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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. 



94 4 

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). 



100 0 

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. 


