenschappen van Bordewijks 

personagess of van zijn tekst aan Bordewijk zelf toe, zoals in: 

Onmiskenbaarr valt Bordewijks geobsedeerdheid door 

hardheid,, tucht, mannelijkheid versus sentimentaliteit 

makkelijkk te verbinden met bepaalde literaire opvattingen die 

vlakk voor en in het interbellum opgang maakten. Men kan 

denkenn aan het Italiaanse futurisme, maar deze ideeën 

warenn blijkbaar algemeen aanwezig. (161) 

Naarr aanleiding van Blokken stelt Anbeek: 'de zogenaamde 

zakelijkheidd van zijn taal wordt vanaf het begin ondermijnd door de 

beeldspraak.'' (162) En door de 'animale beeldspraak', die Bordewijk 

'aann het Duitse expressionistische proza lijkt te hebben ontleend' wordt 

dee 'hardheid ondermijnd'. (162) 'Zakelijk' lijkt hier met 'hardheid' te 

wordenn geïdentificeerd. Sommige uitspraken uit Bints toespraak tegen 
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NederlandseNederlandse  Literatuur,  een geschiedenis 

Hett wetenschappelijke 'Gesamtkunstwerk' uit 1993, dat Nederlandse 

Literatuur,Literatuur, een geschiedenis vormt, biedt een losse verzameling van 

1500 data. Het zijn data die refereren naar gebeurtenissen waaraan 'in 

dee bijbehorende essays betekenis [wordt] toegekend', (v) Ze zijn 

gekozenn door een redactie die er, in de woorden van de 

hoofdredactrice,, 'bedoelingen mee had'. Uit de afsluitende bijdrage van 

Anbeekk en de hoofdredactrice, Schenkeveld - van der Dussen, blijkt 

datt althans één van de bedoelingen van de redactie is geweest te 

tonenn 'waarmee de Neerlandistische geschiedschrijving in de laatste 

decenniaa bezig is geweest.' (v) Door dit uitgangspunt werden de 

auteurss eerder tot elegant samenvatten, vertellen en parafraseren 

aangezett dan tot de uiteenzetting van een verhelderende eigentijdse 

visiee op de feiten. 

Hanss Anten stelt als Bordewijk-deskundige in zeven pagina's het 

evenementt centraal, dat in 1935 Dirk Coster in zijn tijdschrift De stem 

hett artikel 'Bint, of de kroning der schoften' publiceert. Anten geeft de 

discussiess over de strekking van Bint weer, snijdt de kwestie van 

Bordewijkss al of niet behoren tot de Nieuwe Zakelijkheid aan en brengt 

hett kritische werk van Bordewijk ter sprake. 

'Ongetwijfeldd is Bint van F. Bordewijk een van de meest 

controversiëlee romans uit de Nederlandse literatuur van de twintigste 

eeuw.'' begint Anten zijn uiteenzetting. Hij stelt dat Bordewijk met deze 

romann eindelijk zijn naam vestigde in de literatuur en bovendien als 

eerstee op overtuigende wijze de modernistische, antimimetische 

opvattingenn [verwezenlijkt] die ruim tien jaar eerder waren 

geformuleerd,, met name door Theo van Doesburg in zijn kruistocht 

tegenn de slaafse werkelijkheidsnabootsing in de beeldende kunst en de 

literatuur.. (670) 

Behalvee met 'antimimetisch', geeft Anten zijn invulling aan het 

begripp modernistisch als hij wijst: 

[o]pp de geringe omvang, [van Bordewijks drie romans AVL] 

opp de vergaande uitdrukkingsconcentratie, de beeldend-
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personifiërendee metaforiek, de afwezigheid van een 

doorlopendee intrige met een centraal personage, het 

daarmeee samenhangende ontbreken van psychologische 

explicaties,, en de kritische aandacht voor facetten uit het 

'moderne'' leven. (670) 

Dee grote directheid waarmee Bordewijk over zijn persoonlijke -

antii Jan Ligthart - visie op pedagogiek sprak, in het interview voor een 

schoolkrantt gepubliceerd in het Weekblad voor gymnasiaal en 

middelbaarmiddelbaar onderwijs, heeft volgens Anten de morele agitatie over Bint 

inn de hand gewerkt. 

Inn die discussie mengde zich dan Dirk Coster. Deze 

vertegenwoordigerr van een humanitair-idealistische literatuuropvatting 

kwalificeerdee alle moderne literatuur waarin geen expliciete aandacht 

werdd geschonken aan 'hogere' levenswaarden, als nieuw zakelijk. 

Antenn citeert Coster als hij het systeem van directeur Bint een soort 

vann 'nieuw Nederlands nazi-systeem' (673) noemt, dan direct van het 

werkk naar de auteur overstapt en daarbij niet nalaat te schelden en 

Bordewijkk van verheerlijking van 'ploerten en aberraten' (673) te 

beschuldigen.beschuldigen. Costers morele verontwaardiging en zijn 

literatuurbeschouwingg maakten hem volgens Anten blind voor de 

literairee strategieën die 'de vermeende fascistoïde strekking van de 

romann ondermijnen'. (673)25 Hij vestigt in dit verband de aandacht op 

hett thema van de ondergang, dat Bordewijk - in een brief aan Van 

Vrieslandd opgenomen in diens inleiding op zijn werk - als typerend voor 

all zijn romans naar voren brengt. Hij wijst op Bordewijks voorkeur voor 

nuancee en ambivalentie en op diens nadruk op het belang voor een 

schrijver,, van de kracht van het zwijgen. 

Lezerss van Bint als Coster, die deze principes niet erkenden, 

kunnenn volgens Anten gemakkelijk ontsporen, vooral omdat Bordewijk 

inn Bint inspeelde op de actualiteit van dictaturen in Europa en op de 

recentee nationaal-socialistische machtsovername in Duitsland, die de 

democratiee en de humanistische waarden van de Europese cultuur 

Hett lijkt mij niet eenvoudig een vermeende strekking - al of niet fascistisch - te ondermijnen. In hoofdstuk 
vierr zal ik betogen dat Bints programma noch fascistisch noch fascistoïde is. 
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bedreigden.. Coster zag niet de 'literaire inkleding van groteske en 

satire,, waarmee Bordewijk ideologische noties als leidersbeginsel, 

élitegedachte,, uniformiteit, discipline, orde en tucht indirect onderuit 

haalde'' en zag daardoor 'Bordewijk en zijn roman in zekere zin als 

kwartiermakerss voor het nationaal-socialisme in Nederland'. (674) 

Voorr Bordewijk was het betoog van Coster (en van A.M. de 

Jong26)) in flagrante strijd met de drie eisen die hijzelf aan elke criticus 

stelt:: onpartijdigheid, voorzichtigheid en bekwaamheid. Coster en De 

Jongg hadden geen aandacht besteed aan de val van Bint, aan diens 

ontdekkingg van zijn geweten, noch aan de persoon van de leraar de 

Breee door wiens ogen veel van het vertelde wordt gezien. Zij hadden 

dee roman gelezen niet als een groteske uitvergroting maar als een 

realistischee beschrijving, die originaliteit en verbeeldingskracht geen 

kanss gaf. Anten besluit zijn tekst over het evenement elegant als volgt: 

Dee vele en veelsoortige ambiguïteiten staan er garant voor 

datt 'de majestueuze arabesk van het vraagteken' ook deze 

groteskee roman siert. In dit opzicht bestaat er geen 

discrepantiee tussen Bordewijks bedoelingen en de tekst. De 

'wetmatigheidd van het ongewisse' die hij in het werk van 

anderenn zo waardeerde, is een intrigerende constante in zijn 

eigenn oeuvre. (675)27 

All met al blijft het modemisme van de roman bij Anten wat in de 

somberee lucht hangen van de intentionele discussie over de strekking 

vann Bint. De keuze van dit evenement en de behandeling ervan tonen 

aann dat behalve een consequent realistische leeswijze als die van 

Coster,, een even consequent intentionele en biografische leeswijze 

vann lezers als Anten, nog steeds de discussie beheerst. Dat de roman 

modernistischh was in de avant-gardistische geest van Van Doesburg 

enn als zodanig geslaagd, wordt gesteld, maar dat de roman dan ook de 

eerstee succesvolle modernistische roman is in de geschiedenis van de 

266 A.M. de Jong besprak de roman uiterst negatief voor de VARA-radio. Deze bespreking is verloren 
gegaan. . 
7777 Anten 1993: 669-675. 
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Nederlandsee letterkunde en wat dat zou kunnen inhouden, verdwijnt 

weerr achter wat de redactie historisch relevanter achtte. Het verdwijnt 

inn het zwarte gat van de historische opzet van deze geschiedschrijving 

vann de Nederlandse literatuur zonder verhaal. 
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LiteratuurLiteratuur  en moderniteit  in  Nederland  1840-1990 

Ruiterr en Smulders gaan bij hun schets van 'hoe de maatschappelijke 

moderniseringg met de ontwikkeling van de literatuur is verweven', (9) 

uitt van een stelling van George Steiner uit 1970 dat onze postmoderne 

cultuurr de uitkomst is van een ontwikkeling waarbij een klassiek en 

hiërarchischh waardenstelsel plaats heeft moeten maken voor een 

genivelleerde,, democratische en pluralistische 'postcultuur", zonder dat 

zijj overigens de laatste term en het negatieve oordeel dat daarin 

beslotenn ligt, overnemen. 

Moderniteitt is in hun opvatting 'een veelomvattend en 

ongrijpbaarr fenomeen [...] de biotoop waarin de moderne literatuur 

floreertt (en soms verpietert)', en modernisering 'het netto-effect van 

elkaarr versterkende en tegenwerkende intenties.' (15) Bij het trekken 

vann historische lijnen en het schetsen van de maatschappelijke context 

vann de literatuur in de anderhalve eeuw waarover ze spreken, nemen 

zee de belangrijkste tijdschriften, de discussies daarbinnen en de 

belangrijkstee redacteuren en medewerkers als richtsnoer.28 

Dee auteurs maken in het interbellum, naar de reactie van 

schrijverss en intellectuelen op de eerste wereldoorlog en op de 

ontstanee massamaatschappij, een onderscheid tussen vulgo- en aristo-

modernisten.. Men is het een of het ander. Dat is afhankelijk van of men 

respectievelijk: : 

warss van franje, van pretenties en mooie woorden zocht [...] 

naarr een nieuw gemeenschapsideaal ofwel naar een 

standpuntt dat zó sceptisch was dat de kans op een nieuwe 

misrekeningg minimaal zou zijn. (202) 

Voorr de laatste groep is Forum het tijdschrift, waarin een elite voor een 

elitee schreef op basis van een sceptische wereldbeschouwing, 

waarvoorr niets heilig was dan de integriteit van de persoonlijkheid. 

Scepsiss en individualisme waren voor deze kunstenaars 

Ruiterr en Smulders 1996: 9-14. 



59 9 

geenn positieve idealen, maar de laatste 

zelfverdedigingswapenss tegen de aanslagen van de 

oprukkendee massa. [...] Avant-garde ideeën hebben in dit 

kampp weinig kans. (202) 

Voorr de vulgo-modernisten is De gemeenschap, het maandblad voor 

katholiekee jongeren, het bindende tijdschrift. 

Voorr de eerste aflevering van De gemeenschap in 1925 had de 

katholiekee Franse neothomistische filosoof Maritain een essay 

geschrevenn dat als programma functioneerde dat de katholieke 

modernee kunstenaars de vrijheid bood zich met de moderne kunst te 

verstaann en zich tegelijk vrij te voelen tegenover de katholieke 

achterbann in de vormgeving van het moderne levensgevoel. 'Het 

aantrekkelijkee van De gemeenschap was': 

datt het ondanks zijn uitgesproken reconstructieve ideeën 

openstondd voor de invloed van de seculiere, moderne 

cultuurr en literatuur, allereerst voor datgene wat de moderne 

literatorenn in Nederland hadden laten liggen: de avant-

garde.. (205) 

Hett blad is 'even modern als antimodern' en als zodanig 'een 

interessantt modernistisch verschijnsel' dat een stroming 

vertegenwoordigtt 'waarin de elite de massa tegemoet probeert te 

komen.'(227-228)) Bordewijk wordt tezamen met Marsman en 

Slauerhofff genoemd als auteur van wie de bijdragen het bewijs leveren 

voorr het open oog van de redactie voor literaire vernieuwing en voor 

aanpassingg van de katholieke geloofsbeleving aan de moderne tijd. 

Voorr Ruiter en Smulders is Bint blijkbaar een modernistische 

romann waarvan de auteur, door te publiceren in De gemeenschap, er 

blijkk van gaf de moderne samenleving en bijbehorende massificatie niet 

uitt de weg te gaan en niet als een bedreiging te ervaren. Als lid van de 

burgerlijkee elite zou Bordewijk met deze publicatie een stroming 

299 Ruiter en Smulders 1996:227. In 1933 verscheen Knorrende beesten in drie afleveringen nadat in 1931 De 
gemeenschapgemeenschap Blokken had uitgegeven. Bint werd in 1934 in vier afleveringen voorgepubliceerd. 
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vertegenwoordigenn die erop uit zou zijn de massa de weg te wijzen. 

Dezee aantrekkelijke opvatting lijkt in strijd met de opvatting van 

Anbeekk over Bint: Gelezen door Ter Braak is Bint in de geschiedenis 

vann de literaire normverandering vooral een groteske, de uitdrukking 

vann een persoonlijkheid die ook nog kon schrijven, die in 

onderwijszakenn wist waar hij het over had en die van moderne nonsens 

nietss moest hebben. Voor Anbeek is Bint een modernistische roman 

mett futuristische trekken hoewel met ironisch ondermijnende 

beeldspraak.. Ruiter en Smulders schrijven hun eigen verhaal over de 

maatschappelijkee context en beschouwen de (vulgo)moderniteit van 

BintBint daarbij blijkbaar als een feit. Anbeek laat het verhaal over de 

plaatss in de geschiedenis van Bint over aan een tijdgenoot van 

Bordewijk.. In Nederlandse Literatuur, een geschiedenis wordt het beeld 

inn de literatuurgeschiedenis van Bint vooral bepaald door het tegenlicht 

vann de aanval van Coster en de discussies over de strekking van Bint 

enn het al of niet behoren van de roman tot de Nieuwe Zakelijkheid. 

Hett is niet duidelijk wat de auteurs precies onder modernisme 

verstaan.. Voor Anbeek lijkt het modernisme van Van Doesburg in 

aanmerkingg te komen, maar dat identificeert hij ook weer met 

zakelijkheidd en dat acht hij in strijd met Bordewijks ironie. Anten spreekt 

eerstt van 'modernistische, antimimetische opvattingen' zoals Van 

Doesburgg die geformuleerd had, en geeft dan een opsomming van 

stilistischee kenmerken bij Bordewijk die hij vervolgens expressionistisch 

noemt.. Ruiter en Smulders worden over 'moderniteit' niet preciezer dan 

'hett netto-effect van elkaar versterkende en tegenwerkende intenties'. 

Ditt heeft ongetwijfeld te maken met de onzekerheid die ook 

internationaall rond de term is te vinden. 

Modernisme Modernisme 

Inn Modernism: an Anthology of Sources and Documents, onder 

redactiee van Vassiliki Kolocotroni, Jane Goldman en Olga Taxidou, uit 

1998,, wordt het modernisme gezien niet als een beweging maar als 

eenn verzamelterm voor talrijke verschillende en onderling tegenstrijdige 

theorieënn en praktijken die hun eerste internationale bloei kenden 
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tussenn 1910 en 1940, hoofdzakelijk in Europa maar toch ook met 

invloedd in de Verenigde Staten van Amerika. In deze periode zelf had 

menn geen weet van de term zoals deze nu wordt begrepen. De term 

modernisme,, die de verschillende praktijken en theorieën tot een 

bewegingg en een kritische categorie versmolt, werd pas in de jaren 

vijftigg gelanceerd vanuit de veronderstelling dat de eerste golf van 

modernismee voorbij was. Peter Nicholls vindt daarom in Modernisms 

uitt 1995 dat de term teveel een monolithische ideologie suggereert en 

ziett het begin van de twintigste eeuw als een 'intensive period of 

experimentation'' waarin vooral sprake was van 'interactions between 

politicss and literary style'. 30 

Douwee Fokkema en Elrud Ibsch gaan bij hun onderzoek in Het 

ModemismeModemisme in de Europese letterkunde uit 1984, uit van een veel 

beperkterr begrip. Het Modernisme is voor hen een hoofdzakelijk West-

Europeess fenomeen dat zich onderscheidt van Expressionisme, 

Futurismee en Surrealisme. Hoewel ook volgens hen de 

literatuurgeschiedeniss van de twintigste eeuw gezien kan worden als 

gekenmerktt door 'de snelle aflossing en simultaneïteit van de 

verschillendee stromingen', onderzoeken zij de gemeenschappelijke 

kenmerkenn van 'een aantal teksten die van deze stromingen geen deel 

uitmaken'' en 'door velen juist heel belangrijk [worden] geacht', teksten 

afkomstigg van schrijvers die 'zich nooit als internationale beweging 

hebbenn gemanifesteerd'. 

Dezee schrijvers misten de impulsiviteit en de eenzijdigheid om 

zichh als de Futuristen of de Surrealisten achter programmatische 

verklaringenn op te stellen. Zij waren te intellectualistisch om manifesten 

tee produceren en persconferenties te beleggen. Zij konden ook niet 

gemakkelijkk onder één noemer worden bijeengebracht en zijn lange tijd 

niett als groep herkend.31 

Fokkemaa en Ibsch plaatsen Carry van Bruggen, Menno ter Braak 

enn Edgar Du Perron in één internationaal verband met Marcel Proust, 

Jamess Joyce, Virginia Woolf, Valery Larbaud, André Gide, Italo Svevo, 

Robertt Musil en Thomas Mann. Dit verband bestaat vooral uit een 

300 Zie Modernism: an Anthology of Sources and Documents 1998: xvii; Nicholls 1995: vii. 
311 Fokkema en Ibsch 1984: 9; 10. 
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overeenkomstt in kritische houding tegenover de samenleving. 'De 

Modernistt engageert zich niet. Hij overweegt, is kritisch, ook ten 

aanzienn van de door hem geformuleerde kritiek.' De modernistische 

schrijverss hebben een zekere 'intellectuele mobiliteit' nodig, schrijven 

voorr 'een ontwikkeld lezerspubliek' en tonen een voorkeur voor proza, 

voorr dialoog en polemiek, en voor het essay. In de periode van 1910-

19400 was volgens de auteurs dit modernisme 'een dominante stroming 

tenminstee op het gebied van het proza en binnen het kader van de 

Westeuropesee avant-garde'.32 

Fokkemaa en Ibsch constateren overeenkomsten in onderwerp en 

taalgebruik,, de modernistische code, in teksten van deze auteurs die 

doorr een kring van professionele lezers, 'een betrekkelijk kleine 

semiotischee gemeenschap' als literair zijn ervaren. Ze zijn van mening 

datt ze met hun keuze 'de harde kern van schrijvers die de 

modernistischee conventies hebben ontworpen' te pakken hadden. 

Hoewell Ter Braak in Bordewijk zoals we zagen een bentgenoot 

herkende,, noemen Fokkema en Ibsch Bordewijk niet. De opvatting van 

modernismee zoals gehanteerd door de auteurs, lijkt ook te beperkt voor 

Bordewijkk in de jaren dat hij Blokken, Knorrende beesten, Bint, De 

wingerdrankwingerdrank en Rood paleis schreef, omdat hij in deze romans en 

verhalenn met de roman- en verhaalvorm en met de taal 

experimenteerdee op een manier die verder gaat dan de 

'modernistischee code', en hij in de woordenn van Vestdijk 'de stijlschroef 

uitzonderlijkk 'vast' had aangedraaid.33 

Eerderr lijkt een begrip van het modernisme op zijn plaats zoals 

hett door Anbeek en Anten wordt gebruikt. Dat modernisme komt 

overeenn met vernieuwingen zoals Van Doesburg propageerde in Het 

getijgetij en in zijn eigen tijdschrift De Stijl. Daar werd niet alleen verband 

gelegdd met politiek en samenleving maar ook met de 

vormexperimentenn in architectuur en schilderkunst. De Stijl wilde 'den 

modernenn mensch ontvankelijk maken voor het nieuwe in de 

Beeldendee Kunst', door kunstenaars aan het woord te laten die 

tegenoverr 'de archaïstische verwarring - de 'moderne barok' - ' de 

322 Fokkema en Ibsch 1984:10; 22; 23. 
333 Fokkema en Ibsch 1984: 22; Vestdijk 1948: 39. 
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logischee beginselen stellen van een stijl, 'gebaseerd op zuivere 

verhoudingg van tijdgeest en uitdrukkingsmiddelen.' Het manifest over 

literatuurr uit 1920, wijst 'de naturalistische cliché's' af en de 

'dramatischee woordfilms' van de 'boekenfabrikanten', de 

psychologischee analyse die slechts berust op 'subjectieve inbeelding 

[...]] en meer belemmerende spraakrethoriek', vraagt om 'schrijven' in 

plaatss van 'beschrijven' en wil het woord 'een nieuwe beteekenis en 

eenn nieuwe uitdrukkingskracht' geven 'om de collectieve ervaringen 

vann onzen tijd tot uitdrukking te brengen'.34 

Hett ligt voor de hand dat, toen Bordewijk 'heel wat anders' wilde 

zoalss hij zich tegenover Nol Gregoor uitdrukte, hij bij De Stijl te rade 

ging.. Zoals uit het interview in 1935 naar voren komt, deelde hij met 

Vann Doesburg de afkeer van uitgebreide beschrijvingen en 

psychologischee analyses zoals de roman in Nederland die kende, en 

wass hij een voorstander van een nieuw zicht op de feiten en een 

bondige,, expressieve uitdrukkingsvorm. Uit de thematiek van zijn drie 

kortee romans: respectievelijk een dictatoriale staat, de auto en een 

opvoedingssysteemm - en de belangstelling voor vormgeving en 

techniekk die er uit spreekt, blijkt overeenkomst in denken met de auteur 

vann De Stijl. 

Hett modernisme van Van Doesburg en De Stijl in de jaren twintig, 

verwerkte,, beïnvloedde en maakte deel uit van de internationale 

bewegingen.. In de gedreven, dynamische teksten van Van Doesburg in 

DeDe Stijl is geen sprake van breken met futurisme, expressionisme en 

surrealisme,, eerder, in een zoektocht naar de vormgeving van 'de 

volledigee ervaring van onszelve in het universum', van dialectisch 

vechtenn met en verwerken van. In zijn bijdrage uit 1927 Van het woord 

enn de letterkunde 1917-1927' noemt hij 'het onderwerp der 

letterkunde',, 'de menschelijke tragiek'. 

Bijj deze 'volledige ervaring van onszelve in de kosmos' hoort in 

hett literaire werk van Bordewijk, zoals in dat van James Joyce en D. H. 

Lawrence,, ook de ervaring van de angst voor het lichamelijke en voor 

dee vrouw, voor de deels verborgen rol daarvan in het onbewust 

344 Theo Van Doesburg, Oeuvre catalogus 2000: 684 -685. 
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beleven.. Volgens van Doesburg moet de roman 'ten koste van het 

sentimenten-samenstell waarmee het schrijven onvermijdelijk 

verbondenn is', en in contrast met 'een werkelijkheid, die in het woord 

reedss haar vorm gevonden had' een 'realiteit [...] scheppen van 

geestelijkee verbeelding' in staat 'den mensch innerlijk en tijdelijk te ont-

stellenn en te veranderen'. Zo'n roman was Bordewijks Bint. 

BintBint heeft van de recente geschiedschrijvers de modernistische 

hoofdroll toegewezen gekregen in een geschiedkundig verhaal dat nog 

niett is verteld. Hier heb ik uiteengezet in welke zin Bint mijns inziens 

modernistischh is, in het volgende hoofdstuk zal blijken in hoeverre de 

kritiekk de moderniteit van de roman heeft verstaan. 



65 5 

Hoofdstu kk 3 

Moderniteit:Moderniteit:  de tweeledige  receptie  van  Bin t 

Ikk hou een pleidooi om opnieuw naar 
tekstenn uit het verleden te kijken, maar dan 
mett het oog op de betekenis die bepaalde 
tekstenn hebben als omzettingen van de 
collectievee preoccupaties van een tijdperk. 

Maritaa Mathijsen 2000:16 

Inleiding Inleiding 

Vann de recente geschiedschrijvers heeft Bint een nieuwe kwalificatie 

gekregen.. Zij noemen Bint eendrachtig, zij het niet zonder onderlinge 

tegenspraak,tegenspraak, modernistisch. De plaats van Bint in de literatuur en in het 

bijzonderr de moderniteit van de tekst is, in uiteenlopende benamingen 

enn benaderingen van die moderniteit, steeds object van levendige 

discussiee geweest, in de algemeen culturele pers bij tijdgenoten van 

Bordewijkk en in de academische kritiek in de periode na zijn dood in 

1965.. In dit hoofdstuk wil ik onderzoeken hoe men met de roman is 

omgegaan,, wat er modern gevonden werd en waarom, welke 

problemenn er ontstonden, hoe de discussies liepen en welke 

argumentenn er gewisseld werden. Bij mijn lezing van de roman in de 

lateree hoofdstukken zal ik van de resultaten van deze recherche 

gebruikk maken deels in overeenstemming, deels in contrast. 

DeDe algemeen  culturele  pers:  tijdgenoten  en de moderniteit 

Bordewijkk en Bint een plaats in de literatuur geven, bleek vanaf het 

verschijnenn problematisch. In Critisch Bulletin noemt Anthonie Donker 

BintBint in 1935 een verhaal van 'enkele cubistische lijnen', Vestdijk in 1936 

sprekendd over Rood Paleis en Bint, ziet in Bordewijk eerder 'die laatste 

chroomijzerenn uitloper van '80' en Van Vriesland vindt in 1947 dat het 

werkk 'litterairhistorisch evengoed een laat, uiterst einde als een begin' 

kann betekenen. 

Bordewijkk spreekt zich, in 1935, in het interview over Bint in een 

schoolblad,, in onderwijszaken uit als 'een absolute tegenstander van 
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dee methode Ligthart' en in literaire zaken als een tegenstander van het 

naturalismee en als een voorstander van een 'beknopte, 

expressionistischee stijl'. Ter verduidelijking van zijn manier van 

schrijvenn wijst hij, behalve op de noodzaak over zijn boeken na te 

denkenn omdat de intrige niet af is, op expressieve bondigheid en 

uitvergrotingenn zoals bij contemporaine schilders. Uitdrukkelijk spreekt 

hijj ook over de realiteit van het beschrevene: 

Hett verschil tussen boeken als van Jo van Ammers Kuiler, 

Johann Fabricius en van mij zit hoofdzakelijk hierin, dat de 

eerstee twee auteurs hun romans volkomen afmaken. Met het 

eindee van het boek is ook 't einde van de intrige gekomen. Dit 

iss bij 'Blokken' en 'Bint' niet 't geval. De intrige is hier niet af. 

AanAan den lezer nu om het boek, met inachtneming van 't 

geschrevenee in de geest af te maken. [...] 

Zoo als dus deze moderne schilder [Bordewijk wijst hier tijdens 

hett interview blijkbaar op een reproductie AvL] vergrote 

werkelijkheidd geeft, zo geef ik nu vergrote werkelijkheid in 

'Bint'.. Ik vind nu eenmaal een dergelijke beschrijving mooier, 

tekenender,, expressievoller dan een naturalistische. 

Datt het echter werkelijkheid is, die ik heb uitgebeeld, zij 

hett dan vergroot, daarvan ben ik overtuigd. Zelf ben ik leraar 

geweestt aan een middelbare school en de ervaring heeft mij 

geleerd,, dat in bijna iedere klas leerlingen voorkomen, als die 

ikk in 'de Hel' tezamen bracht. Volgens mij moet de leraar op 

schooll despoot zijn; dat is de enige manier waarop hij iets 

bereikenn kan.35 

"Werkelijkheid'' blijft voor Bordewijk de maat voor het succes van zijn 

uitvergroting,, maar wat voor hem 'werkelijkheid' is laat hij in het midden. 

Tott aan Bordewijks dood in 1965 wordt in de algemeen culturele 

perss geprobeerd vat te krijgen op het fenomeen Bordewijk en zijn 

moderniteit.. De aandacht gaat vooral uit naar de vroege romans met 

355 Bordewijk 1935: 939-940. 
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namee naar Bint en naar de verhalenbundel De wingerdrank. De meeste 

auteurss drukken zich uit in algemene termen en geven zelden aan waarin 

dee moderniteit van het proza in het bijzonder schuilt of hoe het precies tot 

standd komt. Men leest biografisch en intentioneel, met aandacht voor de 

psychologiee van de auteur en diens bedoelingen. Over het werk spreekt 

menn in essentialistische termen als 'in wezen* en 'wezenlijk'. 

Eenn aantal termen en typeringen komt steeds terug: 

'geschematiseerde'' taal en/of psychologie; 'dynamische spanning'. Er 

wordtt gesproken van 'cubistisch', zelfs van 'cubistisch complex'. Men 

neemtt 'objectieve', 'zakelijke' beschrijvingen waar van angst en van 

stemmingen,, van 'onwerkelijkheden'. In de 'monstrueuze' personages 

ziett men overeenkomst met de figuren van Jeroen Bosch en Breughel. In 

dee bezieling van het levenloze, meer speciaal van huizen en 

huizenblokkenn - er is sprake van 'monumentaliteit', van 'magie' en 

'mythe',, van 'surrealisme' - herkent men de werelden van schilders als 

Willinkk en schrijvers als Kafka. Men vindt de metaforiek bijzonder en stelt 

datt deze de veranderlijkheid benadrukt. De maatschappelijke 

betrokkenheidd van de auteur wordt gezien en bijna alle auteurs 

benadrukkenn de humor, meer speciaal een verborgen ironie, zoals ze 

ookk bijna allemaal Bordewijks moderniteit relateren aan de enige 

bekendee Nederlandse literaire vernieuwingsbeweging tijdens het 

interbellum,, de Nieuwe Zakelijkheid. 

Binnendijkk vindt in 1937 in Groot Nederland dat Bordewijk 

experimenteertt met een abstraherende vorm die de tekst ondergeschikt 

maaktt aan één idee. Daardoor worden de romans tot allegorie. In het 

gebruikk van de termen 'schematiseren' en 'zuiver* is bij Binnendijk de 

terminologiee van Het Getij of van De Stijl herkenbaar, van 'de nieuwe 

beelding'' uit zijn dagen. Bordewijk geeft, volgens Binnendijk, in zijn 

romanss en novellen blijk van een merkwaardige romantische, zelfs 

barokkee 'ziens- en schrijfwijze' waarbij de inhoud, hoe belangwekkend 

ook,, geheel opgaat in de vorm van een 'zuiver proza'. De auteur 

bewerkstelligtt zodoende een eenheid van schijnbare tegendelen. Anders 

dann bij de naturalistische, expressionistische en impressionistische 

kunstenaarss die allen de werkelijkheid romantischerwijze vervormen naar 

dee hevigheid van hun temperament en bij wie de verhouding tot de taal 
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steedss wordt bepaald door de aard en de opvatting van de stof - neemt 

dee realiteit bij Bordewijk pas de verhevigde afmetingen aan als de taal, 

geschematiseerdd tot een idee, haar dat toestaat. Dat idee is bij Bint de 

tucht.. Doordat het mededelend karakter van de taal in het verhaal 

ondergeschiktt gemaakt wordt aan de vorm, krijgt het werk bovendien iets 

abstractss en allegorisch. Zo wordt Bint de allegorie van de tucht en de 

macht. . 

Onderr de titel 'Een veelbelovend verleden' typeert Van de Waal 

inn 1942 in Groot Nederland - nog net voor de ideologische overname 

doorr de bezetter - Bordewijks proza met de term 'prozagedicht'.36 Hij 

spreektt van 'dynamische spanning' en beschrijft de psychologie als 

'geschematiseerd'.. Het meest complimenteus is Van de Waal over De 

wingerdrank,wingerdrank, maar ook over Bint, door hem treffend een 'steeds epos' 

genoemd,, is hij waarderend: 'De idee die aan Bint ten grondslag ligt is 

subliem.. Het blijft een indrukwekkend en meeslepend boek, alle 

geforceerdee passages ten spijt.37 Preciezer in zijn complimenten is hij 

wanneerr hij over Bordewijk stelt: 

Hijj kent geen mensen, hij ziet kanten van mensen en die 

kanten,, eenzijdig, maar gevuld met Bordewijkse dynamiek, 

vullenn het toneel. Het meest uitgesproken vindt ge dat in 

Bint,, misschien niet zijn beste maar wel zijn meest 

imponerendee boek. De school van Bint is geen school, maar 

eenn program, waarin zo'n duivels hete adem geblazen is, 

datt het waarachtig is gaan leven. [...] In Bint is zijn lyrische 

mensen-onkundee ten minste verdeeld over allen en zo 

ontstaatt een pakkend, ja onweerstaanbaar homogeen 

geheel.. (120) 

Slechtss 'het kleinst denkbare collectivisme, de solidariteit van de klas', 

iss toegelaten naast de 'ijzeren zelfdiscipline' die in de school van Bint 

tegenn de 'verdwazing' van de 'kuddediscipline' geleerd wordt. Creaties 

alss directeur Bint, de jonge Katadreuffe uit Karakter en de notaris 

Inn 1943 wordt Groot Nederland door de bezetter over genomen en krijgt een andere redactie. 
Tegenn Nol Gregoor zal Bordewijk in 1962 zeggen dat hij Bint achteraf te 'geforceerd' vindt. 
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Ewijckk uit Apolfyon, zijn allen 'middenstanders', 'intellectuele' en 

'omhooggeklommenn kleine'. Bordewijk is 'een stugge aanhanger der 
ii  38 

bestaandee orde' die kritisch is omdat 'hij zijn ideaal zo ernstig neemt. 

Inn 1947 in Muiterij tegen het etmaal duidt Vestdijk Bordewijks werk 

alss dat van een 'isolerende fantast' van het type Poe, zich afspelend in 

eenn abnormale werkelijkheid. Hij benadrukt als De Waal de 'dynamische 

spanning'' in Bint, berustend op het 'intense medeleven met de volledig 

ingeschakeldee leraar-temmer*. Vestdijk wijst op de behoefte bij 

Bordewijk,, ook in zijn romans zoals in Bint en Rood paleis, geïsoleerde 

kelderachtigee ruimtes te scheppen, 'heiligdommen' waar 'afgoden', 

'buitensporigee wezens' heersen en waar 'brand- en mensenoffers' 

gebrachtt worden volgens een bepaalde ritus. 

Enn - overigens onjuist over het lot van directeur Bint, die ook ten 

onrechtee H.B.S.-directeur wordt genoemd: 

Dee toeschouwers of bezoekers (en de lezers) [hebben], 

zolangg zij zich er buiten kunnen houden, geen ogenblik het 

gevoel,, dat dit alles werkelijk bestaat; eenmaal binnen, zijn zij 

reddelooss overgeleverd evenwel, en eerst de liquidatie van 

hett etablissement, dit fort der saamgeperste 

verbeeldingskrachtt (de dood van de directeur subs, het 

afbrandenn van het twijfelachtige perceel), schenkt hen aan 

eenn 'normaler* werkelijkheid terug. Deze zelfvernietiging der 

schijnrealiteitt is bij 'Bordewijk een gewichtig bijmotief.39 

Nieuw-zakelijkk vindt Vestdijk Bordewijk helemaal niet. Zijn humor is met 

diee stijl in strijd evenals de tijdrovende intensiteit van zijn bondigheid. 

Victorr Varangot schetst in Proloog van januari 1947 een 

overtuigendd samenhangend beeld van de vernieuwende vorm en 

thematiekk van Bordewijks werk.40 Hij spreekt van een 'kubistisch 

complex'' en wijst als eerste op Bordewijks fascinatie voor de 

388 De Waal 1942:117-144; 'prozadichter' 117; 'steeds epos': 122. 
399 Vestdijk 1947:36-49. 
400 Varangot 1947: 23-41. In Vugs 1995:187 wordt een brief van Bordewijk aan Varangot geciteerd van maart 
1947:: 'Nog nimmer heb ik over mijzelf een artikel gelezen dat een zoo grondige analyse en tegelijk synthese 
vann mijn werk bevat, en dat mijzelf ook nieuwe aspecten heeft geopend.' 



Heraclitiaansee veranderlijkheid, vooral voor 'het doode in het levende' en 

'hett levende in het doode'. Hij merkt ook de voorkeur bij Bordewijk op, 

bekendd van de futuristen, voor techniek, voor geometrie, voor het 

monumentale,, voor wat Van Doesburg de 'vierde dimensie' noemt: het 

wederzijdss doordringen van ruimte en tijd - en voor de automatisch 

handelendee mens met name bij directeur Bint - zonder overigens de 

termenn 'futurisme' of 'vierde dimensie' te gebruiken. Hij spreekt over de 

beeldendee metaforiek die de veranderlijkheid in het bestaande 

benadrukt. . 

Dee veelslachtigheid in 'het zijnde' is 'verandering in potentie'. Bij 

allee aandacht voor aftakeling gaat het Bordewijk om het proces van 

verandering:: de metamorfose. Dit wordt benadrukt in metaforen als: 'Een 

hoogee onderscheiding bloeide uit zijn knoopsgat', waar het levenloze 

levendd lijkt. Omgekeerd is in Bint een jongenshoofd als een paar 

'kwakkenn kalk'. Huizen en huizencomplexen: 'met enig recht [...] de 

hoofdpersonenn in zijn boeken' - tonen de fixatie op deze 'monumentale' 

veranderlijkheidd in Bordewijks werk het duidelijkst. 'Huizen zijn levende 

wezens'' bezield door de geprojecteerde fascinatie, onrust, beklemming, 

angstt van de aanschouwer voor 'de eigenaar", zoals in Bint van leraar de 

Breee voor directeur Bint. 

Varangott gaat in discussie met Vestdijk over diens 

karakteriseringenn 'kelderfantasie' en 'heiligdommen'. Voor zover er bij 

Bordewijkk sprake is van een onder- en een bovenwereld, zijn deze niet 

gescheidenn maar doordringen ze elkaar, zoals de werelden van Harmen 

enn Heintje in Keizerrijk uit De wingerdrank. De ondergang betekent geen 

bevrijdingg maar veroorzaakt een metamorfose. Het kenmerkende van de 

bijzonderee werkelijkheden van Bordewijk is niet het geïsoleerde maar 'het 

alless doorstralende het alles aantastende, het alles transfigureerende in 

ruimtee en tijd.' 

Bordewijkk wordt bovenal gefascineerd door het hoekige en het 

rondee als uitdrukking van de tegenstelling dood en levend. Over de 

beschrijvingg van het gebit van zijn personages, een opmerkelijk 

verschijnsell in Bordewijks werk, merkt Varangot op: 
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Hijj en zijn personages zoeken overal het hoekige in het ronde, 

hett harde in het zachte. In het menschelijk lichaam is dit het 

skelet.. Het skelet, symbool van den dood, maar ook het minst 

vergankelijkee deel van het lichaam. Het skelet dat hard is, en 

dikwijlss ook hoekig. Het verwondert dan ook niet, dat 

Bordewijkk steeds in hooge mate geïnteresseerd wordt door 

hett gebit van zijn figuren, het eenige gedeelte van 's mensen 

gebeentee dat zichtbaar is. (27) 

Bordewijkk is 'zo gefascineerd door het hoekige', volgens Varangot, 'dat 

menn bijna van een kubistisch complex zou kunnen spreken'. Ook 

Bordewijkss zinnen zijn 'blokken met kantige hoeken', de herhalingen, 

voorall van hoofdstuktitels, doen mechanisch aan. 'Het geheel 

imponeertt door monumentaliteit.' Personages als Bint en Dreverhaven 

inn Karakter vertonen een eigenaardige, artistieke gedrevenheid: ze zijn 

alss kunstenaars in hun specialisme, lijken soms als automaten te 

handelen.. Tenslotte speculeert Varangot 'dat bepaalde woorden zooals 

cataclysmee en climacterium die hem qua begrip reeds boeien' voor 

Bordewijkk ook door hun klank, bij voorbeeld in 'de verbinding van 

kantigee mutae met mollige liquidae' speciaal aantrekkelijk zijn. 

Zonderr het woord 'modern' te gebruiken laat Varangot zien hoe 

vernieuwendd Bordewijk 'werkelijkheid' als veranderlijk en subjectief in 

beeldd brengt, hoe hij gefascineerd een geometrische, kubistische 

waarnemingg naast en door een organische heen beschrijft, het dode 

naastt en door het levende, hoe hij met modern gebruik van woorden, 

klankenn en metaforen en met monumentaal effect ruimtes en tijden 

elkaarr wederzijds laat doordringen. 

Inn de door Van Vriesland in 1949 bezorgde inleiding in en keuze 

uitt Bordewijks werk heeft hij, zoals gezegd, een brief van Bordewijk 

opgenomenn uit 1946.41 In zijn romans, 'romans van tragedies', stelt 

Bordewijk,, voeren 'een ondeugd of de overdrijving van een deugd, 

ofschoonn niet zonder een zekere indrukwekkendheid' uiteindelijk tot 

411 Zie hoofdstuk 2: 55. 
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ondergang.422 In een epiloog: Curiosa - geeft Bordewijk aan hoe een 

kunstenaarr als vanzelfsprekend deel heeft aan de stromingen van zijn 

tijd: : 

Immerss de eigenlijke stroomingen in de letterkunde - ik 

behandell nu alleen deze. doch het geldt uiteraard voor alle 

kunstvormenn - beïnvloeden hem onder alle omstandigheden 

omdatt zij zooals dit heet in de lucht zitten. [...] Er zit in dat 

alless een gang dien wij niet onder controle hebben; vooreerst 

wordenn wij gegaan, en binnen het raam daarvan genieten wij 

eenn beperkte bewegingsvrijheid. 

VanVan Vriesland zelf geeft in zijn inleiding zijn aandacht vooral aan Bint 

enn aan Rood Paleis, omdat 'bij alle vernieuwing, de schrijver door heel 

zijnn psychische structuur zichzelf zoozeer trouw en gelijk is gebleven in 

all zijn werk.' Hij leest daarbij intentioneel-biografisch en interpreteert de 

vormm van het werk vooral psychologisch. Tegelijk echter ziet hij heel 

goedd hoe bijzonder en vernieuwend de vorm van dat werk is. Hij 

benadruktt het geconstrueerde en de conceptuele eenheid ervan en acht 

hett vergelijkbaar met het werk van surrealistische schrijvers en schilders, 

hijj ziet de humor, maar literair-historisch kan hij het niet plaatsen. 

Minderr dan Varangot heeft hij vat op het geheel. Vooral Bordewijks 

kubistischh spel met werkelijkheidsweergave ontgaat hem. 

Alss Binnendijk, ziet hij Bordewijk als een moderne romanticus 

mett humoristische, karikaturale en monstrueuze trekken. Hij ziet 

overeenkomstenn in sfeer met de schilder Willink, met het surrealisme 

vann Kafka en met de gedrochten van Hiëronymus Bosch of van 

Breughel.. Stijlvormen ontwikkelen zich inderdaad gedeeltelijk 'los van 

dee bezieling enn de persoonlijkheid van den maker en van de sociale en 

psychologischee factoren die hem mede bepalen'. De vorm van 

Bordewijkss werk is verwant aan maar ook afwijkend van, de uit 

Duitslandd afkomstige, uit de architectuur voortgekomen, stroming der 

42lnn deze brief vermeldt Bordewijk ook dat een nooit gepubliceerde en verloren gegane 
fantastischee vertelling: De zieke leeraar en de spiritusvereeniging - aan Bint voorafging, waarin 
Bintt nog niet maar de 'hel'leerlingen met hun namen al wel voorkwamen. 
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Nieuwee Zakelijkheid, bij ons vooral populair bij de schrijvers van Het 

Getij:Getij: Houwink, Van Wessem, en Marsman. Journalisten en jonge 

literatoren,, geïnteresseerd in maatschappelijke vernieuwing en een 

anderee kijk op de werkelijkheid, schreven proza gericht op directe 

mededeling.. Deze stijl was voorhanden ten tijde van Blokken, 

KnorrendeKnorrende beesten en Bint. 

Bordewijkss proza deelde de soberheid van die stijl, maar 'de sfeer 

enn de stof werden door en door romantisch en zelfs morbide'. Door de 

nieuw-zakelijkee auteurs was 'een verbrokkeling van de werkelijkheid' 

tott uitdrukking gebracht, in 'Bordewijk's grootere en samenhangender 

conceptiess was de zakelijkheid daarentegen een middel tot sterkere 

synthese.'' Bordewijks personages zijn 'bedacht', 'gedeformeerd' en 

'caricaturaal',, met een 'zekere hang naar het monstrueuze' 

gecompenseerdd door een verborgen humoristische neiging tot het 

'anecdotischh typeerende'. Bordewijk deelt met de auteurs der Nieuwe 

Zakelijkheidd een, overigens 'niet diepgaande', romantische 

belangstellingg voor de maatschappijvormen. 

Categorischh stelt Van Vriesland: 'Realisme is Bordewijk vreemd' 

inn die zin dat 'de beeld- en gedachtenkracht een door de verbeelding 

omgevormde,, geestelijk geconstrueerde wereld' uitdrukken. De namen 

vann de leerlingen van de 'hel' zijn kenmerkend 'voor de soort 

zintuiglijkee (half acoustische, half visueele) alchemie van dit proza'. Met 

instemmingg verwijst hij dan ook naar Vestdijks opmerkingen over het 

isolementt van 'heiligdommen' in de werelden van Bordewijk. en, zoals 

bijj Willink en Kafka , kunnen wij ook: 

inn Bint [...] zien hoezeer de ver doorgevoerde romantische 

vervormingg van de werkelijkheid strikt zakelijk kan blijven 

[...]] slechts beoogt, bepaalde stemmingen en 

zielstoestandenn juist door een verwijdering van het reëele, 

doorr een sfeer van moeilijk definieerbare onwerkelijkheid op 

tee roepen.(mijn nadruk AVL) 

Bordewijkk brengt Van Vriesland in de war. De beeldende concrete en 



bondigee taal dwingt Van Vriesland tot het gebruik van 'zakelijk' voor de 

beschrijvingg van de vervorming van de werkelijkheid die hij als lezer 

tegelijkk als de 'moeilijk definieerbare onwerkelijkheid' van 'een 

stemmingg of zielstoestand' interpreteert. Dat werkelijkheden ook naast 

enn door elkaar kunnen bestaan kan Van Vriesland niet zien. 

Bordewijkss visie op de werkelijkheid wordt in Bint 

onwezenlijkonwezenlijk en gedrochtelijk verhevigd, zoowel 

psychologischh als visueel tot een romantisch overdreven 

monsterlijkheidd verwrongen gelijk op sommige doeken van 

Hieronymuss Bosch [...] en deze wordt, dit is het curieuze, in 

eenn ijskoud, nuchter, streng en gedrongen proza 

geformuleerd,, (mijn cursivering) 

Dee suggestieve werking van het proza met de oorspronkelijke 

beeldspraak,, 'tot gedachte verwerkte zintuiglijkheid', komt vooral voort uit 

'dezee tegenspraak tussen stof en stijl'. Achter de onbewogen 

doeltreffendee vormgeving heeft zich in Bint de 'ijzingwekkende humor" 

kunnenn ontplooien. De vereenvoudiging in het Bordewijkiaanse proza 

'zonderr gevoelsbehoefte' lijkt 'een van felle geestkracht getuigende 

oefening,, maar waarvan zin en doel ons verborgen blijven.'43 In dit 

verbandd laat Van Vriesland ook zijn bewondering blijken. Hij spreekt van 

'verbluffendd werk' dat 'litterairhistorisch evengoed een Iaat, uiterst einde 

alss een begin' kan betekenen. 'De nieuwe zakelijkheid' wordt hier 'tot in 

hett tegennatuurlijke toegepast.' 

Eenn tweede algemene inleiding, van Pierre H. Dubois, Over F. 

Bortiewijk,Bortiewijk, een karakteristiek van zijn schrijversarbeid, verscheen in 

1953.. Ook Dubois spreekt in essentialistische termen over het werk en is 

voorall in de psychologie van de auteur geïnteresseerd. Hij gebruikt 

existentialistischh jargon met een term als 'depaysement' en kan daardoor 

beterr over weg met de 'onwerkelijkheden' in Bordewijks werk. Als Van 

Vrieslandd ziet hij verwantschap met schilders met name met Hieronymus 

433 Van Vriesland lijkt hier vergeten dat hij dit alles even tevoren had toegeschreven aan 
'gesublimeerdee puberteit' met als doel 'den storm der oerdrift te omhullen.' 
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Bosch.. In dat verband spreekt hij over het doordringen van de wereld van 

ordee met die van de negatie van orde, van het kwaad. Hij formuleert 

verhelderendd over de vormgeving van gevoelens en noemt Bordewijk 

'dee moderne Nederlandse schrijver bij uitstek'. Modem zijn voor Dubois 

hett thema van eenzaamheid in het bestaan en de plastische manier 

waaropp dit in taal en beeld gestalte heeft gekregen. 

Bordewijkss personages - met name die uit de 'hel'-klas, - doen 

denkenn aan de figuren van Bosch en Breughel. Deze figuren gaan soms 

inn dieren over, een symptoom van de werkelijkheid zoals Bordewijk die 

ziet:: alle dingen, ook en vooral de mensen, de verhoudingen tussen de 

dingenn en de mensen, zijn anders dan ze lijken. De zin van Bordewijks 

werkk bestaat dan ook 'in wezen daarin': 

datt het de authentieke, persoonlijke expressie is van een 

gevoell van on-eigenheid, van ontworteld zijn, van 

'dépaysement'' [...] omdat wij iets anders zien dan dat wat er 

werkelijkwerkelijk is; een gevoel ook van verwondering daarover, en in 

velee gevallen vooral een gevoel van angst en ontsteltenis, 

(mijnn cursivering) 

Merkwaardigg is nu dat deze angst, 'een van de sleutels van het 

Bordewijkiaansee oeuvre', van buiten af wordt gezien, 'objectief wordt 

verbeeld,, met een haast beheerste koelheid;' De overeenkomst met de 

magisch-realistenn bestaat in het besef 'dat er geen zekerheden bestaan 

[...]] dat wij ons bevinden in een vreemd, kil en wezenloos heelal.' Die 

angstt is met nuchterheid getekend, vooral vanaf Bint, met welke roman 

'dee literatuur* in Nederland de schrijver onmiddellijk herkende. 

Eenn vergelijking met Poe, zoals Vestdijk die trekt, vindt Dubois 

niett terecht - diens fantasie is 'morbide en hartstochtelijk' waar die van 

Bordewijkss nuchter is. Bordewijks stijl heeft ook 'niets van doen met de 

litterairee mode van de nieuwe zakelijkheid'. 'De beknoptheid en de 

geserreerdheid,, de uiterlijke hardheid en onbewogenheid, aandoende 

alss documentaire feitelijkheid' van zijn stijl maakten Bordewijk 'tegen wil 

enn dank: tot de hedendaagse, moderne Nederlandse schrijver bij 

uitstek'. . 
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Duboiss geeft een plastische beschrijving van de aard van de 

angstt bij Bordewijk, van diens visie op de werkelijkheid als gevolg van 

dee angst en van Bordewijks artistieke reactie op beide: 

Toenn hij zich zijn 'depaysement' bewust werd, toen hij de 

angst,, die besloten ligt in het over elkaar heenschuiven van 

allerleii soorten herkenbare en onherkenbare werkelijkheden, 

geobjectiveerdd in beelden voor zich zag, herkende hij tevens 

datgenee wat in hem zelf de chaos overmeesteren kon, de 

krachtt tot orde en de macht tot tucht. Orde en tucht zijn in 

wezenn zakelijk, feitelijk. 

Enn zo ontstond de roman Bint, de roman van de tucht, zoals 

Vestdijkk het boek scherpzinnig heeft gekarakteriseerd. Het is 

zelfss de roman van de obsessie van de tucht; niet de tucht 

alss dwangvorm, maar de tucht als persoonlijke levensstijl. 

Dee op begrijpen en meeleven berustende, moderne 

opvoedingsmethodenn kunnen niets afdoen 'aan die wezenlijke staat van 

ontwortelingg waarin de mens zich op deze wereld bevindt.' In zoverre als 

dee pedagogen menen daarvoor een oplossing te kunnen bieden, kant de 

romann zich tegen deze nieuwe pedagogiek. Met Ter Braak stelt Dubois, 

datt het systeem van Bint wellicht donquichotterie is, maar hij acht het 

inzichtt dat eraan ten grondslag ligt, juist. Angst over de menselijke staat 

enn de persoonlijke tucht als vorm van zelfbehoud in de wereld, zijn de 

tweee polen in Bordewijks oeuvre. 

Duboiss besteedt aandacht aan de wereld van Jeroen Bosch 

omdatt deze verwant is aan die van Bordewijk. Bosch schildert fantastisch 

karikaturaall en soms pervers. Hij is gefascineerd door het kwaad, door 

dee werkzaamheid van de duivel die op 'de achtste dag' de negatie van de 

ordee schept, een wereld waar het ongelofelijke werkelijkheid wordt. Wat 

Boschh en Bordewijk gemeen hebben is 'de aanvaardbaar gemaakte 

waarschijnlijkheidd van hun schildering van het leven [...] en de 

verhoudingg van de mens tot dingen die het menselijk lot bepalen'. 

Bordewijkss humor, een 'fijne ironie', komt vooral tot zijn recht in de 

novellenbundelss waar de schrijver beknopt en geserreerd door het 
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vergrotenn van de proporties, mensen, menselijke verhoudingen, en 

maatschappelijkee situaties deformeert. Uitdrukkelijk noemt Dubois De 

wingerdrankwingerdrank en daarin de novelle 'Keizerrijk, oproep der hoofdstad van 

weleer"" dat 'in klein bestek eigenlijk heel de atmosfeer en de dramatische 

geladenheidd van het oeuvre van Bordewijk samenvat.'44 Met de 

karakteristiekk van beknopt en geserreerd deformeren onder invloed van 

eenn vervreemdende werkelijkheidsbeleving geeft Dubois de moderniteit 

vann Bordewijk aan. 

Inn 1953 interpreteert A.C. Niemeyer in De Gids, het modemisme 

vann Bordewijk en Bint weer anders in een heldere en precieze visie van 

magie,, angst, macht en religie onder de titel: 'Bordewijk als de auteur van 

hett magisch realisme'. De term 'magisch' raakt 'het wezen zelf van dit 

werk.. Onder verwijzing naar weer Vestdijks opstel in Muiterij tegen het 

etmaal,etmaal, stelt Niemeyer dat Bordewijk 'steeds weer tovercirkels (trekt) om 

zijnn personages'. Uit Bint noemt hij 'de school als een afgezonderd blok 

tee midden der stad' en daarbinnen 'als een krocht, een kelderhol, de 

"hel"'.. Bordewijk ervaart een bouwwerk als 'een brok ruimte', dat 

afgezonderdd van de rest van het heelal, 'een krachtcentrum' wordt. 

Bordewijkss taalgebruik drukt een sterk gevoel voor woordmagie 

uit,, voor de opvatting dat het 'niet toevallig is dat een bepaald ding een 

bepaaldee naam heeft' en dat 'het woord is geladen met de volle kracht 

vann datgene, waarvoor het staat.' Belangrijker nog lijkt de band tussen 

menss en ding. Bij Bordewijk is er niet slechts sprake van een band 

tussenn huis en bewoner, eerder van 'een "levensgemeenschap" tussen 

menss en huis'. Bordewijk bereikt dit effect van een bizarre, als 

gedroomdee omgeving met weinig middelen: een 'afgebeten zinsbouw' 

zonderr voegwoorden, bijna zonder beschrijvende adjectieven, waardoor 

dee zinnen zowel zonder onderling verband als objectief lijken. In dit 

opzichtt is er verband met de schilderkunst van Willink. 

'Bordewijkss fantasieën [...] leven in de werkelijkheid'. Deze 

wordtt 'onder de ban' gebracht van Bordewijks geest en geheel 

omgevormd,, in dienst van de macht. Macht is 'een kernpunt' in dit 

werk.. Bordewijk brengt soms wel 'correcties' aan. Tegen het slot van 

444 Dubois 1953: 3-32. 



78 8 

hett verhaal worden de geheimzinnige krachten ontmaskerd als trucs 

vann de machthebber of als slechts spinsels in het brein van de 

slachtoffers.. 'Haast al zijn romans en verhalen kunnen we beschouwen 

alss het relaas van een langs duistere wegen gevoerde strijd om de 

macht.'' Bint ziet hij als 'de krachtmeting tussen de leraar De Bree en 

zijnn pupillen'. 

Hett verzet tegen de macht, verzet ook tegen de 'magische 

tendentiess in het eigen innerlijk', verklaart 'het obsederende, 

beangstigendee karakter van Bordewijks verbeeldingen.' De 

uitzonderlijke,, vaak monstrueuze gestalten zijn als 'getekenden', 

dragerss van magische krachten, personificatie van angsten. Alle 

krachtfigurenn bij Bordewijk zijn in die zin getekenden. 

Bordewijkss voorkeur voor sociale verschuivingen en vooral voor 

vervallenn stadswijken zijn niet juist gekarakteriseerd met de term 

ondergangsbesef,, vaak gebruikt voor het werk van de verwante 

schilderr Willink. De voorkeur voor deze onderwerpen komt bij 

Bordewijkk voort uit een magisch gevoel voor de verloren gegane 

eenheid,, uit het besef van de betrekkelijkheid ervan. Magie 

voorondersteltt een verborgen eenheid in het leven, is religieus. Ook 

tegenoverr de witte magie der liefde geldt het echter zichzelf te 

handhaven.. De liefde, 'tover'kracht bij uitstek, werkt bij Bordewijk 

weinigg bevredigend. Dat de eenheid van stof en materie, van dood en 

leven,, geloofwaardig blijft, komt doordat Bordewijk de psychologische 

eigenaardighedenn realistisch verantwoordt. Vandaar: 'magisch 

realisme'.. De romans zijn het verhaal: 

vann de onmacht om de eenheid in het leven, die wel wordt 

ontwaard,, die zelfs als alomvattend en zeer dwingend wordt 

gevoeldd en met het zesde zintuig der intuïtie wordt ervaren -

omm die eenheid dus ook werkelijk te beleven. 

Niemeyerr besluit met zijn modernistische visie op Bordewijk: 

Bordewijkk beseft te leven in een wereld, die bezig is uiteen 

tete vallen, waarin de magische eenheid, die de levenssfeer 
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vormtt van onze instincten, steeds verder ontraadseld wordt 

-- met het gevolg dat de mens steeds eenzamer en 

vreemderr komt te staan in zijn omgeving. 

Inn 1962 verschijnt van Th. Govaart een psychologische visie op 

Bordewijkss modemisme: Het geclausuleerde Beest: F.Bordewijk -

MeesterschapMeesterschap over het monster. Govaart bespreekt het werk vanuit een 

pedagogischee invalshoek met vooral aandacht voor morele aspecten van 

dee inhoud, bij elke roman gekoppeld aan één idee. Hij gebruikt de term 

'conjunctie'' in zijn schets van de ontwikkeling van het werk, een term die 

inn Bordewijks verhalen regelmatig opduikt voor belangrijke nog 

onbekendee samenhangen. Zijns inziens tracht Bordewijk gefascineerd 

doorr het kwaad maar 'dwepend met de "onschuld"', dit kwaad te 

temmen.. Bordewijks ontwikkeling is een zoektocht naar datgene wat van 

buitenaff met de mens in verbinding gebracht kan worden om het monster 

inn hem te bedwingen. Dat monster zoekt 'conjunctie' met de liefelijkheid 

inn de Fantastische vertellingen, met de tucht in Blokken, met de machine 

inn Knorrende beesten. Over Bint zegt hij: 

Inn dit werk treffen we de literator ook voor het eerst op volle 

kracht;; om Bint al hoort hij tot de grote auteurs van zijn tijd. 

Zijnn 'nieuwe' stijl is helemaal persoonlijk bezit geworden, de 

compositiee van het boekje is feilloos en een wonder van 

gecomprimeerdheid,, het menselijk belang van de 'de roman 

vann een zender1 is groter dan dat van enig vroeger werk.45 

Bintt is de 'apotheose van de tucht': alleen de mens zelf kan de mens 

bedwingen,, maar ook deze coniunctie zal in de volgende roman 

Karakterr blijken te falen. 

Spraakmakendd waren in 1962 de radiogesprekken met Nol 

Gregoor.. Deze probeert in confrontatie met de auteur diens werk 

alsnogg biografisch, te duiden. Dit blijkt paradoxaal want de 78 jarige 

schrijverr spreekt objectiverend in de derde persoon over zichzelf als 

455 Govaart 1962:41. 
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auteurr en wijst alle persoonlijke interesse voor schrijvers in verband 

mett hun werk, met de grootste nadruk af. In het eerste gesprek op 15 

novemberr 1962, zegt Bordewijk, dat het voor het oordeel over de 

waardee van een boek totaal oninteressant is of de lezer beschikt over 

dee kennis van persoonlijke levensfeiten van een auteur, bij voorbeeld 

off de lezer van Bint weet dat het een boek is waarin de ervaringen van 

eenn leraar of een leerling verwerkt zijn. En ook dat er geen persoonlijke 

problematiekk in zijn werk is te vinden. Over Bint zegt Bordewijk: 

Maarr bijvoorbeeld Bint dat dan nogal de aandacht trok, omdat 

hett ook een opvoedingsprobleem van de scholen is, dat vind 

ikk toch ook niet meer zo erg naar mijn zin dat vind ik een 

beetjee geforceerd. Maar Blokken vind ik helemaal gaaf, daar 

hebb ik écht nog plezier in als ik eraan denk dat ik dat 

geschrevenn heb. 

Opp de vraag in hoeverre zijn beroep invloed op het werk heeft gehad 

antwoordtt Bordewijk met nadruk: 'Grote invloed!' en hij preciseert, dat 

hett zowel de juridische stijl betreft, die hij mooi vindt: 'conclusief en 

'helderr en zakelijk', als de denkwijze en de ervaring die hij in het vak 

heeftt opgedaan. Maar: 'U zult geen enkel portret in mijn werk vinden, ik 

zouu het ook niet kunnen.' Bordewijk overlijdt in 1965. 

Bordewijkk heeft zijn critici vooral met Bint en De wingerdrank voor 

interpretatievee problemen gesteld. Interessant is het te zien hoe de 

verschillendee visies geleidelijk aan - kubistisch - verschuiven, een 

anderee leeshouding bevorderen die de modernistische kanten aan het 

werkk van Bordewijk beter tot hun recht deed komen. Het 

geschematiseerdd en geabstraheerd taalgebruik deed Binnendijk 

zoekenn naar een overkoepelend idee, maakte de tekst voor hem tot 

allegorie.. Van de Waal ziet ook de geschematiseerde psychologie. Het 

inzichtt van de veranderlijkheid van al het bestaande en daarbij een 

fascinatiee voor het geometrische, het hoekige als het dode tegenover 

hett ronde, het levende, voor Bordewijk thematisch uitgangspunt waren, 

datt hij tot in alle details van zijn vormgeving en vooral van zijn 

metaforiekk doorvoerde, maakte Varangot tot een verrassend interpreet 
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enn de eerste modernistische lezer. Vestdijk zag Bordewijk daarentegen 

alss een late tachtiger, als humoristische bizar en interessant 

formulerendee romanticus. Het bondige concrete maar verwarrend 

beeldendee taalgebruik, de verschillende (deformaties van de 

werkelijkheidd gelijktijdig gepresenteerd en de onmiskenbare humor 

dwongenn Van Vriesland met meer en minder succes tot een andere 

leeshoudingg dan zijn gebruikelijk essentialistische, biografische, 

intentionele.. Dubois zocht voor de angstaanjagende beelden van 

'onwerkelijkheid',, van vervreemding, overeenkomst met en aansluiting 

bijj thema's van de existentiefilosofie en de ook eerder al gesignaleerde 

overeenkomstt met Bosch leidde bij hem tot een moreel modernistische 

visiee die, overigens op andere gronden, gedeeld wordt door Govaart. 

Zoalss bij Niemeyer bevorderde overeenkomst met surrealistische 

schilderss een modernistische, kubistische en magisch realistische 

manierr van lezen. 

DeDe Neerlandici. 

Naa Bordewijks dood nemen de neerlandici het publiceren over Bordewijk 

enn Bint, over van de algemeen culturele pers. De neerlandici schrijven 

vanuitt verschillende nieuwe invalshoeken en met nieuwe preoccupaties 

overr Bint, met nieuwe belangen ook. 

Vanuitt een wijder perspectief let men voor het eerst op 

internationalee samenhang; vanuit de hermeneutiek van het 

wantrouwenn onderzoekt men deconstructivistisch. Men leest 

intentioneel:: met het oog op de bedoelingen van de auteur; 

anekdotischh en biografisch of beter, met een term van Hillis Miller, in 

'recuperativee criticism', gericht op vaststelling van feiten; vanuit 

hernieuwdee belangstelling over de Nieuwe Zakelijkheid en voor de 

genreproblematiek:: is Bint wel een roman? Ergocentrisch bekeken 

krijgtt de tekst intensieve aandacht en wordt de interne samenhang 

belicht.. Vanuit de receptie denkend kijkt men naar mogelijke 

leeswijze(n);; men is op zoek naar een theorie die de werking van de 

metafoorr bevredigend beschrijft, naar de verborgen rol van vrouwen en 

diee van het onbewuste, of men gaat in discussie met de normen van 

dee canon. 



Narratologischh is men geïnteresseerd in wie hoe vertelt, en 

dialogischh en intertekstueel heeft men belangstelling voor werken die 

eenn constituerende rol spelen, voor stemmen in de roman zelf of voor 

meerr leesmogelijkheden tegelijk. De gevoerde discussies en de 

ingenomenn standpunten werpen licht op de pre-occupaties in de 

Neerlandistiekk en de literatuurwetenschap in de afgelopen decennia en 

latenn het belang van de interactie tussen literaire kritiek en algemene 

literatuurwetenschappelijkee problematiek goed uitkomen. Hoewel ze 

somss slechts zijdelings relevant zijn voor het plaatsen van de roman in 

dee literaire ontwikkeling en met name als modernistisch, hebben ze het 

denkenn over Bint verdiept. Zo zullen ze de interpretatie van de roman 

inn de volgende hoofdstukken ten goede komen. . 

Inn 1970 plaatst F. Jansonius, in Levende Talen, Bordewijk - in 'stijl' 

enn 'visie' een van 'de markantste figuren' in onze letterkunde - in 

internationaall verband. Bordewijk stelt een generatieprobleem: hij is 

geïsoleerdd binnen onze letterkunde. Als geestverwant van gelijktijdige 

buitenlandsee schrijvers en van buitenlandse en Nederlandse 

kunstenaars,, kan de zin van zijn werk echter verhelderd en de betekenis 

ervann worden vastgesteld. 

Bordewijkk is leeftijdgenoot van Apollinaire, Marc en Kirchener, van 

Picasso,, Jan Sluyters en Rik Wouters, van James Joyce, Hendrik 

Werkman,, Theo van Doesburg en Modigliani, van Piet Wiegman, Jules 

Romain,, en Ezra Pound, van G. Benn, Permeke, Chagall, Macke, Trackl, 

Heym,, T.S. Eliot, A.Roland Holst en ook van A.M. de Jong en hij bewijst 

tegenn zijn vijftigste Volledig van zijn tijd' te zijn en te leven 'vanuit een 

zelfdee esthetiek' als de opzienbarende, revolutionaire buitenlandse 

schilderss Picasso en Braque. 

Jansoniuss noemt Bordewijk met Bint 'een late avantgardist' en het 

prozaa van Blokken, Bint en Knorrende beesten 'fonkelnieuw'. Hij acht de 

esthetiekk van Bordewijk: een door het verstand bestuurde werkzaamheid 

vann de verbeelding gericht op herschepping van werkelijkheid - via Poe 

afkomstigg van Baudelaire, herkenbaar aan de vervorming van de 

werkelijkheid,, aan de voorkeur voor het leven van de stad, voor het 

bizarre,, voor het lelijke. Hij wijst op de cerebrale, intelligente en bondige 

stijll met het pregnante woordspel, de overspannen samentrekking in de 
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syntaxis,, op de metaforiek, modem door 'de ijlheid van het tertium 

comparationis'. . 

Alss scherpe waarnemer was Bordewijk verwant aan Dickens, de 

fascinatiee voor de klank van woorden, ook voor een 'zeker osmose 

tussenn kunst en werkelijkheid', verbonden hem met Proust, met wie hij 

ookk een voorkeur deelde voor de beleving van het zakelijke en een 

interessee in de ontwikkeling van het zintuiglijke. 

Jansoniuss vindt dat de overeenkomsten tussen Bordewijks werk 

enn de moderne schilderkunst veel verder reiken dan verwantschap met 

Willink.. Het constructieve, kubistische ervan doet hem veeleer denken 

aann Picasso, van wie hij de volgende uitspraak op Bordewijk van 

toepassingg verklaart: 

Schilderenn is geen esthetische bezigheid; het is een vorm van 

magie,, bedoeld als bemiddeling tussen deze vreemde 

vijandigee wereld en onszelf, een methode de macht te grijpen 

doorr onze angsten zowel als onze verlangens gestalte te 

geven. . 

Mett een vroeg-deconstructivistische benadering uit 1980 zegt 

Helbertijnn Schmitz-Küller in een feestbundel voor hoogleraar Gomperts, 

diee in Leiden de personalistische traditie van Ter Braak conserveerde, 

datt Bordewijks kennelijke plezier in het beschrijven van macht in 

tegenspraakk zou zijn met zijn bedoeling die macht ten onder te laten 

gaan.. Harry Scholten, de bezorger van Bordewijks Verzameld Werk, 

ziet,, in Bzzletin uit 1982, die tegenspraak niet: Bint houdt van zijn 

systeemm - daarom kan er met plezier over geschreven worden - maar 

hijj ontdekt dat hij te ver is gegaan in de realisering van zijn project, hij 

ontdektt zijn geweten en vertrekt. 

Zoalss Bordewijk in De gemeenschap al tegen Coster in stelling 

bracht:: 'In Bint het oude conflict van fantasie en werkelijkheid.' 

Bovendien:: het verhaal wordt gepresenteerd door en gezien vanuit de 

waarnemingg van de leraar de Bree, die vanaf de eerste alinea door de 

vertellerr geïntroduceerd wordt als een man met een seksuele obsessie, 

enn men hoort personages niet met de auteur te vereenzelvigen. Wilbert 
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Smulderss brengt in 1987, in De groene Amsterdammer, tegen deze 

'freudiaanse'' en 'mimetische' lezing de parallel naar voren tussen het 

'incident'' Bint en de commotie rondom Mystiek Lichaam van Kellen-

donk:: Bordewijk zowel als Kellendonk schrijven grotesken die de 

actualiteitt naderen en beiden worden 'hardhandig aangepakt via 

letterlijkee lezing en met een beroep op de moraal'. Smulders spreekt 

ookk nog over 'het dwangbuis van het realisme' en stelt dat noch 

ideologiee noch psychopathologie maar mystiek en mythe het 

verklarendee kader vormen voor Bint waarin bovendien 'een zuiver 

literairee logica zorg draagt voor de opeenvolging van beelden en 

situaties.'46 6 

Inn 1988 toont Zwart in het Hollands Maandblad, verrassend buiten 

dee geijkte paden van het Nederlandse academische landschap, over-

tuigendd aan dat Bordewijk voor de opzet van Bint gebruik gemaakt 

heeftt van Decline and Fall van Evelyn Waugh (1928) in 'antiparallellie'. 

Datt boek was een duidelijke satire en Bint is daarom 'een parodie op 

eenn satire'.47 

Inn zijn Van realisme naar zakelijkheid: Proza-opvattingen tussen 

19161916 en 1932, uit 1982, stelt Anten voor, het gebruik van de term Nieuwe 

Zakelijkheidd te reserveren 'voor de "extremisten"'. Hoewel Bint uit 1934 

niett meer tot zijn periode hoort, geeft Anten aan dat ook bij Bordewijk 

'stijlverzakelijking'' optrad in de vorm van de 'afwezigheid van 

detaillerendee beschrijvingskunst' en 'vergaande reductie van explicatieve 

psychologie'.. Herhalingen en metaforen bewerkstelligden echter een 

ironischee afstand tot het vertelde die aan de Nieuwe Zakelijkheid vreemd 

was.. De stijl van Bordewijk was beter te beschrijven met de term 

surrealisme,, een stijl die bij alle zakelijkheid de bezieling in de dingen 

treft,, zoals Martinus Nijhoff die demonstreerde in het gedicht 'Awater* en 

Carell Willink en Pijke Koch in hun schilderijen.48 

Inn Nieuwe Zakelijkheid uit 1992 beschrijft Jaap Goedegebuure de 

stromingg 'zoals deze zich in Nederland heeft gemanifesteerd tussen de 

466 Smulders 1986. Michel Dupuis schreef in 1976 een studie over Blokken. Daarin behandelde hij uitvoerig 
Bordewijkss techniek. Deze studie komt aan de orde in Hoofdstuk 4 evenals Anten 1986 die Knorrende 
beestenbeesten behandelde. 
477 Zwart 1988:34-40; 34; 35. 
488 Anten 1982: 88; 113; 129. 



85 5 

tweetwee wereldoorlogen' Hij sprokkelt als definitie uit de beschikbare 

literatuurr een deels descriptief deels normatief geformuleerde reeks 

kenmerkenn bijeen. Hij komt tot een, aan die van Anten 

tegenovergestelde,, conclusie: 'Bordewijks drie korte romans zetten de 

kroonn op de Nieuwe Zakelijkheid'.49 

Inn 1988 brengt Ralf Grüttemeier in Forum der letteren het voorstel 

omm Bint te lezen met wat Deleuze de 'nietzscheaanse methode'50 noemt: 

will men een tekst als Bint recht doen dan moet men de tekst op velerlei 

wijzenn lezen en kijken in hoeverre verschillende krachten uit de politiek, 

dee pedagogiek en de literaire wereld relaties met elkaar aangaan, in de 

volgendee hoofdstukken zal ik dit voorstel realiseren. 

Aann de realistische lading die de roman zou kunnen hebben, zou 

dee roman zich ook weer onttrekken. Weer andere, nieuwe en vruchtbare 

aspectenn stelt hij aan de orde, in 1989, in Spiegel der Letteren in 

'Intertextuelee aspecten van F.Bordewijks "Bint"'. Omdat wat Bint betreft 

dichotomischh denken: literatuur is óf autonoom óf doet uitspraken over 

dee werkelijkheid - blijkbaar niet werkt, onderzoekt hij de mogelijkheden 

vann dialogisme en intertekstualiteit51 

Inn 1990 wordt Bint door mij in Spectator, na een close reading, in 

zijnn radicaal breken met de traditie 'de Rietveldstoel in de Nederlandse 

literatuur'' genoemd52; in Forum der letteren onderzoek ik met behulp 

vann de theorie van Ricoeur de metaforiek in Bint en wijs ik op de 

intertekstuelee relatie met Nietsches Jenseits von Gut und ööse.53 

Inn 1991, schetst Siem Bakker in Het Oog in t Zeil drie uitvoerige 

portretten.. De rector van het gymnasium waar Bordewijk was school 

gegaann en aan wie de roman is opgedragen, en de directeuren van de 

beidee handelsscholen waar Bordewijk had les gegeven, hebben alle 

driee model gestaan voor directeur Bint. Bordewijk blijkt in zijn 

'samenweefsell van verdichtselen', spelend met overeenkomst en 

verschil,, veel eigen werkelijkheid geweven te hebben. In 1991 laat ik in 

DeDe canon onder vuur zien hoe negen vrouwenfiguren in Bint een 

499 Goedegebuure 1992: 18-19; 105. 
500 Deleuze 1981: 55. 
511 Grüttemeier 1989:101 en 102. 
522 Van Luxemburg-Albers 1990 a en b. 
533 In de volgende hoofdstukken zullen de genoemde stukken van mijn hand - gewijzigd en uitgebreid - in het 
kaderr van de moderniteit van Bint een plaats krijgen, Zie ook hier op pagina 12 en 13 de Verantwoording. 
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geschematiseerdee verborgen rol in de roman spelen. In 1993 probeer 

ikk in 'Intertextualiteit in Bordewijks Bint' in De Nieuwe Taalgids, 

aannemelijkk te maken dat Bordewijk in Bint met de romanvorm, met het 

personagee van zijn hoofdpersoon, en met de vertelwijze 

experimenteertt en de lezer verschillende wegen openlaat.M 

Mett 'Meester Bint en mr. Bordewijk', levert Elly Kamp in 1994, in 

LiteratuurLiteratuur 94, een nieuwe bijdrage aan de intentionaliteitsdiscussie. 

Bordewijkk zou met zijn scenariobewerking van Bint uit 1949 hebben 

geprobeerd,, door zijn hoofdpersoon als nog een duidelijk geweten te 

geven,, 'de foute indruk die Bint had gemaakt zoveel mogelijk weg te 

nemen'.. Ze probeert aannemelijk te maken dat Bordewijk politiek fout 

wass met Bint, dat ook besefte, en zijn verdere leven had geprobeerd 

datt te verdoezelen. Het hiërarchisch denken dat aan de roman ten 

grondslagg zou liggen en de daarmee gepaard gaande argwaan 

tegenoverr democratie, behoorden tot de borrelpraat in de behoudende 

'betere'' kringen waartoe Bordewijk behoorde. 

Inn 1995 verschijnt een biografie van Bordewijk als dissertatie van 

Reinoldd Vugs. De levensfeiten van Bordewijk samenhangend met 

mimetischee details uit zijn werk, zoals de voor Bint relevante periodes 

inn de Haagse en de in Bint geschilderde Rotterdamse handelsschool 

opp het Van Alkemadeplein, worden door Vugs nauwgezet beschreven. 

Bordewijkss maatschappelijke betrokkenheid komt duidelijk uit in Vugs 

beschrijvingg van de jarenlange principiële pro deo-praktijk bij het 

Rotterdamsee Bureau voor rechtsbijstand.55 

Doorr zijn vertrouwdheid met het Verzameld Werk en met de 

correspondentiee van Bordewijk heeft Vugs de argumentatie voor de 

intentionelee en de realistische kanten van de discussies kunnen 

preciseren.. Zo heeft Bordewijk zich niet alleen met interviews en 

artikelenn maar ook met brieven aan uitgevers, recensenten en 

anderen,, en in allerlei korte schetsen, persoonlijk in de discussies 

gemoeidd en zich zowel over de inhoud als over de vorm van zijn werk 

uitvoerigg uitgelaten.56 

544 Bakker 1991a:1 t/m 12. Bakker wijst hier ook nog op een aardig anagram dat de naam van Van Aalst biedt: 
vann staal. (6) Van Luxemburg-Albers 1991 en 1993. 
555 Vugs: 57 en 53. 
566 Vugs: 8-53; 57-75; 83-97. 
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Inn verband met Bint besteedt Vugs in de paragraaf 'Roman van 

dee tucht?' aandacht aan discussies over de tucht in het onderwijs in de 

jarenn dertig. Hij citeert een brief van Bordewijk uit 1935 aan een 

scholier:: Bint is geen satire maar 'de uiting van een nieuwe geest'. De 

roman,, 'een in het vergroote geprojecteerde werkelijkheid', heeft geen 

strekkingg dan 'alléén deze: dat wij bij al wat wij maken menschen 

blijven,, en op het onverwachtst het hart het kan winnen van het 

systeem.'57 7 

Inn Hybride Weiten, in het Duits geschreven dissertatie over de 

Nieuwee Zakelijkheid in Nederland uit 1995, stelt Grüttemeier weer de 

relatiee van Bordewijk tot de Nieuwe Zakelijkheid aan de orde. De 

Nederlandsee literatuurgeschiedschrijvers in dezen: Anten, Van den 

Toornn en Goedegebuure, - hebben in de romans van Revis, Last, 

Stromann en Wagener, auteurs die in Nederland tot de Nieuwe 

Zakelijkheidd gerekend worden, niet naar de manier gekeken waarop in 

dezee romans met de literaire traditie wordt omgegaan. Ook blijken de 

zeerr overeenkomende opvattingen van deze geschiedschrijvers bij 

naderee beschouwing te berusten op niet ter discussie gestelde 

idealistischee literatuuropvattingen van de Forumredacteuren Marsman 

enn Ter Braak.58 

Dezee literatuurbeschouwing, die subjectieve eenheid van details 

inn verbeelding eist, staat zeker op gespannen voet met de poëticale 

eiss van objectiviteit bij de auteurs der Nieuwe zakelijkheid. Bij deze 

auteurss ontstaat door de integrale weergave in hun romans van andere 

teksten,, van verschillende meningen naast elkaar zonder hiërarchie, 

spanningg tussen 'beelding' en objectiviteit, tussen originaliteit en 

plagiaat,, en in de eenheid van het kunstwerk. Uit Grüttemeiers 

onderzoek,, in verschillende als nieuw-zakelijk aangemerkte romans, 

naarr retorische kenmerken als metafoor, metonymie en reflexiviteit 

komtt naar voren dat de onderzochte werken niet een verzoenende 

eenheidd in de werkelijkheid beschrijven maar een hybride wereld 

waarinn tegenstellingen retorisch gerelativeerd worden, zonder definitief 

577 Vugs: 84 en 90. 
588 Grüttemeier: 1995a: 7-36. Ik onderschrijf overigens Grüttemeiers bevindingen in dezen. In dit overzicht 
wordtt Van der Toorn niet afzonderlijk besproken omdat Van der Toom Bordewijk in het geheel niet noemt. 
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standpunt. . 

Inn Bint vindt Grüttemeier geen objectieve weergave van concrete 

tekstenn of van verschillende aan de realiteit ontleende stemmen. Uit de 

verdeeldee reacties op Bint blijkt niettemin dat er meer met de 

werkelijkheidd verbonden stemmen in de roman gehoord kunnen 

worden.. Een diffuse veelheid van stemmen in de lerarenkamer, ziet hij 

alss grondslag voor de roman. In Bint is geen bepaalde pedagogische 

opvattingg verwerkt maar is veeleer sprake van een complex geheel van 

overeenkomstt en verschil met de ideeën van Tolstoj, Comenius en Jan 

Ligthart.. Grüttemeier verklaart de pogingen van de lezer 'die Stimmen 

dingfestt zu machen, zum Scheitern'. Bint lijkt eerder hybride dan 

nieuw-zakelijk.59 9 

Inn 1996 verscheen de dissertatie van Hans Anten Het bekoorlijk 

vernisvernis van de rede: over poëtica en proza van F.Bordewijk. Anten geeft 

eenn beschrijving van Bordewijks uitspraken over ontstaan, aard, doel en 

middelenn van literatuur, en een interpretatie van een drietal werken. De 

kortee roman Knorrende beesten, de novelle De eenheid in de tegendelen 

enn de roman De doopvont.60 

Inn een discussie met Grüttemeier onderschrijft Anten diens 

conclusiee ten aanzien van de academische literatuurbeschouwing over 

dee Nieuwe Zakelijkheid: de literaire kritiek heeft niet gezien dat de 

nieuw-zakelijkee auteurs nieuwe literaire normen hanteerden. De eerste 

romanss van Bordewijk ziet hij toch vanwege 'het geheel en al 

ontbrekenn van de objectiviteitsuggestie' niet als nieuw-zakelijk. Hij is 

ervann overtuigd - 'zonder een manicheïsche scheiding tussen 

Bordewijkk en de nieuwe zakelijkheid te willen aanbrengen' - dat 

Bordewijkss literaire praktijk 'het meest adequaat' beschreven kan 

wordenn met 'per definitie relatieve en subjectieve' dominante 

conceptenn uit diens poëticale theorie: eenheid, verbeelding en 

originaliteit. . 

Inn 1999 verschijnt van Grüttemeier 'Bordewijk en de Nieuwe 

Zakelijkheid'' in het Tijdschrift voor Nederiandsche taal- en letterkunde. 

Mett behulp van de deels op Genette gebaseerde methode van Maarten 

Grüttemeierr 1999:198-218. 
Anten:: 12:9. 
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vann Buuren, onderzoekt Grüttemeier de metaforiek in de drie 

Bordewijkromans.. Hij constateert in Bint 'verbanden die het zintuiglijke en 

rationelee overstijgen', 'raadselachtige verbanden rond het paradigma 

"oorlog"" [...] gekoppeld aan de conditio humana.' 

Dee relatie tussen de eerste drie Bordewijkromans en de Nieuwe 

Zakelijkheidd wordt, stelt Grüttemeier, in de contemporaine, de naoorlogse 

enn ook binnen de literair-historische kritiek, wisselend als wel of juist niet 

aanwezigg benoemd. Aan die wisseling van opinies zal nooit een einde 

komenn zolang er geen consensus bestaat over de kenmerken van de 

Nieuwee Zakelijkheid. Anten en Goedegebuure gebruiken beiden hun 

tegengesteldee opinies in dezen om de originaliteit van Bordewijk te 

kunnenn benadrukken. - Het zou vruchtbaar kunnen zijn na te gaan in 

hoeverree de aangehaalde uitspraken 'institutioneel bepaald zijn en een 

strategischee functie vervullen'.61 

Gebruikk makend van, in overeenstemming en in contrast met de hier 

geschetstee waaier van invalshoeken, kwalificaties en argumenten, zal ik 

inn de volgende hoofdstukken mijn lezing presenteren van deze 

modernistischee roman. De tekst zal van allerlei kanten worden 

onderzocht.. Met deze benadering wil ik de rijkdom aan 

betekenismogelijkhedenn van Bint uitproberen maar ook de werkwijze in 

dee roman zelf spiegelen. 

611 Grüttemeier 1999: 340; 348. 
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Hoofdstu kk 4 

CloseClose  reading  Bin t 

Forr if Eliot has claimed that new texts and 
authorss redefine the tradition, Bloom has 
addedd that rewriting the past is the late-
comers'' way to assert themselves against 
thee predecessors. I am suggesting, by 
extension,, that the actants of periods and 
currentss define themselves by (re)defining 
pastt periods and currents, by assigning the 
reigningg powers to the rubble of history. 

Johnn Neubauer 1996 

Inleiding Inleiding 

Mijnn aandacht gaat in dit hoofdstuk uit naar de moderniteit van Bint, 

naarr de manier waarop Bordewijk met de traditie omgaat. Het eerste 

hoofdstukk van de roman zal ik daarom methodisch lezen door middel 

vann close reading. Ik zal de tekst proberen te lezen als een autonoom 

objectt dat zijn betekenis in eerste instantie ontleent aan de min of meer 

complexee onderlinge betrekkingen van zijn onderdelen Gebleken is dat 

doorr close reading modernistische teksten toegankelijker worden. 

Bovendienn sluit die leeswijze aan bij opvattingen van modernistische 

auteurss als Charles Baudelaire, T.S. Eliot, James Joyce, Katherine 

Mansfieldd en Virginia Woolf.62 

Inn Nederland kreeg close reading pas systematische aandacht in 

hett academisch onderwijs in de late jaren vijftig in Amsterdam onder 

invloedd van W.Gs. Hellinga, en werd als ergocentrisch alternatief voor 

dee ook nog steeds sterk biografisch anecdotische dag-en 

weekbladkritiekk geïntroduceerd door het tijdschrift Meriijn. (1962-1966) 

Inn Engeland en Amerika bevorderde T.S. Eliot al in de jaren twintig met 

zijnn essays deze methode van literatuurbeschouwing, die daar aan 

invloedd won door het werk van I.A. Richards. Ook al wist men in 

Nederlandd wel dat een literair werk een constructie was gemaakt door 

dee schrijver, men las toch het liefst personalistisch alsof de tekst een 

regelrechtee boodschap van de schrijver was, met veel aandacht voor 

dienss psyche.63 

622 Zie Selden and Peter Widdowson 1993:12. Peter Childs 2000:14. 
633 Zie Mertens 1993 en Anbeek 2001. 
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Mijnn close reading is niet een terugtocht naar een halve eeuw 

geleden.. Aandacht voor de tekst is altijd nodig, en zeker voor een 

modernistischee tekst die in zijn afwijken van de traditie zo zeer 

aandachtt voor zijn vorm vraagt. Weerzin tegen tekstimmanentie kan 

ookk tekstverwaarlozing tot gevolg hebben. Ik zal als lezer in eerste 

instantiee zorgvuldig naar deze tekst kijken om daarover controleerbare 

uitsprakenn te doen. ik zal deze in verband brengen met de 

commentarenn van tijdgenoten en de resultaten van onderzoek van 

Neerlandicii beschreven in het vorige hoofdstuk. Af en toe zal ik 

misschienn intentioneel, intracultureel, intertekstueel of anderszins van 

hett rechte tekstautonome pad afdwalen. Intussen weten we dat zulke 

afwijkingenn niet te vermijden zijn. Er is echter geen reden al te bezorgd 

tete zijn voor wat in kringen van het New Criticism aangeduid werd als 

intentionelee of affectieve drogredenen.64 Een tekst is geen objectieve 

entiteitt en geen enkele uitspraak kan iets 'wezenlijks' over een tekst 

zeggen.. Ik probeer mijn lezing aannemelijk en overtuigend te 

presenteren;; controleerbaarheid, relevantie en contextualisering 

kunnenn meer of minder overtuigend passen bij de tekst. Verder deel ik 

hett standpunt van Armstrong (1983) dat interpretaties noch absoluut 

aantoonbaarr juist noch absoluut arbitrair zijn. 

Dezee onderneming eist een zorgvuldige, nauwkeurige, precieze 

enn vaak omslachtige werkwijze waarbij de woorden gewikt, gewogen en 

vaakk nog eens tegen het licht gehouden moeten worden. Ze vraagt ook 

omm een geduldige lezer van mijn betoog, die bereid is om langzaam door 

dee tekst van het eerste hoofdstuk te gaan. In afzonderlijke paragraafjes 

komtt achtereenvolgens ter sprake wat enige samenhang heeft en/of zich 

alss een geheel onderscheidt.65 

644 Zie Selden and Peter Widdowson 1993:16-18. 
655 Mijn paragrafen vertonen qua omvang en selectie overeenkomst met lexies zoals men die vindt in Roland 
Barthes'' analyse van Sarrasine van Balzac. De bijgevoegde tekst is ingedeeld in stukken die op grond van 
hunn plaats in de tekst of in de handeling min of meer als een geheel beschouwd kunnen worden. De tekst is 
diee van de facsimile-uitgave van 1984 bezorgd door Harry Scholten. Voor zover dat nodig is gebruik ik de 
dertiendee editie van Van Dales handwoordenboek om betekenissen te bepalen en een enkele keer ter 
toelichtingg van een begrip de Grote Winkler Prins' encyclopedie. 
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Paratekst ::  de titel , de ondertitel , de opdracht , de tite l van het 

eerst ee hoofdstu k 

DeDe titel:  Bint 

'Bint',, zegt Van Dale, is de aanduiding voor het touw waarmee de 

ponderbalk,, die over een vracht hooi ligt, wordt vastgebonden. Een 

willekeurigee houten of stalen balk mag 'bint' worden genoemd maar ook 

kann het gebint: het driehoekig samenstel van balken in een dakkap, zo 

heten.. Het is tenslotte ook nog het zware stuk hout voor de trekbalk in 

zo'nn houten of ijzeren kapgebint. De encyclopedie omschrijft dit 

bouwkundigg begrip pregnant als 'een overspannend constructie-element 

vann hout, staal of al dan niet voor- of nagespannen gewapend beton'. En: 

'Dee belasting waaraan deze balk wordt onderworpen, moet door deze 

wordenn overgebracht op de onderliggende constructies bij de 

steunpunten.'66 6 

'Bint'' is ook een bondig woord dat bovendien homofoon is met de 

imperatievenn 'bind' of 'bindt'. Uit de voorafgaande twee werken van 

Bordewijkk Blokken en Knorrende beesten was al duidelijk geworden dat 

dee schrijver zijn modernistische voorkeur voor bondigheid in woordkeus, 

inn zinsbouw en in compositie voortdurend liet spreken. Welke van deze 

mogelijkheden,, betekenis(sen) en/of kenmerken van toepassing zijn 

moett worden bepaald. 

Dee ondertitel:  Roman  van een zender 

Blijkenss de ondertitel is de tekst een roman. 'Roman' is een discutabele 

termm als hij gebezigd wordt door een auteur die eerder, in 1931 en 

19333 respectievelijk, twee teksten, Blokken en Knorrende beesten, als 

romann presenteerde terwijl elk nog geen 40 pagina's telt en, in de 

woordenn van Anten, hun inhoud 'zich moeilijk (laat) weergeven in 

termenn van plot en intrige, omdat een continu handelingsverloop 

ontbreektt en de personages geen karakterontwikkeling vertonen.' Het 

6666 Volgens de elfde uitgave van Van Dale is 'bint' in de eerste plaats de naam voor de 'kleine dunne planten van 
dee zaailing van hennep die niet met de hand geschild kunnen worden'. Deze betekenis is in de twaalfde editie al 
niett meer opgenomen. Bordewijk was wat woorden en betekenissen betreft echter een liefhebber en 
verzamelaar,, achterin Het Eberschild (1949) liet hij een lijst woorden opnemen om uitsterven ervan te 
voorkomen.. Er is dus reden om ook deze betekenismogelijkheid in gedachten te houden. 
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kann zijn dat Bint opgevat kan worden als 'een ideële constructie eerder 

[...]] dan [als] een samenhangende opeenvolging van concrete feiten' 

zoalss Dupuis deed met Blokken. Misschien moeten we er met Ter 

Braakk en later De Ruiter en Smulders een 'groteske' in zien, of we 

krijgen,, zoals Zwart meent, te maken met een 'bizarre [...] parodie op 

eenn satire'. Als Bint al een 'opeenvolging van feiten' is, dan is het van 

belangg te bepalen wat de 'feiten' zijn voor een schrijver die in 1935 

sprekendd over de vernieuwing van de literatuur stelt: 'Versobering, 

verstrakkingg zal een eis zijn, met herziening van onze blik op de feiten, 

mett verruiming van ons onderwerp/Samenvattend: zo we het al een 

romann willen noemen, wat voor roman zal Bint blijken te zijn? 67 

Eenn 'roman van een zender* zegt de ondertitel. Tijdens zijn lezing 

inn de Bijenkorf zei Bordewijk tegen zijn publiek in 1935: 'Bint is een 

zender,, de leeraren zijn de golven, de leerlingen de ontvangtoestellen.' 

Opp de gele band van de eerste uitgave stonden de letters van 'Bint' lang 

enn zwartgerekt. Bordewijk schrijft daarover op 13 november 1938: 'de 

langee letters van den omslag verbeelden de masten van een radiostation. 

Bintt immers is een "zender" (het ontwerp van den omslag is een zeer 

gelukkigee vondst van de uitgeefster geweest)'. Een zender kan behalve 

eenn apparaat dat radiogolven uitzendt, een zendend en sturend 

personagee zijn. Bovendien kan de roman in de formulering van de 

ondertitel,, zowel over een zender gaan als van een zender afkomstig 

zijn.. Met deze 'zender* is ook modernistisch de techniek in de roman 

ingevoerd.68 8 

Dee opdracht:  Aan mijn  rectoren  zijn  staf 

Zoalss Bordewijk bij het overlijden van Van Aalst in 1937 vermeldde, gold 

dee opdracht Dr.Van Aalst, rector van het gymnasium in Den Haag toen 

Bordewijkk daar van 1898-1904 leerling was. Volgens de zoon van 

Bordewijkk in 1984, een 'man die op strenge discipline stond en juist 

daardoorr uitstekende schoolresultaten zou hebben bewerkstelligd'. 

677 Anten 1986:315; Dupuis 1980:28; Zwart 1988:35; Het Vaderland 5 april 1935. 
688 Scholten 1984b: 111. Zwart (1988) merkt over de ondertitel op: 'Achteraf is het niet helemaal goed te begrijpen 
datt het woord "zenden" zo serieus genomen is. De eerste associatie is met "zendeling" en daarmee doet de 
ironiee haar intrede. In de technische betekenis kan het niet op een mens slaan zonder spottend bedoeld te zijn.' 
Hett woordenboek wijst bij de eerste betekenis van 'zender': 'persoon die zendt of stuurt* - op Bint! De associatie 
mett 'zendeling', met *zending' lag in vroegere dagen waarschijnlijk dichter in het geheugen. 
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Opmerkelijkk is dat de auteur in de opdracht zo uitdrukkelijk van 'mijn 

rector"" spreekt; de vroegere gymnasiumleeiiing geeft daarmee blijk van 

eenn ongebruikelijke directe relatie met 'zijn' rector en van een even 

ongebruikelijkee indirecte relatie met de leraren die als een collectief 

instrumentt van de rector worden gepresenteerd. Met deze opdracht aan 

eenn leidinggevend team in een bepaalde school is een verbinding met de 

pedagogischee realiteit de roman binnengebracht.69 

Ookk de vorige twee werken waren voorzien van een opdracht. 

BlokkenBlokken aan Einstein en Eisenstein. 'Niet toevallig', volgens Dupuis, 

omdatt de een met het relativiteitsbeginsel een 'wetenschappelijk 

fundamentt van het moderne levensgevoel en van de moderne 

kunstopvattingen'' formuleerde; de ander in de filmkunst experimenteerde 

mett 'een contrasterende juxtapositie, de collage, de montage, de 

"decomposition",, het "trompe Pesprit" en het multiperspectivisme'.70 

Bordewijkk gaf in Blokken blijk van beide, zowel van 

relativiteitsgevoell als van voorkeur voor, onder meer, filmische 

experimentenn met de vorm. Met Knorrende Beesten, opgedragen aan 

zijnn vrouw: 'deze roman van een parkeerseizoen', bleef dat zo. In die 

roman,, 'een montage van tien momentopnamen', wordt uiteindelijk 'heel 

hett vergankelijke leven, van hoog tot laag, gereduceerd tot 

onbeduidendee proporties'. In deze context verwacht de lezer ook in Bint 

dee uitdrukking van 'modem levensgevoel', van 'moderne 

kunstopvattingen'' en van vormexperimenten.71 

Dee titel  van het  eerste  hoofdstuk:  Een stale n tuch t 

Allee 28 hoofdstukken zijn voorzien zijn van een titel. Dat hoofdstukken 

eenn titel hebben is, hoewel niet ongebruikelijk, toch het opmerken waard. 

Ookk in de beide vorige romans waren de zeer korte hoofdstukjes van 

titelss voorzien. De loop van het verhaal werd er nadrukkelijk door 

onderbrokenn en de indruk van een montage van scènes of 

beschrijvingenn gewekt. Varangot meende dat het blokkige van de tekst er 

nadrukk door kreeg.72 

699 Verzameld Werk XI 446-450; R.F. Bordewijk 1984. 
700 Dupuis 1980:30. 
711 Anten 1976: 313,315 en 323. 
722 Zie hoofdstuk 3:88. 
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Volgenss de titel van het eerste hoofdstuk zijn er, gelet op het 

lidwoord,, meer vormen van stalen tucht mogelijk, en de tekst die volgt zal 

overr één daarvan handelen: de nog onbepaalde tucht, een pedagogisch 

systeem,, zal worden bepaald. Door het overdrachtelijk gebruik van 

'stalen'' wordt deze tucht geconcretiseerd, geobjectiveerd, verzakelijkt. 

Eenn dergelijk procédé kan aanleiding geweest zijn tot de kwalificatie 

'zakelijk'' voor Bordewijks proza. 

Dee nog onbepaalde, als een stalen 'zaak' onmiskenbaar 

aanwezigee tucht, zal in de volgende drie pagina's waaruit het hoofdstuk 

bestaat,, nader bepaald worden. Eerder een beschouwing, een 

beschrijving,, een ideële constructie, dan een verhaal lijkt te volgen. De 

hoofdstuktitell benadrukt het intellectuele niet het verhalend karakter van 

dee roman. 

Dee openingsalinea : vertelle r en personage , ruimt e en tijd , 

spannin gg en avant-gard e 
Dee Bree zijn denke n was hoeki g en norsch . De luch t lag laag morsi g roetig . 
Novemberochtend .. De win d danst e lom p om de hoeken . De boersch e reuzi n 
vie ll  over hem met de voll e vrach t van natt e kleeren . De Bree kampt e even . Dit 
wass een voorpostgevech t Hij wis t ongevee r waar hi j heen ging . Hij had er van 
gehoord . . 

Dee verteller laat zijn personage op ons los: De Bree. Zonder introductie 

alss bevond hij of zij zich al in medias res, maakt de lezer met hem kennis. 

Hett telefoonboek kent 'de Bree' als een heel gewone eigennaam. Het 

modernistischee constructivistische principe schrijft echter voor alle 

materiaall functioneel, herkenbaar en met de eigen expressieve 

mogelijkheden,, bij de constructie te gebruiken. Dit principe was ook in 

BlokkenBlokken en Knorrende beesten toegepast. Hier geeft het de naam 

betekenis:: de in spreektaal verkorte vorm van 'de brede'.73 

Hett is niet De Bree zelf die gaat optreden. Zijn denken 

vertegenwoordigtt hem als een syecdoche waar een deel voor het geheel 

staat.. Niet 'De Bree dacht', maar'De Bree zijn denken'. Hoe afwijkend en 

functioneell Bordewijk deze verteller elementen uit de spreektaal laat 

gebruiken,, blijkt uit 'zijn'. Als deze vorm van het bezittelijk 

voornaamwoordd al schriftelijk gebruikt wordt, verschijnt hij meestal in de 

733 Vergelij k ook : De Ruite r 1984:24. 
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verkortee vorm 'z'n' als aanduiding voor het gebruik van spreektaal door 

eenn personage. Hier wordt 'zijn' gebruikt als verbindingstuk tussen De 

Breee en 'denken', waarvan wordt verteld dat het hoekig is en nors. 

Hoekigg denken houdt minstens rechtlijnigheid in: steeds één 

gedachtelijnn volgend. Die rechtlijnigheid wordt gecombineerd met abrupte 

veranderingg van richting: het denken is behalve rechtlijnig ook weinig 

soepel:: denkstappen komen onvoorbereid. Door de metaforische 

verbindingg van denken met hoekigheid wordt het tot een concreet object; 

menn kan zich aan dat denken stoten. Doordat het vervolgens een 

karaktereigenschapp krijgt toegedicht, blijkt het een persoon.74 

Dee Bree blijkt gesplitst in een personage en in denken. Dit denken 

iss gepersonifieerd zodat het personage De Bree als in een kubistisch 

schilderijj gesplitst en verdubbeld wordt gepresenteerd. Wel echter als 

éénn en dezelfde, door de vermelding van 'zijn'. Zo'n manier van doen kan 

hett gebruik van de term 'kubistisch' verklaren in veel van de 

commentarenn van tijdgenoten van Bordewijk. Van Blokken was al 

bekendd dat Bordewijk elementen contrasterend of anderszins opvallend 

naastt elkaar monteerde.75 

Datt denken is niet alleen hoekig maar ook nors: weinig toes-

chietelijk,, bars en onvriendelijk. De zin is ook zelfreferentieel: hij illustreert 

zichzelf,, in compositie en in keuze van elementen. Ze bevat in die zin 

eenn instructie voor alle volgende mededelingen over De Bree. De 

zelfreflexiviteitt geeft aan, hoe deze tot een begrijpelijk personage, tot 

eenn geheel van denken en handelen is te construeren. 

Dee volgende zinnen tot en met 'kleeren' lijken exemplarisch voor 

hett denken van De Bree. De verleden tijd en de derde persoon wijzen op 

eenn gewone vertellerstekst, de vorm van de zinnen, vooral het gebrek 

Ikk ben met Davidson (1978) van mening dat er geen sprake kan zijn van dé betekenis van een metafoor. 
Hooguitt is er een letterlijke betekenis. Kenmerkend voor de metafoor is juist dat het metaforische woord niet 
gewoonn kan functioneren omdat er een identiteit gesteld wordt die met de gebruikelijke perceptie strijdig is. 
Alss lezer weet je daardoor dat er verwacht wordt dat je iets verzint, zo dat het woord op 'metaforische' wijze in 
dee context zijn plaats vindt. Daarbij bepaalt de zaak waarnaar het woord gewoonlijk verwijst de richting van 
dee gedachte. Zie verder Hoofdstuk 8. 
755 Zie Donker 1935. Zoals Dupuis 1976 laat zien worden in Blokken bijvoorbeeld waarnemingen onmiddellijk 
naastt elkaar gemonteerd vanuit verschillende standpunten die niet nader met enig personage worden 
vereenzelvigd.. Hierdoor wordt bewerkstelligd dat een idee kan worden beschreven en geconcretiseerd als 
eenn veelzijdig blok. Daardoor ook verwijst de titel 'Blokken' niet alleen naar de ideologie van de beschreven 
staat,, maar bovendien zelfverwijzend naar een experiment waarin de samenhang van de roman niet langer 
behoeftt te berusten op 'het waargenomen aspect van de uitgebeelde wereld, noch op het tijdgebonden 
karakterr daarvan.', maar: 'Het onderwerp dient in zijn totale betekenis en uit een intellectueel oogpunt te 
wordenn benaderd.' (189) 
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aann samenhang ertussen, suggereren de hinkstapsprongen in het 

denkenn van De Bree. 'De boersche reuzin' vooronderstelt tenslotte de 

denkendee waarneming van een belevende De Bree.76 

Allereerstt springt de aandacht zonder overgang van het denken 

vann De Bree naar een beschrijving van de lucht, die in bepaalde vorm 

gepresenteerdd wordt alsof de lezer er al weet van heeft. Een abruptheid 

diee als een manier van doen van de verteller kan worden opgevat maar 

ookk als illustratie van het hoekig denken van De Bree. De verteller 

kennenn we alleen nog uit zijn woorden tot nu toe: uit een eigengereide, 

uitzonderlijkee manier om een personage te introduceren en uit zowel 

bondigee als ongebruikelijke en oneigenlijke taal. 

Dee alliteratie In Vaag'hangende '/ucht' benadrukt de band met 7ag'. 

Diee lucht hangt dus tot op de grond en lijkt - voor De Bree? - voelbaar 

aanwezig.. Die lucht is 'morsig': onzindelijk, smerig en vol flarden, en 

'roetig':: vettig en zwart van rook uit fabriekspijpen. Er staan geen 

komma'ss tussen de adjectieven als om aan te geven dat er geen grenzen 

vallenn waar te nemen tussen die eigenschappen in de lucht, zodat deze 

luchtt in flarden die onophoudelijk van vorm veranderen, steeds vettig en 

vies,, overal voelbaar is. Ook de woord-einden herhalen hun klank, ze 

allitererenn als het ware, en wel in 'g', waardoor de betreffende woorden 

nogg nadrukkelijker - als in een gedicht - bij elkaar lijken te horen.77 

Verderr kan 'roetig' naar aanwezigheid van een fabriek, naar industrie 

verwijzenn en daarmee mogelijk naar de moderne omgeving van een 

stad.. Blijkbaar benut de auteur hier de gelegenheid om het spel van 

vertellenn zo te construeren dat in de woorden van de verteller het denken 

vann De Bree niet alleen wordt weergegeven maar ook 'gedacht'. 

Vertellenn en zien, beter nog 'waarnemen' of 'focaliseren', zijn verdeeld. 

Dee taal en het vertellen, verteller en personage, tekens en betekenis 

sprekenn niet meer vanzelf. Het tempo van lezen vertraagt daardoor.78 

Dann volgt de tijdsbepaling 'Novemberochtend' die het voorgaande 

zowell aanvult als samenvat in elliptische bondigheid. Deze kan als snelle 

766 Vergelijk Niemeyer hoofdstuk 3: 77 over de 'afgebeten zinsbouw, zonder voegwoorden'; ook Scholten 1982: 
45-6. . 
777 Zie ook in hoofdstuk 3: 68 Van de Waal die het proza van Bordewijk als 'prozagedicht' typeert. 
788 Ik gebruik hier de terminologie van Bal 1990: het onderscheid tussen tekst, verhaal, geschiedenis enerzijds 
enn verteller, focalisator, acteur anderzijds werkt ook in het geval Bint verhelderend. Zie ook Luxemburg 1988. 
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sfeerbeschrijvingg van de verteller afkomstig zijn of een uitdrukking van de 

norsee onvriendelijkheid in het Breese denken. De Bree is nu enigszins in 

tijdd althans in de dag en het jaargetij geplaatst en zelfs ook, zij het 

vagelijk,, in de ruimte van een stad. 

Dee wind waarvan de aanwezigheid ons bij novemberweer niet 

verrastt - ofschoon ze overigens net zo min als de lucht en De Bree zelf 

tevorenn is aangekondigd - blijkt te dansen. Weliswaar 'lomp', op 

klompendansersmanier,, maar toch, dit natuurelement lijkt vrolijker en 

toeschietelijkerr dan de norse De Bree. Tenminste, De Bree lijkt de wind 

zoo te interpreteren, als een dansende persoon. Deze wind nu danst ook 

'omm de hoeken'. Er zijn dus straten met hoeken en we bevinden ons 

steedss waarschijnlijker in een stad. De Bree loopt door die straten en hij 

krijgt,, zoals je dat in novemberweer kunt hebben, steeds de volle laag als 

hijj de hoek omgaat. De dansende wind lijkt een partner voor hem die zich 

vann hem verwijdert maar zich bij iedere hoek weer tot hem keert, zij het 

niett echt elegant. Een dergelijk beeld is een interpretatie van de 

werkelijkheidd die de beleving kleurt. De verteller laat de waarneming hier 

overr aan De Bree. Hij is slechts woordvoerder, geen deelnemer aan het 

verhaall en de geschiedenis, ook niet als getuige. De Bree is de getuige 

diee de werkelijkheid van het verhaal, de geschiedenis, interpreteert en 

meebeleeft.. Er is sprake geweest van 'hoekig'. Danst de wind ook om de 

hoekenn van het denken van De Bree? 

Dee volgende zin 'De boerse reuzin viel over hem met de volle 

krachtt van natte kleren.' bevestigt dat de wind voor De Bree een 

boerendanserr is, vrouwelijk en reusachtig bovendien. Daar komt bij dat 

dezee zin, weliswaar impliciet, naar een moment verwijst: het omslaan van 

éénn van de hoeken. Een verwijzing dus naar wat Bal 'de persoonlijke 

taalsituatiee van de acteur* noemt, zodat we de beleving hier aan De Bree 

moetenn toeschrijven.79 De verteller toont ons De Bree zoals hij zijn gang 

doorr de straten beleeft: de wind is een boerse reuzin die danst en hem 

nogall bedreigend tegemoet treedt: als een kolossale, vrouwelijke en 

boerse,, partner en tegenstander. Ze lijkt hem bij één van de hoeken te 

overweldigen.. Alliteraties en assonanties ondersteunen het beeld weer. 

799 Bal 1990:37. 
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Curieuss is het dat De Bree 'de volle vracht van natte kleren' alleen aan de 

windd toeschrijft en niet zijn eigen kleren opmerkt die hem door de wind 

tegenn het lijf zullen worden gedrukt. De Bree projecteert met andere 

woordenn iets van zichzelf en met name een lijfelijke ervaring naar buiten 

opp de wind die hij als een vrouw aankleedt. Projectie van angsten en 

stemmingenn maar ook van verlangens werd door verschillende 

commentatorenn in de verhalen en romans van Bordewijk opgemerkt.80 

Bijj 'De Bree kampte even. Dit was een voorpostgevecht.' geeft de 

vertellerr even weer een blik van buitenaf op het personage om deze met 

'kampt'' onmiddellijk opnieuw met de focalisatie: de beleving van het 

waargenomenee - over te dragen aan De Bree. Deze ervaart de 

ontmoetingg als een 'kamp', als een ouderwets tweegevecht van een 

voorpostt met de vijand, en ziet er een vooruitwijzing in naar wat hem te 

wachtenn staat. Hoeft hij nu maar 'even' te kampen, straks zal dat wel 

anderss zijn. Bij de lezer wordt zo een verwachting gewekt, er is een 

elementt van spanning aangebracht. 

Dee Bree ziet zichzelf in gevecht met de elementen als hij in 

novemberr in wind en regen lopend hoeken omslaat; hij ondergaat die 

elementenn als veel groter en sterker dan hij zelf, als een lomp dansende 

vrouww tegen wie hij zich te weer moet stellen, die hem zó uitdaagt tot een 

gevechtt als van man tegen vrouw. Ook dat waar hij op afgaat ziet hij als 

eenn dergelijke confrontatie, maar dan als een botsing met de vijandelijke 

legermachtt zelf: tussen het denken en de natuur, tussen het mannelijke 

enn het vrouwelijke? 

Mett deze bijzondere interpretatie van novemberweer toont de 

vertellerr deze nors en hoekig denkende, weinig toeschietelijke De Bree 

terloopss als een fantast, als iemand die de werkelijkheid met zijn fantasie 

interpreteertt en vervormt en daar mogelijk zelf geen weet van heeft. 

Daaromm is De Bree hier wel als focalisator maar niet als verteller 

opgevoerd.. Die tegenstelling ondermijnt al meteen een eenvoudige 

interpretatiee door de lezer van De Brees gedachte dat wat hem te 

wachtenn staat een heus gevecht is. Dat de verteller deze mededelingen 

800 Zie over de beschrijving van stemmingen en angsten bij Bordewijk Hoofdstuk 3, Varangot en Niemeyer; van 
angstenn en verlangens Jansonius en deze eveneens over Bordewijks uitzonderlijke metaforiek waarin 'het tertium 
comparationis'' ontbreekt (83). 
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zoo doet, op de verschillende niveaus van vertellen en tonen, maakt de 

tekstt ironisch en thematiseert de positie van de verteller ten opzichte van 

diee van De Bree. 

Bovendienn lijkt de tekst nu met terugwerkende kracht een andere 

lezingg toe tee laten: dat de verteller ons De Bree vertoont met diens eigen 

opiniee over zichzelf. De splitsing in de persoon en zijn denken laat toe dat 

dezee over zichzelf in de derde persoon denkt, zoals Bordewijk in gesprek 

mett Gregoor over zichzelf als auteur in de derde persoon sprak. Deze 

lezingg kan echter pas in tweede instantie ontstaan; hij veronderstelt datje 

terugleestt wat in strijd is met de richting waarin de aandacht bij het 

lineairee lezen gaat. Mijn literaire lezen lijkt meer op het kijken naar een 

schilderijj waarbij het overzicht voortdurend de waarneming van details 

begeleidt.. Het object lijkt statisch als de gegevens voor het denken, de 

gebeurtenissenn in een verhaal daarentegen vertonen juist de dynamiek 

vann de beleving, die de lezer vooruit stuwt. Het denken stremt wat het 

levenn in beweging zet.81 

'Voorpost'' is ook de Nederlandse vertaling voor de Franse militaire 

termm avant-garde. Suggereert Bordewijk dat hij zich vermomd in de 

gelederenn van de avant-garde heeft geschaard, dat de roman met zijn 

vormexperimentenn een avant-gardegevecht gaat leveren? Dan 

symboliseertt en ironiseert het personage De Bree de futuristisch militair 

denkendee verbeelding die ten strijde trekt tegen conservatieve 

beheerderss van kunst en samenleving. In dat geval speelt een 'fijne 

ironie'' hier verstoppertje, en is de betekenis alleen zichtbaar voor een 

goedee verstaander.82 

Dee laatste twee zinnen van de eerste alinea benadrukken De Bree 

alss waarnemend en als handelend personage. Het kortaffe ritme zonder 

verbindendee redegevende voegwoorden betrapt De Bree niet alleen in 

zijnn denken; de herhaling van constructie in hij 'wist', 'hij ging', hij 'had', 

lijktt ook zijn manier van doen, zijn gedrag te illustreren dat zich niet laat 

afleiden,, waarin geen aandacht is voor bijzaken. Het ontbreken van 

811 Vestdijk had al op het vertragende effect van Bordewijks bondigheid gewezen - zie hoofdstuk 3:69. Dat 
hett kunstmatige van de tekst de werkelijkheidsillusie ondermijnt is een deconstructivistische opmerking die in 
zijnn soort aansluit bij die van Helbertijn Schmitz-Küller - - hoofdstuk 3: 83 - over Bordewijks plezier in de 
beschrijvingg van macht die de ondergang daarvan ondermijnt. 
822 Zie voor de humor bij Bordewijk hoofdstuk 3: Vestdijk, Varangot, Van Vriesland en Dubois, en over 
Bordewijkk als 'een late avantgardist' Jansonius hoofdstuk 3:103. 
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naderee bepalingen bij het voor de lezer onbestemde 'waar... heen' en 

'ervan'' maakt voelbaar hoe gericht De Bree zonder vragen, 

overwegingenn of omwegen, rechtlijnig zoals hij denkt, op zijn doel afgaat. 

Voorr de lezer, nieuwsgierig geworden maar over deze zaken in het 

ongewisse,, stijgt met die onbepaaldheid de spanning.83 

Tweedee alinea : het schoolplein ; geometrie : ron d en recht , doo d en 

leven n 
Hijj  bereikt e het plei n met onvertraagde n tred doo r de kolkin g der tochtgaten . 
Hett  plei n was rechthoekig,  gekoolgruis d het midde n in een lijs t van keien . Een 
enorm ee dood e heester , en ander s niet , op de verkoold e aarde , de muziekten t 
Driee hoog e walle n van huizen , glas meer dan steen , sma l glas tussche n 
smalle rr  steen , de ramenvott e van armoehuizen . De walle n waren nauwelijk s 
gescheide nn doo r de small e tochtgaten , spuigate n der verkeerswegen . Klein e 
groepe nn stonde n fladderend,  hier en daar , over het groot e plein . 

Alertt en nieuwsgierig bereiken we de tweede alinea en tegelijk met De 

Breee 'het plein'. Assonantie en alliteratie ondersteunen de grammaticale 

indelingg in drieën en maken daar een poëtische kernzin van met twee 

bepalingen.. 'Hij bere/kte het ple/n / met onvertraagde treó I door de 

kolkingg der tochtgaten.' Het belichaamt het doelgerichte, beheerste en 

waardigg martiale lopen: 'tred' - van De Bree. In 1886 schreef Van 

Deyssell in zijn spraakmakend opstel Over Literatuur de vaak geciteerde 

zin:: 'Ik houd van het proza dat als een man op mij toekomt'. In ironisch 

intertekstueell gesprek met de traditie laat Bordewijk een man op ons 

toekomenn met een martiale tred in even martiale taal.84 

Mett 'de kolking der tochtgaten' komt de desoriënterende warreling 

vann smalle en korte straatjes, compleet met wind en regen, in beeld 

waardoorheenn De Bree als door een draaikolk gezogen wordt naar het 

diepstee punt, het plein. Niet alleen kolken wind en regen door de 

straatjes,, de straatjes zelf zijn in hun gewirwar een draaikolk voor De 

Bree.. Niettemin komt er tegelijk een overzicht van die straatjes tot stand 

doordatt ze in 'kolking' in één woord zijn gevangen. De Bree laat zich niet 

meesleurenn door zijn beleving, hij overziet de situatie, zijn tred gaat 

'onvertraagd'' maar ook niet sneller. Ook hier doen vertellen en tonen zich 

opp de verschillende niveaus van verhaal en geschiedenis tegelijk voor. 

833 Zie over het ontbreke n van verbindingswoorde n ook Niemeye r hoofdstu k 3: 77. 
844 Van Deysse l 1886: 87. 
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Dee lezer wordt uitgenodigd toe te zien en mee te beleven hoe De Bree 

vastberaden,, onverstoorbaar en beheerst op zijn doel afgaat, hoe 

verwarringwekkendd zijn tocht ook is. Niettemin staan er in deze passage 

geenn expliciete verwijzingen naar de actuele taalsituatie van De Bree. 

Ookk de verteller kan hier de focalisator zijn, een getuige die de omgeving 

voorr ons beschrijft. Zijn onduidelijke positie, buiten of binnen het verhaal, 

alss waarnemer al of niet verschillend van De Bree, richt de aandacht ook 

opp de opbouw van het verhaal. 

Daarenbovenn is er het niveau van de 'taalfantasie' zoals Vestdijk 

hett noemde. De vondsten van klank en ritme, woord en beeld maken de 

tekstt in het oog springend tot een literaire, en in de bondige beeldende 

formulering,, modernistische constructie, tot een product van verbeelding 

enn retorische kunst. Doordat de lineaire lezing mede daardoor weer 

wordtt onderbroken, komt de productie van het kunstobject in de 

aandachtt en krijgt dat als resultaat een kunstmatig karakter. Terwijl de 

wisselingenn van focalisatie aan de illusie van werkelijkheid bouwen, 

breektt de kunstmatigheid van de tekst die illusie weer af, deconstrueert 

dee constructie van werkelijkheid.85 

Hett constructivisme zien we ook in de vormen waaruit dit 

kunstobjectt is opgebouwd. Met de circulaire 'kolking der tochtgaten' 

verschijnenn ronde elementen in de beschrijving, als teken mogelijk weer 

voorr het vrouwelijke dat in de vorm van de wind dreigde te overweldigen 

enn hier in de vorm van een draaikolk dreigt met verwarring en 

meesleuren.. De beeldspraak suggereert dat De Bree dit zo beleeft. 

Zonderr enige overgang, een verwijzing naar het hoekige denken van De 

Bree,, volgt een uiterst overzichtelijke beschrijving van het plein, teken 

vann een geordende waarneming: De Bree laat in de woorden van de 

vertellerr de indrukken niet zo maar op zich afkomen maar overziet snel 

dee situatie. Verschillende elementen op het plein zijn voorzien van 

bepaaldee lidwoorden, als waren zij al bekend, net als de lucht en de wind 

inn de eerste alinea. De mededeling dat De Bree 'ongeveer1 wist waar hij 

heenn ging, suggereert dat hij enig idee heeft van wat hem te wachten 

staat.. Hij is beter geïnformeerd dan de lezer. 

855 Vergelijk Van Vriesland Hoofdstuk 3: 73: 'een door de verbeelding omgevormde, geestelijk geconstrueerde 
wereld.' ' 
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Dee rechthoekigheid van het plein, benadrukt door de 'lijst van 

keien'' wordt het eerst genoemd. Het midden daarvan is 'gekoolgruisd', 

eenn uiterst bondige en beeldende vorm voor 'het met walsen opbrengen 

vann kolengruis'. Dit kan afkomstig zijn van de slakken van de 

(gasfabrieken.. Zo gelezen is het een teken van de heersende 

crisisarmoede,, een zwarte ontkenning van een plantsoen, van natuur, 

vann leven. 

Ookk hier wordt de aandacht van de lezer weer naar de vorm van 

dee tekst getrokken, naar de samengetrokken en chiastische constructie 

vann de zin: 'Het plein was rechthoekig, gekoolgruisd het midden'. Omdat 

zijnn attribuut voorop staat, wordt 'het midden' nog nadrukkelijker zwart en 

alss zodanig op het plein betrokken. Het zwarte en doodse krijgt 'in een 

lijstt van keien' een centrale positie als het middelpunt van de 

geometrischee zowel als van de grammaticale constructie. De alliteratie 

vann 'ge/coolgruisd' en 'kelen', de assonantie van 'l/yst' en 'Keien', 

versterkenn die picturale samenhang. 

Naarr die rechthoekige ruimte en dat doodse centrum wordt de 

verteller,, worden De Bree en diens denken getrokken, daarop is de 

waarnemingg het eerst gericht. Zo toont de verteller zowel de blik van De 

Breee als het plein aan de lezer. Voorbij het geweld en de zuigkracht van 

dee kolkende, cirkelende elementen van de natuur tijdens de wandeling, 

construeertt de verteller volgens de visie van De Bree het plein zo. Het 

leven,, de natuur, de elementen maken in beider ogen plaats voor het 

rechtlijnige,, het zwarte, het doodse. Als bevestiging van deze lezing 

treffenn we in de volgende zin 'een dode heester* aan, 'enorm' als de 

boerinn uit de eerste alinea; bovendien wordt het kolengruis er 'verkoolde 

aarde'' genoemd, verbrande natuur, gedoofd vuur. 

Maarr de verteller biedt, in de waarneming nu van De Bree, in deze 

elliptischee zin met de heester ook een muziektent aan. Voor de lezer een 

raadsel:: wat staat er nu op dat plein? In het midden van de zin staat 

nadrukkelijkk 'en anders niet'. Of 'een dode heester" of 'de muziektent' 

staatt op het plein. De heester staat op de gebruikelijke plaats voor het 

onderwerpp maar voorzien van het bepaald lidwoord komt de muziektent 

alss het eigenlijke onderwerp in aanmerking. Zo wordt door de vorm van 
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dee zin een metafoor geschapen. De muziektent is een enorme dode 

heester. . 

'Muziektent'' is een vrolijk woord, vol associatie aan koperblazers, 

zomerr en zonlicht, zoals we die in 1950 in De koperen tuin van Vestdijk 

zoudenn ervaren. Op deze novembermorgen is het misschien vervallen 

bouwsell voor de verteller en/of De Bree 'een dode heester"; zo ziet hij in 

zijnn door de fantasie beïnvloede waarneming een muziektent. Terwijl 

vormm en materiaal een nuchtere toeschouwer toch geen moeilijkheden 

zoudenn opleveren, is laten we maar zeggen De Bree zo gepreoccupeerd, 

niett alleen met de elementen en het mannelijke en vrouwelijke maar ook 

mett de oppositie van dood en leven, dat hij die tegenstelling overal ziet. 

Eerstt ziet hij in iets compleet anorganisch iets natuurlijks en tegelijkertijd 

iss dat dood. De dood, verstopt in het kolengruis, bedreigt het nieuwe 

seizoenn van de muziektent: De Bree verwacht geen nieuwe bloei, wijst 

dee verteller pessimistisch vooruit. Nooit zal er meer muziek uit opklinken. 

Nooitt zal de zon daar meer op het koper verschijnen. Varangots visie op 

hett wederzijds doordringen van het dode en het levende in Bordewijks 

verhaalwereld,, van het geometrisch rechte en ronde, lijkt hier bevestigd. 

Behalvee met een kubistische montagetechniek en in de beschrijving van 

hett plein naar schilderkunst is nu ook naar muziek verwezen. 

Dee volgende zin - weer een ellips - is de snelste, meest indrin-

gendee beschrijving van laat negentiende-eeuwse arbeiderswoningen die 

ikk me kan voorstellen: 'hoge wallen van huizen, glas meer dan steen, 

small glas tussen smaller steen, de ramenvolte van armoehuizen.' De 

tweedee helft van de zin is opgebouwd als de reeks stellende, vergrotende 

enn overtreffende trap met 'smal glas' als uitgangspunt. Samen met 

'smallerr steen' en 'ramenvolte' als respectievelijk comparatief en 

superlatief,, biedt deze zinshelft een voorbeeld van wat Jansonius 

Bordewijkss 'superlativistische stijl' noemde.86 

Dee 'Drie hooge wallen' doen denken aan de andere militaire 

termenn uit het vocabulaire van De Bree: verdedigingswallen, maar in 

militairee zin lijken ze minder nuttig: ze zijn 'glas meer dan steen'. Wie zich 

daarr verbergt staat toch te kijk. 'Glas' staat voorop, wordt herhaald, krijgt 

Ziee Jansonius Hoofdstuk 3 en 1970:208. 
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zoo meer nadruk en het beeld van de hoge glazen wanden, van de 

kwetsbaree armoede in de stad in crisistijd, dringt zich op en wordt 

aangevuldd en voltooid in de neologistische bondigheid van 'ramenvolte' 

enn 'armoehuizen'. In deze samenwerking van de verteller en De Bree 

geeftt Bordewijk plastisch blijk van zijn maatschappelijke betrokkenheid.87 

Dee Bree observeert verder dat de huizenwanden nauwelijks door 

straatjess onderbroken worden, maar de verteller gebruikt het woord 

'straat'' niet. 'Tochtgaten' wordt herhaald en gevarieerd met 'spuigaten': 

dee elementen wind en water krijgen in de voorstelling alleen als 

overtollighedenn toegang tot het plein, ze moeten daarheen snel worden 

afgevoerdd om hun verwoestende kracht af te zwakken. De aarde is er 

dood,, wind en water kunnen er geen kwaad, en het vuur? Dat lijkt 

gedoofd,, de aarde is immers verkoold. De vier elementen zijn getemd in 

dee projecterende, fantaserende blik van De Bree, waar de verteller 

solidairr mee is. 

Tenslottee ziet hij wel wie of wat er op het plein staat. Ze staan er 

'hierr en daar", 'kleine groepen' en wel 'fladderend'. Fladderen is een 

kenmerkk van vogels en vlinders. Vlinders horen meer bij het voorjaar; 

fladderendee vogels zijn in hun vliegveriangens gefrustreerd; ook 

vleermuizenn fladderen gewoonlijk in de schemer dus ook op duistere 

ochtenden,, maar niet over grote pleinen. Verder fladdert alles wat op een 

luchtstroomm kan bewegen. Over het grote plein fladderen in de 

novemberwindd waarschijnlijk losse einden van kledingstukken. Ook kan 

hett zijn dat van de groepjes zich enkelingen los maken om zich bij 

anderee groepjes te voegen. Zo'n groepje staat er dan even fladderend bij 

voorr wie het geheel overziet, bijvoorbeeld voor wie het plein opkomt of 

voorr wie er in vogelvlucht overheen kijkt. Tegen de zwarte ondergrond en 

binnenn de lijst met keien, tussen de 'hoge' wallen en over het 'grote' plein 

staann nadrukkelijk 'kleine' groepen, en de losse beweginkjes daarvan 

kunnenn dan lijken op die van (gevangen?) vogels. In dit verband is het 

ookk opmerkelijk dat de groepen niet nader als mensen gekwalificeerd 

zijn. . 

877 Zie Van Vriesland Hoofdstuk 3. 
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Hett  gebou w 
Dee vierd e wal was het enkel geelgrau w gesaus d blok van het gebou w met den 
molme nn daktore n en het uurwer k van verbleek t goud . Lekken traande n vui l 
overr  zijn gevels . 

Inn de volgende alinea wordt de beschrijving van het rechthoekige plein 

voltooid.. Nadrukkelijk waren er 'drie' wanden genoemd: de vierde wal 

bestaatt slechts uit een gebouw, het is een 'blok'; een interessant woord 

alss het door Bordewijk gebruikt wordt. In de roman Blokken uit 1931 was 

hett blok immers het symbool voor een staat die systematisch de natuur 

inn en om zijn onderdanen wenst uit te bannen door overal rechte lijnen, 

vierkantenn en kubussen te propageren. Het gebouw wordt hier verder 

gekwalificeerdd in termen die samenhangen met verval en vergane glorie: 

'geelgrauw',, 'molmen (daktoren)', 'verbleekt (goud)', 'lekken' en 'vuil'. 

Bovendienn heeft Bordewijk hier van het zelfstandig naamwoord 'molm' 

eenn stoffelijk bijvoeglijk naamwoord gemaakt, wat de betekenis ervan 

intensiveert:: de daktoren is geheel van 'molm', is verpulverd; wat cultuur 

was,, dreigt weer natuur te worden. Tenslotte blijkt het gebouw ook 

gepersonifieerd:: 'Lekken traanden vuil over zijn gevels' - en ook nog 

waargenomenn te zijn van meer dan één kant, er is immers sprake van 

'gevels'.. Dat kan als je een gebouw schuins benadert, in vogelvlucht met 

eenn camera bekijkt of als je een alwetende verteller aanneemt. De 

uitsluitendee aandacht voor dit gebouw in deze alinea versterkt de indruk 

datt we De Bree in zijn waarneming volgen terwijl hij op het gebouw 

toeloopt:: hij krijgt het steeds duidelijker in het oog.88 

Inmiddelss is de aandacht van de lezer, gericht op moderniteit en omgang 

mett de traditie, over verschillende niveaus verdeeld. Talig klankspel met 

ritmiek,, met alliteratie en assonantie, intellectueel spel met abstractie en 

schematiseringg in nominalisaties, in concretisering en personificatie, 

narratieff spel met zelfverwijzingen en onduidelijk onderscheid tussen 

personagee en verteller, al deze spelletjes benadrukken de tekst als een 

intellectuele,, retorische constructie. Een kubistisch procédé en 

geometrischee beschrijvingen roepen schilderkunstige beelden en 

888 Vergelijk ook - hoofdstuk 3: 77 - wat Niemeyer stelt over de werkelijkheid die 'onder de ban' gebracht wordt 
vann de fantasie van Bordewijk, over verval en de verloren gegane eenheid, en over Bordewijks taalgebruik. 
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vormexperimentenn op. Er is sprake van muziek. Een psychologisch 

fenomeenn als de gesplitste persoonlijkheid verwijst naar de moderne 

dieptepsychologie.. De opdracht, de titel van het eerste hoofdstuk, het 

doorr het taalgebruik vertraagde tempo, de dubbelzinnige positie van de 

vertellerr en het eigenaardige personage De Bree verstoren de 

gebruikelijkee verwachtingen van de romanlezer, verwarren zijn rol. De 

werkelijkheidd aangeboden als een subjectieve constructie van de 

verbeelding,, in metaforische militaire taal, in opposities van denken en 

beleven,, mannelijk en vrouwelijk, rechthoekig en statisch tegenover rond 

enn dynamisch, leven en dood, van personificatie en objectivering 

tegenoverr abstractie, van de vier elementen en de bebouwing van de 

stadd in crisisarmoede, de verwijzingen naar avant-garde en tenslotte naar 

eenn literaire verzuchting van Van Deyssel: al deze aspecten geven te 

verstaann dat hier anders en wel modem en geestig, avant-gardistisch en 

ironischh futuristisch, wordt verteld. 

Hett schepsel 
Hijj  beld e galmend , hi j had nog geen sleutel . In de stroev e hal was geen 
warmte .. De trap omhoo g lag stijfgestrekt , met dubbele n houte n armzwaa i 
naarr  hooger . Een schepse l was daar , zwart , doodsbleek , dat toefde , keek, en 
bi jj  de boch t verdween . 

Dann voert de verteller ons het gebouw binnen. Met De Bree, want de 

vertelwijzee blijft dezelfde: de waarnemingen worden bondig maar op een 

dubbelzinnigee en beeldende wijze gepresenteerd. Hij belt en het geluid 

vann de bel galmt door de ruimte, de verteller zegt: 'Hij belde galmend.' Er 

wordtt een reden gegeven als ware het een neutraal nieuw feit, slechts 

doorr opeenvolging in causaal verband gebracht: 'Hij had nog geen 

sleutel'.. Dezelfde staccato-opeenvolging van bondige zinnetjes zonder 

verbindendee verklarende woorden als aan het einde van de eerste 

alinea.. Hoewel er in deze passage duidelijkere verwijzingen naar 

belevingg zijn, blijft het onmogelijk de woorden van de verteller van de 

waarnemingen,, de ervaring en opinies van De Bree te onderscheiden. 

Dee Bree vindt de hal 'stroef: naargeestig en somber, en niet 

warm.. De laatste waarneming objectiveert hij: er 'was' geen 'warmte', 

alsoff de lijfelijke ervaring buiten hem geplaatst kan worden. (Vergelijk de 

reactiee op de natte regenvlagen) Ook een figuurlijke lezing is mogelijk. 
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Dee hal straalde niets uit, was kil en ongezellig. De subjectiviteit van de 

eerstee waarneming is verstopt doordat ze met een bijvoeglijk 

naamwoord,, 'stroef, als feitelijk en beschrijvend is gepresenteerd. Op de 

hall komt het trappenhuis uit en De Bree ziet de trap - gepersonifieerd -

mett twee armen stijf gestrekt 'hoger* zwaaien. Ook dit beeld wordt 

gesubstantiveerd:: 'dubbele houten armzwaai naar hoger". De trap ligt 

daarr in een gestolde gymnastische beweging naar een onbepaald 

'hoger*,, als een symbool, wellicht voor De Brees persoonlijk streven naar 

hett hogere. 

Preciess daar waar zijn blik met de trap naar 'hoger* gaat, ziet De 

Breee dan 'een schepsel', 'zwart, doodsbleek, dat toefde, keek en bij de 

bochtt verdween.' Het is waarschijnlijk dat dit fenomeen een vrouw is, 

maarr de kans om De Bree dat zo te laten zien nemen de denkende De 

Breee en de sprekende verteller niet waar. De Bree blijft haar zien als een 

geslachtlooss 'dat'. Waarschijnlijk is hij niet ingenomen met de 'toevend' 

kijkendee aanwezigheid ervan, want hij ontneemt de figuur diens 

subjectiviteitt en registreert deze alleen als een zwart en doodsbleek 

object.. De lezer herinnert zich de dode heester op het plein met zijn 

zwartee stoffering van kolengruis. Met dit wezen komt bij De Bree de 

gedachtee aan de dood ook binnen het door bederf al aangetaste 

gebouw.. De trap inspireert De Bree tot personificatie. De vluchtige 

aanwezigheidd van dit levende wezen weerhoudt hem daarentegen zelfs 

vann geslachtelijke identificatie. Wat weerhoudt hem? 

Dee conciërge 
-- Kom t u even hier , vroe g een groot e mollig e man , zeer wi t van gezich t Deze 
wass de conciërge . Hij had de stem van een weekdier . 

Inn deze alinea wordt weer een personage maar nu als man herkend en 

sprekendd opgevoerd: de conciërge. Met behulp van alliteratie en 

assonantiee in 'mollige man' en 'w/t van gez/cht' wordt het slappe en voze 

karakterr van de man aangestipt, met de metafoor 'Hij had de stem van 

eenn weekdier* komt dat nadrukkelijk in beeld. Maar dat beeld dwingt ons 

weerr tot opnieuw lezen: Hoe zou een weekdier 'Komt u even hier* 

uitspreken?? Omdat weekdieren nu eenmaal stemloos door ons worden 

gepercipieerd,, zitten we daarmee midden in de problematiek van de 
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metafoor.. Wat doen we met zo'n beeld, waaraan denken we, wat denken 

we,, welke taalhandeling verrichten we precies?89 

Dezee alinea zegt heel omslachtig wat we heel gemakkelijk kunnen 

zeggen.. De conciërge is een slijmbal, een weekdier, een kwal. Maar, 

'weekdier"" is net als 'kwal' ook een dode metafoor die niet meer zegt wat 

hijj kan. De catachrese heeft zijn werk gedaan en heeft het woord een 

nieuwee toepassingsmogelijkheid gegeven ten koste van de metafoor. 

Bordewijkss verteller doet daar wat aan. Door De Brees waarneming te 

beschrijvenn met 'mollig', en 'zeer wit' krijgt het originele weekdier weer 

eenn kans. Met wat we van dat beest weten en met uitdrukkingen die we 

mett die kennis kunnen associëren, organiseren we nu de voorstelling van 

dee man die concreet aan zo'n beest doet denken. Het is een beest 

zonderr botten, zonder ruggegraat, slijmerig en kwijlerig, en zo'n man is 

duss een nare, kracht- en futloze kerel, die onderdanig en kruiperig doet 

enn spreekt met een slappe tong en ongearticuleerd. Die negatieve indruk 

wordtt nog versterkt door de neerbuigende aanwijzing in 'Deze was de 

conciërge.'' Dat De Bree hem hier uitdrukkelijk zo laatdunkend objectief 

enn dus objectiverend en afstandelijk waarneemt, geeft nieuw reliëf aan 

dienss denken. 'Deze' wordt zo door De Bree op één hoop gegooid met 

'hett schepsel'; opmerkenswaard voor het personage De Bree is tegelijk 

datt hij deze figuur in tegenstelling tot 'het schepsel' zowel van een, 

mannelijke,, sekse voorziet als socialiseert. Dat lezers Bordewijks 

personagess 'bedacht' en 'gedeformeerd' vonden, maken de personages 

uitt dit hoofdstuk wel begrijpelijk.

Dee directeu r 
Terzijd ee van de hal ston d reeds  de directeu r op den drempel , droog , 
rietmager,rietmager,  kaarsrech t Hij keek door een bri l van bloed . Zijn blik was gering . 
Zijnn kin was gestepe n tot een bokkebaar d van grijs . Zijn knookhan d bood 
geenn druk , maar wat blinkends . 

Eenn geheel andere indruk, tegengesteld aan de vorige twee, maakt de 

directeurr met wie De Bree vervolgens - eerder dan hij verwachtte; 'reeds' 

-- geconfronteerd wordt. Diens kaarsrechte en magere, droge gestalte 

wordtt benadrukt. Benadrukt door het nadrukkelijke 'stond', door de 

Vergelijkk voor wat ik in het volgende beweer: Culler 1981:188-209; Davidson 1978; Eco 1979: 68. 
Ziee hoofdstuk 3 Van Vriesland en Dubois. 
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opeenvolgingg van de drie bijvoeglijke naamwoorden aan het eind van de 

zin,, door de alliteratie en assonantie in de reeks woorden vanaf 'reeds tot 

enn met 'kaarsrecht', en door het neologisme 'rietmager* dat de cliché-

vergelijkingg 'mager als een riet' bondig samenvat en nieuwe 

uitdrukkingskrachtt verleent. Ziet De Bree de rietmagere directeur ook zo 

nadrukkelijkk omdat hijzelf niet lang en mager maar kort en gedrongen, 

breed,, is? 'Hij keek door een bril van bloed.' Weer kunnen we niet 

gewoonn narratief, op gebeurtenissen gericht, lezen maar moeten we met 

verbeeldingg en kennis van taal en werkelijkheid aan de slag. Wat neemt 

Dee Bree waar? Een bloeddoorlopen of -omrand oog, een bril van hoorn 

off van een ander materiaal dat een rode weerschijn heeft? In ieder geval 

associeertt De Bree het kijken van de directeur met bloed. Voor de lezers 

iss diens blik daardoor meteen ook met geweld, met bloedvergieten, 

verbonden.. Is dit een aankondiging van geweld? Dat de directeur De 

Breee zo weinig doordringend aankijkt, wat door assonantie in 'gering' en 

'blik'' wordt benadrukt, kan bovendien op bijziendheid wijzen. Maar ook 

datt kan metaforisch worden opgevat. Reikt de blik soms niet ver en 

wordenn we hier gewaarschuwd voor een kortzichtige visie? De 

beschrijvingg van de ogen werpt samengevat de mogelijkheid op dat 

gewelddadigheidd en kortzichtigheid in dit personage met elkaar 

samenhangen.91 1 

Dee Bree neemt behalve de blik en de bril nog meer onderdelen 

vann de directeur waar. 'Zijn kin', daaraan groeit een bokkebaard, een 

grijzee sik, die er tot een punt 'geslepen' uitziet, scherp als een mes en 

mett de kin een weerbarstig geheel vormend. Zijn 'knookhand' is niet 

alleenn zo mager dat De Bree de botten ziet liggen, het neologisme roept 

ookk de voorstelling van een geraamte op en daarmee alweer de dood. 

Dee directeur, die De Bree al bijna niet aankeek, laat zich verder ook niet 

kennenn door zijn handdruk - wat De Bree dus blijkbaar hoopte of 

verwachttee - hij biedt De Bree slechts 'iets blinkends' aan. Het geraamte 

911 In De gemeenschap in 'Drie vijanden van Bint', (Verzameld Werk xi 442) schreef Bordewijk in 1935 dat het 
beeldd van Bints bril aan het einde van de roman verklaard wordt als een bloed-omcirkeld oog, aan sommige 
oudee mensen eigen. Bij het overlijden van Van Aalst schreef Bordewijk op 22 maart 1937 een ingezonden stuk in 
Heff Vaderland onder de titel: Dr. Th.P.H. van Aalst. Zijn paedagogie en die van Bint 'Bint ging te ver. Van Aalst 
gingg nooit te ver.' Bordewijk stelt hier uitdrukkelijk na een verslag van zijn eerste schooldag hoe hij een werkelijk 
'dolle'' angst koesterde voor de rector wiens aanblik hij als volgt beschrijft 'Men zag zijn bolle brilleglazen 
geweldigg flikkeren en eensklaps daartusschen den blik van een geweldig oog.' Interessant is in dit verband de 
opmerkingg van Zwart (Zwart 1988:34) die Bordewijks werkwijze typeert als 'anti-parallellie'. 
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datt in de gestalte van de directeur tevoorschijn leek te komen, schemert 

inn de glans van een nog niet genoemde sleutel, de lezer nu ook met zijn 

blinkendd attribuut: de zeis, voor ogen. 

Tenslotte,, De Bree die in de eerdere beschrijvingen getoond is als 

eenn beheerst waarnemer met het vermogen door details een geheel te 

zien,, slaagt daar bij de directeur niet in. Het gedrag van de directeur valt 

uiteenn in handelingen van afzonderlijke lichaamsdelen. Zo gering als De 

Breee de conciërge schat, en zo gecontroleerd neerbuigend hij 'het 

schepsel'' waarneemt, zo onder de indruk is hij van de directeur. 

Misschienn speelt daarbij ook een rol dat de directeur De Bree aanraakt. 

Wee hebben immers al opgemerkt dat fysieke gewaarwordingen van De 

Breee in de tekst worden verdonkeremaand. 

Dee identificatie van het stemgeluid van de conciërge waardoor we 

preciezerr weten hoe en wat De Bree waarneemt, belemmerde de 

voortgangg van het verhaal en verplaatst de aandacht andermaal naar de 

tekstt als zodanig, op de kunstigheid ervan. Zo is dat ook met de alinea 

vann de directeur. In 'Zijn knookhand bood geen druk, maar wat 

blinkends',, wordt het werkwoord 'bieden' verbonden met een abstract en 

tegelijkk met een concreet object. Deze bondigheid van taal wordt hier 

kluchtig,, omdat een sleutel en een handdruk in deze samentrekking 

ironischee verwarring van tegendelen stichten. Bovendien maakt het 

contrastt met het weekdier uit de vorige alinea de bok wakker. Dit 

koppige,, mannelijke dier komt uit de baard van de directeur tevoorschijn, 

maarr we weten nog niet welke - bijvoorbeeld duivelse? - rol hij als 

zodanigg kan en zal spelen. De taal van Bint lijkt, als de 'bokkebaard' van 

dee directeur, een puntig geslepen instrument en een deconstruerend doel 

inn zichzelf, doel en middel tegelijk. 

Bin tt  en de Bree 
Hierr  is Je sleutel . De leeraarskame r is boven , dat komt later . Ik moet je iets 
zeggen ,, iets meer dan ik vroege r al zei. Loop even mee. We beginne n dadelijk . 
Dee directeu r trad rech t snel , lich t door de gangen van het gebou w dat lag om 
denn hof . Aan het eind keerden zij om en ginge n terug , en zoo eenige malen. In 
dee hal tochtt e het hun telken s vervaarlij k tegen . De deuren waren open , de 
bevolkin gg kwam binnen . De scholiere n kwamen langs en groette n zonder 
hoffelijkheid ,, zooals jongen s groeten . Zij zagen het niet De directeu r 
tutoyeerd ee ongevraagd , niet uit famiüariteit , uit gezag. De Bree merkt e het 
nauwelijk ss op. 
Bintt  zei, wijzen d omlaag : 
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Dee Bree is dus een nieuwe leraar, die al eerder iets belangrijks van de 

directeurr heeft te horen gekregen. De directeur spreekt tot De Bree, in 

kortee zinnen, snel en direct, met 'je', en één keer in de gebiedende wijs. 

Dee Bree krijgt een sleutel. In deze door en door geconstrueerde 

tekstt ligt de gedachte nu voor de hand dat deze sleutel voor hem ook het 

symbooll zal zijn van toegang tot andere plaatsen of levensgebieden, een 

metafoorr met meerdere mogelijke vergelekenen. Voor de lezer kan hij de 

sleutell zijn tot de tekst. In de muziek zet een sleutel de toon en kan die 

veranderen.. De directeur die de sleutel aanreikt, lijkt nadrukkelijk een 

sleutelfiguurr te worden. 

Mett 'Zij zagen het niet', is de verteller weer aan het woord en aan 

hett focaliseren, op de opiniërende wijze van iemand met kennis van 

zakenn zoals in de allereerste zin. Hij becommentarieert zowel de tocht in 

hett gebouw als, met een verwijzing naar onze kennis van de 

werkelijkheid,, de leerlingen en de twee heren. Als een verslaggever, een 

reporter,, bericht hij over de gezagsrelatie tussen deze beiden en hoe ze, 

geheell opgaand in het gesprek, 'Zij zagen het niet' - door de gangen van 

hett karakteristieke schoolgebouw lopen. Geen spoor hier van de 

onzekerheidd ten aanzien van de directeur, waarvan de waarneming van 

Dee Bree blijk gaf. Wel wordt het gebouw gepresenteerd als architectuur 

vann de hoekigheid. 

Heell terloops is dan, in het voorlaatste zinnetje: 'De Bree merkte 

hett nauwelijks op', de focalisatie van de verteller naar De Bree 

verschovenn en even onopvallend alsof wij die ook al kenden, horen we 

nuu de naam van de directeur: 'Bint'. Daarmee krijgt de lezer een 'sleutel' 

tott de titel van de roman. De ondertitel en de betekenissen van 'bint' 

kunnenn nu worden toegepast en voorlopig geduid en bepaald. Dat kan 

alleenn nog metaforisch. We kunnen deze man construeren met behulp 

vann de identiteit die met de eigennaam is gesteld: deze man is 'bint'. 

Hijj houdt een gebouw bijeen, hij schraagt het en geeft zijn kracht 

doorr aan anderen die het mede dragen, hij bindt samen wat anders 

uiteenn zou vallen en hij geeft ook zijn naam aan wat zich als een 

collectieff niet eenvoudig laat hanteren. Ook is deze Bint een zender, hij 

heeftt een bericht. De roman gaat over hem en is ook van hem. Dat wil 
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zeggen.. Bint heeft en is een boodschap, en is ook zelf het moderne 

instrumentt van de verspreiding ervan, hij is een modem soort 

berichtgever.. Dit alles kan men afleiden als woorden het volle pond 

krijgenn en dingen en mensen volledig bepalen en zo tot constructies 

maken,, tot producten van techniek, tot 'kunst'-werken.92 

Wiee of wat 'Bint' is weten we nu. Hij is de directeur. Nog niet weten we 

watt hij voor de personages in het verhaal zal betekenen. Wel zien we net 

datt 'de Bree' met een kleine letter begint. Tot nu toe heeft de combinatie 

steedss vooraan in de zin gestaan met een hoofdletter. In het gesprek met 

Bintt blijkt het de Bree te zijn: de verhoudingen lijken bepaald. Nog niet 

wetenn we wat Bints boodschap, zijn zending, inhoudt, wat 'stalen tucht' 

betekentt en wat en wie de Bree gaat bevechten. 

Driee scènes op de laatste pagina van het hoofdstuk brengen meer 

duidelijkheid:: een toespraak van Bint tot de Bree, twee keer onderbroken 

doorr de verteller die de Bree's zwijgende reacties noteert, het verdwijnen 

vann Bint en tenslotte de gang van de Bree naar zijn klas. 

Dee toespraak van Bint; de klas; de tucht 
(Bin tt  zei, wijzen d omlaag: ) 
-- Je eerste ies is in die klas . Die klas is uniek . Zoo een heb ik nog nooi t 
kunne nn vormen , vóór deze. Maar geen bespiegelinge n nu. Ik houd van weini g 
woorden.. . . 
Naarr  mijn hart gesproken , dacht de Bree. 
-- Die klas heeft je voorgange r weggetreiterd . Ik waarschu w je niet , ik maak je 
atten tt  Begrij p je?.. . 
Hijj  begreep het toen niet , eerst later. 
-- Ik eisch van ieder tuch t Ik ben hoogs t modem . De tij d is voorbi j van 
gemoedelijkheid ,, van verbroedering . Dit geslach t is té bandeloos . 
Dee bel was gegaan, de schoo l was sti l geworden . Zij liepen nog even. De 
Bree'ss  klas ston d open . Hij loensd e er heen door den trapkoker . Hij zei niets . 
-- Men moet den cirkelgan g durven gaan. Er Is snell e verwildering . Men moet 
verr  teruggrijpe n en snel , naar het oude systee m van macht en vrees . Dit oude 
iss  het nieuwste , het beste , het eenige. Ik eisch : een  stalen - tuch t Nu ga. 

Dee vertelvorm is weer veranderd. We kenden al de werkelijkheidsillusie 

mett dubbelzinnige focalisatie, de deconstructie daarvan door de 

uitvoerigee retoriek van de tekst in zijn kunstmatigheid en de 

reporterachtigee stijl van de verteller in de beschrijving van de tocht door 

922 Vergelijk ook Hoofdstuk 3: 77 Niemeyer, waar deze over woordmagie spreekt dat het 'niet toevallig is dat 
eenn bepaald ding een bepaalde naam heeft' en dat 'het woord is geladen met de volle kracht van datgene, 
waarvoorr het staaf. 
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dee gang. Nu is er de directe rapportage: Bint spreekt even direct als de 

Breee ook de lezer toe. Daarmee is de roman op dit punt ook mimetisch te 

lezen.93 3 

Hijj wijst de Bree zijn klas aan: een in Bints ervaring unieke groep 

leerlingen,, door hem gevormd. Bint zal daar echter niet over uitweiden. 

Hijj vermeldt slechts dat deze klas de voorganger van de Bree heeft 

weggepest.. Hij bekent zich tot bondigheid. We hadden in de eerdere 

kennismakingg met het taalgebruik van de verteller die de waarneming 

vann de Bree verwoordde, ook al bondigheid geconstateerd. We horen nu 

datt deze bondigheid behalve Bint ook de Bree na aan het hart ligt, na 

aann de zetel der emoties. Verteller, Bint en de Bree vormen op hun 

verschillendee narratieve niveau een bondig driemanschap. 

Inn zijn bondige toespraak bepaalt Bint vervolgens de titel van het 

hoofdstukk en maakt hij zijn zender-boodschap bekend. Zijn 

schoolsysteemm gaat niet uit van de onschuld van de kinderziel, hij 

decreteertt een drastische ommekeer naar 'het oude systeem van macht 

enn van vrees', en eist herziening van waarden, een 'cirkelgang' in de 

beschaving:: 'een stalen tucht', omdat de leerlingen, gegeneraliseerd tot 

'dee jeugd', tot 'dit geslacht', 'te bandeloos' zijn. 

Dee verteller kondigt een ontwikkeling aan in de Bree: hij zal leren 

onderscheidenn tussen 'waarschuwen' en 'attent maken'. Het onderscheid 

lijktt hier dat te zijn tussen je emoties ongecontroleerd laten en daardoor 

dee kans geven tot 'treiteren', en, beheerst, zelfgedisciplineerd, tucht en 

machtt hanteren.94 

Verderr heeft Bint ook de lezer nieuwsgierig gemaakt naar de klas, 

hett lokaal met de vreeswekkende leerlingen, waar de Bree naar toe 

moet.. Zal de Bree met die klas het aangekondigde gevecht aangaan in 

zijnn toepassing van de 'stalen tucht'? 

Dee laatste woorden van Bint spiegelen ironisch, in 'antiparallellie' 

dee zendingswoorden van Christus uit Mattaüs 28 vers 19: Gaat en 

onderwijstt alle volkeren. Ze houden ook een opdracht tot onderwijzen in 

933 Anders dan Smulders - zie Hoofdstuk 3: 84 - ben ik van mening dat Bint ook realistisch gelezen kan 
worden.. Daarin schuilt juist de kracht van de roman. Door Bordewijks stijl generaliserend surrealistisch te 
noemenn zoals Anten (zie Hoofdstuk 3: 84), doet men de pluriformiteit van Bint ook tekort. Gruttemeiers 
voorstell uit 1988 de roman op meer manieren te lezen blijkt vruchtbaar. 
944 Vergelijk over tucht en macht in Bint Hoofdstuk 3, Binnendijk, Niemeyer, Dupuis, en Govaart. 
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mett een wijde strekking maar geen boodschap van verlossing. Bint 

prediktt het omgekeerde: aan banden leggen van de bandeloosheid. 

Bin tt  verdwijnt ; de Bree naar zijn klas 
Dee directeu r recht , snel , met lichte n tred verdwee n waar de gang elboogde . 
Dee Bree ging rusti g langzaam de acht geslete n treden af. Hij verwerkte , maar 
liett  niets merken . Hij betrad de klas genaamd 4D. Hij voeld e snel , want hij had 
fantasie .. Hij voeld e dit aan als een hel , als de hel. Hij betrad de hel. 

Dee eerste zin staat ikonisch even alleen als de Bree die Bint nakijkt. In de 

ogenn van de Bree lijkt Bint iets spiritueels te hebben, gelet op de trits van 

lichtee bijvoeglijke naamwoorden, die de derde is in zijn soort. Bovendien 

lijktt hij als een geest te verdwijnen uit de omarming van de alweer 

gepersonifieerdee school, die overigens, eveneens in verval, voor de 

gehelee beschaving kan staan. 

Dee Bree staat er alleen voor als hij afdaalt naar zijn klas. Deze 

alineaa herhaalt de allereerste in zijn opbouw van gelijk geconstrueerde 

zinnetjess en in de vertelsituatie waarin een verteller en een belevende de 

Breee onontwarbaar samen aanwezig zijn. Er is een paradoxale opdracht 

aann de lezer, in de bijna binnenrijmen, inhoud te geven aan een 

'verwerkende'' de Bree die 'niets laat merken'. Hoe verwerkt de Bree de 

woordenn van Bint over de 'treiterende' klas en de 'stalen tucht'? Zoals wij 

hemm hebben leren kennen ontkent hij mogelijk angst en onzekerheid van 

eenn nieuwe leraar en zal hij die projecteren op zijn omgeving. Hij weet 

nogg niet, net zo min als de lezer, wat orde houden volgens Bint: in 'stalen 

tucht'' - , inhoudt. Missschien hebben de zendingswoorden van Bint in 

hunn bondigheid ook de Bree 'zijn hart' veroverd en daalt hij, denkend en 

voelend,, af als een zendeling? 

Dee alinea bevestigt tenslotte de impliciete aanwijzingen dat de 

Breee zijn werkelijkheid fantaseert. Als romanfiguur laat hij daarbij zijn 

mogelijkk onbewuste gevoelens leiden door zijn fantasie beheerst door 

zijnn denken.95 De laatste zinnen demonstreren dit driedelig proces van 

voelen,, fantaseren en denken. Als Dante daalt de Bree af en betreedt hij 

zijnn hel. 

955 Merk op dat Bordewijk zelf spreekt over 'het oude conflict van fantasie en werkelijkheid' in Bint. {Bordewijk 
1935:886). . 



Conclusie Conclusie 

Nuu het hele hoofdstuk gelezen is, ziet de tekst er uit als één uitgebreid 

modernistischh experiment met de romanvorm. De taal staat in dienst 

vann het verhaal maar leidt ook een onafhankelijk bestaan vol grappen 

enn verrassingen. De taal wordt in al zijn bondigheid ingezet als 

verwijzingg naar kubisme, futurisme en avant-garde, naar 

dieptepsychologie,, naar Van Deyssel, de bijbel en naar Dante, en 

betrektt zo, in artistieke, psychologische, religieuze en filosofische 

samenhangen,, contemporaine ontwikkelingen en discussies bij het 

verhaal. . 

Dee titel van de roman, eigennaam en metafoor, kan in de 

architectonischee samenhang van constructie en binding alle 

woordenboekbetekenissenn combineren, Bint lijkt de belichaming van 

eenn idee. Bint schraagt met zijn team de school, houdt het gebouw en 

dee jeugd daarbinnen bijeen; hij is zelf de dragende kracht van dat team 

enn hij heeft een zendingsopdracht. Etymologisch is het woord 'religie' 

afkomstigg van 'binding'. De ondertitel, in combinatie begrepen als 

romann van of over een zender, van of over een radiozender, sluit 

daarbijj aan. De opdracht van de roman door de schrijver aan de 

bewonderdee en/of geliefde eigen rector stelt de opvattingen en het 

gedragg van directeur Bint onmiddellijk ter discussie. Door die opdracht 

enn de weergave in directe reportage van Bints speken is de roman óók 

mimetisch/realistischh en vraagt om een realistische benadering van 

Bintss boodschap. 

Dee hoofdrolspeler die met de eerste woorden van de roman 

geïntroduceerdd wordt als een gesplitste persoonlijkheid die de 

werkelijkheidd met zijn fantasie beleeft, maakt de setting subjectief, 

groteskk en problematisch. De militaire metaforiek van diens 

waarnemingg maakt hem ironisch tot vertegenwoordiger van het 

futurismee en de preoccupatie met vrouwen in verbeelding en 

waarnemingg maken in dit verband nieuwsgierig naar mogelijke andere 

vrouwspersonenn en hun rol in het verhaal. De oppositie in zijn 

waarnemingg tot de magere directeur maakt nieuwsgierig naar de 

ontwikkelingg van hun relatie. 
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Dee rijk gestileerde taal dringt de productie en constructie van dit 

taligee kunstwerk in de aandacht. De metaforisch aangeduide 

tegenstellingenn van dood en leven, hoekig en rond verwijzen naar 

anderee filosofische samenhangen. In hun plastisch gebruik verwijzen 

zee naar de moderne schilderkunst. In hun schematisering en abstractie 

inn nominalisatie, concretisering en personificatie, verwijzen ze naar 

modernee vormgeving. Intertekstueel wordt verwezen naar de bijbelse 

boodschapp maar met dierfiguren die in een sprookje thuis horen, laat 

hett verhaal ook een symbolische lezing toe die het verwant maakt aan 

eenn fabel over de beschaving. Het intertekstuele verband met Van 

Deyssell brengt ironisch samenhang en oppositie aan het licht tussen 

hett begin van de Beweging van tachtig en de literaire vernieuwingen 

vann de vroege twintigste eeuw, van het modernisme. Met de verwijzing 

naarr Dantes afdaling in de hel kondigt de tekst intertekstueel een 

handelingsverloopp aan en voor het personage de Bree dus een 

louteringsbergg en daarmee ook een persoonlijke ontwikkeling. 

Daarmeee begint voor de lezer een heuse roman. 

Dee verteller lijkt commentariërend zijn eigen romanwereld binnen 

tete komen, maar treedt terug als slechts de regisseur of de constructeur 

vann de gebeurtenissen. Hij gedraagt zich afwisselend als iemand die de 

cameraa vasthoudt, als een radioverslaggever, als een fantasierijke 

getuigee of als de bespeler van een poppenkast die zelf zijn personage 

speelt.. Het personage de Bree, kubistisch op twee manieren 

geïntroduceerd,, lijkt een emotioneel dubbelleven te leiden dat zijn 

waarnemingg beïnvloedt: hij ziet de wereld in fundamentele opposities. 

Mett dit personage kan de lezer zich niet eenvoudigweg identificeren. Hij 

wordtt ook op deze wijze gedwongen tot een meer aktieve rol. 

Aann de vorm van de roman is niets meer vanzelfsprekend, ook het 

alledaagsee taalgebruik niet. Verbazingwekkend of grotesk is alles 

modernistischh anders. Terwijl de schrijver talige kunststukjes uithaalt die 

dee aandacht op de vormm richten, roepen de uitdagende woorden van Bint 

overr de 'cirkelgang' en de noodzaak van 'tucht' om een inhoudelijk 

reactie:: de fundamenten van de eigen samenleving worden op het spel 

gezet.. Dit is anders dan bij Blokken of Knorrende beesten. Elke lezer 

wordtt deelnemer aan de discussie: iedereen is op school geweest of 
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voedtt zelf op, en in de persoon van de Bree wordt het denken 

aangesproken.. Zo werd Bint de Rietveldstoel van de literatuur. Veten 

voeldenn zich geroepen zich uit te spreken en werden verleid tot stellige 

uitspraken.. Dat maakt de commotie rondom Bint tot meer dan een 

incident:: Bint is een literaire gebeurtenis. 

Omm recht te doen aan de veelvormigheid kan Bint het best op veel 

manierenn gelezen worden In de volgende hoofdstukken zal dat 

gebeuren.. In hoofdstuk vijf wordt Bint mimetisch gelezen. 
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Hoofdstu kk 5 

DirecteurDirecteur  Bint  in  discussie  over  het  onderwijs 

Kunstt wil zeggen verhevigd leven op vereenvoudigde grondslag. 
(F.BordewijkVWXM65) ) 

Inleiding Inleiding 

Doorr de opdracht van Bint aan zijn eigen gymnasium rector en diens staf, 

enn de setting van de roman in een handelsschool in een volkswijk, heeft 

Bordewijkk mimetisch verband aangebracht tussen deze roman over een 

schooldirecteurr en de werkelijkheid van zijn dagen, van 1934. De band 

mett de werkelijkheid wordt versterkt door de manier waarop de woorden 

vann directeur Bint in directe rapportage zijn weergegeven: Bint spreekt 

Bakhtiniaanss even direct zijn leraren als de lezer en Bordewijks 

tijdgenotenn uit de jaren dertig toe. 

Welkee ideeën had Bint? Wat hield zijn systeem in? Hoe was de 

onderwijskundigee situatie van die dagen? Hoe vreemd en afwijkend 

warenn zijn ideeën? Verbazingwekkend blijft - bij alle onenigheid over de 

romann - de klaarblijkelijke overeen stemming gedurende decennia over 

dee inhoud en de aard van Bints onderwijsprogramma. Het is een 

systeemm van extreme tucht, daarover is men het eens, maar men 

besteeddee er nooit gerichte aandacht aan. Het was Grüttemeier die in 

19955 als eerste systematisch aandacht schonk aan dat programma. Hij 

gaatt er in zijn dissertatie van uit dat er ten tijde van het verschijnen van 

dee roman een discussie gaande was geleid door een zekere consensus 

datt de reformpedagogiek was doorgeschoten en dat wat meer tucht en 

ordee op de scholen wenselijk was maar dat er anderzijds een veelheid 

vann opvattingen was over hoe het dan wel moest. Vanuit een 

Bakhtiniaansee opvatting dat literatuur in gesprek is met de werkelijkheid 

vann de dag en met de traditie, confronteert hij het Bintiaanse programma 

mett onderwijsopvattingen van Tolstoj, Comenius en Ligthart. Grüttemeier 

concludeerdee dat in Bint een complex geheel van overeenkomsten en 

verschillenn zichtbaar wordt maar geen bepaalde pedagogiek wordt 

aangehangenn of bestreden: 



120 0 

Dadurchh lasst der Roman existierende pedagogische 

Stimmenn zwar anklingen, vemrteilt aber zugleich die 

Bemühungenn des Lesers, die Stimmen dingfest zu machen, 

zumm Scheitem.96 

Reinoldd Vugt wijst er in zijn dissertatie op hoe dankzij de liberalisering in 

hett onderwijs halverwege de jaren dertig 'tal van scholen met grote 

ordeproblemenn te kampen hadden'; zozeer zelfs dat aangedrongen 

werdd op nadere precisering van het tuchtrecht van de onderwijzers.97 

Hanss Anten stelt in zijn bespreking van de discussie over Bint in 

NederlandseNederlandse Literatuur, een geschiedenis, wel de vraag naar de 

betekeniss van de begrippen orde, tucht en macht in de roman aan de 

orde,, maar geeft zelf geen antwoord. Anten onderscheidt discutabele 

thema'ss in het onderwijsprogramma van directeur Bint, concludeert dat 

Bordewijkk die noties afwees, maar bepaalt niet de inhoud van die noties. 

Hijj beperkt zich tot de volgende schets van de receptie van deze 

thema's: : 

Doorr nu de literaire inkleding van groteske en satire, waarmee 

Bordewijkk ideologische noties als leidersbeginsel, 

élitegedachte,, uniformiteit, discipline, orde en tucht indirect 

onderuitt haalde niet te onderkennen, zag Coster Bordewijk en 

zijnn roman in zekere zin als kwartiermakers voor het nationaal-

socialismee in Nederland.98 

Off en in hoeverre Bordewijk deze beginselen onderuit haalde, valt nog te 

bezien. . 

Voorr het antwoord op de vraag of de roman een pleidooi is, en zo 

ja,, voor of tegen Bints tuchtsysteem, is het nodig met wat meer aandacht 

tee luisteren naar het programma van directeur Bint. Hij eiste 'een stalen 

tucht'' en wilde 'een kweek van reuzen kweeken'. Juist met het oor 

gespitstt op Bakhtiniaanse dialogiciteit, op veelheid van stemmen, wil ik 

^Grüttemeieriggs^lö. . 
977 Grüttemeier 1995:201-202; Vugs 1995: 85; 87-88. 
988 Anten 1993: 674. 
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Bintss stem laten horen binnen een eigentijds koor van pedagogische 

stemmen.. Hoe gebruikte men anno 1934, in welke contexten zulke 

woordenn en wat betekenden ze? Wat hield het programma van Bints 

handelsschooll precies in, voor wie was het bestemd, wat beoogde het en 

hoee werkte het in de praktijk? Welke positie neemt de handelsschool in 

binnenn het onderwijsbestel? En dan: Hoe wordt dit programma literair 

gepresenteerd?" " 

Dee toespraken van schooldirecteur Bint, geplaatst in een kader 

vann andere voornamelijk pedagogische teksten van toen en van nu, 

vormenn het belangrijkste materiaal voor het onderzoek naar het pro-

grammaa van de school, het systeem van Bint. De vergadering waarin 

Bintt de beslissing neemt die tot zijn uiteindelijke abdicatie leidt, toont 

ditt systeem in bedrijf. Ook naar de stemmen van andere leraren en die 

vann de historicus de Bree, zal worden geluisterd. Met behulp van een 

aantall moderne pedagogische, sociologische en onderwijskundige 

tekstenn krijgt het systeem in historisch perspectief reliëf. Zo kunnen 

overeenkomstenn en verschillen in de maatschappelijke discussie aan-

gaandegaande het onderwijs in de jaren dertig, zichtbaar worden en kan, wat 

ontbrakk en werd verzwegen, aan het licht komen. Zodoende hoop ik 

ookk licht te werpen op intertekstuele aspecten van de roman die niet 

eerderr aan bod kwamen, en kan ik laten zien dat de toespraken van 

directeurr Bint heel vruchtbaar mimetisch gelezen kunnen worden. Dat 

will zeggen als een dialogiserend deelnemen, in overeenkomst en 

verschil,, aan een bestaande discussie in de werkelijkheid van de jaren 

dertig. . 

1934:1934:  Bordewijk,  de opvoeding  en het  Nederlandse  onderwijs 

Bordewijkk wist waar hij het over had. Hij kende handelsscholen uit zijn 

eigenn vijf jaar lange lerarenpraktijk. Hij kende de volksbuurten van de 

grotee steden uit eigen ervaring; hij was geboren in Amsterdam, groeide 

opp in Den Haag en studeerde in Leiden. Hij maakte zijn hele leven 

intensievee wandelingen door de binnensteden. De bewoners kende hij 

doordatt hij als advocaat al bijna twintig jaar lang gedurende drie avonden 

999 Mijn methode is ook schatplichtig aan allerlei vormen van New Historicism in hun nadruk op de invloed op 
literatuurr van dominante ideologieën. Vergelijk Selden and Widowson: 161-169. 
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perr week rechtskundige bijstand aan minvermogenden verleende. Hij 

kendee leerlingen van die leeftijd ook uit eigen ervaring: Bordewijks 

kinderen,, Robert en Nina, waren in 1934 respectievelijk negentien en 

zestienn jaar oud. 

Alss schrijver had Bordewijk zich ontwikkeld van een beoefenaar 

vann het fantastische genre, verteld in een conventionele negentiende-

eeuwsee stijl, tot een auteur die actuele onderwerpen in intrigerend 

modernn proza bondig vorm gaf. In 1919, 1923 en 1924 respectievelijk 

publiceerdee hij drie bundels Fantastische vertellingen in de geest van 

Hoffmann en Poe. De vertellingen werden overwegend welwillend 

besprokenn maar trokken weinig lezers. Met de korte romans Blokken 

(1931)) en Knorrende beesten (1933) werd Bordewijk onmiddellijk erkend 

alss een modem auteur. 

Bordewijkk schreef Bint toen hij 50 jaar oud was, en de wereld om 

hemm heen ingrijpend was veranderd. De standsbewuste 

burgermaatschappijj verkeerde in crisis. Het opkomende nationaal-

socialismee claimde een antwoord te zijn op de maatschappelijke 

problemenn van ontwrichting, werkeloosheid en armoede, politieke 

onmachtt en versplintering; een beweging echter die geweld en ongerem-

dee machtsuitoefening in het vaandel voerde, en vooral systematisch de 

jeugdd trachtte te winnen voor de idealen van volksgemeenschap, bloed, 

bodemm en zuiver ras, kameraadschap, militarisme en offervaardigheid 

voorr het vaderland. 

Sindss het begin van de twintigste eeuw hadden pedagogen gepleit 

voorr onderwijs dat niet de leraar maar de leerling centraal stelde, dat 

luisterdee naar en rekening hield met het specifiek eigene van het kind en 

activiteitt en creativiteit stimuleerde. Deze pedagogen eisten uitdrukkelijk 

aandachtt voor het gevoelsleven en wilden ook het aanleren van sociale 

vaardighedenn bevorderen door middel van beperkt zelfbestuur. 10

Dezee pedagogische ideeën waren in de vroege jaren dertig min of 

meerr gemeengoed geworden en hadden in Nederland afgezwakt en 

aangepastt gestalte gekregen in de methode van de onderwijzer-

pedagoogg Jan Ligthart (1859-1916), in publicaties en pleidooien vooreen 

1000 Voor het overzicht van de gemeenschappelijke kenmerken van de reformpedagogiek: zie Adalbert en 
Brittaa Rang 1984. 
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beterr stelsel van middelbaar onderwijs, en in wetsvoorstellen die keer op 

keerr strandden. Er werden wel Dalton- en Montessori-scholen gesticht en 

zeerr veel Lycea, die twee of meer schooltypen verenigden, opgericht, 

maarr het middelbaar onderwijs in Nederland behield zijn categoriale, 

burgerlijkee en schoolse trekken. 

Dee wet van Thorbecke op het middelbaar onderwijs uit 1863 was 

vann de aanvang af zeer omstreden. Sinds de publicaties in 1898 van de 

pedagoogg Gunning en van het liberale kamerlid Bos, stond de 

hervormingg van het middelaar onderwijs voortdurend op de politieke 

agendaa maar een totale wetsvemieuwing zou pas in 1963 komen. 

Gunningg pleitte vooral voor karaktervorming als onderwijsdoel, Bos 

daarnaastt voor een meer democratische structuur. Hij was ook de 

pleitbezorgerr voor handelsonderwijs voor de middenstand. 

Dee positie van het gymnasium, als voorbereidend hoger onderwijs 

vallendd onder de wet op het hoger onderwijs, en die van de hbs als zowel 

eindonderwijss als ook officieus voorbereidend hoger onderwijs, waren 

mett name onderwerp van discussie. Het programma van de hbs zou te 

overladenn en te intellectualistisch zijn. Daarnaast was een algemeen 

vormendd middelbaar onderwijs voor iedereen, dat vooral 

karaktervormendd moest zijn, tegenover het categoriale systeem, 

onderwerpp van felle discussie. Vergelijkbare discussies werden ook 

elderss in Europa gevoerd. Het handelsonderwijs als voorbereidend 

beroepsonderwijs,, viel, net als de ulo- en mulo-scholen als vormen van 

lagerr onderwijs, feitelijk buiten deze beide discussies.101 

Dee wetenschappelijke pedagogiek pleitte al sinds jaar en dag in 

dee persoon van de hoogleraren Gunning (1859-1951) en later 

Kohnstammm (1875-1951), voor een nieuw middelbaar onderwijs waarin 

eerderr karaktervorming dan scholing centraal zou staan. Bij al die 

pleidooien,, ook bij dat voor een werkelijk alomvattend middelbaar 

onderwijs,, was de notie van standsonderwijs echter moeilijk te 

doorbreken.. Het ulo, het mulo en vaak ook de handelsschool, pasten niet 

inn de voorstellen tot reorganisatie. De discussies met al hun 

maatschappelijkk idealisme betroffen uiteindelijk slechts een kleine groep 

Vergelijkk Bartels 1963; Elzinga 1926; Grotenhuis 1998; Matthijssen 1982. 



leerlingen.. Tussen 1930 en 1940 bleef, ondanks een bescheiden groei, 

hett percentage kinderen tussen de 12 en 18 jaar dat een middelbare 

schooll bezocht, gering: 3,6% in 1930, ongeveer 4,4% in 1940.102 

Dee status van de handelsschool en de organisatie van het 

handelsonderwijss waren lang niet altijd duidelijk en al sinds Thorbecke 

onderwerpp van zorg, van discussie en van veel verandering. Het 

handelsonderwijss moest algemeen vormend en op de praktijk gericht zijn. 

Ookk was er behoefte aan scholing in economie, om verdere studie aan 

eenn economische hogeschool mogelijk te maken. In de loop der jaren 

werdd het de hbs A die in deze laatste behoefte ging voorzien. Het aantal 

specifiekee handelsscholen liep daardoor sterk terug, landelijk van 65 in 

19233 tot 45 in 1930 en 17 in 1937, de laatste achteruitgang mede onder 

invloedd van de conjuncturele crisis. In dit opzicht is het sluiten van de 

schooll van Bint door de wethouder een maatschappelijk niet onbekend 

verschijnsel.103 3 

Dee bezuinigingspolitiek van de regering veroorzaakte dat de 

klassenn steeds groter werden, de mogelijkheden om het onderwijs op 

modernerr leest te schoeien geringer, en dat ordeproblemen toenamen. 

Datt laatste dusdanig, dat de algemene opinie werd dat leerlingen te 

zachtaardigg behandeld werden en in onderwijskringen de roep gehoord 

werdd dat de overheid het tuchtrecht van de onderwijzers nauwkeuriger 

moestt vaststellen. Spraakmakend was in 1933 een gerechtelijke 

uitspraakk geweest in een conflict met een onderwijzer over de leerplicht-

wet.. Een ouder die protest aantekende dat zijn kind thuis strafwerk had 

moetenn maken, werd in het gelijk gesteld. 

Wanneerr de Bree de hal van de handelsschool bij binnenkomst 

weinigg warm vindt, dan kon de contemporaine lezer dat letterlijk maar 

ookk heel goed in overdrachtelijke zin opvatten. Een handelsschool in 

eenn volkswijk had weinig steun van overheid en samenleving te 

verwachten. . 

Bartels1963:63. . 
Bartels1963:46en52. . 
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TijdgenotenTijdgenoten van Bint  aan het woord 

Inn 1931 publiceerde Gunning in het Encyclopedisch handboek van het 

modernemoderne Denken een oriënterend overzicht over de pedagogiek. Hij gaat 

err van uit dat onder opvoeding in het heersend spraakgebruik 

karaktervorming,, gewetensvorming, moet worden verstaan. Vervolgens 

zett hij bestaande verschillen van inzicht betreffende het doel van de 

opvoedingg duidelijk uiteen: men voedt op voor een leven hier op aarde of 

voorr een eeuwig leven, tot autonome burgers of tot bruikbare leden van 

dee samenleving. Principieel stelt hij, dat enerzijds mensen, omdat zij 

gemeenschapswezenss zijn, als zodanig moeten worden opgevoed, maar 

datt anderzijds: 

[e]lkk menschenkind een onvervreemdbaar recht heeft, om 

zichzelfszichzelfs wil te worden opgevoed en [wij] achten dit in 

overeenstemmingg met de christelijke leer van de geheel 

eenigee en onaantastbare waarde der menschelijke 

persoonlijkheid.104 4 

Gunningg wijst er bezorgd op hoe aanspraken van de staat maar ook van 

dee kerk de eigenlijke opvoeder van de jeugd te zijn, in de 

Sozialpëdagogikk 'een soliden steun' vinden en 'Het einde is dan de 

staatspaedagogiekk van Mussolini, Hitler en de bolsjewiki.' 

Omm de karakters te vormen staan de opvoeders volgens Gunning 

driee middelen ter beschikking: het goede voorbeeld, oefening in goed 

gedragg en in de derde plaats 'wilsoefening, waarvoor de tucht 

noodzakelijkk is.' Als spiegel voor het onderwijssysteem van Bint is het 

interessantt hoe Gunning zijn inzicht in de samenhang van wil en tucht, 

vrijheidd en gehoorzaamheid preciseert: 

Dee waarachtig zedelijke persoonlijkheid is vrij, d.w.z. zij 

onderwerptt zich aan een vrijwillig erkenden hoogeren wil, die 

zichh in ons geweten openbaart, onverschillig of men zich dien 

denktt als persoonlijk of onpersoonlijk. Vrijheid is dus feitelijk 

Ziee voor de citaten Gunning 1931:110-113. 
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onderwerpingg en de eenig mogelijke opleidingsschool voor de 

(zedelijke)) vrijheid is de school der gehoorzaamheid. Want 

gehoorzaamheidd is niet slaafsche onderwerping, veeleer het 

tegendeell daarvan. Als ik een kind beveel te knielen en hem 

tevenss met geweld neerdruk, of hem verbied de kamer te 

verlatenn en hem tevens daarin opsluit, oefen ik hem niet in 

gehoorzaamheid,, maar maak hem het gehoorzamen 

onmogelijk.. Gehoorzamen bestaat alleen daar, waar de 

mogelijkheidd van niet-gehoorzamen open gelaten wordt. 

Inn zijn artikel 'Gelijkgeschakelde Paedagogiek' uit 1933 zegt Gunnning, 

bijj al zijn bezwaren tegen Mussolini en Hitler, niet veel anders dan de 

nationaal-socialistt Kroh, de opvoeding 'in het nationale volksleven' te 

willenn verankeren. Daarbij is hij echter niet gemotiveerd door het 

'völkische'' en ook niet door een politiek doel, maar door de eis te 

beginnenn bij wat voor het kind 'naastliggend' is.105 

Dee socialistische voorman Koos Vorrink legde in 1933 zijn ideeën 

overr volksopvoeding neer in een handboek voor de jeugdvorming: Om 

dede vrije mens der nieuwe gemeenschap.^06 In zijn visie zal de massale 

volksopvoedingg waartoe men zich verplicht heeft, leiden tot de 

verwezenlijkingg van het socialisme, wat uiteindelijk moet leiden tot de 

democratiseringg van alle levensgebieden. Het onderwijs moet 

zelfstandigee persoonlijkheden vormen zonder standsbewustzijn en met 

eenn gezond rechtsgevoel. Hij eist van de heersende klasse het recht op 

vann medeverantwoordelijkheid en hij wijst erop hoezeer minderwaardig-

heidsgevoelens,, typerend voor de puberteit, bij arbeiderskinderen 

bijzonderr krasse vormen aan kunnen nemen. Neutraliteit enerzijds en 

fanatismee anderzijds acht hij de grootste gevaren voor doelstelling en 

methodee van opvoeding. Luisteren en kunnen luisteren lijken hem het 

criteriumm voor een juiste omgang tussen leraren en leerlingen. Voor de 

lezerr van Bint is dit ook een meetlat voor het gedrag van directeur Bint. 

1055 Gunning 1933: 244-245. 
1066 Het handboek van Koos Vorrink kwam uit bij de AJC, de uitgeverij van de socialistische jeugdbeweging, in 
Amsterdam. . 
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Inn 1932 volgde Kohnstamm - sinds 1919 buitengewoon 

hoogleraarr aan het Nutsseminarium voor Pedagogiek van de Universiteit 

vann Amsterdam - Gunning in Utrecht op, weer als buitengewoon 

hoogleraar.. Politiek had Kohnstamm onderdak gevonden bij de Vrijzinnig 

Demokratischee Bond, Gunning was, op Christelijk-historische wijze, 

politiekk liberaal. 

Inn de brochure Democratie, dictatuur en opvoeding bepleitte 

Kohnstammm in 1934, een volksopvoeding als door Vorrink bedoeld. Met 

HetHet nationaal-socialisme als geestelijk gevaar opende Kohnstamm 

bovendienn in 1936 een reeks brochures van Het Comité van Waak-

zaamheidd dat intellectuelen van links tot rechts wilde verenigen tegen het 

totalitairee gevaar dat de vrijheid bedreigde. Kohnstamm achtte het 

nationaal-socialismee vooral daarom zo gevaarlijk omdat het ook de 

idealenn propageerde van zijn tegenstanders en daarbij de zwakke 

plekkenn plekken aanwees in staat en maatschappij: vóór socialisme in 

plaatss van egoïstisch kapitalisme, vóór wetenschap in dienst van de 

gemeenschapp in plaats van dor isolationistisch intellectualisme, vóór een 

levendee nationale gemeenschap in plaats van een abstract cosmopo-

litisme,, tegen een verstard staatsbestel. Om duidelijk te maken wat zich 

inn feite verschuilt achter dit vertoon van idealisme, citeert Kohnstamm 

Hitlerr in zijn toespraak op de Neurenbergerpartijdag van 1933: 

"Hett Nationaalsocialisme belijdt een heroïeke leer van de 

waarderingg van Bloed en Ras en van Persoonlijkheid en van 

dee eeuwige Elite-wetten; daarmee treedt het bewust in 

onoverbrugbaree tegenstelling tegen de wereldbeschouwing 

derr pacrfistisch-intemationale democratie en haar uitwerking". 
107 7 

Aann deze leider, waarschuwt Kohnstamm, beloofde een jaar later een 

miljoenn volgelingen, 'leiders', blinde gehoorzaamheid. Zij beloofden niet 

tee zullen rusten voordat deze 'biologische' wereldbeschouwing absoluut 

enn totaal zou heersen. 

Kohnstammm 1936:16. 
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Dee rechtsgeleerde Mr.dr. H. de Bie gaat voorjaar 1937 als ter 

zakee kundige met de besturen van Christelijke Scholen na, wat het 

antwoordd moet zijn op de veelvuldig gehoorde behoefte aan nadere 

bepalingg van het tuchtrecht. De Bie gaat in zijn voordracht, die je hem 

inn al zijn wijdlopigheid hóórt uitspreken, uit van de tuchtdefinitie van 

VanVan Dale: 'Leiding om iemand aan het goede te gewennen en van het 

verkeerdee terug te houden, m.a.w. zedelijke leiding.' De Bie wijst ook 

opp het verband tussen het woord tucht en het oud-hollandse 'tijen' dat 

opvoedenn betekent. Als doel van de opvoeding en van de tucht ziet hij 

dee persoonlijkheidsvorming, de vorming van evenwichtige mannen en 

vrouwen: : 

Enn als het om opvoeding te doen is, en wij denken aan de 

oorspronkelijkee beteekenis van het woord 'tucht', dan springt 

hett wel zeer sterk in het oog, welke rol de tucht in de opvoe-

dingg spelen moet, waar het bij opvoeding of zooals ik zoo 

evenn naar een aequivalent zoekende zeide: persoonlijkheids-

vorming,, juist bovenal er om gaat om het kind te doen uitgroei-

enn tot man of vrouw, door de onevenwichtigheid van de jeugd 

heenn te voeren tot de evenwichtigheid - helaas niet bij allen 

bereikt!! - van den volwassen mensch. 

Well moeten onderwijzers als opgeleide pedagogen 'zeer terughoudend 

zijnn in het aanwenden van tuchtmiddelen'. Dat kinderen correctie 

behoevenn is niet alleen omdat in zijn visie kinderen als mensen zondig 

zijn,, maar ook omdat er kinderen zijn die het gehoorzamen niet geleerd 

hebbenn dat nodig is om met succes de lessen van de school te volgen. 

Err moet dus veel worden recht gezet 'dat in vroeger jaren terstond recht 

hadd kunnen groeien, als de ouders er toen maar oog en liefde genoeg 

voorr gehad hadden'. 

Inn dit verband constateert De Bie dat de roep om wettelijke tucht-

middelenn weer sterker wordt en dan noemt hij vier oorzaken: 
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[...]] in de eerste plaats (zie ik] de toenemende ontwrichting in 

zoovelee gezinnen, waardoor de opvoeding in de school 

zwaarderr wordt; in de tweede plaats, dat een geestesrichting 

zichh baan heeft gebroken, vooral in de groote centra, die alle 

gezagg in de huidige samenleving verfoeit en den onderwijzer 

ookk ziet als exponent van dat gezag en daardoor in conflict 

komtt en zijn kind in conflict brengt met de school; als derde 

oorzaakk zie ik enkele rechterlijke uitspraken [...] en als vierde 

oorzaakk zie ik de ernstigste, dat vele onderwijzers hun 

zelfvertrouwenn bezig zijn te verliezen. 

Niettemin,, ziet De Bie geen noodzaak tot een wettelijke bepaling van de 

tuchtmiddelen,, omdat voor de overheid de tuchtbevoegdheid van de 

onderwijzerr vaststaat. De roep om tucht is volgens hem toe te schrijven 

aann de slechte omstandigheden waarin de onderwijzer moet werken 

vanwegee de conjuncturele omstandigheden. Van groter belang acht hij 

hett goede onderwijzers aan te stellen, het contact met de ouders te 

bevorderenn en in voorkomende gevallen bij misbruik van tuchtuitoefening 

zonderr aanzien des persoons op te treden. 

Uitt zijn verhandeling spreekt een zeer groot vertrouwen in de 

bestaandee maatschappelijke orde. Vertrouwen in het gezag van de 

overheid,, in het herstel van de conjunctuur en in de noodzaak en de 

mogelijkheidd dat de onderdanen daar in zelfbeheersing en goed ver-

trouwenn op wachten. Opmerkelijk is dat het wel erkende sociologische 

probleemm van de kinderen die 'niet geleerd hebben wat noodig is om 

daaropp voort te bouwen' eigenlijk onder de mat geveegd wordt en niet in 

verbandd wordt gebracht met de eveneens geconstateerde ontwrichting 

vann de gezinnen. De Bie presenteert de vier oorzaken als feiten, eerder 

alss resultaat van een natuurlijke ontwikkeling dan wellicht mede als een 

gevolgg van politieke besluitvorming. Zoals hij over de hoofden van de 

bestuurderss heen de onderwijzers vermaant hun zelfvertrouwen niet te 

verliezen,, spreekt hij in abstracte, emotionele en radicale termen over 

eenn 'geesteshouding die alle gezag verfoeit'.108 

Dee Bie 1937: 2; 3; 6-7; 9. 
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Dee hier besproken teksten, afkomstig van mannen van 

verschillendee politieke denkrichting, erkennen allen dat de school onder 

drukk staat. Zij benadrukken allen het belang van tucht op de weg naar 

hett doel: de vorming van zelfstandige, karaktervolle, evenwichtige 

jongee mannen en vrouwen. Interessant is het te onderzoeken in 

hoeverree de visie van Bint van de hunne afwijkt. 

Dee toespraken  van Bint 

Zijnn eerste toespraak tot de nieuwe leraar de Bree, hebben we al even 

gehoord.. Met het doel al Bints toespraken te beluisteren in dialogiserend 

verbandd met de teksten van zijn tijdgenoten, laat ik ook deze nog eens 

horen.. Bint zegt: 

-- Ik eisch van ieder: tucht. Ik ben hoogst modern. De tijd is 

voorbijj van gemoedelijkheid, van verbroedering. Dit geslacht 

iss te bandeloos. [...] 

-- Men moet den cirkelgang durven gaan. Er is snelle verwilde-

ring.. Men moet ver teruggrijpen en snel, naar het oude 

systeemm van macht en van vrees. Dit oude is het nieuwste, 

hett beste, het eenige. Ik eisch: een - stalen - tucht. Nu ga. (11) 

Dee modernistische strategie om directeur Bint sprekend in de directe 

redee op te voeren, lijkt op die van de auteurs van de Nieuwe Zakelijkheid 

diee stukken uit openbare publicaties in hun teksten verwerkten, maar 

wijktt daar ook van af. Bint mengt zich als fictief personage in een be-

staandestaande maatschappelijke discussie. En hij doet dat extreem en met veel 

aplomb:: 'Het beste, het eenige', zegt hij. Bordewijk schept een eigen 

uitdagendee en de werkelijkheid van de jaren dertig vervormende 

groteskee vorm voor zijn romanfiguur. 

Hett is duidelijk dat Bint als voorstander van 'het oude systeem van 

machtt en van vrees', bij implicatie, een tegenstander is van het nieuwe 

systeemm van 'gemoedelijkheid' en 'verbroedering', van de breed 

geaccepteerdee maar maatschappelijk onder vuur liggende nieuwe 

kindgerichtee pedagogiek van kameraadschappelijkheid. Sommige lezers 
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zullenn het eens zijn met dit extreme standpunt van Bint, andere zullen in 

diee extreme, en ook extreem bondig geformuleerde, vorm juist de 

mogelijkheidd van ironie zien. Daardoor werkt de roman ook als een 

satire. . 

Eenn systeem van stalen tucht voor ieder, gebaseerd op macht en 

opp vrees. En, men moet den cirkelgang durven gaan? Verschillende 

mogelijkhedenn kunnen we ons voorstellen waarop Bint in zijn 

wantrouwenn tegen het eigentijds geslacht kan teruggrijpen. Grüttemeier 

denktt aan het systeem van Comenius omdat deze als eerste een 

pedagogischh systeem bouwde.109 Men kan ook denken aan een 

Spartaanss systeem, omdat Bordewijk daarvan zelf in het 

schoolbladintervieww rept. Of aan dat van Plato's Staat. Beide zijn 

systemenn waar het behoud van de tradities van de staat voorop staat, 

autoritairee systemen die scheiding van burgers en niet-burgers 

vooronderstellenn en binnen de burgerij elites willen kweken. Misschien 

moetenn we denken aan het totalitaire Hitleriaans systeem dat met zijn 

swastikaa en militaire taal een verleden meende te vertegenwoordigen. 

Tott een keuze uit deze mogelijkheden kunnen we met de tekst in de 

handd niet meteen besluiten, hoewel die keuze voor directeur Bint evident 

lijkt. . 

Bintt geeft als rechtvaardiging voor de invoering van zijn systeem 

bandeloosheidd en verwildering van de jeugd, en uit zijn mening dat dit 

systeemm snel moet worden ingevoerd, blijkt dat er naar zijn overtuiging 

gevaarr dreigt, dat er sprake is van een crisis. Met dit inzicht sluit hij aan 

bijj intellectuelen als Kohnstamm en Gunning, bij politici als Vorrink, en 

ookk bij schoolbesturen. Maar, 'macht', Vrees' en 'stalen tucht' zijn 

sleutelbegrippenn waarvan de inhoud nader bepaald zal moeten worden. 

Alss Bint de Bree toespreekt - we zijn nog aan het begin van de roman -

komtt de schooljeugd niet bijzonder gedisciplineerd de school binnen. Van 

lichamelijkee tucht en formele discipline lijkt geen sprake. 

Bintt spreekt kortaf en ritmisch, als een leider met een zending, wat 

blijktt uit het bevel waarmee zijn toespraak eindigt. Het is duidelijk uit de 

reactiess dat Bints buitengewoon bondige taalgebruik, dat als een mise en 

Grüttemeierr 1995:210. 
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abimee fungeert omdat het ook in de vertellerstekst wordt toegepast, bij 

lezerss verwarring heeft gezaaid. Kohnstamm vergeleek in zijn bespreking 

vann de roman de stijl van Bint met die Van de "muurkranten" der Sowjets 

enn van de propaganda van Göbbels'.110 Ter Braak stelt op grond van 

dezelfdee stijl: 

Hett gehele boek heeft de toon van een uitmuntende groteske 

diee zeer diep peilt en volstrekt niet afgedaan kan worden met 

hett constateren van het element overdrijving, dat in tedere 

groteskee nu eenmaal onvermijdelijk steekt.111 

Mijnn volgende citaten neem ik uit de hoofdstukjes 'De samenkomst' en 

'Dee samenkomst, de toespraak' over de vergadering over het 

kerstrapport.. Tijdens deze vergadering wordt de beslissing genomen 

diee de crux vormt van de plot van de roman: de wegzending van de 

leerlingg van Beek. Bovendien spreekt Bint zich in deze vergadering uit 

overr zijn systeem, zijn beleid en zijn strategie voor deze laatste twee 

jarenn van de school. Allereerst wordt aan de nieuwe leraar de Bree 

uitgelegdd hoe het bevorderingssysteem van de school werkt: 

Voorr den nieuwen leraar de Bree verklaar ik, dat een slecht 

eerstee rapport beslist. Een scholier haalt een slecht eerste 

rapportt niet op Dat is hier een beginsel. Ik weer zoo mogelijk 

dee zittenblijvers. Ik adviseer den ouders den leerling met een 

slechtt eerste rapport van school te nemen. (46-47) 

All in december horen dat je niet zult overgaan en dat je ook niet mag 

blijvenn zitten, moet elke Nederlander rigoureus en ook wat mal in de 

orenn klinken. Extreem en ongehoord binnen het Nederlandse 

schoolsysteem.. Het lijkt ook een patente maatregel om leerlingen 

respectt voor de macht van de lerarenvergadering in te boezemen. 

Dezee scherpe tegenstelling tot het bestaande werkt alweer satirisch, in 

1100 Kohnstamm 1935: 257. 
1111 Ter Braak 1949:419. 
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Terr Braaks terminologie als een groteske. De vergadering stelt het 

beslissendee cijfer vast. Met dit cijfer is echter iets aan de hand: 

Hett was niet het gemiddelde der leerarencijfers. Het heette 

opp het rapport schoolcijfer. Over het schoolcijfer was soms 

eenigee gedachtenwisseling, doch zonder omhaal. Men 

trachttee zijn indruk van een leerling kernig te zeggen. Een 

onvoldoendee schoolcijfer was een slecht rapport. (47) 

Dee indruk waarvan? Niet alleen van de vorderingen, want die staan in 

hett 'leerarencijfer' al uitgedrukt. Gewoonlijk bespreken leraren alleen 

leerlingenn van wie overgaan, gezien de vorderingen, onzeker is: halen 

zee het ja of nee? En, werken ze wel goed? 

Dee volgende bespreking betreft de ambitieuze leerling van Beek. 

Dezee heeft het thuis moeilijk en heeft gedreigd met zelfmoord als hij 

wordtt weggestuurd. In de discussie speelt dit dreigement een 

doorslaggevendee rol: 

-- Hij dreigt ? vroeg Bint effen. 

-- Nu ja. 

-- Hij moet doen wat hij niet laten kan. (51) 

Ditt laatste commentaar is van de enige lerares in het gezelschap, To 

Delorm.. De nieuwe leraar de Bree, vanuit wiens gezichtspunt meestal 

verteldd wordt, overweegt: 

Hett klonk de Bree hard uit den fraai gegarneerden mond. Hij 

merktee het van zichzelf. Hij voelde dat hij toch nog niet zoo 

wass doorijzerd als de meesten. 

-- Er is geen reden iemand te sparen die zelfmoord 

aankondigt.. Waar gaan we heen? Dit zei Bint. Het was 

beslissendd voor de Bree. (51) 

Vann Beek krijgt een drie van de vergadering en is daarmee 

weggestuurd.. De lievelingsklas van Bint - door de leraren algemeen als 
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moeilijkk erkend, door Bint persoonlijk geselecteerd onder andere op 

merkwaardigg uiterlijk en namen, en voor de Bree een 'hel' - krijgt in zijn 

geheell een vijf: 'Zij waren er doorheen.'(52) In zijn recensie spreekt 

Kohnstammm van 'vervalsing der rapportcijfers'. Die kwalificatie lijkt niet 

juist;; de notie van een schoolcijfer, ongebruikelijk maar essentieel voor 

hett systeem van Bint, speelt hier een doorslaggevende rol. Wat met dit 

cijferr wordt uitgedrukt, is nog niet duidelijk. 

Aann het einde van de vergadering neemt Bint nogmaals het 

woord: : 

-- Ik verwacht na de vacantie moeilijkheden. Het is niet 

onmogelijkk ... 

Hijj hield op. 

- . . .. het is mogelijk ... 

Hijj hield op. 

- . . .. het is waarschijnlijk dat de leerling van Beek zelfmoord 

zall beproeven, misschien zal plegen. Fléau stookt al lang 

onrust.. Ik wil hem van school hebben. Ik heb geen steun van 

denn wethouder. Fléau zijn vader is een aanzienlijk burger 

hier.. Als van Beek sterft krijgen wij ernstig verzet. Het verzet 

zall ons helpen de school te zuiveren. Het zal een laatste en 

grondigee zuivering zijn. 

Bintt vervolgde: 

-- Driemaal, de laatste drie jaren, hebben leerlingen met 

slechtee rapporten zich zonderling gedragen, zijn gaan zwer-

venn en dergelijke. De ouders in angst, de politie op de been. 

Dee school krijgt de schuld, de ouders hebben de schuld. 

Mijnn kweek kenmerkt zich door evenwichtigheid. De 

gedesequilibreerdenn stoot de school af omdat zij niet willen 

leerenleeren gehoorzamen. Ik maal niet om de psyche van een 

kind,, dat een rottigheid is van dezen tijd. (52-53; mijn 

cursivering) ) 

Hierr presenteert Bint zijn doel: wilskrachtige evenwichtige individuen 

kwekenn - en zijn middel: gehoorzaamheid. Karaktervorming dus zoals 
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Gunningg beoogt en meer in het bijzonder evenwichtigheid. Een doel niet 

ongelijkk aan dat gesteld door Mr. De Bie, zij het nu in bondiger 

bewoording.. Wie niet evenwichtig is, heeft dat aan zichzelf te wijten, die 

will niet leren gehoorzamen. Voor dit sleutelwoord en selectiecriterium in 

Bintss systeem heeft Van Dale als betekenis: 'bereidwillig bevelen of 

aanwijzingenn opvolgen; luisteren.' De leraren hebben van Beek een 

slechtt cijfer gegeven voor 'luisteren', lijkt het, en voor 'bereidwillig bevelen 

off aanwijzingen opvolgen' en zien daarin ook de reden voor zijn gebrek 

aann schoolsucces. Vrees voor de macht van de leraren hen weg te 

kunnenn sturen, als ze niet willen leren gehoorzamen; dat wordt de 

leerlingenn bijgebracht. 

Opp Bints school zitten alleen maar vijftien en zestienjarigen. Het is 

eenn bijzondere generatie Nederlandse kinderen, deze vijftien- en 

zestienjarigen.. Ze zijn na de eerste wereldoorlog geboren uit ouders die 

voorr het eerst allemaal hun burgerrecht konden uitoefenen en stemrecht 

haddenn gekregen. Deze leerlingen zijn de eerste in een waarachtige 

democratiee geboren kinderen. 

Directeurr Bint blijkt van mening dat de in de wet verankerde 

ouderlijkee macht, de heerschappij over de kinderen, niet naar behoren 

wordtt uitgeoefend, dat kinderen thuis niet leren gehoorzamen. Ze zijn 

bandelooss en verwilderd. Bint suggereert een verband tussen de nieuwe 

pedagogiekk die oproept naar het kind te luisteren, het gebrek aan 

gehoorzaamheidd en de geconstateerde bandeloosheid en verwildering. 

Voorr die pedagogiek heeft Bint geen goed woord over: het is 'een 

rottigheid'.. Luisteren naar de leerling, wat Vorrink voorstaat, komt in Bints 

programmaa niet voor. Over de gehoorzaamheid in zijn school is hij 

categorisch.. Het is de noodzakelijke en voldoende voorwaarde voor een 

evenwichtigg resultaat, de krachtige, zelfbewuste persoonlijkheid die hij wil 

vormen.. In het schoolcijfer beoordelen de leraren de gehoorzaamheid 

vann de leerling, de bereidwilligheid tot luisteren. Bint lijkt met zijn 

systeem,, zij het absoluut en met stalen consequentie, de eisen van tucht 

enn gehoorzaamheid uit te dragen die Gunning in zijn encyclopedie-artikel 

inn de opvoeding noodzakelijk achtte: 'wilsoefening, waarvoor de tucht 

noodzakelijkk is' en 'de school der gehoorzaamheid' als 'eenig mogelijke 

opleidingsschooll voor de (zedelijke) vrijheid'. Wat bij Bint echter 
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ontbreekt,, is elke verwijzing naar gevoelens van geborgenheid en 

veiligheid,, die kinderen in het contact met hun ouders en leraren het 

vertrouwenn geeft waardoor gehoorzamen niet hoeft te worden 

afgedwongen.. Er wordt individuele noch liefdevolle aandacht geboden 

zoalss Gunning die impliceert. Ten aanzien van de leerling van Beek 

geldenn evenmin christelijke overwegingen van barmhartigheid en 

vergevingsgezindheidd die herstel, verandering en groei mogelijk maken. 

Bintt onthult in deze vergadering nog twee andere kanten, niet 

zozeerr van het systeem als wel van zichzelf: hij is een listig en 

geslepenn strateeg en een fanatieke idealist. Zijn strategie reikt verder 

dann rapporten en schoolcijfers. Uit zijn woorden blijkt dat hij de 

wegzendingg van van Beek voorzien heeft, dat het besluit van de 

vergaderingg hem goed uitkomt en hem de gelegenheid geeft nog 

tijdenss zijn laatste twee jaren een meer abstract doel te realiseren: een 

systeemzuiveree school, met alleen leerlingen die bereid zijn te 

gehoorzamen. . 

Waarschijnlijkk heeft Bint van tevoren de cijfers bestudeerd, 

gezienn dat van Beeks geval besproken moest worden en gemeend dat 

hijj een eventuele zelfmoord van van Beek goed zou kunnen gebruiken 

omm een andere leerling te provoceren tot gedrag op grond waarvan hij 

hemm zou kunnen verwijderen, en zo de school helemaal te krijgen zoals 

hijj hem hebben wilde. Wordt van Beek hier geofferd voor een 

persoonlijkee ambitie? Een leerling die het moeilijk heeft, in paniek raakt 

enn begeleiding nodig heeft? Dat kun je je afvragen als je, anders dan 

dee Bree, niet afgeleid bent door de fraaie tanden van To Delorm. 

Bintt vervolgt zijn inzicht verschaffende speech: 

-- Ik eisch van den leeraar dat hij zich niet inleeft in het kind, 

datt hij niet daalt. Ik eisch van het kind dat het zich inleeft in 

denn leeraar, dat het klimt. Ik eisch dat het zich inleeft in tien 

leeraren.. Ik eisch dat het tienmaal gehoorzaamheid zal 

kennen,, tienmaal tucht, dat het door tien volwassenen zal 

wordenn getuchtigd. (53-54) 
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Inn vier zinnen vol herhalingen hamert Bint eigentijds zijn systeem erin. 

Vierr keer de constructie 'Ik eisch'; drie keer 'inleeft'; vier keer 'tien' of 

'tienmaal';; een allittererende herhaling in 'tienmaal tucht' en tenslotte 

alss apotheose het zwaar met 'tien' allittererende 'getuchtigd'. 

Binnenn die vier zinnen is er een oppositie tussen een opdracht in 

dee eerste zin aan de leraren, en via hen een opdracht aan de 

leerlingenn in de overige zinnen. Met de tegenstelling van 'daalt' en 

'klimt',, van 'den leeraar" en 'het kind', eist Bint, nog versterkt door twee 

keerr 'niet', dat de leraren formuleren als volwassenen, en dat de 

leerlingenn leren luisteren en als volwassenen leren verwerken. 

Hett is niet zo vreemd dat dit retorische geluid van zender Bint 

tijdgenotenn als Kohnstamm deed denken aan het geluid van nazileiders 

alss Göbbels en Hitler die op de radio het publiek van het gelijk van hun 

programm probeerden te overtuigen. 

Bintt gaat verder: 

Dee jeugd is bezig zich te constitueeren tot groote groeps-

verbandenn die eiken Zondag langs de straten gaan. Zij 

hebbenn een gevaarlijken schijn van schoonheid. Het individu 

gaatt in hen onder, maar niet uit gehoorzaamheid. Het individu 

iss mededrager van een collectief machtsvertoon. Het gaat op 

mett de anderen in gelijken wil. En het gaat onder in macht, 

omdatt het geen gehoorzaamheid leert, maar macht. De 

menschh mag niet meer massa zijn dan voor de staatsorde 

noodigg is. Hij mag geen leger vormen dan het staatsleger. Al 

dezee zondagslegers zijn infect. De mensch moet 

gehoorzaamheidd leeren en tucht. Daardoor onderwerpt hij zijn 

will en ontdekt hij zijn wil. (54) 

Bintt maakt zijn onderwijsmethode en opvoedingsdoel duidelijker. Wie van 

Bintss school komt, die heeft geleerd te luisteren en daarmee zijn voordeel 

tee doen, die kan zichzelf onder tucht stellen en weet wat hij wil. Ook 

wordtt duidelijk dat machtsuitoefening slechts een pedagogisch middel is, 

geenn doel op zich, en dat de staat voor Bint in de eerste plaats een 

verzamelingg is van individuen. Van voorkeur voor een fascistische orde 
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waarinn het individu ten onder gaat, lijkt ondanks Bints retorisch geweld, 

tochh geen sprake. In zijn bespreking citeert Ter Braak ook deze passage; 

hijj onderstreept de laatste zin en ziet Bint als tragikomische held, die zijn 

idealenn hooghoudend met zijn school ten onder gaat: 

Bintss programma is realistisch ... maar het is tegelijk 

donquichotterie,, omdat het door de tegenwoordige 

maatschappijj niet meer wordt begrepen;112 

Bintss speech gaat nog verder 

-- Dat alles, zei Bint, is niet nieuw. Maar het is nodig om wat 

volgt. . 

Enn hij ging door: 

-- Ik waardeer het vanavond gevoerde debat. Het was 

precies,, concies. Maar ik weet dat eronder jullie zijn die in de 

klass nog te veel spreken, leder woord in de klas moet bevel 

zijn.. Het bevel is kort. Het woord in de klas kan korter zijn. 

Wijj moeten de spreekwoordelijke wijdloopigheid van den 

Nederlanderr bekampen, logenstraffen. (54-55) 

Gunningss geschriften blijken weer interessant in dit Bintiaanse verband. 

Zoo deelt hij met Bint het standpunt dat de Nederlander zijn moedertaal in 

wijdlopigheidd verwaarloost. Al in 1906 sprak hij met betrekking tot het 

taalmisbruikk in het onderwijs, aanmoedigend en ook niet weinig retorisch, 

vann 'het mes zetten' in 'het weeke vlees onzer nationale vadzigheid'.113 

Naa een uitweiding over het taalmisbruik vervolgt Bint: 

Mijnn buurman heeft een grammofoon met jazzplaten, 

negerjazz.1144 Ik luister altijd. Het is niet mooi. Het is hortend, 

oer.. Zoo moet onze taal wezen. De welsprekendheid is dood. 

Wiee haar opgraaft pleegt necrofilie, is psychopaath. Ik wil van 

1122 Ter Braak V: 420. 
mm Gunning 1908: 238. 
1144 Voor de goede orde merk ik hier op dat Bints taalgebruik in zijn tijd 'politiek correct' was. 
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mijnn tijd het beste oogsten en daarmee mijn school voeden. Ik 

will een kweek van reuzen kweeken, niet wetenschappelijk, 

maarr maatschappelijk. Het opgroeiend geslacht zal later 

zeggen:: 'Die was van de school van Bint'. Dien zullen zij 

gehoorzamen.. Nu gaat. (55) 

Inn het begin van zijn speech lijkt Bint te pleiten voor een militaristisch 

taalgebruik:: de leraren moeten steeds zo kort mogelijke aanwijzingen 

gevenn - maar in het vervolg blijkt hij zijn leraren op te roepen tot een 

voorall bondige, eigen en eigentijdse taal, die de leerlingen kan inspireren 

tott bewustwording van wat zij zelf later aan grootse dingen in de 

maatschappijj willen doen. 

Diee leerlingen moeten door deze vorm van gehoorzaamheid ook 

tott natuurlijke leiders worden. De school is een handelsschool, geen 

gymnasiumm en ook geen hbs, zoals Kohnstamm abusievelijk en 

misschienn onthullend vermeldt. Bint leidt consequent en volgens het 

Romeinsee adagium niet op voor de wetenschap maar voor de 

maatschappij:: non scholae sed vitae. De school staat in een volksbuurt 

enn over de leerlingen heeft de Bree aan het einde van het schooljaar 

geleerd: : 

Zijj waren meest kinderen uit den kleinen middenstand er 

warenn ook kinderen bij van meesterknechts wier ideaal het 

wass één zoon te laten leeren. Zij kwamen meest uit milieus vol 

zorg,, de ouders ontzegden zich veel om hen te laten leeren, 

omm hen nóg niet te laten verdienen. Het milieu zou doorgaans 

behoorlijkk zijn, niet minder, niet meer. Ouders en kinderen 

stondenn op voet van gelijkheid in die gezinnen vol zorg. Er 

wass geen tucht. (111) 

Bintt heeft geen voorkeur voor de bestaande maatschappelijke elite, 

ookk niet voor de elite van de wetenschap; hij wil uit deze generatie 

democraten,, zelfbewuste mensen opleiden voor een eigentijdse 

maatschappij.. Maatschappelijk stemt hij overeen met Vorrink. Maar 

Bintss voorkeur gaat uit naar de sterken en die voorkeur cultiveert hij. 
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Bintt berijdt een persoonlijk stokpaard, wat hem onderscheidt van 

Vorrink,, Gunning en Kohnstamm. Bint toont zich in zijn puristische 

behoeftee de school voor de laatste twee jaren van ongewenste 

elementenn te ontdoen, behalve een strateeg ook een ongevoelige, 

onverschilligee fanaticus, voor wie het systeem boven het belang van 

eenn individuele leerling gaat. Fanatisme en neutraliteit waren de 

gevarenn waar Vorrink op wees. 

Voorr de eigentijdse lezer van Bint gedraagt Bint zich als fictieve 

directeurr van een fictieve handelsschool controversieel. In zijn extreem 

bondigg geformuleerde tuchtprogramma en extreme toepassing van 

tuchtt zal Bint voor de één een serieuze deelnemer zijn aan het debat 

overr de vernieuwing van het onderwijs in de jaren dertig, voor de ander 

zall dat extreme in vorm en inhoud op ironie wijzen. Zo'n lezer kan naar 

Bintt luisteren als naar een satire. 

Vann Beek springt tijdens de kerstvakantie in het water en sterft aan een 

longontsteking.. De woorden die Bint na de vakantie in de 

lerarenvergaderingg aan hem wijdt, zullen hem door leraren en ouders zijn 

kwalijkk genomen. Nu zijn deze in hun onthutsend eerlijke 

onverschilligheidd ook opmerkelijk. Ik citeer uit het hoofdstukje 'Het 

oproer": : 

Ikk maal niet om van Beek. Toen hij levend was maalde ik niet 

omm hem omdat hij nooit iets worden zou. Nu hij dood is maal 

ikk niet om hem omdat een vroegtijdige dood op zichzelf mij 

nietss zegt. Het bestaan van een mensch brengt nu eenmaal 

risico'srisico's mee. (59-60) 

Bijj Bint ontbreekt stelselmatig elk spontaan gevoel van mededogen voor 

dee zwakke leerling, verder ook elke principiële verwijzing naar het 

Christendomm en het gebod van de naastenliefde. In dit opzicht staat Bint 

provocerendd recht tegenover Nederlands twee meest vooraanstaande 

pedagogen.. Kohnstamm reageerde zelf dan ook fel op Bint. In 

PaedagogischePaedagogische Studiën waarschuwt hij ervoor dat de pakkende stijl van 

dee roman tot vergoelijking zal gaan leiden van dit systeem van 'zich 
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uitlevendee wreedheid', niet gebonden aan 'Christelijke en 

maatschappelijkee deugden'. 

Maar,, er valt op deze pagina's meer te leren over Bints systeem. 

Bintt zei even voor deze woorden over van Beek: 

-- Er zal ernstig verzet komen. De dood van van Beek is de 

aanleiding.. Ik heb dat verwacht. De dood van van Beek is niet 

dee oorzaak. De oorzaak zit in den tijd zelf, in het slechte 

daarvan.. De tijd hangt fanatiek aan leuzen, de een zoo hol als 

dee ander. De leus vervangt het beginsel. Voor een leus loopt 

iederr storm,, ook de jeugd. De jeugd wil nu stormloopen tegen 

dee school voor de leus van kameraadschap met de 

onderwijzers.. Zij wil stormloopen tegen mijn systeem. Ze is in 

dee vacantie nog eens grondig bewerkt. (59) 

Voorr zover we nu uit de tekst weten, is Bints pedagogisch beginsel 

leerlingenn beginselvast te maken, wilskrachtig en zelfbewust, en daartoe 

gehoorzaamheidd te leren, leren te luisteren naar leraren die elk op hun 

beurtt moeten weten wat ze te vertellen hebben en hoe. Kameraadschap 

opp school tussen leraren en leerlingen beschouwt Bint als een holle 

frase. . 

Viaa andere leraren, met name de leraar Remigius, leert de Bree 

tenslottee nog andere ideeën van Bint kennen. Het zijn Bints woorden, 

maarr geselecteerd en weergegeven door anderen.115 

Bintt zei: 

-- Het land is vol, maar de koloniën zijn uitgestrekt, en de zee is 

vrij.. Een sterke figuur vindt nog ruimte voor daden. En 

trouwens,, voor deze is ook het eigen land niet te vol. Want hij 

slaatt ruimte om zich heen. 

Dee school was er zoo een waar geen bizonder knappe 

scholierenn voorkwamen. Het klasgemiddelde was hier hooger, 

daarr lager, maar de buitengewoon begaafden kregen er geen 

1155 Vergelijk wat Bordewijk in 1935 tegen zijn publiek in De Bijenkorf in Den Haag zei, geciteerd in Hoofdstuk 
4:93. . 
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kans.. Bint had geen belangstelling voor buitengewone 

begaafdheid.. Hij zei, dat hij daar later nooit iets van had 

gemerktt in de maatschappij. De buitengewoon begaafden van 

vroegenn jaren waren in de maatschappij vrijwel spoorloos 

verdwenen,, Zij waren gewone gezinshoofden geworden met 

eenn redelijke betrekking en vooruitzicht, - anders niet. 

-- Mijn ervaring, zei Bint, is die van iedere schooi. Ze bewijst, 

datt het schoolonderwijs slecht aansluit aan de eischen van de 

maatschappij.. Je moet dus een van tweeën. De school 

veranderenn of de maatschappij. (72) 

Dee maatschappij van de jaren dertig is voor kinderen uit een volksbuurt 

niett vriendelijk, luistert niet naar hun wensen. De toekomstperspectieven 

zijnn niet rooskleurig. De verhoudingen tussen patroon en werknemer zijn 

zekerr niet kameraadschappelijk. Bint lijkt realistisch als hij zijn leerlingen 

daaropp wil voorbereiden met zijn systeem van wilskracht, 

gehoorzaamheidd en luisteren. 

Hett was de droom van Bint zijn land nog eens zoo groot te 

makenn als in het verleden. 

Bintt zei: 

-- Er zijn geen slechter vaderlanders dan die spreken van 'ons 

landje'. . 

Hijj was eerzuchtig. (66) 

En: : 

Bintt zei: 

-- Ik veracht ieder, die prat gaat op onze gouden eeuw. De 

termm is een aanklacht voor het heden. Die zich over nu 

schaamtt is op den goeden weg. (73) 

Geenn opvoeding dus om de tradities te behouden maar om grootse 

dadenn te durven stellen en zo de tradities eigentijds te veranderen: geen 

Plato,, geen Sparta, niet conservatief, wel nationalistisch. 
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Dee Bree reageert op Remigius' informatie over Bint met de hem 

kenmerkendee actieve verbeeldingskracht: 

Dee Bree keek er de leerlingen scherp op aan of hij door de 

kindergelatenn al de breede kaken der voorvaderen zag 

doorbreken.. Hier en daar zag hij iets wat er naar zweemde. 

(73) ) 

Enn dan is er tenslotte het eenheidsbeginsel: 

Hijj zei: 

-- Als twee leeraren vriendschappelijk worden geeft dat vanzelf 

afscheidingg van de anderen. Het korps kan geen de minste 

splijtingg dulden. (73-74) 

Ditt eenheidsbeginsel, zo tegendraads en absoluut gesteld voor de 

leraren,, speelt een dramatische rol bij wat het oproer gaat heten. De 

oproerlingen,, opgestookt door Fléau, weten niet echt wat ze willen: ze 

schreeuwenn maar wat: Vrijheid, geen straf, we wreken van Beek.'(61) De 

klass de 'hel' daarentegen, van tevoren opgeroepen door Bint, is één van 

will en daardoor in staat het oproer te breken en iedereen de school in te 

jagen.. Dan meldt de tekst, opmerkelijk want zeldzaam, gefocaliseerd 

vanuitt Bint zelf: 

Bintt was trotsch. 4D was zijn gaafste werk. Er was hier iets 

gevaarlijkss en onberekenbaars dat hem trok. Er was iets 

vertrouwdss dat hem meer trok. Er zaten zulke geweldige 

schobbejakken.. Toch had 4D een hoog ontwikkeld gevoel van 

saamhoorigheidd met de school. Het regende hier altijd straf, 

enn niemand uitte ooit een klacht. Er was een neiging tot 

losbandigheid,, maar nooit een neiging tot verzet, collectief. 4D 

deedd geen greep naar de macht. 4D erkende zijn systeem, 

wèss het. (69-70) 
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Hett gaat Bint bij zijn 'kweek' dus niet om gehoorzame burgers. Hij 

spreektt over gehoorzaamheid zoals Gunning erover spreekt. 

Gehoorzaamheidd is nodig om de vrijheid aan te kunnen. Het gaat hem 

omm wilskrachtige mensen die als individu het staatsbestel erkennen en 

daarbinnenn een gemeenschap van gelijkgezinden weten te waarderen. 

Omm 'losbandigen' wellicht maar niet om 'bandelozen', en niet om 

revolutionairen. . 

Mett de 'hel' die het oproer neerslaat, demonstreert Bint ook een 

groteskee vorm van zelfbestuur. De Bree en het publiek begrijpen dat ook 

zo.. Opeens staan de leerlingen niet meer als een machtsblok, radicaal 

enn opstandig, tegenover de leiding van de school maar tegenover 

medeleerlingen.. Het zijn de leerlingen van de hel die de opstandige 

leerlingenn de school injagen. Niemand heeft dat verwacht en het echte 

gevaarr blijkt geweken. 'De hel' treedt op als gezag: 

Dee hel had één wil. De overmacht der anderen was 

schijnbaar.. De meesten hunner waren weifelaars. Zij renden 

opp hertebenen de school in. Enkelen, maar heel weinig, 

vluchtenn op zij van de school in de straten weg. De rest hield 

stand. . 

Maarr de hel was heel sterk. De hel putte kracht uit de 

rechtvaardigee zaak. Er werd stevig gevochten, met de 

weerbarstigenn maakte de hel korte metten. Het is een 

meesterzett van Bint, dacht de Bree, die met de anderen nu 

alless zag, want zij waren vanzelf voor de ramen gaan staan. 

Hett is meesterlijk. Mannen kunnen niet tegen jongens 

vechten.. Jongens moeten het doen. Nu het dezen keer nam, 

kreegg het iets grappigs. Het publiek vermaakte zich, het dacht 

niett meer aan gooien, er werd gillend gelachen. (62-63) 

Bintt is echter geen socialist, eerder een a-religieuze liberaal zonder 

standsbesef.. Maar, hij demonstreert ook het neutrale, a-politieke en 

fanatiekee soort opvoeder dat Vorrink niet wil. 

Err is nog een belangrijk aspect van het systeem. In de Paasdagen 

liett Bint de leraren klassereizen maken, één leraar met een hele klas op 
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dee fiets. Daarover had Bint gezegd, vijf jaar tevoren, toen hij zijn systeem 

invoerde: : 

-- Ik heb gedacht de schoolreizen af te schaffen, ik doe het 

niet,, want dat is een fout. Na de reis moet je den tucht 

heroveren.. Dan verslap je niet. Het is goed dat de reizen 

blijven.. (76) 

Tuchtt in het Bintiaanse systeem blijkt een opvoedingsmiddel, niet een 

doell in zich, en betekent enerzijds gehoorzaamheid: erkenning van en 

vreess voor de bestaande macht, en bereidheid tot luisteren, aanwijzingen 

tee willen volgen. Anderzijds betekent het zelftucht, bewustzijn van de 

eigenn wil, opdat later grootse daden verricht kunnen worden. 

Kameraadschapp met de leraar kan wel bestaan, maar in afwisseling met 

dee tucht, en ook als een opdracht aan de leraar. 

Opp deze plaats is het nuttig een paar woorden te wijden aan de leraar de 

Bree.. Hij is vooral de focalisator in de weergave van de gebeurtenissen. 

Dezee leraar en historicus ziet zichzelf als leerling van Bint en gedraagt 

zichh als een afhankelijk bewonderaar. Hij maakt in de roman een 

ontwikkelingg door tot grotere zelfbewustheid en zelfstandigheid. Er wordt 

verbandd gesuggereerd tussen het systeem van Bint en die ontwikkeling. 

Dezee leraar nu wordt beschreven als iemand met een actieve fantasie, 

alss opgewonden standje en als neuroticus. Ook als tegenovergesteld aan 

Bint,, zowel fysiek als qua temperament, verbeelding en karakter. Zijn 

behoeftee aan Bint als leider, zijn militaristisch denken, zijn bespiegelingen 

overr het systeem en zijn gevolgtrekkingen - b.v. die over een verbod op 

denkenn en op vragen stellen (79 respectievelijk 101) - kunnen dan ook 

niett zonder meer als mededelingen over het Bintiaanse systeem worden 

gelezen.. De Bree zaait zodoende bij de lezer verwarring, hij is een 

stoorzender.. De weergave van het systeem wordt onduidelijker. Het 

optredenn van de Bree kan geduid worden als de uitdrukking van een -

modernistischee - meerstemmigheid en multiperspectivisme binnen de 

roman;; met zijn observaties en zijn reacties kan de Bree de lezer 

overigenss ook veel leesplezier verschaffen. 
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Dee woorden 'macht', 'vrees' en 'stalen tucht' zijn inmiddels nader 

omschrevenn en beter in hun maatschappelijke context geplaatst. De 

tuchtt in het Bintiaanse systeem is maatschappelijk niet zo uitzonderlijk, 

well de barse, onbarmhartige toepassing ervan, het ontbreken van noties 

vann gevoel en van christelijk of socialistisch mededogen, van liefde en 

aandachtt voor individuele leerlingen zonder aanzien des persoons. 

Ikk breng nogmaals de sociaal-democraat Koos Vorrink in het 

geding,, met name wat hij zegt over de tucht: 

Eenn afzonderlijke waarde heeft de oefening in geestelijke 

tuchtt als bereidheid tot het bewust zich stellen van en pas op 

eenn toekomstig tijdstip te verwezenlijk doel, ja voor de 

ideaalvormingg in het leven zelf. [...] Het [kind] leert doeleinden 

overr een langere tijdsduur volhardend na te streven, 

teleurstellingen,, vermoeienissen te verdragen en het hoofd te 

bieden.. (206-208) 

Bintss impliciete eis aan van Beek dat hij volhardt, zijn moeilijkheden 

verdraagtt en het hoofd biedt in plaats van te dreigen met zelfmoord, blijkt 

hierr overeen te komen met de eis die Vorrink vanuit zijn socialistische 

ideaall aan (arbeiders)kinderen wil stellen.116 

Conclusie Conclusie 

Bintss spreken van tucht en zelftucht, is aantoonbaar in overeenstemming 

mett het spreken over tucht van de meest vooraanstaande pedagogen en 

sociaal-democratenn uit de jaren dertig, zij het dat Bint er in extreem 

bondigee taal over spreekt en hij de tucht bij de bevordering onbarmhartig, 

rigoureuss en vreeswekkend doorvoert. 

Hijj is een pleitbezorger voor het zelfstandige, daadkrachtige en 

welsprekendee individu, dat in eenheid van wil met anderen grootse en 

eigentijdsee daden kan verrichten om het vaderland weer hoog op te 

stotenn in de vaart der volkeren. Deze ambitie moet door zelftucht 

Vorrinkk 1933: 206-208. 
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wordenn geleid: wie anderen wi! leiden moet zichzelf kunnen leiden. Bint 

iss tegen de uitvoering van macht door de massa. 

Bintt spreekt daarbij niet vanuit een door de bijbel geïnspireerd 

Christendom;; hij spreekt niet vanuit een socialistisch ideaal; hij spreekt 

ookk niet vanuit een conservatief standsbewustzijn. Hij staat buiten elk 

politiekk verband. Hij gedraagt zich voor zijn leerlingen en leraren als 

eenn fanatieke bevorderaar en uitvoerder van zijn systeem. 

Bint,, directeur van een handelsschool voor kinderen uit een 

volksbuurt,, voedt kinderen op die maatschappelijk niet veel kansen 

hebben.. De hervormingsvoorstellen voor het middelbaar onderwijs in de 

jarenn dertig gelden niet voor hen. Het zijn niet hun behoeften aan kennis 

enn hun mogelijkheden die in de belangstelling staan. Alleen als zij 

gebruikk weten te maken van wat zij geleerd hebben, als ze weten wat ze 

willenn en er alles voor over hebben om dat te realiseren, dan zullen zij 

slagen.. Het Bintiaanse systeem van stalen tucht speelt in op een 

maatschappelijkee werkelijkheid. Bints optreden lijkt grotesk en satirisch, 

inn extreme overeenstemming en extreem verschil, in dialoog met 

Gunning,, Kohnstamm, Vorrink en De Bie. 

Matthijssenn gaat er in zijn studie uit 1982 De elite en de mythe: 

sociologischesociologische analyse van strijd om onderwijs onder andere van uit dat 

economischee mechanismen veranderingen in de structuur van het 

onderwijssysteemm tegenhouden.117 Van Gelder en Wendrich118 hebben 

err in 1984 op gewezen hoezeer Kohnstamm en Gunning, ondanks hun 

onmiskenbaree democratische gezindheid, er in hun geschriften niettemin 

blijkk van gaven, ideologisch aan de heersende klasse gebonden te zijn, 

hoee ze er stilzwijgend vanuit gaan dat de 'heersende verhoudingen in 

feitee de enig mogelijke zijn' en daardoor de 'mensen de ruimte en 

mogelijkheidd onthielden over andere dan de heersende maatschappelijke 

verhoudingenn na te denken'.119 

Bordewijkk heeft met de creatie van Bint en diens bijdrage aan de 

discussiee over het onderwijs, deze economische mechanismen en 

117Matthijssenn 1982:151. 
1188 Ik dank hierbij de historisch-pedagoog Jan Jongkind ervoor dat hij mij heeft gewezen op het themanummer 
vann Comenius over pedagogiek en nationaal-socialisme en op het artikel van beide auteurs hierin. 

1199 Van Gelder en Wendrich 1984: 342. 



148 8 

dezee verborgen ideologie, grotesk en dramatisch in het licht gesteld. 

Dee lezer die Bints woorden serieus neemt en ook hij die zijn woorden 

alss satirisch interpreteert, en de roman, in zoverre Bint zelf of via 

anderenn aan het woord is, in dialoog met de maatschappelijke 

werkelijkheidd van de jaren dertig leest, kan Bints opvatting niet zomaar 

naastt zich neerleggen. Bint is geen satire. 

Inn het volgend hoofdstuk wordt gekeken naar de rol die de vrouwen in 

BintBint spelen. 
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Hoofdstu kk 6 

HoeHoe Bordewijk  de norm  verstelt  en de kinderen  van de 

schaduwschaduw  in  het  licht  treden:  vrouwen  in  Bin t 

Alss het bestaan geen strijd is. is het dan de droom? 
BintBint 57 

Inleiding Inleiding 

Hoewell drie manspersonen de hoofdrollen lijken te vervullen in het 

dramaa dat zich in de roman Bint afspeelt: directeur Bint, leraar de Bree 

enn leerling van Beek, heeft Bordewijk in Bint een verborgen doch 

sturendee plaats aan vrouwen toegekend, niet ongelijk aan die van Heintje 

inn het verhaal 'Keizerrijk'. Op vrouwen in Bint is al meermalen 

commentaarr gegeven, maar over de rol die zij spelen bestaat geen 

eenstemmigheid.. Scholten wijst op een neurotische verdringing van 

seksualiteitt bij de jonge historicus de Bree. Smulders 'geloof(t) daar niets 

van';; volgens hem is zo'n lezing slechts een variatie op de neiging 'tot 

realistischee reductie van Bordewijks werk'. Hij benadrukt het belang van 

'hett vruchtbare leven, het vrouwelijke principe' als een mythisch element 

inn de Bree's visie. Ik kom daar nog op terug. 

Bultee spreekt van een impliciet aanwezige voorkeur In Bint voor een 

vrouwelijke,, niet abstracte manier van denken, gesymboliseerd in een 

terminologiee van 'omwegen' als alternatief voor de 'rechtlijnige wegen', 

dee 'betonbanen' van het abstracte mannelijke denken, van denken in de 

breedtee in plaats van in de hoogte.120 

Inn dit hoofdstuk zal ik inventariseren welke en wat voor vrouwen 

zoall in de roman optreden, nagaan door wie ze worden gezien, 

onderzoekenn welke rol ze in het verhaal vervullen en tenslotte welke 

betekeniss daaraan zou kunnen worden toegekend. Daartoe zal ik Bint 

ookk psychomachisch en ideomachisch lezen. De Bree's jaar in de school 

vann Bint zal ik lezen als een bewuste en onbewuste ontwikkeling van zijn 

psychee en als een ontwikkeling van het idee van de mens als paar, 

toegepastt op de Bree. 

Vergelijkk Scholten 1982, Smulders 1986, Bulte 1990 en Bint 73. 
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NegenNegen  vrouwen 

Eenn 'boersche reuzin' opent de rij. In de derde regel van de allereerste 

alineaa van de roman overvalt zij de Bree, met wiens 'hoekig en norsch' 

denkenn we net als eerste personage kennis hebben gemaakt. Ze 

overvaltt hem met een 'volle vracht van natte kleeren' en de lezer met een 

raadsell dat slechts op te lossen lijkt door voorlopig de natte 

novemberwindd met deze kolossale vrouwengestalte te identificeren. De 

Breee blijkt ook op zijn verdere rechtlijnige tocht naar de school waar hij 

gaatt lesgeven, de regen- en windvlagen te ondergaan als een 

confrontatiee met een overgrote, vrolijke 'lomp' dansende boerenvrouw en 

dezee bedreigende omarming bovendien te interpreteren als een militaire 

aanwijzingg voor wat komen gaat: 'Dit was een voorpostgevecht'(9) 

Dee volgende vrouwenfiguur die zich aan de Bree en aan de lezer 

voordoett is 'een schepsel'. De Bree staat in de koude hal van de school, 

kijktt omhoog naar de trap, en daar in die 'stijf gestrekte, dubbelen houten 

armzwaaii naar hooger" was: '[e]en schepsel ... zwart, doodsbleek, dat 

toefde,, keek, en bij de bocht verdween.' (10) Opvallend zwart en 

schimmigg lijkt zij vergeleken met de reuzin van daar even. Haar 

geslachtelijkee identiteit is verstopt: ze is een 'dat', gevat in de stijve armen 

vann de 'naar hooger" strevende trap. 

Naa het eerste lesuur in de klas die de Bree 'de hel' noemt, ziet de 

Breee in de lerarenkamer To Delorm: 

Err kwam een leerares, energiek, onknap, frisch van den 

wind. . 

-- Juffrouw Delorm. Zegt u maar To. Ze noemen elkaar hier 

tochh allemaal direct jij en jou. 

-- Behalve Bint, zei Remigius. 

-- Nou ja, Bint, dat spreekt. 

Haarr mond was te wijd en te dun, maar beweeglijk en intel-

ligent.. Ze haalde roef roef de kam door haar haar, schudde 

haarr kop. 

Dee Bree keek het aan. (22) 
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Too voldoet wat haar uiterlijk betreft niet aan de Bree's normen: 'onknap', 

'tee wijd', 'te dun", ze heeft een 'kop', maar waarderend ziet hij ook 

levendigee kanten: 'energiek', 'frisch van den wind', 'beweeglijk', 'roef roef, 

'schudde'' in welke context ook 'intelligent' is geplaatst. De verteller zet 

haarr in de context van directeur Bint. De wind en de energie in deze 

beschrijvingg verbinden To Delorm met de boerse reuzin, het merkwaardig 

objectiverendee 'kop' herinnert aan het zwarte schepsel. In haar naam kan 

dee verbeelding rijke de Bree van alles zien en horen, een del, een lor, en 

eventueell ook goud zien schemeren: de l'or, maar daar horen we hem 

niett over. 

Inn de volgende klas, de bloemenklas, ziet de Bree: 

dee twee meisjes Kret, Stientje en Mabelle, de laatste een 

poezelee madonna, donker en rose, de eerste een onschuldig 

schalkje,, dappere vonkjes in grauwe oogen, leutige krullen 

vann bruin. Beiden heel klein en heel vrouwelijk, al borstjes als 

kaasjes.. (23) 

Dee auteur heeft de zusjes ook retorisch rijkelijk bedeeld, met een 

chiasme,, tegenstellingen en parallellieën, assonance en alliteratie en een 

ruimee variatie in de adjectieven. Ze voldoen anders dan To wel aan de 

normenn van de Bree; ze zijn 'heel vrouwelijk'. Het laatste woord 'kaasjes' 

verbindtt de seksuele connotatie met natuur en gezonde 

boerenmelkproducten,, met kaasjes van Edams model, maar anders dan 

dee vervaarlijke 'boersche reuzin' zijn de meisjes Kret 'heel klein'. 

Tijdenss de strafsessie op een vrije middag met leerlingen uit de 

moeilijkee klas 'de hel', valt de Bree's oog voor het eerst op de enige 

vrouwelijkee leerling tussen de duivels: 

Err waren zes kerels, en dan was er de vrouw. 

Dee Bree kon in haar geen meisje zien. Ze leek er niets op. Het 

wass een vrouw, jong of oud, stuitend. Ze heette Schat-

tenkeinder.. Ze hadden allen hun boek bij zich. Het boek van 

Schattenkeinderr was afgevreten en verscheurd. Het hield aan 

éénn langen draad. Het was de staart van een vlieger. (27) 
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All de Bree's verwachtingen met betrekking tot meisjes 'stuiten' bij het 

zienn van Schattenkeinder. Niets in haar uiterlijk of van haar gedrag 

beantwoordtt aan de maatstaf van de Bree, zelfs van een voornaam is 

geenn sprake. Die wil of kan hij niet zien of gebruiken. Als argument voor 

dezee extreme beoordeling krijgt de lezer voorlopig slechts het 'afgevreten 

enn verscheurd(e) boek van Schattenkeinder". Onbeheerst gretig en 

agressieff gebruik heeft de samenhang in dit lesmateriaal tot een 

minimumm teruggebracht, tot een vrolijk restant van avontuurlijk 

speelgoed.. Niettemin interpreteert de Bree Schattenkeinder tot twee keer 

toee als representatief voor de hele vrouwelijke mensensoort: 'de vrouw* 

'eenn vrouw'. 

Opp zijn verdere tocht door de school treft hij, helemaal boven, de 

conciërgewoningg aan en daar in de deuropening speelt zich een 

interessantee scène af: 

Hijj hoorde krakeelen. Hij liep de gang weer terug. Aan het 

anderee eind zag hij het zwarte schepsel van den vorigen dag 

tegenoverr een verdroogde harpij in een deur. Daarachter 

doemdee het zware lichaam op van den beurschen conciërge. 

Opp het zien van de Bree brak de feeks haar heibeltje af, de 

conciërgee zijn fijnen glimlach. De deur van hun woning sloeg 

dicht.. (28-9) 

Dee vrouw van de conciërge, de 'feeks' met 'haar heibeltje', blijkt als 

contrastt te functioneren. Geplaatst tegenover deze 'verdroogde harpij' 

wordtt 'het zwarte schepsel', dat de door Bint geëngageerde werkster zal 

blijkenn te zijn, seksueel aantrekkelijk, wat impliciet wordt bevestigd door 

dee zo nadrukkelijke fysieke en mannelijke aanwezigheid van de 

conciërgee met zijn 'zware lichaam'. Die man is 'beursen': overrijp, buik-

ziek.. Seksualiteit wordt hier geïntroduceerd in een achterbakse sfeer van 

jaloezie,, ruzie en bijna bederf. 

Vann de leraar Remigius hoort de Bree tijdens diezelfde eerste 

strafmiddagg nu in de lerarenkamer - behalve over de geschiedenis van 

dee school en Bints onbarmhartige systeem van stalen tucht dat 'kerels' 
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zall opleveren - de veronderstelling dat Bint de werkster in dienst heeft 

genomenn om de conciërge, die hij kwijt wil, tot ongewenst gedrag te 

provoceren.. Ook hoort de Bree van collega Remigius over een dochter 

vann Bint. Zij wordt pas later door de Bree gezien en hier door Remigius 

geïntroduceerd,, maar in een context getekend door de Bree's perceptie 

enn nieuwsgierigheid: 

Bintt is zoo een man, hij gaat over lijken, ook over zijn eigen 

lijk.. Het volgende is hier bekend. Hij had een schoonzoon, een 

commissionairr die eerst een paar ton passief maakte en zich 

toenn heeft opgeknoopt. Bint nam de dochter met twee 

kinderenn in huis en ging de schuld afbetalen. Hij begon daar 

zekerr vijftien jaar geleden mee. Hij zal nog twintig, dertig jaar 

betalen.. Hij betaalt tot zijn dood. Hij komt er nooit uit, maar hij 

betaalt.. Bij hem thuis kan geen blind paard kwaad doen. (34-

35) ) 

Dezee vrouw is bijna uitsluitend negatief bepaald: weliswaar moeder van 

tweee kinderen, maar, door een spilziek echtgenoot in een zelfgekozen 

doodd verlaten, is ze als weduwe a-seksueel en als dochter slechts een 

voortdurendee bron van schuld, verantwoordelijkheid en zorg voor haar 

vaderr Bint. Ook zij lijkt slechts achtergrond, in dit geval voor Bint. Deze 

komtt ook in deze passage in dit vrouwelijke verband weer ter sprake. Hij 

iss de psychomachische inwijder van de Bree, in de school als gebouw 

zowell als in het isolerend tuchtsysteem. Bij de eerste indruk werd de 

directeurr in zijn fysiek al in verband gebracht met de dood 'zijn 

knookhand'' en nu weer in zijn rol als vader. 

Alss negende en laatste vrouwelijke personage in de roman is er 

dann het object van studie van de Bree: de geleerde zeventiende-eeuwse 

Annaa Maria van Schuurman. 

Hijj had een groote studie opgezet over Anna Maria van 

Schuurman.. De inleiding was gereed en heel goed. Zij liep 

overr de geleerde vrouw. Hij stelde voorop, dat hij er weinig 

vann begreep. (37) 
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Annaa Maria van Schuurman, zeventiende-eeuws talenwonder, vriendin 

vann Descartes en internationaal geprezen om haar veelzijdige maar 

voorall grote theologische kennis en een 'geleerde vrouw".121 Als bewust 

uitgezochtt object van zijn gedachtenwereld besluit zij, de geleerde vrouw, 

dee rij van vrouwenfiguren die begon met de onverwacht uit de Bree's 

fantasiefantasie vallende 'boersche reuzin'. 

Dee reeks van negen vrouwen laat zich in drie groepjes opdelen. 

Driee leerlingen: de twee meisjes Kret, Stientje en Mabelle, en 

Schattenkeinderr -, drie vrouwen in de school: het 'zwarte schepsel', de 

werkster,, de vrouw van de conciërge, de 'harpij', en de lerares To 

Delorm,, en dan drie vrouwen buiten de school: de 'boersche reuzin' in de 

fantasiee van de Bree, de echt bestaande kleurloze dochter van Bint, en 

Annaa Maria van Schuurman, ooit bestaand in het vaderlands verleden. 

Achterr de reeks vrouwen schemeren drie parallelle opposities in het 

bewustzijnn van de Bree: onbewust tegenover bewust, verbeelding 

tegenoverr werkelijkheid, natuur en seksualiteit tegenover cultuur en 

wetenschap. . 

DeDe Bree en zijn  bewustwording 

Allee vrouwen worden geïntroduceerd door of vanwege de Bree. Wie is de 

Bree?? Wat weet hij van vrouwen en welke rol spelen ze in zijn leven? 

Hoewell Anna Maria van Schuurman als geleerde vrouw 

raadselachtigg voor hem is, nog raadselachtiger dan vrouwen in het 

algemeen,, heeft de ambitieuze historicus de Bree de inleiding tot een 

studiee over dit onderwerp, waarvan hij naar eigen zeggen 'weinig 

begreep',, toch al bevredigend afgerond. Hijj stelt vast dat ze 'gereed' is en 

'heell goed'. De verteller werpt met dit oordeel een ironisch licht op de 

jongee wetenschapper en diens bespiegelingen. Hij geeft de lezer te 

denkenn niet alleen over de Bree's geleerdheid en zijn opvatting van 

wetenschapp maar ook over de normen waarmee hij vrouwen, zijn studie-

object,, beoordeelt. Die maatstaf lijkt voor herziening vatbaar, zijn kennis 

voorr uitbreiding van inzicht. 

1211 Vergelijk Douma 1924. 
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Dee Bree's kennis van vrouwen, dus ook van de reeks vrouwen die 

hijj zo onbekommerd van commentaar heeft voorzien, blijkt uit het citaat 

overr Anna Maria van Schuurman dat aldus vervolgt: 

Dee Bree begreep een massa niet van de vrouw in het 

algemeen.. Hij raisoneerde daarover graag bij zichzelf. Hij 

bewonderdee haar grenzeloos, maar nooit individueel. Hij was 

vrijwell a-sexueel. 

Hijj begreep volstrekt niet wat een vrouw in een man zag. 

Stoottenn deze afgeronde wezens zich niet aan de harde 

hoekigheidd van een man? Haalden ze hun teer vet niet open 

aann zijn ruwe stoppels? Drukte zijn lijf als een ongeschaafde 

kistt geen blutsen in hun teere substanties? Waarom bleef een 

vrouww in de tegenwoordigheid van een man opgeruimd? De 

Breee lachte nooit. Hoe lachte een vrouw altijd? Als een man 

zijnn hersens niet had gehad, was er werkelijk niets 

overgebleven.. (37-38) 

Bordewijkk is in deze passage geweldig op dreef als hij de verteller met 

eenn menigte superlatieven ironisch commentaar laat geven op zijn 

personagee de Bree. Deze verkiest te 'raisonneeren', zuiver te denken 

mett de 'raison', de rede, die anders dan het verstand niet steunt op de 

zintuiglijkee ervaring. Hij vertoont deze neiging tot generaliseren, 

verabsoluterenn en idealiseren, tot 'denken in de hoogte', hier op 

lachwekkendee wijze. Zijn 'grenzeloze' bewondering geldt een 'altijd' 

opgeruimde,, 'altijd' lachende, 'afgeronde', gedroomde soort vrouw met 

'teerr vel'. Werkelijke individuen moeten daar wel buiten vallen. Ook 

boersee reuzinnen, schepsels, vrouwen met een 'kop', feeksen, harpijen, 

eenn meisje als Schattenkeinder en een geleerde vrouw als Van 

Schuurmann lijken niet te voldoen aan zijn normen. Waarschijnlijk deugt er 

ietss niet aan zijn enthousiaste hypothesen. 

Dee Bree zijn studie handelde eerst over de vrouw, en dan 

overr de geleerde vrouw. Hij begreep daarvan nog minder, 

maarr hij zette haar toch laag neer. De vrouw was altijd een 
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kunstwerk,, soms een kunstenares. De man was nooit een 

kunstwerk,, maar soms een geleerde. 

Dee Bree las hier en daar nog eens in zijn inleiding. Het was 

niett buitengewoon nieuw, maar daarom nog niet slecht. Men 

hoefdee niets nieuws te zeggen. Men zei het maar in het geluid 

vann zijn tijd. In deze bladen was de Bree de zender van zijn 

eigenn tijd. Het klonk werkelijk heel goed. (37-38) 

Zonderr kennis van zaken, 'volstrekt' zonder begrip, (ver)oordeelt de 

Bree.. De beeldspraak legt een denken in opposities bloot dat het 

vrouwelijkee gelijk stelt met afgerondheid, met beschaving, met perfectie 

enn kunst, mannen met lichamelijk blijkbaar nietswaardige, hoekige, 

ongeschaafdheid,, maar ook met denken en geleerdheid. Een dergelijk 

'zuiver"" denken maakt de Bree blind voor werkelijke eigenschappen, 

natuurlijkee mogelijkheden en ambities van vrouwen, en ontneemt hem als 

mann zijn lichamelijk beleven en gevoelsleven, veroordeelt hem tot een 

gespletenheidd van voelen en denken. 

Inn de keuze van de naam van de geleerde vrouw: Schuurman, lijkt 

dee verteller commentaar op de Bree's opinies te geven. Is een man als 

'eenn ongeschaafde kist', een geleerde vrouw als Anna van Schuurman 

kann dat gebrek aan beschaving wellicht bijschuren. Wetenschap in de 

handenn van vrouwen kan de lichamelijkheid van mannen misschien ten 

goedee komen, eenheid van beleven bevorderen en zo de gespleten 

cultuurr een nieuwe meer harmonische, creatieve en werkelijk eigentijdse 

vormm geven. De negen vrouwen in zijn verbeelding en ervaring zullen de 

Breee vertellen dat wetenschap vrolijk, kunst moet worden. Tot dat 

Nietzscheaansee besef zal de Bree komen. Als leerling van Bint tijdens de 

uitoefeningg van Nietzscheaanse tucht.122 

Inn de laatste twee citaten staan twee oordelen van de Bree met 

betrekkingg tot zichzelf: Hij is zeer tevreden over zijn inleiding en hij vindt 

zichzelff vrijwel a-seksueel. In de loop van de roman zal de Bree beide 

standpuntenn herzien. Zijn a-seksualiteit betwijfelt hij al snel, na een 

Vergelijkk hoofdstuk zeven over de tucht van Bint en de tucht bij Nietzsche. 
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ontmoetingg met de werkster, 'het schepsel', waargenomen door een 

spottendd toekijkende, inwijdende Bint; 

Dee sensualiteit van het schepsel trok hem. A-sexueel was hij? 

Morgenn brengen. En hij dacht anders over Bint. (43) 

Aann het einde van het schooljaar moet hij zijn oordeel werkelijk 

veranderenn na de mededeling van To Delorm dat ze zich verloofd heeft: 

Inn zelfspot herwon hij met een paar uur zijn flinkheid. Hij a-

sexueel?? Nog al een mooie jongen. (103) 

Wanneerr hij, na het schooljaar in de grote vakantie, zijn werk weer inkijkt, 

herziett hij ook zijn oordeel over de inleiding: 

Alss een ander las hij de inleiding over Anna Maria van 

Schuurmann en de labadisten. Hij had er niets meer aan 

gedaan,, niet naar omgekeken, niet over gedacht, al deze 

maanden.. Het was heel vreemd. Het was vreemd omdat het 

zooo onbenullig was. Of het was niet eigenlijk onbenullig, want 

err waren hier en daar wel goede gedachten, maar het was 

gebrekkigg gezegd. Men hoefde niet altijd wat nieuws te zeg-

gen,, men zei het maar in het geluid van zijn tijd. (117-118) 

Dee Bree blijkt veranderd door de omgang met de school en het 

tuchtsysteemm van Bint. 'Als een ander* leest hij zijn tekst en hij leest die 

ookk anders. Hij vindt zijn inleiding 'onbenullig' of eigenlijk 'gebrekkig 

gezegd',, hij hoort er niet meer 'het geluid van zijn tijd' in en zijn tekst 

blijktt te gaan over Anna Maria van Schuurman en de labadisten. Hij leest 

nuu in zijn tekst dat Van Schuurman uiteindelijk van haar geleerde carrière 

afzagg om onvoorwaardelijk volgeling te worden van de religieuze leider 

Jeann de Labadie. Zijn 'blik op de feiten' is veranderd, om met Bordewijk 

zelff te spreken.123 

1233 Smulders 1986 wijst op parallellen in deze situatie: bij voorbeeld onder invloed van Bint overkomt aan 
dee Bree wat zich aan zijn studieobject voltrok onderde invloed van Jean de Labadie. Ik formuleer de 
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Evenn verder lezen we: 

Maarr hij was dan toch de vader van dit kind, hij hield ook van 

zijnn leelijke kind, hij vernietigde het niet dramatisch, hij stopte 

hett eenvoudig weg. Hij zou er later wel eens naar omkijken, er 

konn misschien nog iets uit groeien. (118) 

Inn deze roman heeft directeur Bint een dochter over wie slechts in 

negatievee en kleurloze termen van plicht wordt gesproken. Een leerling 

vindtt de dood over wie directeur Bint zeif niet dan onverschillig en 

onbarmhartigg spreekt. De Bree spreekt daarentegen in opvallend 

emotionelee termen over zijn geesteskind, 'hij hield ook van zijn lelijke 

kind'' en in even opvallend dramatische, die naar de dood van de leerling 

vann Beek lijken te verwijzen: 'hij vernietigde het niet dramatisch'. De Bree 

blijktt niet alleen in gestalte, leeftijd, verbeelding, seksuele beheersing en 

overigee tuchtbeoefening maar ook in karakter, een tegenstelling tot Bint 

tee zijn. 

Hijj heeft zijn relatie tot zijn geesteskind, tot de wetenschap, herzien 

enn dat niet alleen. Hij ziet nu ook in dat nog een jaar leerling-van-Bint-zijn 

goedd voor hem is, omdat de uitoefening van tucht hem al meer inzicht in 

zichzelff heeft opgeleverd, hem duidelijk heeft gemaakt dat hij niet a-

seksueell is, en dat hij van deze school van tucht ook kan leren het geluid 

vann zijn tijd echt te verstaan: 'Zijn eerzucht was de wetenschap' (37) 

heettee het eerst, nu heeft hij ingezien: 

Hett beste wat hij had was zijn wil, een sterke wil in het 

gedrongenn lichaam, een wil niet tot bespiegelen, maar tot 

maatschappelijkee actie. (119) 

Nogg een jaartje tuchtuitoefening en de Bree is helemaal volwassen. Los 

vann beide objecten van zijn aandacht, Bint en Anna Maria, zal hij niet 

langer,, fanatiek, alles op één kaart zetten. Fantasie en werkelijkheid, 

uitkomstt van de vergelijking liever anders. De overeenkomst treft veeleer Bint. Het is Bint die zich 
definitieff terugtrekt en verder afziet van zijn ambitie de school te veranderen en beter te laten aansluiten 
'aann de eischen van de maatschappij.' (72) Zie ook Bordewijk Het Vaderland 5 april 1935. 
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denkenn en kijken, bewustzijn en ervaring, zullen in eikaars verlengde 

liggenn en elkaar niet meer uitsluiten en verdringen: 'Historicus en 

kunstenaarr één'(118), zal hij zijn. 'Denken in de breedte' zal hij hebben 

geleerd. . 

Annaa Maria en Bint, de Bree's voorbeelden, zijn zelfgekozen 

geestelijkee ouders, trekken zich beiden terug, maar pas na een 

werkzaamm maatschappelijk leven waarbij wat Bint betreft het onderwijzen 

vann zelftucht en wat Anna Maria betreft geleerdheid een hoofdrol 

gespeeldd heeft, en na een prinicipiële beslissing van Bint om zich los te 

maken,, van Anna Maria om zich te binden. De Bree zal aan zijn 

geesteskindd anders dan Bint aan zijn dochter, persoonlijke zorg geven, 

dee inleiding over de geleerde vrouw Anna Maria van Schuurman zal hij 

opnieuww schrijven vanuit een creatieve verbeelding en een meer 

realistischh inzicht in vrouwen en in wetenschap. Misschien zal hij zelf ook 

eenn relatie kunnen aangaan meteen werkelijke vrouw? 

DeDe Bree en zijn  gedroomd  gevecht 

Rechtlijnigg op weg naar een school waar de Bree een jaar wil gaan 

werken,, een school waar 'kerels' gemaakt worden, gaat de Bree, de Bree 

zijnn denken, een gevecht aan met een 'boersche reuzin'. Dat gevecht 

wijstt vooruit naar het gevecht dat dit schooljaar zal zijn, een gevecht met 

dee klas 'de hel'. Als dit een gevecht is in de fantasie als tegenhanger van 

eenn gevecht in de werkelijkheid, wat is dan de inzet, wat de uitkomst? 

Dee confrontatie met de eerste vrouwenfiguur, de 'boersche reuzin', 

diee haar werkelijkheid aan de Bree's fantasie ontleent, staat als 

'voorpostgevecht'' expliciet symbool voor wat zich in het verhaal met de 

Bree,, met zijn denken, zal afspelen. De relatie tot de laatste vrouw, die 

zijnn bewuste gedachteleven bepaalde: de Bree's visie op Anna Maria van 

Schuurmann en zijn dissertatie daarover, is aan het einde van de roman 

veranderd.. Zo hebben we gezien en zo wordt ons, ook expliciet, door de 

vertellerr meegedeeld. Hij moet historicus en kunstenaar zijn om over 

haarr te kunnen schrijven in de geest van zijn tijd. 

Hett lijkt plausibel dit gewonnen inzicht in verband te brengen met 

dee Bree's gevecht tijdens het schooljaar. Een gevecht dat opgevat moet 

wordenn als een krachtmeting: 
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Hijj dacht aan de school. Het was wel wenschelijk zijn kracht te 

metenn met de werkelijkheid. [...] De Bree barstte van kracht. 

Hett kon niet alles afgeleid worden in de kanalen van het 

schrijfwerk.. Daarom was de school goed voor een schooljaar. 

Hijj had er over gehoord, - déze school wilde hij meemaken. 

Voorr één jaar. (38) 

Bordewijkk heeft de jonge historicus een fantasieleven toegedicht waarin 

eenn krachtmeting met de elementen regen en wind, per definitie 

primitievee krachten in de natuur, als een gevecht met een hem 

overvallendee 'boersche reuzin' wordt beleefd. Dat dit beeld projectie 

illustreertt van eigen onbewust als overmachtig beleefde driften is geen 

'realistischee reductie' en allerminst in strijd met een opvatting van het 

verhaall van de Bree als een groteske, een literaire uitvergroting. Niet de 

romann als geheel is grotesk, zoals Ter Braak in zijn bespreking 

suggereerde,, maar het verhaal van de Bree, zoals ook het verhaal van 

zijnn tegenspeler en inwijder, de fanatieke, gevoelloze Bint. De 

overdrijvingg eigen aan de groteske wordt in het geval van de Bree 

gemotiveerdd dooreen, door verdrongen seksualiteit beheerste, fantasie. 

Inn de roman wordt met behulp van negen geschematiseerde 

vrouwengestaltess het verhaal verteld van de bewuste ontwikkeling van 

dee Bree en ook het psychomachische verhaal van de onbewuste 

persoonlijkee ontwikkeling van de Bree onder invloed van de uitoefening 

vann Bintiaanse tucht onder leiding van zijn inwijder Bint. De Bree leert 

inzienn dat het vrouwelijke niet het volledig mythisch andere is, maar het 

anderee van zichzelf. 

Dee Bree ontkent gevoelens, de overmachtige seksuele gevoelens 

enn zijn angst en onzekerheid van jonge leraar. Als hij voor een bewuste 

krachtmetingg staat met pubers op een beruchte school, komt het 

verdrongenee in zijn verbeelding te voorschijn in de vorm van een 

kolossaall vrouwspersoon. 

Behalvee cliché-opvattingen over mannen en vrouwen en de 

omstandigheidd dat de Bree nooit met vrouwen heeft verkeerd: 'Hij was 

nooitt in de buurt geweest' (57), heeft de verteller nog een persoonlijk 
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motieff voor de Bree achter de hand als mogelijke verklaring voor de 

angstt voor de klas en ook voor zijn angst voor seksualiteit: de Bree is 

klein.. Wanneer de Bree de symbolische krachtmeting met de hel aangaat 

inn de vorm van een handdruk, wordt hij als volgt gepresenteerd: 'De 

Bree'ss niet groot, athletisch lijf bezat een macht van kracht.' (14) In het 

nieuwee schooljaar, bij de hernieuwde confrontatie met de hel, overdenkt 

dee Bree: 'Hoe had hij als een nietig manneke zich een houding kunnen 

gevenn tegenover dezen?' Pas aan het einde van het schooljaar durft hij 

bewustt zijn geringe gestalte te erkennen en zich achteraf deze vraag te 

stellen.. (124) 

Hett antwoord moet zijn: door verdringing, projectie en compen-

satie.. Schaamte en angst om de eigen minderwaardigheid projecteerden 

zichh in een beleving van de teerlingen als primitieve hellemonsters tegen 

wiewie hij zich vervolgens als Joris tegenover de draak dapper te weer stelt, 

daarbijj de eigen angst net zo grotesk in krachtvertoon compenserend als 

zijnn seksualiteit in de fantasie. De Bree's optreden in de werkelijkheid en 

zijnn gedachten- en gevoelsleven spiegelen elkaar en vullen elkaar aan. 

Dee inzet van het gevecht is de vorm die de opposities van bewust 

enn onbewust, cultuur en natuur, werkelijkheid en fantasie in de Bree 

zullenn aannemen. Deze opposities, zichtbaar geworden in fantasie en 

waarnemingg van een reeks vrouwen door de Bree, vormen een 

verborgen,, psychomachisch, thema van de roman. 

DeDe Bree en zijn  muzen:  is  de droom  een strijd? 

Inn het licht van het voorafgaande kan nu tenslotte worden bezien hoe de 

wereldd van vrouwen waarover de Bree zijn gedachten laat gaan en 

waardoorr zijn denken zal veranderen, is opgebouwd, hoe de Bree zijn 

blikk daar beweegt, hoe binnen het paradigma van de negen vrouwen de 

individuenn door overeenkomst en verschil betekenis krijgen. 

Dee boerse reuzin zonder naam en Anna Maria van Schuurman 

zonderr lichaam bepalen in onderlinge oppositie de thematiek van de 

reekss vrouwen die de tuchtthematiek van de roman, completeert met 

seksualiteitt en de lichamelijkheid van vrouwen. De eerste vrouw bestaat 

slechtss in de Bree's individuele fantasie als subject van wat hij onbewust 

heeftt verdrongen: zijn seksualiteit, zijn angst en gevoelens van 
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minderwaardigheid.. De wind in de vorm van een boerse reuzin heeft zich 

vann de lichamelijke natuur van de Bree meesteres gemaakt. Anna Maria 

vann Schuurman daarentegen beheerst lichaamloos en bewust gekozen 

dee Bree zijn bewuste leven, zijn denken. Zij is een beroemde vrouw in de 

algemenee en vaderlandse geschiedenis, zij maakt deel uit van de 

Europesee cultuur en van een voorbij bestaan. 

Hett zwarte 'schepsel' en de 'harpij' worden beiden met het woord 

datt hen aanduidt, negatief geconnoteerd. Beiden staan ook, zij het 

impliciet,, in onderling weer verschillende, seksuele betrekking tot een 

man.. Het 'zwarte schepsel' is de minnares en de 'harpij' de echtgenote, 

vann de ook kwalijke, karakterloze 'beurschen' conciërge met het 'zware 

lichaam'.. Zij blijven zonder naam. Twee andere vrouwenrollen, moeder 

enn weduwe, worden vervuld doorr de dochter van Bint. Deze 'grijze vrouw' 

(129)) blijft verder even kleur- en naamloos als het zwarte schepsel en de 

harpij.. Als de Bree haar later ontmoet dan is het slechts omdat hij Bint wil 

zienn en omdat zij de instructie heeft gekregen hem de deur te wijzen. 'De 

grijzee vrouw leek op Bint'. (129) Als dochter en weduwe vormt zij de ach-

tergrondd van de karaktervolle maar doodse Bint, 'droog, rietmager, 

kaarsrecht'' (10), die, in seksuele onthouding, ook in zijn relatie tot haar 

enn haar kinderen zijn tuchtprincipe uitleeft. Zowel de conciërge als Bint 

hebbenn greep op hun relaties met vrouwen, zij het in onderlinge op-

positie;; Bint bespeelt bovendien met de werkster de seksualiteit van de 

conciërge. . 

Vann de drie leerlingen, voldoen de twee kleine en goed-ogende 

zusjess Kret, ook onderling weer heel verschillend, aan de Bree's maatstaf 

vann vrouwelijkheid. Maar dat die maatstaf niet deugt, stelt de Bree vast 

alss hij hun schrift bekijkt: 

Hijj zag het schrift langzaam ontstaan, dat raadselachtige, 

eigenstee wellicht van den mensch. Het trof hem dat hij dit niet 

verwachtte.. Het madonna-tje zette zeer leelijke hanepooten, 

haarr zuster schreef rustig kleurloos. (24) 

Zoalss hij in het kleurloze rustige schrift van Stientje het 'leutige' van haar 

'bruine'' 'krullen' en de 'vonkjes' van haar ogen lijkt te missen, als 
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'eigenstee wellicht', verwachtte de Bree waarschijnlijk rijke en beschaafde 

rondingenn in het schrift van Mabelle. De onbeschaafde 'zeer leelijke 

hanepooten',, confronteren hem weer met een te eenvoudig, te 

regelmatigg opgebouwd verwachtingspatroon dat niet op ervaring is 

gegrond. . 

Datt verwachtingspatroon wordt door de verschijning van Schat-

tenkeinderr in zijn geheel naar de prullenmand verwezen. Bij haar klopt 

niets.. Ze is ongewoon, abnormaal, 'stuitend'. Maar toch, vanaf zijn eerste 

blikk is zij voor de Bree 'de vrouw', vertegenwoordigt zij de soort die hij 

juistt in haar algemeenheid koestert met 'grenzeloze bewondering'. Deze 

leerlingee openbaart aan de Bree volledig zijn innerlijke tegenspraak, 

dwingtt hem voortdurend tot waarnemen en tot herzien van zijn waarden. 

Leraress en collega To Delorm tenslotte gaat als een frisse wind 

doorr zijn normenstelsel. Zij brengt de beweging die daarvoor nodig is. De 

Breee beseft het al gauw in de kerstvakantie: 

Zijnn bewondering van To Delorm was er een van man tot 

vrouw.. Hij voelde dat heel goed. Het bestaan kon toch wel 

beterr zijn dan op zoo een kamer vol rook. Maar met To 

Delormm toch niet. Hij gooide de theorie van zijn a-sexualiteit 

mijlenn ver weg. Maar met To Delorm zou hij toch nooit 

trouwen.. Als hij haar vroeg te trouwen zou ze hem zien 

aankomen!! En hij haar! (57-58) 

Datt de tekst dit als een ontwikkeling van het onbewuste gemoed 

presenteertt blijkt uit wat onmiddellijk voorafgaat: de mededeling dat hij in 

dee vakantie zijn draai niet kan vinden, zich verveelt en zich slecht 

verzorgt,, ter compensatie nat gaat roken, midden op de dag in slaap valt 

enn geen seksualiteit denkt te ervaren. 

Werdd hij wakker, dan had hij gedroomd, hij wist niet wat, en hij 

bekeekk bevreemd zijn twee vechtvuisten. Langzaam spanden 

zijj zich los. Als het bestaan geen strijd is, is het dan de 

droom?droom? dacht hij. En hij begon weer te geeuwen en nat te 
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rooken.. Zijn kamer zag blauw, zijn kostbaas kuchte met 

nadruk. . 

Hijj dacht weleens aan de werkster. Het was niet zozeer dat hij 

niett taalde naar vrouwen. Hij was nooit in hun buurt geweest. 

(57;; mijn cursivering) 

Mett de zin die als motto boven dit hoofdstuk is geplaatst: 'Als het bestaan 

geenn strijd is, is het dan de droom?', geeft Bordewijk aan zijn personage 

dee sleutel tot zijn existentie. Interessant is in deze tekst vol verwijzingen 

naarr een mogelijke seksuele relatie de zin die, volgt op de geciteerde. 

'Enn hij begon weer te geeuwen en nat te rooken.', waarin het 'geeuwen' 

dee behoefte om nat te dromen verraadt. De behoefte om in de slaap nat 

tee dromen is hier verstopt in de verschuiving nat roken/dromen. Trucs uit 

Freudss woordgrappenwinkel, die woordfetisjist Bordewijk wel moeten 

amuseren. . 

Opp het besef dat hij zich tot de werkster seksueel aangetrokken 

voeltt en dat hij To Delorm als vrouw bewondert, volgt: 'Hij was nu wel wat 

klaarder.. Maar hij bleef toch lui en zette alleen vuisten in zijn slaap.' (58) 

Dee strijd om zijn seksueel bewustzijn is nog niet helemaal gestreden. 

Dee lezer begreep al eerder tijdens de vergadering voor het 

kerstrapportt dat er iets aan de hand was. De Bree besteedt dan erg veel 

aandachtt aan To: 

Hett was in de leeraarskamer gauw rookerig. Ze rookten niet 

terwillee van de vrouw. De vrouw rookte een sigaret. De Bree 

hadd To Delorm weinig ontmoet. Hij bekeek haar goed. Hij 

dachtt aan zijn studie over de geleerde vrouw. Zij was resoluut, 

maarr niet heerschend. Naast Bint was een heerscher 

ondenkbaar.. Zij was naar geijkte maat niet mooi. Zij had een 

frischee stem, krachtig, niet kinderlijk. Zij was de eenige die 

lachte.. Daarvoor misschien was ze vrouw. Zij had nu en dan 

eenn brillanten glimlach met hagele tanden in een wijden 

mond.. Zij had de virtuositeit der vrouw om te glimlachen 

zonderr innerlijke vroolijkheid, en toch natuurlijk. Zij was een 

completee vrouw. Zij was de tooi dien de vergadering behoefde 
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omm niet te ernstig te zijn. Zij was buitengewoon, De Bree 

keerdee telkens tot haar terug. Soms lichtte de schemering öp 

vann haar brille. Hij moest denken, dat dit Bint in zijn hart niet 

ongevalligg zijn kon. (48) 

Gedurendee het kijken verandert de Bree's waardering van lerares To, die 

doorr de tekst net als leerling Schattenkeinder ook 'de vrouw* genoemd 

wordt.. Hij neemt afstand van de 'geijkte maat' en relativeert: 'misschien' 

'nuu en dan'. Tenslotte blijkt To Delorm 'een complete vrouw' en 

'buitengewoon'.. De Bree bewondert én 'individueel' én, bijna, 

'grenzeloos'.. Het licht van haar verstand en van haar tanden, haar 'brille', 

doett 'soms' de 'schemering' oplichten. De 'del' en de 'lor* uit Delorm lijken 

plaatss te maken voor het goud, - de / 'or- dat ook kan schemeren in de 

klankk van die naam. To completeert de vergadering als sieraad naar 

lichaamm en geest, en met een lach. 'De Bree keerde telkens tot haar 

terug'.. Hij kijkt steeds weer naar haar: To Delorm lijkt zijn maatstaf 

geworden.. Zij completeert ook de reeks vrouwen: zij is in haar 

volledigheid,, in haar combinatie van lichamelijke en geleerde volwassen 

vrouww zijn nieuwe maat geworden; zij heeft met haar naam: Delorm - de 

normm versteld. 

Watt houdt de nieuwe norm in? Welke eigenschappen treffen de Bree als 

maatgevend?? Zelfbewust, beslist en niet autoritair gedraagt To zich, 

maarr het natuurlijk lachen en geestig spreken uit de grote mond met 

hagelwittee tanden bekoren de Bree het meest, dat wekt zijn bewondering. 

Zoo is ze 'compleet' en completeert ze. Zij maakt van de tegenstellingen 

tussenn bewust en onbewust, cultuur en natuur, verbeelding en 

werkelijkheidd een spontaan levende, een lachende eenheid. 

Maarr geheel bewust is de Bree zich dan nog niet van zijn 

ontwikkeling.. Voorlopig projecteert hij zijn verliefdheid op de 'superieure' 

Bint,, dicht hij hem de genegenheid toe die hij zich zelf niet toe lijkt te 

staan.. Aan Bint die hij later 'ontzaglijk' (41) zal vereren. In de extreme 

maatt van bewondering en verering lijkt de Bree nog onvolwassen, ziet hij 

eenn complete vrouw als 'buitengewoon' alleen op haar plaats naast een 

'superieure'' Bint. 
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Daardoorr laat hij zich verleiden om bij de stemming over van Beek 

niett af te gaan op wat hij zelf als juist ervaart, niet op het pleidooi van 

Ridderikhof,, de lichamelijk zwakke maar geestelijk sterke collega. Hij laat 

zichh leiden door het woord van Bint, ondersteund door To Delorm. Bint 

reageertt niet op het pleidooi van Ridderikhof. Hij reageert alleen, zoals 

wee zagen in het vorige hoofdstuk, op het argument van Keska dat van 

Beekk dreigt met zelfmoord. Ik citeer deze passage nog een keer, nu met 

hett oog op de positie van To Delorm: 

-- Hij dreigt? vroeg Bint effen. 

-- Nu ja. 

-- Hij moet doen wat hij niet laten kan. 

Ditt zei To Delorm. Het klonk de Bree hard uit den fraai 

gegarneerdenn mond. Hij merkte het van zichzelf. Hij voelde 

datt hij toch nog niet zoo was doorijzerd als de meesten. 

-- Er is geen reden iemand te sparen die zelfmoord aankon-

digt.. Waar gaan we heen. Dit zei Bint. 

Hett was beslissend voor de Bree. (51) 

Bewonderingg is nog niet in evenwicht met een kritisch zelfbewustzijn. De 

'complete'' vrouw heeft als maatstaf nog geen kritische, complete en 

completerendee man als partner. 

Aann het einde van het schooljaar moet de Bree afstand van haar 

doen.. Pas dan geeft hij een beetje aan zichzelf toe dat hij verliefd was, hij 

lijktt zelfs jaloers. To verlooft zich, ze vraagt de collega's te raden met wie. 

Collegaa Keska suggereert Bint. 

Nuu lachten allen, ook To Delorm. 

-- Ik heb een kletsvraag gedaan, zei To Delorm, jullie kent hem 

niet. . 

Dee Bree kon vrij natuurlijk meelachen. Het zat God zij 

geprezenn heelemaal niet diep. Maar na Keska's lompigheid 

hadd To Delorm gebloosd, haars ondanks. Dat deed hem 

tochh even pijn. (103) 
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Aann het begin van het nieuwe schooljaar trekt Bint zich terug, uiteindelijk 

omm de dood van van Beek. Als de Bree na die mededeling voor het eerst 

weerr voorde hel zit, lijkt het uur der waarheid gekomen. 

Naa de nare uren wilde de Bree hier even komen rusten, tot 

kijken,kijken, tot denken. 

Hijj zag meer dan hij eerst had gezien. Hun verandering was 

fenomenaal.. Zij waren nu den ondankbaren leeftijd te boven, 

zijj waren vermenschelijkt. Hij had hen misschien in den 

aanvangg te fantastisch gezien? Waren zij nooit zulke 

monsterss geweest? Maar ja, het kon niet worden 

geloochend,, zij waren gerijpt. Het lag op de gelaten, dat wat 

denn mensch tot het belangrijkste scheppingsverschijnsel 

maakt,, het menschelijke. Het stond groot geschreven voor 

zijnn oogen. 

Schattenkeinderr bleef een sloddervos met piekhaar, een 

eeuwigg kauwende mond. Maar hij had nooit haar oogen 

gezienn blauwgrijs, meer blauw dan grijs, echte vrouwenoogen, 

haastt mooi, haast boeiend. (125; mijn cursivering) 

Hett kan niet worden geloochend. Ook de Bree is veranderd. De norse, 

rechtlijnigee hoekigheid van zijn denken is verdwenen: hij loopt in het 

nieuwee schooljaar langs een omweg naar school.124 De kleurrijke 

levendee werkelijkheid is zijn geometrische zwart/wit denkwereld 

binnengekomen.. Als uitkomst van het gevecht, zijn de waarden van de 

Breee veranderd, het raisonneren is geworden tot kijken en denken. Zijn 

blikk is verruimd: hij heeft ook oog gekregen voor de ogen van 

Schattenkeinder,, zij is een persoon geworden. De Bree zijn denken is de 

Breee geworden. 

Tijdenss het schooljaar heeft de Bree al heel wat aandacht aan 

Schattenkeinderr besteed. De korte roman van 122 pagina's telt 14 

passagess over haar. Haar onbeteugelde emotionaliteit: 'gierend grienen', 

'proesten'' onbeheerst gedrag: de mond 'geulde', 'aanhoudend kauwen', 

Vergelijkk ook Bulte 1989:33. 
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'zatt haar schrift zeer te vlekken' en slordige uiterlijk: 'sloddervos', 

'ragebol',, 'tien toppen zaten dik onder den inkt' - trekken steeds weer de 

Bree'ss gefascineerde aandacht. Na de kerstvakantie en na de zelfmoord 

vann van Beek, tijdens de opstand neergeslagen door de hel, maakt ze 

bijzonderee indruk: 

Schattenkeinderr was een furie met haar kapotte tasch vol 

kapottee boeken. De standhouders schroomden tegen haar 

tete vechten. De tasch bonsde op hun hoofden. Eindelijk sloeg 

dee tasch op een hoofd te barsten. De geschonden boeken 

vlogenn rond. Het publiek stond krom. Nog sloeg ze met de 

flardenn van de tasch. (63) 

Spontaann en solidair toont ze zich steeds weer en tijdens de fietstocht die 

dee Bree met de helft van de hel in de Paasvakantie maakt, wel in het 

bijzonder.. In haar kamertje alleen wit ze de deur op een kier open. Ze wil: 

[...]] zo dicht mogelijk bij de anderen zijn. Zij had dit den 

vorigenn avond gezegd, stuntelig, zonder valsche schaamte, 

hett had de Bree wel even gepakt. (84) 

En,, als de twee spelbrekers opduiken, die in strijd met de afspraak het 

oorspronkelijkee plan toch hebben uitgevoerd, slaat ze erop los: 

[...]] Schattenkeinder was al weg. Ze was spontaan, ze was 

vrouw.. Ze was zoo spontaan dat ze de Bree vóór was. De 

tweee waren nu dicht genaderd, fietsen aan de hand. 

Schattenkeinderr vloog toe, grienend. Krabben, oorvegen. De 

fietsenn rinkelden neer. Ze beschermden hun hoofden met 

hunn handen. Ze konden toch geen meisjes slaan. Het was 

eenn groote vernedering in het openbaar te worden geslagen 

doorr een meisje, met je beiden nogal. Schattenkeinder had 

henn nu in hun naaren, zoo sterk, dat ze de koppen tegen 

elkaarr kon bonzen. (95) 
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Schattenkeinderr stelt een nieuwe norm: ze vecht en ze is slordig maar ze 

iss spontaan, gevoelig en solidair. De jongens uit de hel, de duivels, 

gedragenn zich galant. Ze flankeren haar bij de opstand, Van den 

Kargenbonkk blaast haar regelmatig trouwringen van sigarettenrook toe 

enn tijdens de fietstocht rijdt ze nooit alleen. Ze lijkt voor de hel wat To 

Delormm is voor het docentencorps. En lijken gedrag en uiterlijk van de 

duivelss nu nog primitief, de Bree is ervan overtuigd dat de stalen tucht 

daaruitt het individuele en krachtige tevoorschijn zal roepen en vorm 

geven.. 'Ze waren kerels allen, zij zouden reuzen worden.'(125) 

Schattenkeinderr zal in het laatste jaar van de Bree vast ook een 

voornaamm krijgen. Als voorbeeld zal zij de Kinder der Schatten' de 

kinderenkinderen van de schaduw, ongeziene, onaanzienlijke vrouwen, in het licht 

doenn treden. Naast de kerels wil de Bree een vrouw zien staan, naast 

reuzenn een reuzin. 

Conclusie Conclusie 

Inn het vorige hoofdstuk was er het verhaal van de groteske pedagogische 

verhandelingenn van de onbarmhartige handelsschooldirecteur Bint die in 

dialoogg lijkt met zijn tijdgenoten. In de keuze van de school, een 

handelsschooll in een volkswijk, kon de lezer op de achtergrond een 

onbarmhartige,, onverschillige samenleving een rol zien spelen. In dit 

hoofdstukk is er het grotesk en psychomachisch ontwikkelingsverhaal van 

zijnn tegenspeler, de jonge leraar en historicus de Bree. Hier spelen op de 

achtergrondd verdrongen seksualiteit en gevoelens van fysieke 

minderwaardigheid.. Pas door zijn seksualiteit en zijn gestalte te 

erkennen,, kan de Bree waardig mens worden en uiteindelijk als 

historicuss en kunstenaar zijn dissertatie schrijven in de geest van zijn tijd. 

Inn het pedagogisch systeem van tucht en psychomachisch in een eigen 

persoonlijkee wereld van seksuele zelftucht is Bint de inwijder van de 

Bree. . 

Datt de mens als paar is bedoeld, is het ideomachische idee dat 

hierbijj verborgen als drijfveer werkt, sterker dan de tucht. Bint is daarbij 

geenn voorbeeld. Bint is voorbeeld voor de beoefening van de tucht. De 

kleurlozee doodsheid van zijn fanatieke tuchtopvatting die zijn particuliere 

levenn doortrekt, heeft hem te ver doen gaan. Daarom treedt hij terug. Ten 



kostee van de genegenheid voor zijn school, voor de hel. Dat ziet de Bree 

in.. 'Bint koos tussen Bint en Bint zijn systeem'. (126) 

Inn het volgende, zevende hoofdstuk worden de intertekstuele relaties in 

BintBint onderzocht. 
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Hoofdstu kk 7 

IntertekstualiteitIntertekstualiteit  in  Bin t 

.... the historical sense involves a perception 
nott only of the pastness of the past, but of 
itss presence; the historical sense compels a 
mann to write not merely with his own 
generationn in his bones, but with a feeling 
thatt the whole of the literature of Europe 
fromm Homer and within it the whole of the 
literaturee of his own country has a 
simultaneouss existence and composes a 
simultaneouss order. 

T.S.Eliot:: 1958:25 

Genauso,, wie die soziale Bedingtheit des 
Subjektss und der Dialogizitat die 
Autorintentionn uberschreiten kann, so kann 
auchh die Geschichtlichkeit des Verstehens 
imm Rücken der Autorintention zu unvorher 
geschehenenn Sinnmomenten fiihren: 

Ralff Grüttemeier 1993: 778. 

Inleiding Inleiding 

Intertekstualiteit,, creatieve verwijzingen naar relaties met andere 

literairee werken of genres, is in elke literaire tekst werkzaam. De traditie 

maaktt altijd mede de dienst uit. Waar auteurs met de traditie willen 

breken,, waar moderniteit aan de orde is, zijn die onvermijdelijke 

bandenn extra interessant. Hoe wordt er afgeweken, welke band 

verbrokenn en welke weer opgenomen? De allusies lijken soms 

onmiskenbaarr door de auteur bedoeld, soms kan een tegendraadse 

lezingg onbedoeld verbanden aan het licht brengen. Het is de lezer die 

beslistt dat en hoe het nieuwe werk in het bestaande zijn plaats krijgt, of 

allusiess soms illusies blijken. De aard en de rijkdom van nieuwe 

gezichtspuntenn en verbindingmogelijkheden zijn graadmeters voor het 

belangg van het werk. 

Voorr een tekst als Bint die langdurig werkzaam is gebleken 

binnenn de Nederlandse cultuur is onderzoek naar de werking van 

intertekstualiteitt van extra belang. Bints plek in de geschiedschrijving is 

medee afhankelijk van de plaats die de roman in de traditie heeft 

ingenomen.. In dit hoofdstuk is aan de orde hoe intertekstuele 

verbandenn de moderniteit van de roman benadrukken en hoe de 

Europesee literatuur in deze roman eigentijds tot leven komt. Aandacht 
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voorr het open en dialogisch karakter van intertekstualiteit geeft zicht op 

dee dynamiek van leesstrategieën en van betekenisgeving en kan zo bij 

uitstekk de plaats van deze tekst binnen de Nederlandse literatuur 

verhelderen. . 

Behalvee intertekstuele verbanden met genres en individuele 

historischee en moderne werken zijn er in Bint vanaf het allereerste 

beginn interculturele verwijzingen naar andere moderne kunst- en 

communicatievormen,, naar zending en getuigenis. De ondertitel 

'romann van een zender* die de roman als literaire vorm apart zet, 

verwijstt naar verkondiging en moderne zendapparatuur. De eerste 

alineaa legt, mede door het ongebruikelijk kort en beeldend proza, het 

verbandd met de avant-garde, suggereert moderne, abstracte, 

schilderkunstt met strakke rechte lijnen en cirkels. De tweede zinspeelt 

ookk op muziek. Het militaire ritme van de beide alinea's waarin de Bree 

opp de school toeloopt, roept de verzuchting van Van Deyssel in 

herinnering:: 'Ik houd van het proza dat als een man op mij toekomt',125 

Wanneerr Bint onder verwijzing naar een nog niet geïdentificeerd antiek 

onderwijssysteemm spreekt van 'den cirkelgang te durven gaan' lijkt de 

stemm van Nietzsche en zijn eis van 'Umwertung aller Werte' mee te 

klinken.. Wanneer Bint de Bree zijn eerste klas aanwijst, herkent de met 

dee bijbel vertrouwde lezer in zijn tekst 'Nu ga.' (11) de 

zendingswoordenn van Christus, en wanneer de Bree de treden naar 

zijnn klas afdaalt en zich voelt als betrad hij de hel, dan denkt de lezer al 

gauww aan Dantes afdaling. De korte hoofdstukjes voorzien van titels 

doenn denken aan filmisch gemonteerde scènes. Deze verwijzingen 

plaatsenn de roman in een breed cultureel verband, dat per geval 

specifiekee interpretatie verdient. 

Bepalendd voor de werking van intertekstualiteit en een 

noodzakelijkk aspect bij de toepassing van het begrip voor het geven 

vann betekenis, zijn dan ook de plaats en de context waarin de lezer de 

allusiee aantreft. Om de zojuist genoemde gevallen nader in te vullen, 

dee ondertitel van Bint, 'roman van een zender', brengt door de positie 

buitenn het verhaal de roman meteen in verband met de beide zeer 

Vann Deysse! 1894:87. 
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kortee voorgangers Blokken en Knorrende beesten. Deze romans, 

respectievelijkk over de mislukking van een heilstaat en over auto's in 

hett hoogseizoen van een badplaats, stelden in hun extreem afwijkende 

vormm en inhoud de roman als literair genre ter discussie. Met de 

interpretatiemogelijkhedenn van 'zender1 wordt gesuggereerd dat Bint 

zall gaan over een radiozender of een geloofsverkondiger, waarmee 

tekstt en communicatie in de ruimste zin, verkondiging, centraal worden 

gesteld. . 

Inn de allereerste zin van het eerste hoofdstuk introduceert de 

vertellerr zijn hoofdpersoon kubistisch verdubbeld. Het denken van de 

BreeBree als apart personage afgesplitst, neemt vervolgens zijn lopen door 

novemberweerr waar als een voorpostgevecht met een overmachtige 

boersee reuzin. De lezer krijgt zo meteen vanaf het begin een 

psychologischh mode! voor deze protagonist aangeboden, verpakt in 

eenn verwijzing naar de techniek van de avant-garde. De Bree denkt 

immerss in gevechtstermen. Dat doen ook de futuristen. De verteller 

levertt psychologisch commentaar en maakt het mogelijk door de Bree 

eenn jonge futurist te zien schemeren. Wanneer deze later in het 

hoofdstukk als Dante naar de hel afdaalt, kunnen we als lezer de 

avonturenn van de Bree in het licht van Dantes tocht gaan zien. Het 

systeemm van schooldirecteur Bint aan wie de roman zijn titel ontleent, 

'hett oude systeem van macht en van vrees' (11), is naar diens eigen 

zeggenn 'een cirkelgang'. De cirkelgang naar een voorchristelijke cultuur 

diee Nietzsche van de westerse cultuur eist na de dood van God, lijkt 

hierr te vragen het systeem van Bint te onderzoeken op overeenkomst 

mett ideeën van Nietzsche en het eveneens ter vergelijken met de in 

hett 'Nu ga' verpakte evangelische boodschap. 

Eenn voorbeeld van het belang van de plaats en de context voor 

eenn verwijzing is ook te vinden in het gesprek dat de Bree heeft met de 

leraarr Remigius over de moeilijke klas waar hij net heeft les gegeven. 

Wanneerr hij over de 'hel' spreekt, zegt Remigius, op de beeldspraak 

doordenkend:: Noem je het een hel? ... Niet kwaad ... Ik geloof niet dat 

iemandd het hier nog zoo heeft gezien... Een hel, misschien. Misschien 

ookk meer een louteringsberg voor den leeraar.'(20) Door deze 

combinatiee van 'hel', met de 'louteringsberg' wijst Remigius in directe 
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redee de Bree en de lezer op een mogelijk proces van loutering, van 

zuivering,, en krijgt Dantes Divina Commedia ook binnen de 

personagetekstt een functie. 

Opvallendd is dat dit gebeurt door de leraar met de naam van de 

eerstee Nederlands bisschop, de man aan het 'remigium', de 

'roeiriemen',, de leraar bij wie de Bree aansluiting zoekt en die hem 

informatiee verschaft over Bint en de school. De katholieke jongeren 

presenteerdenn zich na het debacle van de eerste wereldoorlog graag 

alss vertegenwoordigers van de oude cultuur van eenheid van vóór 

verlichtingg en reformatie. In een roman die in De gemeenschap wordt 

gepubliceerd,, resoneert de katholieke context van dat tijdschrift 

ironischh mee. De algemeen culturele setting van de roman lijkt nu ook 

sociologischh bepaald. 

Inn het zesde hoofdstuk van de roman, 'Bint', wanneer de Bree 

terloopss over de 'hel' spreekt, gaat Remigius er weer op in. 'De hel' 

wordtt gethematiseerd als hij de Bree en de lezer suggereert dat Bint 

niett gevoelig, niet sensitief is: 

-- Ik wou weten wie gisteren na mij les heeft gegeven in de 

hel.. Hij zei het natuurlijk. 

-- De hel? De hel?... O ja, jij noemt dat zoo. Jij bent 

sensitief.... Wel aardig, de hel... Het is geen naam voor Bint. 

-- De Bree vroeg geen uitleg. Hij begreep het wel zoo. (32) 

Inn hetzelfde hoofdstuk zinspeelt ook Remigius op Nietzsche en wel op 

JenseitsJenseits von Gut und Böse. Hij vertelt aan de Bree over Bint, over 

dienss introductie van het systeem vijf jaar tevoren, hoe Bint 

'onbegrijpelijk'' maar 'superieur' werd, dat het klachten regende van 

ouders,, dat het een school van 'onbarmhartigheid' werd, maar 'een 

school'.. Ook vertelt Remigius over wat hij van Bints persoonlijke leven 

weet,, dat hij zijn dochter in huis heeft genomen met haar kinderen, en 

haarr onuitputtelijke schulden afbetaalt. De Bree reageert volgens de 

vertellerr met een 'lompe' gemeenplaats: 'Hij moet een goed mensch 

zijn.'' 'Ik ben overtuigd', zegt Remigius dan, 'dat goed of slecht voor Bint 

niets,, maar dan ook niets beteekent.' En even later: 'Ik vind hem niet 
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goedd of slecht, maar superieur.'(33-36) Remigius' belang als informant 

enn interpreet is duidelijk: hij zet de lezer op een spoor. De lezer kan het 

alss opdracht verstaan de discussie met Remigius aan te gaan en te 

beoordelenn of het gedrag van Bint in de roman inderdaad 

overeenkomt,, met wat Nietzsche in Jenseits von Gut und Böse 

betoogt. . 

Tijdenss zijn tweede les, als de Bree zich al thuis voelt in de 

schooll maar in de hel nog geen les geeft, ziet hij, weer in 

onmiskenbaree verwijzing, in de lachende granieten mond van de 

'sfynx',, de leerling Klotterbooke, de toverspelonk Sesam uit het 

sprookjee Ali Baba en de veertig rovers: 

Denn kleinen sfynx Klotterbooke nam de Bree toch zeer goed 

op.. Twee driemaal spleet een ondoorgrondelijke lach het 

graniett scheef in twee. Dan sloot het zich gelijk Sesam 

achterr Ali Baba. 

Dezee Klotterbooke infecteerde de hel die hem kort 

nagrijnsde,, zonder geluid. De Bree liet het voor wat het was, 

naa eenig denken. Hij verbood het grijnzen evenmin als het 

ademen.. (41) 

Dee Bree denkt even na en reageert niet: het grijnzen is natuur, de klas 

kann het niet laten, en hij is als Ali Baba nieuwsgierig naar de schatten 

diee deze klas, deze rovers, onder leiding van Klotterbooke, nog 

tevoorschijnn zal toveren. De helleklas, zijn louteringsberg, inspireert de 

Breee net als het gure novemberweer blijkbaar tot fantasierijk en 

beweeglijkk denken. 

'Clutterbuck'' is overigens de naam van een van de leerlingen in 

dee kostschoolroman Decline and Fall van Evelyn Waugh uit 1928. 

P.J.S.. Zwart heeft in 1988 laten zien hoe Bordewijk in Bint van deze 

contemporainee satire op het Engelse kostschoolsysteem een 

Nederlandss 'anti-parallel' gebruik heeft gemaakt. Zo is de titel Decline 

andand Fall, een parodie op The History of the Decline and Fall of the 

RomanRoman Empire, geworden tot de bondige Nederlandse tegenhanger 

BintBint De Engelse kostschooldirecteur, een inhalige, ijdele, hypocriete 
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slappelingg met dienstbaarheid en kameraadschap als 

opvoedingsidealen,, is veranderd in de beginselvaste, terughoudende 

Nederlandsee directeur van een handelsschool Bint. Meer dan 

dergelijkee formele antiparallellen biedt de vergelijking echter niet. 

Inhoudelijkk staat Bint op eigen benen. De avonturen van de jonge 

leraarr Pennyfeather staan 'in geen enkel verband met Bint. Maar, 

Clutterbuckk werd Klotterbooke, kunnen wij 'grijnzend' vaststellen.126 

Ookk de context van de verwijzing naar het sprookje is 

opmerkelijk.. Onmiddellijk na de geciteerde passage volgt: 

Hijj liet de deur open. Hij gaf geen les. Den tweeden keer 

wass er een vlugge stap. Bint stond vlak naast hem. 

Langzaam,, luid, zonder naar Bint te zien, zei de Bree: : 

-- Ik tem. 

Bintt zei niets. De klas grijnsde. Dit moment vergat de Bree 

nooit:: Bint vlak naast hem. Hij had zijn grijze pak met een 

vingerr kunnen beroeren.. Later, in zijn ontzaglijke vereering 

voorr Bint, overdacht hij graag dit monumentaal moment. (41) 

Dee lezer denkt terug aan de ontmoeting met de novemberwind in de 

vormm van een overweldigende reusachtige boerenvrouw. 

Schooldirecteurr Bint lijkt voor de Bree, deze fantasierijke geest en 

gemankeerdee wetenschapper, futuristische, gefrustreerde soldaat op 

zoekk naar een vaderfiguur, hier in dit 'monumentaal moment' op 

tegenovergesteldee wijze ook kolossaal, als een vereerde generaal. En 

datt kan de lezer doen denken aan de voorkeur voor Mussolini en diens 

monumentalee architectuur in kringen van sommige katholieke 

schrijverss en futuristen. 

Ikk heb al doende duidelijk gemaakt hoe ik als lezer omga met de 

allusies:: ik gebruik ze als aanwijzingen, als instructies of tenminste 

openingenn voor interpretatie. Gegeven de plaats, de context en de aard 

vann de allusie, probeer ik door vergelijking overeenkomst en verschil 

Zwartt 1988:37. 
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vastt te stellen met de voorliggende tekst, en zodoende de roman 

betekeniss te geven. 

IntertertekstualiteitIntertertekstualiteit  en genre:  Bin t ais  romanexperiment  na 

Blokke nn en Knorrend e beesten  127 

Bordewijkk was geen vriend van het naturalisme. Een nieuwe, verstrakte 

enn versoberde blik op de feiten wenste hij ten tijde van Bint, met 

verruimingg van het onderwerp, in bondig expressionistisch en beeldend 

proza,, gespeend van psychologische ontledingen en modieuze 

woordenrijkdom.. De lezer moest nadenken over zijn romans, de 

betekeniss zelf vaststellen. Intertekstuele verwijzingen bieden daarvoor 

eenn kader, een netwerk van instructies. 

Inn beide voorgaande romans is de revolutionaire moderniteit in 

dee wereld aan de orde. Blokken beschrijft de samenleving in een 

utopischee heilstaat die het leven van zijn burgers volledig tracht te 

beheersen,beheersen, Knorrende beesten, het sprookje van de technische 

revolutiee van de iedereen dynamiserende auto tegen de achtergrond 

vann een nivellerende samenleving. In beide romans vermengen de rijke 

beeldenn techniek en natuur. De heilstaat mislukt doordat hij geen 

rekeningg wenst te houden met de individuele aard van zijn onderdanen. 

'Enn zij zagen dat wat ordelijk scheen hier en daar de kiemen van 

wanordee bloot legde.' (38) Ook 'het kunstleven van de hoogste orde', 

vann de auto's, blijkt snel uitgeleefd en 'tot een gammelheid' 

ingezonken,, niet perfect. De doodse schaduw van de onontkoombare 

oudee kraanwagen 'verduisterde alle wegen.'(67)128 

Inn Bordewijks eerste roman treden alleen massa's op, individuen 

bestaann slechts uit namen en gecoupeerde teksten, zijn niet 

identificeerbaar.. Het traditionele verhaal dat 'unieke gebeurtenissen 

vertelt,, waarbij een zekere successie in de tijd als ook de illusie van 

eenn waargenomen realiteit grondbeginselen zijn', staat in dit 

romanexperimentt buiten spel. Dupuis heeft in zijn uitvoerig essay 

aangetoondd hoe 'bijzonder opzichtig' Bordewijk 'experimenteert met 

1277 De citaten uit Blokken en Knorrende beesten zijn genomen uit de uitgave verschenen bij Nijgh en Van 
Ditmarr in 1949, omdat Bordewijk sindsdien de drie korte romans tezamen liet verschijnen. 
1288 De tekst in deze paragrafen berust op: Dupuis 1976:176-201 en 1980: 27-32; Anten 1996: 56-78. 
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verteldee tijd, handeling, personage, opname van de buitenwereld en 

stijl'.. De tweede roman gaat over auto's. De wel identificeerbare 

individuenn staan daar voor categorieën uit de nog hiërarchisch 

ingerichtee maar zich onder invloed van democratie en 

degeneratieverschijnselenn bij de elite, nivellerende samenleving. In 

dezee roman, volgens Anten 'geen document van sociale 

geëngageerdheid'' worden 'de betekenisaspecten van geluk en winst 

diee Ford verbond aan het begrip "service", geïroniseerd'.129 

Bordewijkk draagt Blokken op aan Eisenstein en Einstein. Hij 

neemtt Eisensteins montage als technisch middel van de film over, en 

mett Einstein wordt de waarneming van zijn individuele aspecten 

ontdaan.. In de techniek van het vertellen relativeert hij het standpunt 

vann de verteller ten gunste van het algemeen bericht. Knorrende 

beesten,beesten, met de opdracht 'Voor mijn vrouw geschreven deze roman 

vann een parkeerseizoen' vertoont veel van dezelfde technieken. Ook 

dezee roman is opgebouwd uit korte hoofdstukjes, filmische scènes, als 

inn vroege film van tussentitels voorzien, die het handelingverloop 

doorbreken.. De tekst bestaat ook uit korte zinnen zonder 

verbindingswoorden.. De ontwikkeling die er is, geldt de samenleving 

zelf. . 

Ookk inhoudelijk speelt Bordewijk een afwijkend maar 

betekenisvoll spel met verhaalingrediënten. In Blokken is er 'een 

wanverhoudingg 'tussen tekstgedeeltes over de ideale staat en die 

hoofdstukkenn waarin 'uitgeweid wordt over onenigheden, verzet, 

afwijkingen,, repressiecampagnes, [en] ondergronds zondebedrijf 

terwijll het thema van de arbeid volkomen ontbreekt en 'in schijnbaar 

onschuldigee hoofdstukken' niets anders dan 'een krasse demagogiek' 

wordtt behandeld. Dupuis noemt als voorbeeld van het laatste vooral 

'hett exploiteren van de ruimteverdeling om de mensen bepaalde 

denkpatronenn in te prenten' en bespreekt in dit verband de 

constructivistischee bouwkunst die bloeide in de jaren '20 'in de 

Europesee avant-garde, in Rusland maar ook in Duitsland met het 

Bauhauss en in Nederland met De Stijl.'130 

1299 Anten 1996: 77-78. 
1300 Dupuis 1976: 183. 
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Dupuiss laat zien hoe Bordewijk bij de opbouw van zijn verhaal 

zichh constructivistische beginselen toeeigent maar er ironisch voor 

zorgtzorgt dat 'die al even betrekkelijk blijven als de utopische ideologie 

waaraann zij ontsproten zijn.' Hij spreekt over het 'ver-blokken' van de 

werkelijkheid,, zodat eerder 'een ideële constructie ontstaat dan een 

samenhangendee opeenvolging van concrete feiten'. Geen handeling 

maarr 'slechts blijvende kenmerken van de Staat'. Een kubistisch 

veelheidd van standpunten heeft de plaats ingenomen van een 

antropocentrischee positie en legt 'getuigenis af van het [aan Einstein 

ontleende]] betrekkelijkheidsgevoel. Absolute kennis bestaat niet, en de 

kunstt is in staat dat te evoceren'.131 

Voorr Hans Anten in zijn dissertatie, in zijn commentaar op en 

voorall inhoudelijke analyse van Knorrende beesten, is in deze 'collage 

off montage van tien momentopnamen' de natuur, onaantastbaar door 

cultuur,, de constante. Cyclische periodiciteit, als notie aangereikt met 

hett woord 'parkeerseizoen' uit de opdracht aan Bordewijks echtgenote, 

benadruktt dat in de eeuwig zich herhalende confrontatie tussen cultuur 

enn natuur, de natuur altijd slechts tijdelijk de verliezer zal zijn. 

Eisensteinn en Einstein, de filmcomponist en de wijsgeer uit de 

opdrachtt in Blokken, worden 'meesters der verschrikking' genoemd. 

Bordewijk,, die zijn romans 'romans van tragedies' noemde, ziet de taak 

vann de romanschrijver kennelijk zoals Aristoteles die voor de schrijver 

vann tragedies in de Poëtica schetste: door schrikwekkende 

gebeurtenissen,, medelijden en vrees opwekken en daardoor bij de 

toeschouwer,, bij de lezer een verandering, een catharsis tot stand 

brengen.. Bij deze taak laat hij zich ook in Bint technisch leiden door de 

tweee meesters. Hij gebruikt de techniek van de film, de montage: er zijn 

weerr zeer korte hoofdstukjes, van titels voorzien. De psychologie van 

dee hoofdpersonen wordt niet verteld maar uitgebeeld. Einsteiniaanse 

betrekkelijkheidd wordt tot uitdrukking gebracht in het 

vertellersstandpuntt en de focalisatie die nergens absoluut zijn. 

Nett als in Blokken legt Bordewijk ook in Bint bevreemdende 

accenten,, die de roman verbinden met het in Blokken begonnen 

Dupuiss 1980:27-30. 
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experimentt in vertellen. Van het lesgeven, toch de eigenlijke taak van 

dee leraar, waar de tucht zou moeten worden toegepast, wordt niets 

meegedeeld.. Zoals hoe er gewerkt en wat er geproduceerd wordt in de 

heilstaatt van Blokken, voor de lezer verborgen blijft, krijgt de lezer ook 

niett te horen wat de historicus de Bree zijn leerlingen vertelt tijdens zijn 

lessen.. Net als daar worden alleen uitzonderingen verteld en die 

uitvoerig.. In Bint is dat de strafdag voor de leerlingen van de hel. Van 

zijnn lessen in de overige klassen wordt in versnelde samenvatting niet 

veell meer verteld dan: 'Hij begon met de les, dicteerde, liet 

omwerken.'(24)) Het vertelde typeert de klas als 'een wezen' en niet de 

les.. Zo bij voorbeeld de klas die de Bree 'de bruine' noemt: 'Er lag een 

waass van bruin. Er was doodstille aandacht. Vijftig oogen weken niet 

vann zijn mond, hij sprak zijn woord tegen klankborden van ooren. 

Vingerss gingen omhoog, aldoor, aan strakgespannen armen, zoo hoog 

mogelijk.'' (39) Bordewijk abstraheert en generaliseert zo tegelijkertijd, 

alss op een modern schilderij. 

Vann de inhoud van de lessen van de Bree krijgen we slechts 

tweee proeven. Ze betreffen niet zijn eigen vak en komen, ook al 

ironisch,, voor in het verslag van de buitenschoolse fietstocht in de 

paasvakantie.. 'Hij gaf hun ook wel eens wat te verwerken'. Het zijn wat 

Dupuiss noemt 'onbetrouwbare denkcapriolen', meer poëtische en 

opiniërendee beschouwingen dan feitelijke of logische lessen.132 

Amusantt voor de lezer en onthullend voor het denken van de Bree 

eerderr dan leerzaam voor de jongelui, in zijn verbeeldingrijk denken in 

generaliserendee opposities, het gebruik van militair jargon. 

Dee eerste capriool is een uiteenzetting over asfalt en beton, in 

dee hoop 'dat zij nu van de keien een hartgrondige afkeer zouden 

hebben,, dat er onder hen bouwers mochten zijn aan de nieuwe 

wegen.' ' 

Dee keiwegen, de klinkerwegen, de grindwegen waren uit 

denn tijd. Het ging tusschen asfalt en beton. Het beton zou 

hett zeker winnen. Het asfalt was kunstmatig. Het strookte 

Dupuiss 1976:179. 
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niett met de zakelijke eerlijkheid van den tijd. Het had 

pretentie,, het was geen natuur, het kwam uit den 

schoonheidswinkell van het verkeer. Het had een 

kapperslucht.. Het was dood gelijk de huid van een 

opgemaaktee vrouw. 

Hett beton was op den man af. Het kwam van de aarde, het 

wass de aarde, het was aarde op aarde. Het was steen onder 

dee wielen en onder den voet, glad, stroef, volmaakt. Het was 

eenn wapenrusting. De weeke aarde lag veilig gepantserd 

onderr zijn harnas tegen den stormloop van het zwaarste 

verkeer.. Het lag schoon grijswit in het land, en was een gids 

inn het donker. Onvermoeibaar, onaandoenlijk tegen de 

seizoenenn droegen zijn gegoten platen dag en nacht. (83) 

Mett zijn verbeeldingrijk denken in generaliserende opposities, zijn 

gebruikk van militair jargon en zijn modieuze voorkeur voor het moderne 

eigentijdse,, lijkt de Bree hier beschreven, niet als een informatieve 

leraarr voor de luidruchtige pubers op de fiets maar als een futuristisch 

clichéé uit de jaren dertig van een specifiek manlijk rolmodel. Zijn 

bijzonderee retorische preoccupaties met de natuurlijkheid van het 

vrouwelijkee lijkt ook niet bedoeld om Schattenkeinder te stimuleren de 

poederdooss in de bagage te stoppen. 

Dee tweede 'denkkramp' is een voor een historicus opmerkelijke 

uiteenzettingg over oude steden, dat die desnoods gedeeltelijk in een 

openluchtmuseumm bewaard kunnen maar dat 'een stad te sparen om 

haarr ouderdom een zwakheid [is]' en 'Behoudendheid is een vloek.' 

(85-86)133 3 

Dee lezer krijgt deze opinie te horen van het personage bij wie de 

focalisatiee meestal berust. We 'horen' de Bree niet zoals Bint in zijn 

toesprakenn in directe rede praten. De verteller houdt controle over zijn 

personage,, dat in afwijking van de beide andere romans echter wel is 

geïndividualiseerd,, hoe vreemd en afwijkend ook beschreven. Anders 

dann in een 'gewone' roman echter is het voor de lezer ook niet 

Dupuiss 1976:179. 
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vanzelfsprekendd zich met deze de Bree te identificeren. Waarnemingen 

zijnn niet betrouwbaar, opinies extreem. Dit vertelexperiment blijkt voor 

dee lezer gevaarlijk. 

Dee Bree lijkt neurotisch, is fantastisch en romantisch, heeft een 

eigenaardigg generaliserende en futuristische manier van denken en 

eenn retorische manier van zich uitdrukken, die identificatie in de weg 

staan.. De Bree heeft geen verleden zoals een personage in een 

naturalistischee psychologische roman. Er wordt geen psychologische 

beschouwingg aan hem gewijd. Onthuld wordt slechts dat hij niet in de 

buurtt van vrouwen heeft geleefd. Zelf noemt hij zich een romanticus 

mett fantasie. Uit zijn gedrag, uit zijn denken en uit zijn retorisch 

sprekenn leert de lezer hem kennen. Hij kijkt aanvankelijk met een door 

angstt alles vergrotende en scheef trekkende blik en benadert met een 

voorkeurr voor moderniteit, clichéoordelen en grove generalisaties de 

romanwerkelijkheid.. Onder invloed van zijn ervaring in deze 

werkelijkheidd zien we hem van mening en gedrag veranderen. De lezer 

wordtt gedwongen mee te bewegen en de eigen opvattingen te 

bedenkenn en aan te passen. De lezer heeft in dit romanexperiment een 

nieuwee actieve functie. 

Directeurr Bint leren we kennen uit zijn eigen woorden en daden, 

uitt wat er over hem verteld wordt door de andere leraren, vooral door 

Remigius,, en zoals hij gezien wordt door de Bree. Er is een veelheid 

vann stemmen in de roman, met verschillend accent, en verschillend 

getoonzet,, zoals dat in moderne muziek, sinds César Franck kan.134 

Doorr het modulerend spel met focalisatie, erlebte Rede, directe 

rede,, indirecte rede en rapportage is veelstemmigheid op een muzikale 

wijzee geïntroduceerd, zoals ook het ritme en de klank van het proza in 

Bintt functioneel zijn uitgebuit. Door de montage van de hoofdstukjes en 

dee gemonteerde psychomachische aanwezigheid van de vrouwen in 

dee school, is film, door uitvergroting, abstractie, en generalisatie, en 

doorr het gebruik van rechtlijnigheid en circulariteit, zijn de beeldende 

vormenn van de moderne schilderkunst aanwezig gesteld. De 

radiozenderr is er in de tekst, en uitgebeeld in de vormgeving van de 

1344 Bordewijk was een meer dan middelmatig pianist en violist. César Franck was voor hem naar eigen 
zeggenn 'de grootste componist'. (Vugs 234 en VW XIII: 65-66) 
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bandd van de eerste uitgave. De roman lijkt sterker nog dan zijn beide 

voorgangerss een intermediaal experiment. 

Hett schrikwekkende in Bint gebeurt door de handeling van de 

geïndividualiseerdee personages. De leerling van Beek sterft mede door 

beslissingenn genomen door Bint en de Bree. Deze maken beiden een 

ontwikkelingg door. De ploeg leraren, de staf van Bint, met als 

belangrijkstee spreekbuis hun roerganger Remigius, functioneren als 

eenn koor in deze moderne tragedie. 

All kon men bij Blokken denken aan de Sovjet-Unie, bij 

KnorrendeKnorrende beesten aan de boulevard en de pier van Scheveningen, 

eenn realistische lezing leverde geen extra betekenis op. Bij Bint is dat 

well het geval. Zoals ik heb betoogd geven de toespraken van Bint 

gelezenn tegen de achtergrond van de situatie van en de discussies 

overr het onderwijs in Nederland het onbarmhartige systeem van Bint 

eenn eigen perspectief en maken het voor de lezer minder gemakkelijk 

zichh niet betrokken te voelen. 

Ookk de literaire traditie speelt een andere rol in Bint. Werd in 

BlokkenBlokken tot in het uiterste in de abstracte geest van het constructivisme 

geprobeerdd van de traditie af te wijken, in Knopende beesten het 

vertellenn in ere hersteld, zij het dat de verteller zijn absolute positie had 

verloren,, in Bint klinkt de 'hele' westerse literatuur door, in de visie van 

dee Bree, in het verhaal van de vertellers en in de taal van de tekst. 

Inn afwijking ook van de beide voorgaande romans is deze roman 

niett alleen een geestige scherpzinnige intellectuele en kunstzinnige 

exercitie,, maar ook een romanexperiment dat zijn relatie met realisme 

enn naturalisme niet volledig loochent, waarbij het gevoelsleven van de 

hoofdpersonagess op een bijzondere wijze, zowel verborgen als openlijk 

eenn rol speelt. Tucht en genegenheid, macht en manipulatie, trouw en 

vriendschap,, onderdrukking en frustratie, vrijheid en keuze, spelen een 

tenn dele ongearticuleerd maar fascinerend krachtenspel. Door de 

contextt van een school kan een ieder zich gemakkelijk betrokken 

voelen. . 

Inn afwijking van gebruikelijke vertelwijze, in geestig talig spel met 

anderee kunstvormen en intelligent introduceren van andere stemmen, 

enn zoals we nog zullen zien door openlijke en meer verborgen 
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verwijzingenn naar eerdere belangrijke werken in de westerse traditie, 

heeftt Bordewijk in Bint een bij uitstek modernistische dialoog met de 

traditiee georganiseerd. Behalve romanexperiment is Bint ontegenzeglijk 

eenn roman. 

DeDe Bree en Dante,  Bint,  Vergilius  en de psychomachie 

Doordatt de Bree de binnenkomst in zijn eerste en moeilijke klas ervaart 

alss het betreden van de 'hel' en Remigius spreekt van 'een 

louteringsberg'' wordt de lezer uitgenodigd de Bree ook te zien als een 

twintigste-eeuwsee Dante. 

Dantee is de hoofdpersoon in zijn eigen verhaal, een reis door 

hel,, louteringsberg en paradijs. Dat verhaal is een epos, kunstig in drie 

evenn grote delen verdeeld en even kunstig op rijm gezet in de volkstaal 

zodatt hij het zou kunnen voordragen aan de hoven waar hij als balling 

zijnn onderhoud zou moeten zoeken. Hij spreekt in het epos met kennis 

vann zaken over alle belangrijke middeleeuwse wetenschappen. Ook 

zett Dante zijn politieke ideeën uiteen die hem als bestuurder 

uiteindelijkk uit zijn vaderstad Florence hadden verjaagd. Hij doet 

verslagg van zijn ontmoetingen met overleden tijdgenoten maar bovenal 

schrijftt hij over Beatrice, zijn gestorven jeugdliefde. Hij verhaalt hoe hij 

inn het midden van zijn leven, 'in media vita' in een donker woud 

verkeerde,, toen hij onder leiding van Vergilius, zijn leermeester in de 

poëzie,, de tocht begon die hem tenslotte tot het paradijs en tot 

Beatrice,, zou voeren. Hij noemt zijn werk een 'Commedia' vanwege de 

goedee afloop.135 

Dee Bree kan net als Dante gezien worden als iemand in het 

middenn van zijn leven, iemand van ongeveer vijf en dertig jaar oud. Het 

donkeree woud waarin Dante was terecht gekomen, kan bij de Bree de 

impassee zijn waarin hij met zijn dissertatie was geraakt. Hij was te veel 

mann van actie: 'Hij barstte van kracht. Het kon niet alles afgeleid 

wordenn in de kanalen van het schrijfwerk.'(38) Onbedoeld door 

Bordewijkk - de schrijver ontkende immers altijd ten sterkste 

1355 Zie Dante Alighieri De goddelijke komedie 2001. Hazard Adams zet in Critical Theory Since Plato uiteen 
hoee Dante bij de presentatie van zijn werk als 'Commedia' zich aansluit bij de praktijk van sommige schrijvers 
zichh te introduceren met de heilwens: I wish you a tragic beginning and a comic end.' 122. 
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autobiografischee thema's - zien we door deze allusie hemzelf als 

auteurr en in de Bree de jeugdige leraar Bordewijk die, van 1914 -

1920,, tot zijn zesendertigste jaar, op een handelsschool les gaf. 

Bordewijkk geeft in deze roman ook blijk de cultuur van zijn tijd te 

kennenn en lijkt in de Bree een ironische blik op zijn jeugdiger zelf te 

werpen.136 6 

Inn Bint ontmoet de Bree zijn Vergilius. Onder invloed van Bint 

verbetertt zich zijn stijl. De eigentijdse jazzy-achtigee bondigheid die Bint 

propageert,, ziet de Bree tenslotte als de stijl voor zijn dissertatie en de 

lezerr treft die stijl aan in de tekst van Bint. Maar er is meer. Zoals 

Vergiliuss voor Dante, is Bint ook een leidsman op het levenspad. 

Wiee een hevige regenvlaag interpreteert als een overval door 

eenn 'boerse reuzin' en als een gevecht, draagt veel angst voor vouwen 

inn het gemoed die zijn oog tot een bolle lens en zijn blik tot lachspiegel 

maakt.. Wie een klas 'de hel' noemt, in oorlogstermen denkt, in zo'n 

klass de vijand ziet, ziet in lesgeven de gruwelijke, totale maar soms 

onvermijdelijkee ervaring van je alleen in vijandig spervuur begeven. 

Eenn straf in een 'strafkolonie' voor een leraar, tijdelijk maar in déze 

wereld.. Dat is de overeenkomst en het interessante verschil met 

Dantess afdaling in de hel. Verschillend, want anders dan Dante wordt 

dee Bree voor de oplossing van zijn problemen niet door de hel en de 

louteringsbergg van het katholieke hiernamaals gevoerd maar door de 

hell van een schoolklas met leerlingen als duivels en de moderne 

verborgenn wereld van het onbewuste. 

Anderss ook dan de hartelijke vaderlijke vriend Vergilius, is Bint 

hartelijkk noch warm. Vergilius neemt Dante op de rug, pakt hem ook op 

allerleii andere wijzen vast. Bij Bint is daarvan geen sprake. Er is bij de 

Breee wel behoefte aan aanraken, aan persoonlijke nabijheid, aan 

bemoedigingg en vriendschap, maar Bint wijst dat nadrukkelijk af zoals 

hijj ook met het oog op de eenheid van de school vriendschap tussen 

dee leraren afwijst. De wereld van Dante was ondanks oorlog en geweld 

eenn wereld van eenheid in cultuur en religie waarin een mens zich thuis 

konn voelen, een wereld waar de dood geen dood maar leven is op een 

1366 In dit Dantiaanse verband is het ook aardig te verwijzen naar Van de Waal: 122, die in 1942 Bint een 
'steedss epos' noemde. 
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anderee plek in een andere wereld, het hiernamaals. De wereld van de 

Breee is een gebroken eenheid waarin ieder mens in een eenzame 

zoektochtt naar eenheid en binding, de dood in het leven moet leren 

accepterenn en op zichzelf is teruggeworpen. 

Dee roman thematiseert Bints afwijzing van de affectie van de 

Bree.. Als hij aan het einde van het schooljaar aan Bint laat weten dat 

hijj toch het laatste jaar wil blijven, komt er van Bint geen antwoord, 

'natuurlijkk niet'. (119) Als Bint is teruggetreden probeert de Bree tot 

tweee keer toe Bint thuis te bezoeken. Bint geeft niet thuis. De Bree 

begrijptt het als een wenk. 'Bint was van nu af dood voor hem, Bint 

wildee dat zoo.' (130) Bint is nu ook opgehouden een tegendraadse 

Vergiliaansee leidsman te zijn. 

Anderss dan Dante wordt de Bree niet geconfronteerd met de 

dodenn in een hiernamaals maar met de dood in de persoon van Bint. 

Dee eerste handdruk, waarin de sleutel is gestopt, maakt dat al meteen 

duidelijk.. 'Zijn knookhand bood geen druk maar wat blinkends.' (10) 

Cumpss heeft in zijn dissertatie laten zien hoe het personage dat de 

hoofdpersoonn in Bordewijks psychomachische verhaalwereld 

binnenleidt,, altijd een verbinding met de dood kent. Bij Heintje uit 

Keizerrijkk zagen we dat in haar naam. Bij Bint vormen de 'knookhand' 

enn 'wat blinkends' de aanwijzing dat de dood met zijn zeis in de buurt 

is.. De loutering van de Bree blijkt in de persoon van Bint gekoppeld 

aann een psychomachisch verhaal. De verdrongen seksuele gevoelens 

enn de gevoelens van minderwaardigheid over zijn lengte, vormen zijn 

probleem.. Tot deze gespleten de Bree die zijn affectie vruchteloos op 

hemm als vaderfiguur richt, zegt Bint: 'Men moet den cirkelgang durven 

gaan.'' (11) Onder invloed van wat Smulders het 'vrouwelijke principe' 

noemt,, 'het vruchtbare leven', moet de Bree durven de diepte van de 

problemenn in zijn gevoelsleven onder ogen te zien, de eenvoudige, 

rechtee maar doodlopende wegen te verlaten en de splitsing in zijn 

gevoelslevenn op te heffen, een totale de Bree te worden.137 

Aann het einde van de roman wanneer de Bree langs een omweg 

naarr de school loopt, kijkt hij met een heldere blik om zich heen en lijkt 

Ziee Smulders 1987. 
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hijj met zich zelf in het reine, 'gelouterd'. Dat is niet alleen het resultaat 

vann een tragische catharsis maar ook de goede afloop die Dante 

kenmerkendd acht voor zijn 'Commedia' door hel, louteringsberg en 

paradijs.. Bint is behalve een tragedie ook een 'commedia'. 

Bordewijk,Bordewijk,  Bint  en Nietzsche  als  opvoeders 

Opp drie plaatsen in de tekst van Bint lijkt de lezer een intertekstueel 

verbandd met Nietzsche te kunnen leggen. Bint noemt een 

maatschappelijkk en een pedagogisch probleem en biedt een oplossing, 

diee in de formulering van 'cirkelgang' associaties oproept met 

Nietzschee en zo ook een filosofisch-ethische discussie met de lezer op 

gangg brengt. Bints opvattingen kunnen gezien worden als product van 

dee lectuur van Nietzsche. In Jenseits von Gut und Böse zijn de 

onderscheidenn thema's van Bints zendingsboodschap terug te vinden. 

Onderwerpenn waarover Bint graag tot de Bree of tot de verzamelde 

docentenn spreekt als de pedagogische noodzakelijke cirkelgang, de 

noodzaakk tot bedwingen van de taal, de afkeer van intellectualiteit en 

kenniss zonder meer, het heden als betekenis bepalend - maken deel 

uitt van het Nietzscheaans gedachtegoed.138 In de gespletenheid van 

zijnn persoon, de dogmatische manier van denken en de afkeer en 

ontkenningg van zijn lichamelijkheid, is de Bree de soort historicus en 

filosooff die Nietzsche met afschuw beschrijft en wie hij een 

levensprogrammaa aanbiedt. Remigius blijkt een lezer van Nietzsche te 

zijnn als hij met de Bree over Bint praat in termen van 'superieur' en 

'buitenn goed en kwaad'. Niet alleen de Bree, ook de lezer wordt 

daarmeee uitgenodigd om Bint en zijn 'onbegrijpelijk' gedrag in het licht 

vann Nietzsche te beoordelen. 

Bordewijkk lijkt Nietzsche op velerlei wijzen in zijn tekst te 

hebbenn vervlochten. De teksten van Nietzsche kunnen gelezen worden 

alss het systeem dat Bint aanbeveelt; ze bieden een oplossing voor de 

crisiss in de samenleving. Hij beoogt het leven in het heden centraal te 

stellenn en de lichamelijkheid van het menselijk bestaan, het lichaam en 

zijnn behoeften, serieus te nemen De christelijke waarden van goed en 

Ziee Jenseits von Gut und Böse: 183-585, 645-647 respectievelijk. 
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kwaadd eisen onthechting van het leven, ontkennen of negeren de 

behoeftenn van het lichaam, gericht als ze zijn op een hiernamaals. 

Daaromm worden ze door Nietzsche in zijn 'Umwertung aller Werte' ter 

discussiee gesteld. 

Inn het hoofdstuk 'Zur Naturgeschichten der Moral' spreekt 

Nietzschee niettemin over de 'moralische Imperativ der Natur", over de 

noodzaakk tot gehoorzaamheid, onderwerping en tucht. Noodzakelijk 

omm tot ontdekking van de wil te kunnen komen en daardoor zich te 

kunnenn bepalen en onderscheiden in individualiteit en volwassenheid. 

Ookk noodzakelijk omdat men zonder dwang verloren gaat en 

zelfrespectt verliest. Tucht is niet alleen nodig voor de moraal maar ook 

voorr het denken en de kunst. 

Jederr Moral ist, im Gegensatz zum laisser aller, ein Stück 

Tyranneii gegen die 'Natur', auch gegen die 'Vernunft': das 

istt aber noch kein Einwand gegen sie, man müsste denn 

selbstt schon wieder von irgend einer Moral aus dekretieren, 

dasss alle Art Tyrannei und Unvernunft unerlaubt sei. Das 

Wesentlichee und Unschëtzbare an jeder Moral ist dass sie 

einn langer Zwang ist [...] Der wunderliche Tatbestand ist 

aber,, dass alles, was es von Freiheit, Feinheit, Kühnheit, 

Tanzz und meisterlicher Sicherheit auf Erden gibt oder 

gegebenn hat, sei es nun in dem Denken selbst, oder im 

Regieren,, oder im Reden und Überreden, in den Kunsten 

ebensoo wie in den Sittlichkeiten, sich erst vermöge der 

'Tyrannei'' solcher Willkür/Gesetze' entwickelt hat; und alles 

Ernstes,, die Wahrscheinlichkeit dafür ist nicht gering, dass 

geradee dies 'Natur" und natürlich sei - und nicht jenes 

laisserr aller. (645-646) 

Bintt lijkt bekeerd door de lectuur van Nietzsche. De wil is volgens 

Nietzschee geen Kantiaans vermogen, maar zoals Schopenhauer het 

zag,, een natuurlijk gebeuren waarin de mens zowel iets beveelt als iets 

gehoorzaamt.. Tucht, een langdurige dwang, is nodig opdat het roofdier 

menss zich bewust wordt van dit proces in zichzelf. Voor de kunst voor 
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hett regeren en voor het denken, voor alles wat op aarde zich vrij, 

preciess en met durf, met meesterschap, kan gedragen, acht Nietzsche 

deze,, 'innerlijke', tucht onmisbaar. 

Inn Bint wordt de wil ook als een toestand, als resultaat van een 

innerlijkk gebeuren, niet als een vrij vermogen beschreven. De Bree treft 

zichzelff aan met een beslissing ais hij 's ochtends wakker wordt of als 

hem,, zittend aan het open raam, de zuiverheid van atmosfeer 

deelachtigg wordt, die de kamer doordringt. De natuur blijkt als wil in de 

menss te weken en zo maakt de mens een onderdeel van de natuur uit. 

Wiee zich van dit proces van luisteren naar zichzelf en bevelen 

bewustt is, stelt Nietzsche, kan gaan inzien dat ook het denken een 

process is, een beweging, gebonden aan het belang van toevallige 

persoonlijkee gezichtspunten. Men zal inzien dat 'de' waarheid niet 

bestaat,, maar 'perspectivisch' is en grillig, vol schijn en tegenstellingen, 

listt en bedrog, maar vruchtbaar en rijk aan mogelijkheden. De waarheid 

iss niet objectief en eenduidig, niet dogmatisch, maar gedraagt zich 

zoalss de vrouw zich gedraagt. 

Allee waarheden moeten veranderd, losgekoppeld van het 

manlijkee objectieve dogmatische denken dat in Bint denken 'in de 

hoogte'' heet. (73) De vele mogelijkheden waarin de werkelijkheid zich 

kann laten verstaan, moeten zichtbaar en de wetenschap moet vrolijk 

worden,, bevrijd uit dogma's en verlost van het pessimisme van een 

levensvijandigg Christendom. Op talloze plaatsen, ook in vele van zijn 

anderee werken, gebruikt Nietzsche de metafoor van de vrouw en haar 

attributenn om dit betoog te ondersteunen. 

JenseiisJenseiis von Gut und Böse begint met een opvallende 

vooronderstelling:: Vorausgesetzt dass die Wahrheit ein Weib ist, -

wie?? (565) De vrouwengestalte die in de eerste alinea in Bint om 

aandachtt vraagt, is een kolossale figuur die de Bree bij de hoeken die 

hijj moet omslaan lomp dansend overvalt. In het licht van Nietzsche kan 

dee lezer denken dat de Bree op weg naar school, zichzelf ervaart in 

gevechtt met de vrouwelijke natuur van de waarheid, de waarheid ook 

overr zichzelf. De verwikkelingen tijdens het schooljaar gaat hij 

tegemoett als een gevecht met de waarheid over zichzelf en over de 

wereldd in het algemeen. Een dergelijke veronderstelling wordt 
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aannemelijkerr in het licht van het Nietzsche-citaat dat op die 

openingszinn volgt: 

1stt der Verdacht nicht gegründet, dass alle Philosophen, 

sofernn sie Dogmatiker waren, sich schlecht auf Weiber 

verstanden?? (565) 

AanAan het begin van de roman heeft de Bree zichzelf immers als zo'n 

dogmaticuss getypeerd met een op zijn minst problematische relatie tot 

vrouwen.. Hij heeft zich als algemeen en objectief denker beschreven, 

demonstreerdee echter tegelijk een wetenschapper te zijn zonder inzicht 

inn zijn object. Al met al een uitnodiging aan de lezer zich vrolijk te 

makenn over een dergelijke geleerde. 

Zoo gelezen gaat Bint over de ontwikkeling van een denken, met 

namee over de ontwikkeling van het door het Christendom ziek 

gewordenn denken en over een pedagogisch systeem dat daarvoor 

nodigg is, een 'Umwertung der Werte', een heroriëntatie van waarden. 

Ditt systeem berust op de tucht die Nietzsche als noodzakelijk ziet om 

hett lichaam en de gemeenschap waarin een mens moet leven, te leren 

kennen.. Zodoende demonstreert de roman een ander Nietzscheaans 

thema,, het perspectivisme van de waarheid. 

Dee Bree is zo, net als de personages in Knorrende beesten een 

personificatie,, de personificatie van het westerse denken. In de 

verwijzingg naar filosofische, Nietzscheaanse stellingen en metaforen 

blijktt literatuur in Bint ook filosofie, tn de persoon van de Bree, moet het 

dogmatischee denken een gevecht aangaan met het empirische 

denken,, het 'denken in de breedte' (73), dat bij zijn denken over de 

werkelijkheidd gebruik maakt van de verbeelding. Onder invloed van het 

Christendomm heeft het denken zijn beweeglijkheid verloren, is 

dogmatischh geworden. De binding van de verbeelding aan het denken 

moett tenslotte genezing brengen. 

Wanneerr de lezer directeur Bint in Nietzscheaans licht beziet, 

lijktt hij zelf Nietzsches boodschap tot 'Umwertung' niet echt begrepen 

tee hebben. Erg vrolijk is Bint niet. Als persoon is hij aan fanatisme 

verlorenn gegaan. Het beginsel gaat hem voor het leven. Daardoor ligt 
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dee grauwsluier van het dogmatisme over zijn huiselijk bestaan, kan bij 

hemm thuis 'geen blind paard kwaad doen' (35), is zijn dochter een 

'grijzee vrouw' (129) en heeft van Beek niet de kans tot beweeglijkheid 

gekregenn waartoe zijn naam hem leek voor te bestemmen. Sensitief, 

laatt Remigius de Bree en de lezer weten, is Bint niet. Maar misschien 

komtt het tenslotte met Bint ook goed. Bint trekt zich terug, de 

gebeurtenissenn hebben hem in zijn lichaam duidelijk gemaakt, dat hij te 

verr is gegaan. 

Dee Bree zag het opeens. Bint stond doodstil, hij 

schommeldee even naar voren, naar achteren. Hij was een 

blad,, overgevoelig voor den zwaksten luchtstroom, die den 

menschh ontgaat. Een stalen wil, geen stalen lijf. Een 

schommelendd blad. De Bree voelde iets te hebben ontdekt 

watt niet mocht. Het beklemde, vaag en dwingend. (114) 

Dee Bree ziet dat Bint zijn lichamelijk functioneren niet geheel onder 

controlee heeft, maar hij had het liever niet gezien. Hij 'voelt' dat een 

ongeschrevenn wet verbiedt het te zien. Wat hij gezien heeft, benauwt 

hem,, maakt hem angstig. Bint, de belichaming van de wet van de 

kenniss van en de beheersing over, van de controle over het 

lichamelijke,, kan de wet, die hij heeft verkracht, niet meer handhaven. 

Dee Bree moet, zonder levend voorbeeld, zelf de wet gaan belichamen. 

Dee Bree moet zich zelf, zijn gevoelens en zijn lichaam, meester 

worden. . 

BintsBints  onchristelijke  boodschap  en verkondiging 

Christuss zond zijn apostelen uit om aan alle mensen de boodschap van 

naastenliefdee en vrede op aarde te verkondigen. Bint stuurt zijn leraren 

uitt om de leerlingen in Nietzscheaanse tucht te onderwijzen, ieder op 

zijnn eigen wijze. Voor 'gemoedelijkheid', voor 'verbroedering' is dit 

geslacht,, zegt Bint, te 'bandeloos'. (11) 'Verbroedering' verwijst naar 

hett gerationaliseerde Christendom van de Verlichting, 

'gemoedelijkheid'' naar het opvoedingsideaal van Rousseau en de 

twintigste-eeuwsee kindvriendelijke pedagogische systemen. 
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Vann de Nederlandse natiestaat die slechts vrije burgers kent, is 

'ditt geslacht', zijn deze leerlingen, de eerste kinderen die in politieke 

keuzevrijheidd zijn verwekt. Deze politieke vrijheid bestaat pas sinds de 

wereldd een oorlog gezien heeft als nooit tevoren. De eerste 

wereldoorlogg scheurde wat een culturele eenheid leek, aan flarden, 

vernieldee oude systemen en bracht revoluties: staatkundige, politieke, 

technischee en culturele. De samenleving verkeert nu in crisis en de 

kinderenn zijn 'bandeloos', stelt Bint. Bint suggereert dat wat de 

beschavingg nodig heeft, zelftucht is, zoals in zijn systeem bedoeld. Zijn 

tuchtt leert mensen te luisteren naar anderen die wat te zeggen hebben 

enn dat zeggen kunnen op eigentijdse wijze. Opdat er binding kan zijn. 

Dee Nietzscheaanse tucht van Bint leert de Bree en de leerlingen 

eenheidd bij zichzelf te zoeken: denken, voelen en handelen te binden 

inn eenheid van wil. Pas als aan die voorwaarde is voldaan, kan een 

volledigee persoon en ook een eigentijdse culturele eenheid ontstaan. 

Dee tekst stelt in de ervaring van de Bree dat een dergelijke eenheid 

eenn magisch, een religieus extra heeft. De Bintiaanse opdracht aan de 

Breee is, de klassen en de leerlingen onder zijn tucht, tucht te leren en 

err een eenheid, een 'wezen', van te maken, zoals voor Bint de leraren 

enn de hele school een eenheid vormen. De Bree ziet het al gauw zo, 

zoalss de tekst in nadrukkelijke herhaling plechtig laat weten: 

Dee Bree zag den selecten Remigius, en de anderen, allen 

opp één na goed. En hij zag Bint achter allen staan. En toen 

zagg hij Bint vóór hen staan. En toen zag hij Bint alleen. (38) 

'"Mijnn gaafste werk", moet Bint eens gezegd hebben.' (34) van de 'hel', 

hett stelletje eigenaardige 'schobbejakken' (69) door hem ooit als klas 

bijj elkaar gezet. Individueel zijn ze allemaal maar gezamenlijk nooit, 

geneigdd het schoolsysteem te tarten. '4D deed geen greep naar de 

macht.. 4D erkende zijn systeem, wès het.' (70) Eén van wil is deze 

klass in staat de opstand van de leerlingen te breken. 

Tijdenss de fietstocht met de hel, als twee leerlingen er stiekem 

vandoorr zijn gegaan en daarmee 'hadden gezondigd tegen de 

saamhorigheid'' (92) ervaart de Bree die eenheid op bijzondere, op 
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magische,, op religieuze wijze, als hij als een priester tussen zijn 

gelovigen,, tussen de verslagen en boze leerlingen zit en zich bezint op 

hett verraad: 

Hijj viel aan tafel, half er over, zijn hoofd in zijn handen. Hij 

zatt neergeploft, doodstil. Opeens was het doodstil. Zij 

kekenn allen naar hem. Zij stonden doodstil rond de tafel. Zijn 

hoofdd was een as. Hun gelijke gedachten staken er met 

wielspakenn in. Hij voelde dat heel duidelijk. Het was het 

eenigee wat hij voelde. Denken kon hij verder niet. Hij was 

maarr een gewone as. 

Opeenss kwam er iets anders Het was geen gedachte. Het 

wass misschien een ingeving. Het kwam niet uit de as. Het 

kwamm niet langs de spaken. Het kwam van heel ergens 

anderss uit het wijde buiten. Hij keek op. Hoe lelijk ze zelf 

waren,, - ze schrokken van zijn gezicht. Het was zwart van 

ingezonkenheid,, onkenbaar. Maar het werd door iets 

beschenen.. Het zwarte vervaagde. Hij wist zelf niet wat hij 

hadd ondergaan. Hij voelde het later, hij begreep het nog 

later.. Hij stond moeilijk op. Hij rekte zich eens. Zijn blik was 

haastt al weer gewoon. (93) 

Dezee epifanische ervaring wordt gepresenteerd als een bijzonder 

verschijnsel.. Tot drie keer toe - het heilige getal - wordt benadrukt dat 

hett 'doodstil' was toen het gebeurde. Tot drie keer toe wordt gezegd 

datt het 'kwam'. Het is duister: 'zwart'. Het is ook een natuurlijk 

verschijnsel,, zowel binnen: 'Het was misschien een ingeving.'- als 

buitenn de Bree: 'Het kwam van heel ergens anders uit het wijde buiten.' 

Hett lijkt een kosmisch gebeuren. Er is iets nieuws ontstaan. Zijn 

gezichtt was 'onkenbaar. Maar het werd door iets beschenen.' (93) 

Laterr op de dag, als de twee zich weer bij de groep voegen en 

doorr hen worden afgestraft, zegt de tekst met de religieuze woorden 

'heilig'' en 'verzaken': 
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Hijj had het al geweten, vanaf het moment dien morgen aan 

tafel.. Het was niet erg. Het was geen vlucht, maar een 

escapade.. Het plan was hun beiden te heilig geworden toen 

zee het moesten verzaken. (95; mijn cursivering) 

Zoo plechtig religieus eindigt ook de roman. Na de afwijzing door Bint, is 

hett de Bree 'mistroostig' worstelend met zichzelf, duidelijk geworden 

datt Bint 'geen sprankel genegenheid voor hemzelf wilde, liefde alléén 

voorr de school. Waarachtig, hij lès het in zijn bloed-omcirkeld oog.' De 

volgendee dag wordt hij heel vroeg wakker. 'Hij voelde dat hij 

wilskrachtigerr leefde dan ooit, maar met een element van eerbied dat 

nieuww was omdat het plechtig was.' (130) 

Dee Bree die langs een andere, een omweg, naar school loopt, 

ziett andere dingen. Hij is dezelfde maar anders. Het 'schoolblok' 

ervaartt hij ook zo: 'Ondanks de lekken die donker over zijn oud pleister 

haddenn gehuild scheen het naast de zwarte huizen wit, van een 

indringendd wit.' De Bree betreedt zijn tempel. 

Dee slotalinea luidt: 

Inn de stroeve hal keek de Bree even rond, maar hij zag naar 

niets.. Hij was zich bewust dat er iets rustte ergens hier, dat 

err hier ook iets leefde. Een asch, een ziel. Toen kwam het 

overr hem, eenvoudigweg, het hoofd te ontblooten en zacht 

gingg hij de trap naar boven. (130-131) 

Dezee tekst herhaalt met kleine variaties de tekst van het eerste 

hoofdstuk.. Begin en einde zijn verbonden. Ook Bint is een 'cirkelgang' 

gegaan.139 9 

Conclusie Conclusie 

Spelendd met intertekstuele verwijzingen heeft de lezer gelegenheid 

gekregenn diepgang en perspectief aan de gebeurtenissen in de roman 

tete geven. In de samenhang van de eerdere korte romans wordt 

1399 Vergelijk wat er in deze paragraaf over het magische, religieuze in Bint gezegd wordt ook met hoofdstuk 3: 
78-799 wat Niemeyer 1953 hierover zegt. 
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duidelijkk dat en waarom Bint ontegenzeglijk een roman is, een 

modernistischee roman. Onder dialogische verwijzing naar Dante en 

Nietzschee wordt de lezer aangezet te vergelijken en na te denken over 

dee personages en de gebeurtenissen in het verhaal,, de boodschap van 

Bintt te vergelijken met de Christelijke en met die van de cirkelgang van 

Nietzsche.. Zodoende worden samenhangen duidelijk met andere en 

modernee communicatievormen van de cultuur: met schilderkunst en 

muziek,, met radio en film, netwerken van betekenissen en zingeving in 

dee westerse literatuur en cultuur 
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Hoofdstu kk 8 

DeDe metaforen  van  Bint ; bewegende  eenheid  in 
tegendeien tegendeien 

Thee Wortd is more complicated 
thann the truths about it. And so they 
havee to be interpreted. To the 
people,, they are interpreted by 
artistss and writers. To men of action 
theyy are interpreted by me.' 

Stefann Themerson 1951:42. 

Inleiding Inleiding 

Hett wemelt van de metaforen in Bint. Vanaf het begin. De titel, de 

opdracht,, de titel van het eerste hoofdstuk, de eerste regel, de eerste 

alinea,, allemaal tonen ze deze raadselachtige figuur. Het raadsel van de 

titell moet voorlopig in veelheid van betekenismogelijkheden onopgelost 

blijven.. De 'zender" uit de ondertitel die voor zijn metaforisch probleem 

eenn keuze uit drie mogelijkheden biedt, - een 'zender" kan een zendeling 

zijnn of een zendstation of beide - dwingt de lezer tot een afwachtende en 

attentee leeshouding. Zijn tijd voor begrip van de metaforen komt nog wel. 

Diee tijd lijkt nu gekomen. 

Dee metaforen zijn van velerlei aard. Een abstractie als 'denken' 

wordtt in combinatie met 'hoekig' concreet gemaakt en met 'nors' 

gepersonifieerd.. Attributen van straten krijgen in woorden als 'kolking', 

'spui-- en tochtgaten' door substantivering een zelfstandig bestaan. 

Veelvuldigg worden militaire termen gebruikt en in de tekst van de tweede 

alineaa zijn de elementen lucht, aarde, water en vuur raadselachtig 

aanwezig,, als bij herhaling benadrukt wordt dat de 'aarde' is 'verkoold' en 

stratenn worden aangeduid als 'spuigaten', 'tochtgaten'. Hoekige en ronde 

zakenn worden tegen elkaar ingezet in een spel met onduidelijke regels; 

namenn lijken op cryptogrammen. Een verschijnsel als de personificatie 

vann de 'school' met zijn 'tranen lekkende' gevels, zijn 'armzwaai'-ende 

trapp en 'elbogende' gang vindt zijn complement in de verdierlijking van 

personagess als de 'fladderende' leertingen, de conciërge die de stem van 

eenn 'weekdier' heeft, het optreden van de 'bok' in de baard van de 

directeurr Bint en van de hele menagerie in de aanduidingen van de 
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leerlingenn uit de 'hel'-leklas. De hel presenteert zich met duivels en al in 

dee aardse werkelijkheid van Bint. 

Zoo inventief, amusant en verrassend dat taalgebruik is, het morrelt 

ookk aan een normale blik op de werkelijkheid en lokt uit op zoek te gaan 

naarr bedoeling en betekenis, de metaforiek te identificeren en haar te 

erkennenn als een constitutief verschijnsel in de roman.140 De theorie van 

Ricoeur,, ontwikkeld in La metaphore vive, vertaald als The Rule of 

Metaphor,Metaphor, levert daarvoor de onderbouwing. De metafoor komt daar tot 

haarr recht als decoratief substituut en als zingevend element. Ricoeur 

analyseertt de metafoor als afwijkend woord in het verband van de zin, 

maarr ook in het licht van de gehele tekst met relevantie voor de 

werkelijkheid.. Hij laat zien hoe de metaforen het denken bepalen en in 

welkee richting ze de gedachten leiden: de metafoor ondersteunt de plot. 

DeDe metafoortheorie van Ricoeur 

Volgenss Ricoeur, zich baserend op de uiteenzettingen van Aristoteles in 

RhetoricsRhetorics en Poëtica, kan de metafoor met twee verschillende intenties 

wordenn aangewend en op twee wijzen functioneren: met het oog op 

overtuigingg door bewijs, of met het oog op catharsis door mimesis. Hij 

meentt daarom dat de metafoor in filosofische teksten een andere functie 

heeftt dan in literatuur. Het zou de taak van de filosofie zijn de betekenis 

vann de metafoor tot definitie uitte werken terwijl de metafoor in literatuur 

diee betekenis predicerend en refererend toont. Bint maakt een dergelijk 

eenvoudigg klinkend onderscheid minstens moeilijker.141 

Ricoeurr gaat bij zijn uiteenzetting uit van Aristoteles' definitie van 

dee metafoor, waarin een metafoor het resultaat is van 'de toepassing van 

eenn oneigenlijk woord'.142 De metafoor geeft iets de naam van een 

anderr ding en houdt daarom een beweging, overdracht, in. Ze is een 

Inn 1999 heeft Grüttemeier in Tijdschrift voor Nederlandse Taat- en Letterkunde in zijn artikel 'Bordewijk en 
dee Nieuwe Zakelijkheid' in de paragraaf 'Metaforen in Blokken, Knorrende beesten en Bint', ook aandacht 
besteedd aan de metaforen in Bint. Zijn analyse is geplaatst in het reeds decennia durende debat over de 
relatiee van Bordewijk en de Nieuwe Zakelijkheid. Hoewel Grüttemeier al in zijn dissertatie heeft aangetoond 
hoee normatief en daardoor literatuurwetenschappelijk weinig vruchtbaar dit debat is en ook hier pleit voor 
onbevooroordeeldd onderzoek van Bordewijks teksten, houden zijn titel en dit kader deze discussie in stand. 
Ziee ook hoofdstuk 3. 
U11 Ricoeur spant met deze bewering Aristoteles voor zijn eigen fenomenologische karretje. In zijn 
argumentatiee kent hij met een beroep op de Poëtica Aristoteles voortdurend ten onrechte, hoewel retorisch 
effectief,, zijn eigen bedoelingen toe. Voor Aristoteles is filosofie geen retorische aangelegenheid. 
1422 Geciteerd wordt uit de vertaling van Van der Ben en Bremer 1995 (1986): 69. Ook voor andere passages 
uitt de Poëtica verwijs ik naar deze uitgave. 
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afwijking.. Aristoteles geldt daarom wel als de grondlegger van de 

substitutietheorie,, volgens welke de metafoor een substitutie, een 

decoratievee variatie is. 

Ricoeurr dingt af op deze kwalificatie van Aristoteles' theorie; hij 

leestt veel meer in diens beschrijving van de metafoor. Aristoteles 

benadruktt wel dat de metafoor een ontlening uit een ander gebied is 

maarr hij spreekt niet van een 'eigenlijk' woord.143 Het gebruikelijke woord 

iss niet noodzakelijk het woord dat eigen is aan het idee. Opgevat als een 

gevall van substitutie zou de metafoor geen enkele informatieve waarde 

hebben,, slechts decoratief zijn. Aristoteles nu wijst juist op het genoegen 

datt de metafoor verschaft doordat ze inzicht biedt en daardoor leerzaam 

is.. Met andere woorden, Aristoteles vat de metafoor op als informatief, 

alss meer dan decoratie en substitutie. 

Doordatt de metafoor volgens de Aristoteliaanse definitie zich 

beweegtt binnen een logische, categorische orde en daar de orde 

verstoort,, kun je haar volgens Ricoeur tegelijk op drie manieren zien. De 

metafoorr is een discursief verschijnsel dat twee niet verbonden termen 

bijeenbrengt.. Ze is een proces van classificatie dat als heuristische 

voorstell voor een nieuwe orde de bestaande orde bedreigt, en tenslotte 

maaktt de metafoor als zodanig ervaarbaar dat taal zelf voortkomt uit 

betekenisveldenn van klassen en soorten: uit het zien van gelijkenissen, 

enn ze stelt dat aan de orde. 

Dee metafoor is zo elegant en instructief omdat ze een identiteit 

steltt in het verschil van twee betrokken termen; er is in de metafoor 

sprakee van een paradoxale toekenning. Iets wordt gesteld als iets wat het 

niett is. Daardoor ontstaat verwarring en herordening. Dat maakt de 

metafoor,, stelt Ricoeur uitdrukkelijk, tot meer dan een spel met woorden. 

Dee metafoor is net als een tekst, een gebeurtenis. 

Dee metafoor brengt verband aan tussen uiteenlopende zaken en 

maaktt volgens Aristoteles dat verband bovendien zichtbaar. Dit onder 

ogenn brengen, zichtbaar maken, dit schilderen van het abstracte met de 

trekkenn van het concrete, dat noemen de modernen, zegt Ricoeur, 

1433 Wat betreft hun vertaling 'oneigenlijk' merken Van der Ben en Bremer op: "oneigenlijk" is de vertaling van 
allotrionn dat "niet-eigen", "bij iets anders behorend" betekent. Een woord is dus een metafoor als het gebruikt 
wordtt ter benoeming van een zaak waarvan het niet de normale, eigenlijke naam is.' (148) De gelijkstelling 
vann 'normaal' met 'eigenlijk' vecht Ricoeur aan. 
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'beeldend'.. Aristoteles stelt dat hierdoor de metafoor het hart raakt van 

watt de lexis, het taalgebruik, moet doen: de gedachte zichtbaar maken. 

Hett logische moment van de verhoudingen en het zintuiglijke moment 

vann de vorm worden door de metafoor bijeengebracht: de verhoudingen 

wordenn zichtbaar, het abstracte krijgt vorm en het onbezielde leven. De 

metafoorr brengt de dingen in beweging, presenteert ze 'comme en acte' 

(50),, 'as in a state of activity'. (34) De levende metafoor, 'La métaphore 

vive\vive\ verwoordt de voor het begrip ongrijpbare beweging van de 

actualiteit.144 4 

Ditt proces van herordening vindt plaats volgens de metaforische 

regel,, 'The Rule of Metaphor1 van het 'zien als', die de lezer uitnodigt een 

beroepp te doen op zijn kennis van en ervaring met de dingen waarnaar 

dee termen verwijzen, en vooral op zijn verbeelding.145 Dan kunnen 

verrassendee overeenkomsten zichtbaar worden, nog niet gevangen in de 

lexicalee mogelijkheden van het taalsysteem en dus nog niet tot 

werkelijkheidd geworden. De metafoor veroorzaakt spanning tussen taal 

enn werkelijkheid, zet aan tot denken: tot het zien van overeenkomsten, 

mett behulp van nog ongebruikte ervaring. 

Ricoeurr doet voor zijn analyse een beroep op het Kantiaanse 

schematisme,, het regelend instrument van de verbeeldingskracht, 

noodzakelijkk om onze zintuiglijke ervaring te ordenen. De schematische 

regell impliceert hier dat we tijdens het metaforiseren het 

koppelwerkwoordd in de identiteit die de metafoor stelt, van betekenis 

latenn veranderen, laten bewegen van 'is' naar 'is niet' en, als het nieuwe 

inzichtt is gevonden, weer naar 'is'.146 Het is die beweging waar het 

Ricoeurr om gaat, een beweging waarvan de spanning niet oplost. De 

metafoorr laat zien welke verbanden mogelijk zijn en dat elk verband 

1444 Zie ook Bulte 1990: 26: 'Bint is een roman overdenken en doen.' 
1455 De Engelse vertaling is in nauwe samenwerking met Ricoeur tot stand gekomen. In beide titels, de Franse 
enn de Engelse, vraagt een metafoor om betekenis en komt een essentieel element uit de theorie tot zijn 
recht.. Al in zijn titels laat Ricoeur het spel van overeenkomst en verschil zien waartoe de metafoor aanleiding 

1466 Ricoeur verwijst hierbij mijns inziens ten onrechte naar de productieve verbeeldingskracht van Kant. 
(Ricoeurr 1978:189) Dit vermogen ligt aan de basis van het denken überhaupt. Aan de basis van het denken 
vann individuele begrippen ligt de reproductieve verbeeldingskracht, die het schema, de regel, stelt voor de 
bepalingg van een bestaand begrip. (Kant Kritik derreinen Vemunft B181) De metafoor kan geen bepalende 
regell zijn zoals die van een bestaand begrip, slechts een heuristische, omdat de voorstellingen weliswaar 
gevondenn worden door de regel maar de hoeveelheid der voorstellingen in principe onuitputtelijk is. Daarom 
heeftt de metafoor als regel meer te maken met de reflexieve oordelen zoals Kant die bespreekt in de Kritik 
derder Urteilskraft. (192-199) Het is vreemd dat Ricoeur de metafoor niet in verband heeft gebracht met het 
daarr ook door Kant ontwikkelde esthetische idee. 
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slechtss een mogelijkheid is, 'is' en 'niet is'. Zo verschaft de metafoor haar 

inzichtt en beïnvloedt ze de waarneming en de ervaring van de 

werkelijkheid. . 

Dee vergelijking, die slechts het gelijke uitwerkt, mist die verrassing. 

Dee tegenstelling tussen de twee termen die in de metafoor in identiteit 

zijnn kortgesloten, is in de vergelijking verdwenen. Fraai illustreren de 

laatstee zinnen uit het eerste hoofdstuk van Bint dit verschil tussen 

vergelijkingg en metafoor. Wanneer wordt meegedeeld dat de Bree zijn 

eerste,, als moeilijk aangekondigde klas betreedt, staat en 'Hij voelde 

snel,, want hij had fantasie. Hij voelde dit aan als een hel, als de hel. Hij 

betradd de hel.'(11) Gelegitimeerd door de 'fantasie', de verbeelding, gaat 

dee vergelijking over in een metafoor. Tegelijk met 'als' is in de laatste zin 

hett bepalend onderscheid tussen een klaslokaal en de hel verdwenen; 

daarmeee is ook de drempel tussen werkelijkheid en fantasie weggehaald 

enn heeft Bordewijk zijn personage geplaatst in een andere, mogelijke en 

ervaarbaree werkelijkheid, waar mens en dier niet gescheiden zijn, waar 

hett levenloze leeft, de hel op aarde is en bederf en geweld zich 

manifesterenn met nieuwe en bedreigende betekenismogelijkheden. 

Ricoeurr typeert de metafoor als de voor het denken noodzakelijke 

'act'' van het zien-als, als een gebeurtenis, als een proces. In literatuur is 

dezee als avontuur van het woord verbonden met het geheel van het 

dichterlijkk werk en in het Aristotelische geval vooral van de tragedie. Plot, 

karakterss en gedachte bewerkstelligen de mimesis, de uitbeelding van 

menselijkk handelen, met als doel plezier voort te brengen. Mimesis is 

voorr Aristoteles een criterium voor het literaire en Ricoeur sluit zich hierbij 

aan. . 

Dee plot is de eigenlijke constructie van de mimesis. Dit is een 

geïmiteerdee handeling, die echter één en samengesteld, geordend is. 

Daardoorr is de Aristoteliaanse mimesis geen kopie, maar creëert ze wat 

zee nabootst. De dichter geeft ons te zien wat een bepaald soort 

'superieur'' mens waarschijnlijk of noodzakelijk zou doen of zeggen en 

daarmeee wordt in deze constructie, deze poièsis, het algemene 

zichtbaar.. De kern van de mimesis is daardoor spanning tussen het reële 

enn het creatieve. Het element orde van de plot zorgt er voor dat het 
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plezierr veroorzaakt door de tragedie van dezelfde soort is als het plezier 

inn leren: verheldering. 

Voorr Aristoteles is de natuur levend. Dat wil zeggen dat ze een 

doell heeft, een telos. Wat de ziel is voor een levend wezen is de plot voor 

dee tragedie. Hij geeft beweging en leven aan de handelingen. Als creatie 

iss de mimesis de beste imitatie van de natuur, stelt Ricoeur. En in dat 

verbandd herinnert Ricoeur ook aan wat Aristoteles eerder in de Rhetorics 

overr de metafoor heeft gezegd, dat ze de dingen presenteert 'comme en 

acte'.. De metaforen in hun onderlinge samenhang ondersteunen de 

beweging,, de creatie van leven, door de plot. 

Too present men 'as acting' and all things 'as in act' - such 

couldd well be the ontological function of metaphorical 

discourse,, in which every dormant potentiality of existence 

appearss as blossoming forth, every latent capacity for action 

ass actualised. (43) 

Tegenn de hierboven geschetste achtergrond, stelt Ricoeur bloemrijk, 

verliestt de metafoor haar gratuïete trekjes. Komt de metafoor in de 

RhetoricsRhetorics tot haar recht in samenhang met overtuiging, in de Poëtica 

vindtt ze haar eigenlijke dimensie in dienst van de mimesis. De 

handelingen,, onderworpen aan de werkelijkheid, creëren de plot, zijn 

zowell weergave als schepping. De metaforen geven in dienst van die 

mimesiss via bestaande betekenissen uitzicht op nieuwe, mogelijke 

betekenis.. Deze dubbele spanning kenmerkt de referentiële functie van 

dee metafoor in literatuur. 

Ricoeurr rechtvaardigt met de eigen structuur van de plot in literatuur 

enn de uitgestelde referentie, zijn onderscheid in functie tussen retorische 

enn poëtische metafoor. De poëtische metafoor draagt ertoe bij dat de 

lezerr de handeling als de eenheid ondergaat die de plot bedoelt en dat 

zoo de mimesis ontstaat die de catharsis mogelijk maakt. De retorische 

metafoorr verleidt door de levendigheid van haar beweeglijke presentatie 

dee lezer er wel toe de argumenten te aanvaarden maar heeft geen greep 

opp het betoog zelf dat zich ingebed in het taalsysteem aan een vaste 

waarnemingg van de werkelijkheid gebonden heeft. De metafoor kan haar 
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provocerende,, heuristische kunsten in andere genres niet vertonen, is 

daarr gedoemd slechts decoratief te zijn, omdat de band met de 

werkelijkheidd niet is opgeschort. 

Hett is niet goed in te zien waarom de metafoor die de dingen in 

bewegingg zet door de betekenissen uit het stevige verband van het 

taalsysteemm te verlossen, in een betogend werk niet meer kan zijn dan 

eenn verleidelijke, verlevendigde illustratie naast de gedachte. Ook daar 

kann ze immers de gedachte creëren, de denkbeelden bewegen en de 

wisselingg van inzicht bewerkstelligen die het denken uitmaakt. Alleen als 

dee lezer het inzicht dat de metaforen in hun onderlinge samenhang 

bieden,, zelf weet te voltrekken, kan ook het betoog worden begrepen. 

Ookk binnen het betoog wordt de lezer verleid, en biedt de constructie, 

waaraann de gezamenlijke metaforen hun verheldering geven, met de 

uitgesteldee uiteindelijke referentie, een veranderde band met de 

werkelijkheid.. De door Ricoeur als denkact geanalyseerde metafoor 

maaktt duidelijk dat elk inzicht, elke waarheid, elk begrip, - als een zien-

alss - betrekkelijk is, niet los is te maken van de subjectieve ervaring van 

dee werkelijkheid. Als zodanig ondermijnt ze het geloof in een objectieve 

waarheidd en legt ze het fundament van alle theoretische abstractie bij de 

waarnemingg als gebeurtenis. Mogelijk vanuit zijn geloof in een objectieve 

waarheidd pleit Ricoeur voor een scheiding van filosofie en literatuur, maar 

zijnn eigen prachtige analyse van de metafoor ondergraaft dat pleidooi. 

Verderr maakt een roman als Bint, waarin filosofisch gedachtegoed is 

verwerkt,, de autonomie van literatuur en filosofie minstens discutabel. 

Dee eenheid in de organisatie der gebeurtenissen in een literair 

werk,, de plot, kan volgens Ricoeur worden achterhaald door de 

metaforenn hun heuristisch werk te laten doen. Doordat zij duidelijk maken 

waarr het in het werk over gaat, wat het thema is, brengen zij de plot tot 

eenheid.. De Bakhtiniaanse consequentie van Aristoteles' opvatting van 

dee metafoor als beweeglijke denkakt is dat dit een voorlopige eenheid en 

eenn eenheid in verscheidenheid is. De betekenis, de waardering ervan, 

blijftt altijd gebonden aan het standpunt van de verschillende deelnemers. 

Ditt geldt binnen maar ook buiten het literaire werk. Bakhtin heeft er op 

gewezenn dat het literaire werk zich inweeft in een levende traditie. Dit 

inzichtt ontbreekt bij Ricoeur. 
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Ricoeurss analyse van de metafoor is voor Bint op verschillende 

wijzee nuttig maar moet evenzeer op verschillende wijze worden 

genuanceerd.. De metaforen van Bint kunnen alle hun betekenis vinden 

inn de samenhang van een tragische plot waarin een visie op het 

menselijkk handelen van een 'superieur* individu tot uitdrukking wordt 

gebracht.. In overeenstemming met Ricoeurs lezing van Aristoteles, die 

hijj echter niet consequent doorvoert, is die visie echter ook in beweging. 

Alss roman demonstreert Bint in wisseling van standpunt bij uitstek aan de 

lezerr dat elke interpretatie van gebeurtenissen tijdelijk is en om een 

volgendee roept, en dat de tragiek van het noodlot zich voltrekt ook als 

eenn vrolijk makende mogelijkheid, een Dantiaanse 'commedia'. 

Inn Bint heeft, zoals we zagen, het westerse denken op 

metaforischee wijze bezit genomen van een literair en mannelijk lichaam, 

datt van het personage de historicus en jonge leraar de Bree. Zo toont de 

romann modernistisch de innige verstrengeling van literatuur en filosofie 

diee Ricoeur ontkent. Bordewijk, die 'feine Ohre' had, demonstreert in Bint 

eenn aktief en beweeglijk denken waarin een vrouwengestalte, de 

'boerschee reuzin', de gecamoufleerde hoofdrol van de waarheid 

speelt.1477 Hij maakt de afhankelijkheid van de verbeelding zichtbaar. 

Daarmeee confronteert hij de lezer in zijn metaforische taal met de filosofie 

vann Nietzsche, die zijn tegendraadse zender vond in Bint. 

DeDe metaforen  in  Bin t in  paradigma's 

Err is dus aanleiding alle metaforen in Bint te lezen als een regel, om het 

gebeurenn als één volledige handeling, in tragedie en in 'commedia' te 

zien,, in de geest van Dante en Nietzsche. De metaforen vormen 

groepen,, rangschikken zich en vormen gezamenlijk de regel om wat 

gebeurtt tragisch te interpreteren, maar dit doen ze als in een 

Nietzscheaansee werkelijkheid, in beweging en vol vrolijkmakende 

tegenstellingenn leidend ook tot het paradijselijke einde van een Danteske 

'commedia'. . 

Omm te laten zien hoe de metaforen gezamenlijk betekenis 

produceren,, hoe we hun regel van het zien-als toepassen en hoe de plot 

144Ziee Nietzsche Also sprach Zarathustra onder andere deel I112 voor het deelcitaat 'feine Ohren'. 



204 4 

ontstaat,, doet Ricoeur een beroep op de theorie van de communicatieve 

functiess van Jakobson. Een tekst functioneert 'poëtisch' als er 

paradigma'ss van overeenkomst gelezen kunnen worden in de 

syntagmatische,, aaneengeschakelde eenheden waaruit een tekst 

bestaat.. Zo vormen de dieren een paradigma en de dingen met levende 

trekjess zoals de school en het schoolgebouw, ook de militaire 

terminologie,, de verstarde elementen, de geometrische termen en 

daarbinnenn het ronde en het hoekige, de raadselachtige namen en 

daarbinnenn de namen van de kinderen uit de hel en de namen met een 

B:: de Bree, Bint en van Beek. Elk zo'n paradigma stelt een regel van 

overeenkomst:: mensen zijn dieren, de kinderen van de hel zijn roofdieren 

enn duivels. De school leeft. Namen vormen een rebus. 

Naarmatee de metaforen hun regels duidelijker laten zien, de 

betekenissenn binnen de paradigma's door onderlinge oppositie vorm 

krijgen,, kan een patroon zichtbaar worden: de B-personen bijvoorbeeld 

dragenn gedrieën de handeling, tussen en in hen speelt zich het drama af. 

Dee metaforen over de leerlingen zijn duidelijk in hun Nietzscheaanse 

samenhang:: de school is een kooi, waar dieren - en de hel herbergt 

roofdierenn - worden ge'tem'd. 'Ik tem.' (41) zegt de Bree in aanwezigheid 

vann Bint. Gekooide vogels staan 'fladderend' (9) op het plein, een 'gier1 

vliegtt de 'volière' (15) in. 'De roofvogel sloeg een klauw uit.' (17) 

Sommigee leerlingen zijn bloemen, bewust met zorg gekweekt; voor hen 

iss de school een broeikas. 

Dee leraren, de zenders van Bints boodschap, vormen in hun 

onderlingee oppositie ook een paradigma. Gezien met het dichterlijk oog 

vann de Bree bieden ze een sociologische staalkaart van intellectueel 

Nederlandd in de jaren dertig. Over sommigen van hen herziet de Bree 

overigenss gedurende het schooljaar zijn mening, wat bijdraagt aan de 

indrukk bij de lezer van verandering bij de Bree en van veranderlijkheid 

überhaupt.. De vrouwen geven in hun onderlinge verschillen, zoals we 

zagen,, geheel eigen samenhangen weer. 

Dee metaforen van strijd en gevecht krijgen betekenis tegen de 

achtergrondd van het thema van de roman. Tucht, temmen en kweken, 
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opvoeden,, wordt door de roman heen benadrukt. Dat betekent oorlog 

enn strijd, met slachtoffers en overwinnaars. Een symbolische oorlog 

tussenn de Bree en de hel om de macht, een geciviliseerd gevecht in het 

debatt tussen de leraren over van Beek, wilde echte gevechten tussen de 

leerlingen,, tussen de hel en de overigen tijdens het oproer en binnen de 

hell tijdens de fietsvakantie, een onbewuste en futuristische strijd in het 

innerlijkk van de Bree als hij in zijn droom vuisten zet. 

Dee waarneming van de conciërge met 'de stem van een weekdier" 

(10)) jaagt de fantasie van de Bree op volle toeren. Hij is ook 'een groot 

bleekk kalf met een gezwollen kalfskop' en 'een groot koud kalfshart' en 

'dikkee witte wormvingers'. (21) Dat deze 'beursche' (28) man in de loop 

derr gebeurtenissen een lafhartige onderkruiper blijkt, verbaast niet. Niet 

allee paradigma's laten zich echter zo eenvoudig lezen. De geometrische 

metaforen,, de abstracties en personificaties laten hun regels niet zo 

gemakkelijkk los. 

Bijj het eerste verschijnen van directeur Bint stapelen de beelden 

zichh tot een kubistische collage van perspectieven. Zijn gestalte: 'droog, 

rietmager,, kaarsrecht', wordt bij elk verschijnen, in de beschrijving 

begeleidd door herhaling en variatie van deze adjectieven en 

clichévergelijkingen:: 'recht, snel met lichten tred' (11) 'kaarsrecht, 

rietmager*.. (114) Daardoor waart Bint als een geest door de school, hij 

bezieltt de school, die tot een levend wezen wordt. Interessant in dit 

verbandd is ook dat de verteller herhaaldelijk in het enkelvoud spreekt van 

'Bintss oog': 'Bints oog vonkte van spot'. (42 en 43) In de vergelijking met 

hett riet benadrukt zijn gestalte de spiritualiteit. Bint is vooral een denkend 

riet.riet. Hij verwaarloost zijn lichamelijkheid en dat komt hem duur te 

staan.149 9 

Duisterr wordt ook verteld: 'Hij keek door een bril van bloed. Zijn 

blikk was gering.' (10) Deze woorden met een 'b' vormen ook een klein 

paradigmaa dat het kijken van Bint, zijn visie, via zijn bril in verband brengt 

mett een kortzichtige visie en met geringschatten, met bloedvergieten en 

geweld,, in oppositie tot het paradigma van de drie B-personages. Als van 

1488 Binnendijk 1937 noemt Bint de 'allegorie van de tucht'; hoofdstuk 3. 
1499 Vergelijk hoofdstuk 3: 69. Varangot spreekt van een 'kubistisch complex', van Heraclitiaanse 
veranderlijkheid'' en van het doordringen van de verschillende werelden. 
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Beekk sterft, kan de lezer teruglezen en die paradigma's betekenis geven. 

AanAan het einde van de roman is er sprake van 'zijn bloed omcirkeld oog'. 

(130)) Bordewijk zelf zegt in De Gemeenschap dat zo'n oog 'aan 

sommigee oude mensen eigen' (885) is. Ouderdom heeft Bint wellicht 

partenn gespeeld en kortzichtig gemaakt, kun je tenslotte denken. 

Dann is er de bok uit Bints 'bokkebaard', die duivels contact maakt 

mett de duivels uit de hel en die benadrukt dat de boodschap van Bint niet 

christelijkk is en gericht is op het leven op aarde, niet op een hiernamaals. 

Ookk de dood met zijn zeis neemt in deze passage bezit van de gestalte 

vann directeur Bint als zijn 'knookhand' met de sleutel van de school 'wat 

blinkends'' aan de Bree biedt. Bint wordt hiermee gepresenteerd als de 

inwijderr in het systeem van de school en, blijkt later, ook als inwijder in de 

onbewustee strijd in het emotionele leven van de Bree. Met de sleutel van 

dee tucht krijgt de lezer de sleutel van de roman aangereikt. 

CondensatieCondensatie en verschuiving 

Eenn eigenaardig verschijnsel bekend uit de droom en veel toegepast in 

BintBint is condensatie. Onderscheiden betekenissen van hetzelfde woord 

wordenn door elkaar gebruikt. Van de hel heet het: 'De klas zat stil in 

afwachting.. Zij liep omhoog naar den overmuur, met sterke stijging.' (12) 

Inn de verwijzing is hier de scheiding tussen lokaal en ingezetenen 

verdwenen,, waardoor het lokaal met de leerlingen als organisch 

onderdeell van de school tot het wezen wordt, waar de tekst op veel 

plaatsenn naar verwijst. 'Bint in de titel van het boek slaat niet alleen op 

dee directeur maar ook op diens boodschap, doordat in de ondertitel 

'romann van een zender" zowel naar een zendapparaat als naar iemand 

diee zendt, wordt verwezen en de roman zowel over Bint kan gaan als van 

hemm afkomstig kan zijn. Titel en ondertitel wissen in onderlinge 

wisselwerkingg de grenzen tussen hun mogelijke betekenissen uit. Een 

anderr geval van condensatie biedt het taalgebruik in de roman. Bint 

beveeltt zijn docenten aan bondig te formuleren. De bondige taal van de 

tekstt zelf komt daarmee in dat perspectief te staan en wordt tot een mise 

enn abime. De tekst bewijst de taalfilosofie die ze stelt. 

Tenn aanzien van Bint en de Bree wordt ook een spel van conden-

satiee met de lezer gespeeld. Wanneer de Bree de inleiding op zijn studie 
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overr de geleerde vrouw herleest, staat er 'In deze bladen was de Bree 

dee zender wan zijn eigen tijd.' (38, mijn cursivering) Een mededeling van 

dee verteller die Bint en de Bree verwart. Aan het slot van de roman 

daarentegen,, wanneer de Bree zijn inleiding nog eens overleest, staat er 

'Dezee oudbakken stijl, - was dat het geluid van zijn tijd?' (118) Nu zijn de 

vertellerr en de Bree weer moeilijk uit elkaar te houden. Het zijn deze wis-

selendee condenserende acties in de tekst die de lezer verhinderen een 

vastee positie te vinden van waaruit de gebeurtenissen als een geheel zijn 

tee overzien en die andermaal de lezer ertoe aanzetten opnieuw een 

eigenn standpunt in te nemen. 

Dee Bree ontkent aanvankelijk de rest van zijn persoon als hij 

manzijnn en denken laat samenvallen: 'Als een man zijn hersens niet had 

gehadd was er werkelijk niets overgebleven.' (38) Zo wordt een volgende 

mogelijkheidd van betekenisproductie uit de droom zichtbaar: 

verschuiving.1500 De hoekigheid van 'De Bree zijn denken' uit de 

allereerstee zin verplaatst zich metonymisch naar de man, wordt tot een 

metafoorr voor manlijkheid, identificeert metaforisch de man en komt in 

oppositiee tot ronde vormen van vrouwen die dan eenvoudig 

geïdentificeerdd kunnen worden met het vrouwelijke dat als 'afgerond' 

tegenn het 'ruwe' onafgewerkte manlijke denken wordt gezet. Zo nemen 

dee geometrische vormen hun gestileerde plaats in binnen het blikveld 

vann de Bree. 

Mett de overdrijvingen en generalisaties die de verteller de Bree in 

dee gedachten geeft, worden deze gelijkstellingen en de daaraan 

gekoppeldee opvattingen ook geïroniseerd. Dat de Bree zijn gevoelens 

niett erkent als een deel van hemzelf, belemmert een heldere blik op de 

werkelijkheid,, verstart zijn visie, speelt hem in de werkelijkheid parten: hij 

heeftt niet in de gaten hoe hij door vrouwen wordt aangetrokken en hoe 

bangg hij voor zijn gevoelens is, dat zijn hekel aan de mooie, vrouwelijk 

ogendee Fléau (plaag en [dors-]vlegel!) misschien daarmee van doen 

heeft.. Ook verklaart deze verdringing de plotselinge aanwezigheid van 

'dee boersche reuzin' in de verbeelding van de Bree als hij in de 

1500 Zie vooreen heldere uiteenzetting van de drie wijzen van betekenisproductie: metafoor/metonym, 
condensatie/verschuiving,, paradigma/syntagma Van Alphen 1988: 73-94. 
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allereerstee alinea het ruwe novemberweer als een voorpostgevecht 

ondergaat. . 

DeDe plot  van  Bin t 

Inn Bint is in de persoon van de Bree het probleem gesteld van het 

mannelijkee objectieve denken dat lichamelijkheid ontkent. Dit denken, via 

dee oorlogsmetaforiek en de bondige vormgeving verbonden met het 

futurisme,, wordt geïroniseerd. Dit alles komt samen met het thema van 

dee tucht in de opvoedingsboodschap van Bint die de school bezielt. Het 

systeemm van Bint komt het best tot zijn recht bij 4D, de 'hel'klas waarnaar 

zijnn genegenheid uitgaat. In het hoofdstuk 'Daarna, de hel', uitzonderlijk 

verteldd via de focalisatie van To Delorm en Bint, staat: 'Bint was trotsch. 

4DD was zijn gaafste werk'. (69) 

Dee hel ondergaat tijdens het schooljaar de tucht, zoals ook de 

anderee klassen. De leerlingen van de school zijn 'meest kinderen uit den 

kleinenn middenstand', 'Ouders en kinderen stonden op voet van 

gelijkheidd in die gezinnen vol zorg. Er was geen tucht.' (111) De 

leerlingenn van de hel, vormen door hun confronterende uiterlijk en 

gedrag,, voor de Bree het demonstratiemateriaal van het systeem. Zij 

tonenn bij uitstek de gedaanten van de roofdieren die Nietzsche in de 

mensenn ziet. Zij krijgen vorm door de tucht, worden in het vuur van de hel 

doorr de tucht gestaald. Zij zijn de aardse duivels in wie opperduivel Bint 

plezierr heeft, jonge mensen met de expressieve fysionomie van 'de 

fantasiee der natuurvolkeren'(81), en de aan hun fysionomie aangepaste 

fantastischee namen, toekomstige reuzen in wie de instincten krachtig 

leven,, die de tucht van hun natuurrecht ondergaan en die in eenheid van 

will de solidariteit vorm geven van waaruit een gemeenschap groot kan 

worden.. In 'de hel' is maar één meisjesleeriing, de slordige 

Schattenkeinder,, de vertegenwoordigster in haar persoon van al die 

meisjess zonder (voor)naam, die 'kinderen van de schaduw* wier denken 

enn individualiteit in de westerse cultuur veronachtzaamd is. 

Inn de ban van het systeem wordt Bint echter tot dogmaticus. Het 

gaatt hem niet altijd meer om het oorspronkelijke doel van zelfkennis, 

ontdekkingg van de wil en binding - maar om de zuiverheid van de tucht in 

zijnn school. Hij blijkt binnen het grauw geworden verband van zijn familie 
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gevoelenss te verwaarlozen, manipuleert de gevoelens van personeel en 

leerlingenn en op het dramatische hoogtepunt van de roman, verkracht hij 

zijnn boodschap van tucht als hij een leerling offert aan zijn ambitie. 

Tenslottee blijkt hij ook de eigen lichamelijkheid te hebben ondermijnd. 

Inn samenhang met de metaforen van dood en bederf, gekoppeld 

aann het schoolgebouw en aan het schoolplein, in de beschrijving 

waarvann de vier elementen zich verstopt hebben, en de 'dode heester* 

vann de muziektent, ontstaat geleidelijk deze Nietzscheaanse duiding: dat 

dee westerse, christelijke cultuur en samenleving, in overschatting van 

eenn objectief denken gericht op macht en onderdrukking van lichaam en 

gevoelens,, de beweeglijkheid en de gevarieerdheid, de lichamelijkheid, 

dee muziek, van waarheid en werkelijkheid, geweld aandoet en heeft 

aangedaan,, doodt en heeft gedood. Echter ook, dat hoe en waar dan 

ook,, het leven overwint. 

Alss de Bree tegen het einde van het schooljaar 's avonds tijdens 

hett nablijven van leerlingen naar beneden kijkt, 'was het 

kolengruispleinn vol.' 

Inn den dooden heester der muziektent waren zeer 

schitterendee vogels neergestreken. Het kwetterend 

boschkoraall liet niet op zich wachten. De Woensdagavonden 

vann de politieharmonie waren aangebroken De slenteraars 

wierpenn het bodemstof op. Hoog in de lucht fonkelde het met 

goudlooverss in het late licht. En daartusschen sneeuwde 

zachtt een ijl fabrieksroet neer. De Bree zag de herrie vanuit 

dee leeraarskamer aan. Zijn voorhoofd was gefronst hij keek 

machtelooss toe. Het beklemde hem. Hij was boos en hij vond 

hett triest. De blazers haalden met machtige teugen stof en 

roett hun longen binnen. Het rumoer doordrong de hele school. 

Dee blijvers werden onrustig. Hij moest zijn vervaarlijkste 

oogenn opzetten. Om tien uur was hij bek-af, tegelijk met de 

muzikanten.. (104) 
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Hett optreden van de politieband is een zeer gemengde ervaring voor de 

Bree,, die heel precies verwoord wordt. Hij ziet tegelijk hoe fraai de 

instrumentenn van de koperblazers schitteren in het late voorjaarslicht en 

hoee het roet van de fabrieken in de arbeiderswijken de atmosfeer 

doordringtt en verpest. Dat stemt hem treurig en bezorgt hem een gevoel 

vann machteloosheid. Het geluid van de harmonie ergert hem, Het 

'rumoer"" dringt door de hele school, de 'herrie' leidt de blijvers af en 

dwingtt hem tot vermoeiend optreden.151 

Dee Bree lijkt hier verslagen maar in de variatie van zijn 

waarnemingenn ook meer volwassen. De roman suggereert dat hij met 

zijnn uiteindelijke beslissing nog een jaar naar school te gaan en het werk 

aann zijn dissertatie uit te stellen, zichzelf de kans geeft om door 

uitoefeningg van tucht zich zelf beter te leren kennen en te achterhalen 

watt hij werkelijk wil. Hij zal zo ook meewerken aan de vorming van een 

generatiee die de onderdrukkende, ongezonde cultuur kan veranderen. 

Hijj zal een andere manier van denken aanleren, een denken gebaseerd 

opp waarnemen en ervaring. Hij zal met lichamelijkheid het vrouwelijke en 

natuurlijkee element integreren en niet langer uit zijn op beheersend maar 

opp een scheppend denken, dat tot vrolijke wetenschap voert. 'Men moest 

weerr leren denken in de breedte'. (73; mijn cursivering)152 

Duidelijkk wordt nu waarom de centrale handeling gedragen wordt 

doorr de drie B-mannen, waarom vrouwen ontbreken en welke rol ze 

metaforischh spelen. De Bree ging vrouwen individueel uit de weg maar 

droegg ze, tot algemeen studieobject gesublimeerd, verdrongen in het 

geleerdee hart. In dit schooljaar leert hij in de vrolijke To Delorm een 

vrouww bewonderen. 'Zij was resoluut, maar niet heerschend.' en 'Zij was 

buitengewoon.'' (48) Als zodanig is zij de tegenhanger van de 'superieure' 

Bint.. Haar naam is een metaforische legpuzzle: zij verbergt een 'tod*, een 

'del',, een 'lor*, maar ook een vreemd goud: 'de l'or\ zij (ver)stelt 'de 

Vorm'. . 

Watt de handeling betreft voldoet Bint aan de criteria voor het 

tragische,, zoals uiteegezet in het zesde hoofdstuk van Aristoteles' 

1511 Vergelijk ook Smulders 1986 die in deze passage leest hoe er in De Bree's visie een dodelijke orde 
[wordt]] gelegd over het vruchtbare leven, over het vrouwelijke principe.' 
' aa Vergelijk hoofdstuk 3: 70 waar Varangot stelt dat de ontwikkelingen in Bordewijks romans gericht zijn op 
eenn metamorfose. 
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Poëtica.Poëtica. In de roman wordt een volledige handeling uitgebeeld van een 

zekeree omvang in verfraaide taal. De roman, met name het systeem van 

tuchtt van directeur Bint, diens uiteindelijke ondergang en de zelfmoord 

vann zijn slachtoffer van Beek, biedt de lezer gelegenheid tot het 

overwinnenn van vrees en van medelijden, tot catharsis. Tegelijk echter in 

dee terugkomst van de Bree en in de verandering die er in hem heeft 

plaatss gevonden, is er ook een gelukkige afloop, die verder wijst dan 

alleenn de verandering in het personage de Bree, een overwinning van het 

leven,, een mogelijke verandering in de westerse cultuur. 

Dee metaforen in hun beweeglijk spel van overeenkomst en 

verschill in Bint brengen de bezielende werking in beeld van 

Nietzscheaansee tucht in een school. Het gunstige effect van de tucht in 

hett algemeen komt tot specifieke uitbeeldingen in het succes van de 

hoogstee klassen en vooral in de vermenselijking van de helklas, 4D. 

Maarr ja, het kon niet worden geloochend, zij waren gerijpt. Het 

lagg op de gelaten, dat wat den mensch tot het belangrijkste 

scheppingsverschijnsell maakt, het menschelijke. Het stond 

groott geschreven voor zijn oogen. (125) 

Inn het bijzonder tonen de metaforen het wisselende effect van de tucht op 

dee drie dramatis personae. De handelingen van deze drie zijn niet 

rechtstreekss maar via de tucht met elkaar verbonden, leder wordt daarbij 

geleidd door de uiteindelijk onkenbare eigen aard van hun zelf, als 

figuurmotievenn in een dans van Matisse. Er is een tragische afloop voor 

vann Beek, een tragische wending voor Bint, een gelukkige uitkomst voor 

dee Bree. 

Hinterr deinen Gedanken und Gefühlen, mein Bruder, steht 

einn machtiger Gebieter, ein unbekannter Weiser - der heilit 

Selbst.. In deinem Leibe wohnt er, dein Leib ist er. 

(Zarathustra:(Zarathustra: I, 40) 

Allee drie vertonen een gebrek in hun lichamelijkheid. De Bree ontkent 

lichamelijkheidd en gevoelens, Bint beheerst, verwaarloost en manipuleert 



ze,, van Beek, de 'neuropaath, met sidderend schrift' (107) wordt er door 

beheerst. . 

Dee jongen van Beek sterft aan de tucht. Hij krijgt, als het water 

waarnaarr zijn naam verwijst, geen vorm; hij verdwijnt geheel. Zijn 

gewelddadigee akt staat als in de tragedie eigenlijk buiten spel, omdat hij 

alleenn voorkomt als iemand over wie gesproken wordt: zijn daad, het 

debatt in de leraarskamer en de uiteindelijke beslissing van Bint, staan ter 

discussie,, worden beoordeeld door de deelnemers aan en de 

toeschouwerss van het drama, door de Bree, de andere leraren en door 

dee lezer. 

Dee Bree, de jonge krachtige man van aktie met de brede rug, 

ondergaatt wat er gebeurt en verandert erdoor. Hij leert de tucht en gaat 

anderss denken en handelen. In tegenstelling tot Bint beslist hij te blijven; 

hijj zal zijn oorlog, ook een gevecht om de vorm en een baringsproces, 

tenn einde voeren. De Bree komt op, Bint gaat onder. Bint, de oude 

tengeree man met de rechte rug, het denkende en bewegende riet, kiest 

voorr vergetelheid, een vrouwelijke deugd bij uitstek: 'geen sprankel 

genegenheidd voor hemzelf, liefde alleen voor de school. Waarachtig, hij 

lass het in zijn bloed-omcirkeld oog.'(130) De rechtlijnige 'blik van bloed' 

heeftt zijn ronde pendant gekregen. 

Duidelijkk wordt nu helemaal de titel van de roman. Directeur Bint, 

dee zender en de uitvoerder van de boodschap van Nietzsche dat tucht 

hett noodzakelijke 'bind'middel is in een cultuur, bindt het verhaal en 

draagtt de constructie. Binding van denken en handelen in eenheid van 

wil,, individueel en binnen de gemeenschap. 'Bind', de kern van zijn 

boodschap,, concentreert alle betekenissen. De natuur krijgt met de in 

tuchtt getrainde bewuste wil de gelegenheid in een ieder tot haar recht te 

komen.. In de gezamenlijke wil van individuele mensen kan de cultuur, 

kunnenn taal, kunst en wetenschap eigentijds vorm krijgen. De drager van 

dee constructie, de zender van de idee van de school, treedt terug. De 

Breee daarentegen blijft. De zending gaat door. De bezieling blijkt 

doorgegeven.. De school leeft. 

Dee elementen van de plot zijn zo gegeven, maar ze liggen niet 

vast,, ze vormen een patroon in beweging. De Bree door wiens ogen wij 

dee gebeurtenissen voor het merendeel te zien krijgen leren we kennen 
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alss iemand die gevoelens verdringt en verder psychisch ook weinig 

evenwichtigg is. Hij vertoont dogmatische opvattingen, weinig kennis van 

dee werkelijkheid en ontwikkelt een 'ontzaglijke verering' (41) voor Bint. 

Alss wetenschapper heeft hij belachelijke trekjes. In zijn relatie tot vrouwen 

laatt hij zich via Bint ook door de lezer betrappen op een kinderlijk gebrek 

aann zelfkennis. Tijdens de gebeurtenissen en de uitvoering van de tucht 

wijzigenn zich zijn inzichten en veranderen zijn opvattingen. Geboeid in de 

blikk van de Bree wordt de lezer gedwongen zijn visie mee te veranderen. 

Ookk Bint kunnen we niet altijd ernstig nemen. Ook bij hem valt, in 

eenn toespraak tot zijn docenten na de beslissing over van Beek, 

verschuivingg en verdichting waar te nemen, zoals we die in de 

waarnemingg van de Bree konden constateren: 

WeWe moeten de spreekwoordelijke wijdloopigheid van den 

Nederlanderr bekampen, logenstraffen. De taal van de 

regeering,, hoog en laag, de taal van de wetten, de taal van de 

krantenn is mij een gruwel. Ik lees geen kranten meer omdat 

vann de tien woorden er niet één is verantwoord. Wij 

misbruikenn onze taal steeds roekelozer. Wij prostitueeren 

haar.. Prostitutie is zedenbederf. Aan zedenbederf gaat een 

volkk ten onder. Wij zijn op de helling. Als wij ons niet weten af 

tete werken van de helling gaan wij onder aan onze taal, met 

onzee taal. (55) 

Wijdlopigheidd voert in deze redenering van Bint onontkoombaar tot de 

ondergangg van het Nederlandse volk doordat het onderscheid tussen 

achtereenvolgenss onverantwoord taalgebruik, prostitutie en zedenbederf 

wordtt genegeerd. Nogal paradoxaal in een toespraak waarin ook gesteld 

wordt:: 'De welsprekendheid is dood.'(55) Door dergelijke wisseling van 

hett perspectief op de personages kan ernst voortdurend omslaan in haar 

tegendeel.. De tegenstelling in beweging, de cirkelgang, lijkt de thematiek 

vann de roman uiteindelijk te bepalen. 

Ookk de tucht heeft een andere kant. Je kunt de wil wel stalen, 

maarr mensen zijn niet van staal. Dat ervaart Bint aan den lijve. Dat ziet 

dee Bree als het 'monumentale moment' (41) van het temmen van de hel 
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datt Bint met hem deelt, zijn tegenstuk vindt in het beklemmende ogenblik 

datt hij ziet dat Bint geen man van staal is, maar als een riet niet stil kan 

staan. . 

Dee Bree zag het opeens. Hij schommelde even naar voren, 

naarr achteren. Hij was een blad, overgevoelig voor den 

zwakstenn luchtstroom, die den mensch ontgaat. Een stalen 

wil,, geen stalen lijf. (114) 

Dee Bree moet zijn visie bijstellen. De metafoor terugdraaien naar de 

vergelijking.. Mensen proberen de werkelijkheid naar hun droom te 

modellerenn maar de werkelijkheid blijkt soms sterker. Droom en 

werkelijkheidd doordringen elkaar maar zijn niet gelijk. In cirkelgang 

realiseertt zich behalve de discussie met de lezer ook de andere kant van 

dezelfdee Nietzscheaanse gedachte van tucht, dat zij de 'moralische 

Imperativ'' van de natuur is. Vaak lijkt de natuur bedwongen, de 

elementenn tot cultuur gestold, stil in tijdloosheid van 'kolking' en 

'tochtgaten',, maar de natuur laat zich nooit definitief temmen, ongemerkt 

enn onvermijdelijk in haar cirkelgang werkt ze door, bewerkt ze na verval, 

bederff en dood, nieuw leven. 

Dee metaforen in hun paradigma's dwingen met hun regels ook de 

gebeurtenissenn in een verband van overeenkomst en verschil, van 

tegenhangers.. Wanneer de Bree in de slotalinea 'Een asch, een ziel.' 

(131)) ontwaart, -

Inn de stille stroeve hal keek de Bree even rond, maar hij zag 

naarr niets. Hij was zich bewust, dat er iets rustte ergens hier, 

datt er ook iets leefde. Een asch, een ziel. Toen kwam het over 

hem,, eenvoudigweg, het hoofd te ontblooten en zacht ging hij 

dee trap naar boven. (131 )153 

1533 Opvallend is dat er in de laatste alinea van de facsimile-uitgave 'asch' gespeld wordt, dat in de betekenis van 
verbrandingsoverschott niet in het gezelschap kan zijn van het lidwoord 'een', wat hier toch het geval is. De latere 
uitgavenn waarin de spelling is aangepast, is met de 'en' dit betekenisverschil verdwenen. 
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-- dan herinnert de lezer zich een eerdere 'as' in de raadselachtig 

verwoordee situatie tijdens het schoolreisje met de hel wanneer er twee 

ontsnaptt zijn: 

Hijj viel aan tafel, half er over, zijn hoofd in zijn handen. Hij zat 

neergeploft,, doodstil. Opeens was het doodstil. Ze keken allen 

naarr hem. Zij stonden doodstil rond de tafel. Zijn hoofd was 

eenn as. Hun gelijke gedachten staken er met wielspaken in. 

Hijj voelde dat heel duidelijk. Het was het eenige wat hij 

voelde.. Denken kon hij verder niet. Hij was maar een gewone 

as. . 

Opeenss kwam er iets anders. Het was geen gedachte. 

Hett was misschien een ingeving. Het kwam niet uit de as. Het 

kwamm niet langs de spaken. Het kwam van heel ergens 

anderss uit het wijde buiten. (93) 

Dee bekende elementen van dood, denken en stilstand, met het gevoel en 

hett onwillekeurige gebeuren vanuit de onbepaalde natuur, zijn hier 

verenigd.. De leerlingen staan 'rond' de tafel, hun gelijke 'gedachten' 

vormenn 'wier-spaken'; ze maken een 'fietstocht", een 'cirkelgang' zoals 

Bintt het wil.154 

Dee fietstocht vindt plaats als een bewust gezocht contrast zonder 

tucht.. Hij vindt bovendien plaats tijdens de paasvakantie, de vakantie ter 

gelegenheidd van Pasen, het christelijke feest dat de herrijzenis van 

Christuss herdenkt. Aan deze tocht zijn vijf van de acht en twintig 

hoofdstukjess gewijd. Ze vormen tezamen een vierde bedrijf in de 

temporelee reeks van hoofdstukjes waarin de roman als een schooljaar is 

opgedeeld.. Het vierde hoofdstukje in dit vierde bedrijf heet 'De rustdag' 

(89)) en het hierboven geciteerde moment van geïnspireerde stilte vindt 

plaatss tijdens dit hoofdstuk. 

Doorr middel van de metaforiek wordt deze plechtige gebeurtenis 

achteraff een centraal keerpunt, dat ook de Bree overigens pas later als 

zodanigg zal begrijpen en waarop de lezer pas bij het slot van de roman 

1544 Ik dank deze interpretatie van de fietstocht aan een student in mijn eertijdse werkgroep, Gerrie van 
Voorden. . 
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greepp wordt gegeven door de verbinding van twee assen en twee stille 

plechtigee momenten.155 

Uitgedaagdd door de overvloed aan metaforen, vindt de lezer de 

beweeglijkee plot en de zin van deze roman. Dynamisch voortgestuwd in 

eenn lineaire lezing door de bondig en gevarieerd vertelde 

gebeurtenissen,, wordt hij, verrast door steeds nieuwe raadsels en gericht 

opp een gewijzigd overzicht, gedwongen tot teruglezen. De overigens rijke 

visiee van Ricoeur op de metafoor mist de dynamiek van het vertellen die 

inn deze modernistische roman in verscheidenheid aan standpunten en 

visiess tot uitdrukking wordt gebracht 

Dee metaforen tonen in hun onderlinge verschillen aan de lezer die 

zichh denkend binnen hun paradigma's beweegt, hoe ook de Bree 'bindt', 

hoee Bints boodschap, als 'moralische Imperativ*: bind - uit de 'asch' te 

voorschijnn komt en leeft. De tragische dood van van Beek heeft een 

gelukkigg tegenstuk en de roman een harmonieus eind gekregen. 

Inn de afsluitende Conclusie zal duidelijk worden wat ik als het 

resultaatt beschouw van de hier gepresenteerde onderzoeken. 

Ziee hoofdstuk 3: 78-79 waar Niemeyer geciteerd wordt over de religieus geïnspireerde eenheid, de magie 
inn Bint en waar Grüttemeier 1999 wordt aangehaald die daar spreekt van eenheid in Bordewijks drie korte 
romans. . 
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Conclusi e e 

Inn mijn betoog heb ik willen laten zien waarom de roman Bint van 

Bordewijkk met recht een modernistische roman genoemd kan worden, 

watt deze kwalificatie inhoudt en waarom deze verhelderend is. 

Aann mijn eigenlijke betoog over Bint, gaat in het eerste hoofdstuk 

eenn psychomachische lezing van Bordewijks verhaal Keizerrijk, als 

preambulee vooraf. Bordewijk speelt in dit verhaal met autobiografische 

elementenn en uit mijn lezing wordt duidelijk dat angst voor 

lichamelijkheidd en de relatie tot vrouwen centraal staan in de 

verbeeldingg van het leven door Bordewijk. Deze in het modernisme 

vaakk gesignaleerde preoccupaties krijgen eveneens modernistisch, op 

eenn speciale filmische en architecturale wijze, gestalte. 

Mijnn onderzoek van de recente literatuurgeschiedschrijving in 

hoofdstukk twee laat zien dat Bint eensgezind maar niet in 

overeenstemmingg modernistisch genoemd wordt. Anbeek en Anten 

noemenn beiden in verband van Bordewijk en Bint het modemisme van 

Theoo van Doesburg, Anbeek besteedt vanuit zijn opzet vooral 

aandachtt aan de normverandering onder invloed van Ter Braak naar 

kritischh en sceptisch individualisme, Anten denkt aan surrealisme en 

verwantschapp met Nijhoff, voor Ruiter en Smulders daarentegen is 

doorslaggevendd dat Bordewijk in De gemeenschap publiceerde; 

Bordewijkk zou daarmee als leidsman een weg uit de crisis naar een 

nieuwee samenleving willen wijzen. 

Dee literatuur over modernisme verschaft een verklaring voor het 

gebrekk aan eenstemmigheid. In de eerste decennia van de twintigste 

eeuww is sprake is van een voortdurend experimenteren en de term 

'modernisme'' wordt pas in de jaren vijftig gebruikt als aanduiding voor 

dee veelheid van deze experimenten. De reikwijdte van wat men onder 

modernismee verstaat verschilt bij de verschillende theoretici. Fokkema 

enn Ibsch bij voorbeeld geven in hun studie een meer beperkte, formele 

invullingg aan het begrip. Bij het ontwerp van de 'modernistische code' 

hebbenn zij Bordewijks experimenten niet betrokken. 

Inn De Stijl propageerde Theo van Doesburg een totaal en 

radicaall andere vorm voor literatuur, voor de kunsten en voor 



architectuurr die van de lezer, toeschouwer, bewoner, een andere, 

actievee rol vroeg met het oog op een nieuw te maken samenleving 

geïnspireerdd door een magische visie van eenheid. Dat de cultuur 

bevrijdd moest worden van angst voor de vrouw en voor de seksualiteit 

speeldee een rol maar bleef impliciet. Van Doesburg blijkt veel 

experimentenn in zich op te nemen, internationaal invloed uit te oefenen 

enn invloeden te verwerken. Ik stel dat Bordewijk in Bint op een 

dergelijkee radicale en totale wijze te werk gaand, de eerste succesvolle 

experimentelee modernistische roman heeft geschreven. 

Inn het derde hoofdstuk blijkt uit een onderzoek naar de receptie 

datt de moderniteit van Bordewijks Bint onmiddellijk werd opgemerkt 

maarr dat men moeite had met veel aspecten van de vorm en de 

inhoud,, met het bepalen en benoemen van de betekenis van de roman. 

Uitt de recensies, artikelen en publicaties tot Bordewijks dood in 1965 

enn de wetenschappelijke belangstelling daarna, blijkt dat veel van de 

opmerkelijkee aspecten van de roman werden genoteerd en vaak 

bewonderd,, maar dat maar weinigen greep kregen op het geheel en 

datt bij de discussies biografische, intentionele of essentialistische 

leeswijzenn het verstaan van Bint in de weg stonden. De specifieke 

vormm van modemisme, de Nieuwe Zakelijkheid, in Nederland eerder 

toegepastt in enkele romans, bleef bij de discussies een verwarrend 

kaderr vormen. 

Uitt het onderzoek in mijn vierde hoofdstuk met behulp van de 

methodee van close reading van het eerste hoofdstuk van Bint blijkt dat 

Bordewijkk in Bint een radicaal andere wijze van vertellen introduceerde 

enn dat 'modernistisch' in de zin van van Doesburg voorlopig een juiste 

kwalificatiee lijkt. Wisselend perspectief, een onbetrouwbare verteller, 

reportagee en directe rede sturen de lezer verschillende kanten op en 

makenn hem alert. Er is een merkwaardig kubistisch geïntroduceerde 

hoofdpersoon.. Het taalgebruik is bondig, ritmisch en poëtisch en 

metaforenn betrekken verschillende werelden op elkaar. Er wordt 

verwezenn naar andere kunstvormen. Vrouwen blijken in de fantasie 

eenn voorlopig raadselachtige rol te spelen. Dit alles dwingt tot herlezen. 

Verschillendee leesstrategieën blijken mogelijk voor de lezer, die in de 

volgendee hoofdstukken worden uitgeprobeerd. 
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Eenn mimetische lezing in hoofdstuk vijf van de toespraken van 

directeurr Bint, in het kader van eigentijdse publicaties over het 

onderwijss van pedagogen en een politicus en van een recente 

dissertatiee over de geschiedenis van het middelbaar onderwijs in 

Nederland,, maakt duidelijk dat de opvattingen van Bint, duidelijk, 

uitgesprokenn en ook radicaal waren, maar in het totaal van het 

toenmaligg onderwijsveld te denken gaven. 

Negenn vrouwen in Bint blijken, nauwkeurig georganiseerd in de 

belevings-- en fantasiewereld van de neurotisch reagerende 

hoofdpersoon,, een ten dele verborgen rol te spelen. Door 

overeenkomstt en verschil tussen de vrouwspersonen en onder 

verwijzingg naar de preambule en de psychomachische methode kan ik 

inn dit zesde hoofdstuk betogen dat angst voor lichamelijkheid en voor 

dee vrouw de jonge leraar de Bree parten spelen maar dat hij tijdens het 

schooljaarr de gelegenheid krijgt zich van die angsten te bevrijden. Ook 

hett idee van de mens als paar krijgt gestalte in de overwegingen van 

dee Bree. Bint kan ook ideomachisch worden gelezen. 

Eenn onderzoek naar intertekstualiteit, naar de verwijzingen naar 

anderee genres en kunstvormen, naar eerdere eigen werken en naar 

individuelee werken uit de Europese traditie, heeft plaats gehad in 

hoofdstukk zeven. De roman blijkt zich in te weven in het geheel van de 

modernistischee westerse cultuur, van futurisme en kubisme, van 

veranderlijkee werkelijkheid en van subjectieve waarheid, en de lezer te 

betrekkenn bij een Bakhtiniaanse dialoog. De verbanden met de bijbel 

enn met Dante's Commedia, met Nietzsche en diens Jenseits von Gut 

undund Böse en cirkelgang, geven door overeenkomst en verschil de 

personagess diepgang, de roman betekenis en de lezer de aktieve rol 

diee bij een modernistisch kunstwerk past. 

Inn het achtste hoofdstuk is tenslotte de metaforiek onderzocht. 

Ricoeurss theorie heeft geholpen de metaforen te inventariseren en te 

interpreteren.. De regels die de in paradigma's gegroepeerde 

metaforenn stellen, wijzen naar en ondersteunen de plot, de organisatie 

vann de centrale handeling. Dit plot, de uitoefening van Nietzscheaanse 

tuchtt en het effect op drie personages, is wel één maar blijkt, niettemin 

inn beweging. Dit is te zien aan de verschillende uitkomst voor de drie 



belangrijkstee personages, waarbij de metaforen laten zien hoe natuur 

enn cultuur, leven en dood, werkelijkheid en droom elkaar wederzijds 

doordringenn in een uiteindelijk magisch religieuze modernistische 

eenheid. eenheid. 
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Summar y y 

Inn my thesis I want to demonstrate why F. Bordewijks' novel Bint may 

justifiablyy be termed a modernist novel and why this characterisation is 

illuminating. . 

First,, in a preamble, I state that, inspired by his youth in the inner 

cityy of Amsterdam, Bordewijk in his stories, novellas and novels has a 

tendencyy to give form to the unconscious problems of his male 

protagonistss in a distinctive, particular modernistic architectural and 

cinematicc way, comparable to film editing. The problems in question 

aree associated with corporality and relations with women. The artistic 

designn also has its magical and mythical aspects. 

II am of the opinion that this way of looking at reality - involving 

thee hidden sides of reality in the imagination and doing so in this 

particularr cinematic and architectural way - also characterises 

modernism.. I chose to state this in a preamble as a way of paying 

homagee to Bordewijk who several times used this type of discourse. 

Thee psychomachic way of reading which I use in this argument I 

borroww from Michel Dupuis and Dorian Cumps. I interpret Keizerrijk, a 

novellaa set in the inner city of Amsterdam in the time of Bordewijk's 

youth,, in accordance with this method and I connect this text to facts 

fromm Bordewijk's biography. I announce that I will apply the 

psychomachicc way of reading also to Bint, in chapter six and chapter 

seven. . 

Inn the second chapter I show how in three recent histories of 

Dutchh literature, by Anbeek, Anten and Ruiter and Smulders Bint has 

beenn called a 'modernist' novel, albeit casually and not by mutual 

agreement.. With reference to this classification a short review of the 

developmentt of the term 'modernism' is given, including how Fokkema 

andd Ibsch use the term. Finally I state how I myself will use the term 

'modernism':: like Anbeek en Anten, in agreement with the opinions of 

Theoo van Doesburg who in De Stijl propagated a totally and radically 

differentt form for all the arts. 
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Chapterr three deals with the reception of Bint, specifically with the 

novel'ss modernity. Important reviews in the daily papers and in general 

culturall magazines are dealt with as are independent publications 

aboutt Bordewijk till his death in 1965. These show how people tried to 

gett a grip on his work, especially the early novels and novellas. 

Graduallyy the critics commented upon more aspects of its modernity. 

Althoughh some interpretations are very clarifying, traditional ways of 

reading,, biographical, essentialist or intentional, often get in the way of 

understandingg the novel. Many critics have discussed the place of the 

novell in the literary spectrum in relation to the literary movement of 

Neww Realism, which, with regard to Bint, is a confusing phenomenon. 

Moreover,, the reviewing of some of the 'new realist' novels was used to 

explainn the critics' own point of view as to politics and literature. This 

didd not help make New Realism as such more understandable and the 

discussionn about Bint got bogged down. 

Nextt I show how after 1965 successive movements within Dutch 

literaryy studies and Literary Theory have commented on Bint. Bordewijk 

andd his early novels have been situated in the international modernist 

movement.. In this context aspects such as narration, description of 

reality,, intertextuality and metaphor should have received attention but 

againn intentional and biographical reading and particularly discussions 

aboutt the relation between Bint and New Realism hampered such 

illumination. . 

Closee reading chapter one of Bint in chapter four, I investigate in 

whatt way Bordewijk dealt with tradition. It becomes clear to me that the 

novell challenges every literary usage and, for the time being, can be 

qualifiedd as modernistic. Language, narration and description of reality 

aree provocatively different. The system of education, the theme of the 

novel,, is, in view of the time of its publication extremely important. The 

readerr has continually to alter his attitude towards what he is reading 

andd is invited to reread. Reactions to the novel, as described in chapter 

three,, become more understandable. Various aspects of the novel 

invitee closer inspection and a different approach. 

Inn chapter five I comment, in a mimetic, realist reading, on the 

speechess of director Bint. These speeches are written in direct speech 
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andd the reader can consider himself as being addressed in the same 

wayy as the teachers in the world of the novel, to whom the speeches 

aree addressed. I put the speeches in the framework of contemporary 

pedagogicall writings by well-known pedagogues and politicians and of 

aa recent dissertation on developments in Dutch education since 

Thorbecke,, who drafted the constitution of 1848 and passed his law on 

educationn in 1863. Education in commerce - and Bint's school is a 

schooll of commerce - holds a special position in this development and 

emphasisess Bint's attitude. 

Inn the next, the sixth chapter, I consider the female figures in Bint. 

Itt becomes clear that nine female personalities, literarily organised in a 

veryy systematic way, play a hidden role in the experience of history 

teacherr de Bree. Bint acts as the initiator into a psychomachic world in 

thee isolated architecture of the school. In the course of the year the 

neuroticc behaviour of the young teacher changes radically for the 

better.. A psychomachic battle is fought. De Bree acquires 

independencee as a full person and achieves a more realistic attitude 

towardss women. 

Chapterr seven draws attention to intertextual signs. In 

comparisonn with earlier experiments in the extremely short novels 

BlokkenBlokken en Knorrende beesten, Bint is no longer an experiment but an 

experimentall modernist novel expressing relations towards modern art 

andd communication. The concept of dialogism, introduced by Bakhtin 

andd identifying the dialogue between literary tradition and individual 

workss and genres, proves to be useful. Within the context of 

intertextuall signs a dialogue starts between Bint and de Bree, between 

dee Bree and his colleague Remigius, but also with the reader. The 

dialoguee with the reader is about de Bree, his relation towards the class 

'hell',, and Dante's Divina Commedia. Bint can be read not only as a 

tragedyy but also as a Dantesque 'commedia', that is with a happy 

ending.. I compare the role of Bint as a guide with that of Vergil and 

placee it in a psychomachic light. In this intertextual reading Bint's 

systemm of discipline becomes clearer especially in its relation to 

Christianityy and to Nietzsche, his 'circular course' and his 'Umwertung 

allerr Werte'. New perspectives of meaning come into being, characters 
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aree emphasised, the novel acquires greater depth. The reader is invited 

too reread, to put at stake his knowledge of actuality and tradition. 

Metaphorr is the subject of the last and eighth chapter. Ricoeur"s 

theoryy of metaphor gives the opportunity to tame the overwhelming 

quantityy and variety of metaphors and bring them together in the unity 

off the plot. It is however a unity in motion; change is also at work inside 

thee plot and Ricoeur*s theory has to be adapted. The plot is in motion 

andd the reader has to shift from one point of view to another. The 

themee of discipline, situated in the grand general frame of a 

transformedd view of reality, of change in a moving unity of opposites, is 

broughtt to life by metaphors. 

Thee novel shows, through the metaphors, how discipline works 

differentlyy in different individuals and how variously nature takes its 

course.. The metaphors, in their paradigms of similarity and difference, 

dictatee poetic rules that reveal the plot, and reveal also change in 

naturee and culture. Change in nature brings new life, after blossoming, 

decayy and death; change of perspective in constantly changing 

subjectss and generation, time and again sets in motion the congealed 

lifee of culture. Reading and rereading, in circular discourse, the reader 

iss able to assist at this modernist vision of a mythical and natural 

religiouss unity. 
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