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Hoofdstukk 3 

Moderniteit:Moderniteit: de tweeledige receptie van Bint 

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. 



73 3 

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. 
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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. 
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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. 


