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Hoofdstukk 5
DirecteurDirecteur Bint in discussie over het onderwijs
Kunstt wil zeggen verhevigd leven op vereenvoudigde grondslag.
(F.BordewijkVWXM65) )

Inleiding Inleiding
Doorr de opdracht van Bint aan zijn eigen gymnasium rector en diens staf,
enn de setting van de roman in een handelsschool in een volkswijk, heeft
Bordewijkk mimetisch verband aangebracht tussen deze roman over een
schooldirecteurr en de werkelijkheid van zijn dagen, van 1934. De band
mett de werkelijkheid wordt versterkt door de manier waarop de woorden
vann directeur Bint in directe rapportage zijn weergegeven: Bint spreekt
Bakhtiniaanss even direct zijn leraren als de lezer en Bordewijks
tijdgenotenn uit de jaren dertig toe.
Welkee ideeën had Bint? Wat hield zijn systeem in? Hoe was de
onderwijskundigee situatie van die dagen? Hoe vreemd en afwijkend
warenn zijn ideeën? Verbazingwekkend blijft - bij alle onenigheid over de
romann - de klaarblijkelijke overeen stemming gedurende decennia over
dee inhoud en de aard van Bints onderwijsprogramma. Het is een
systeemm van extreme tucht, daarover is men het eens, maar men
besteeddee er nooit gerichte aandacht aan. Het was Grüttemeier die in
19955 als eerste systematisch aandacht schonk aan dat programma. Hij
gaatt er in zijn dissertatie van uit dat er ten tijde van het verschijnen van
dee roman een discussie gaande was geleid door een zekere consensus
datt de reformpedagogiek was doorgeschoten en dat wat meer tucht en
ordee op de scholen wenselijk was maar dat er anderzijds een veelheid
vann opvattingen was over hoe het dan wel moest. Vanuit een
Bakhtiniaansee opvatting dat literatuur in gesprek is met de werkelijkheid
vann de dag en met de traditie, confronteert hij het Bintiaanse programma
mett onderwijsopvattingen van Tolstoj, Comenius en Ligthart. Grüttemeier
concludeerdee dat in Bint een complex geheel van overeenkomsten en
verschillenn zichtbaar wordt maar geen bepaalde pedagogiek wordt
aangehangenn of bestreden:
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Dadurchh

lasst

der

Roman

existierende

pedagogische

Stimmenn zwar anklingen, vemrteilt aber zugleich die
Bemühungenn des Lesers, die Stimmen dingfest zu machen,
zumm Scheitem.96
Reinoldd Vugt wijst er in zijn dissertatie op hoe dankzij de liberalisering in
hett onderwijs halverwege de jaren dertig 'tal van scholen met grote
ordeproblemenn te kampen hadden'; zozeer zelfs dat aangedrongen
werdd op nadere precisering van het tuchtrecht van de onderwijzers.97
Hanss Anten stelt in zijn bespreking van de discussie over Bint in
NederlandseNederlandse Literatuur, een geschiedenis, wel de vraag naar de
betekeniss van de begrippen orde, tucht en macht in de roman aan de
orde,, maar geeft zelf geen antwoord. Anten onderscheidt discutabele
thema'ss in het onderwijsprogramma van directeur Bint, concludeert dat
Bordewijkk die noties afwees, maar bepaalt niet de inhoud van die noties.
Hijj beperkt zich tot de volgende schets van de receptie van deze
thema's: :
Doorr nu de literaire inkleding van groteske en satire, waarmee
Bordewijkk

ideologische

noties

als

leidersbeginsel,

élitegedachte,, uniformiteit, discipline, orde en tucht indirect
onderuitt haalde niet te onderkennen, zag Coster Bordewijk en
zijnn roman in zekere zin als kwartiermakers voor het nationaalsocialismee in Nederland.98
Off en in hoeverre Bordewijk deze beginselen onderuit haalde, valt nog te
bezien. .
Voorr het antwoord op de vraag of de roman een pleidooi is, en zo
ja,, voor of tegen Bints tuchtsysteem, is het nodig met wat meer aandacht
tee luisteren naar het programma van directeur Bint. Hij eiste 'een stalen
tucht'' en wilde 'een kweek van reuzen kweeken'. Juist met het oor
gespitstt op Bakhtiniaanse dialogiciteit, op veelheid van stemmen, wil ik
^Grüttemeieriggs^lö. .
977
Grüttemeier 1995:201-202; Vugs 1995: 85; 87-88.
988
Anten 1993: 674.
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Bintss stem laten horen binnen een eigentijds koor van pedagogische
stemmen.. Hoe gebruikte men anno 1934, in welke contexten zulke
woordenn en wat betekenden ze? Wat hield het programma van Bints
handelsschooll precies in, voor wie was het bestemd, wat beoogde het en
hoee werkte het in de praktijk? Welke positie neemt de handelsschool in
binnenn het onderwijsbestel? En dan: Hoe wordt dit programma literair
gepresenteerd?" "
Dee toespraken van schooldirecteur Bint, geplaatst in een kader
vann andere voornamelijk pedagogische teksten van toen en van nu,
vormenn het belangrijkste materiaal voor het onderzoek naar het programmaa van de school, het systeem van Bint. De vergadering waarin
Bintt de beslissing neemt die tot zijn uiteindelijke abdicatie leidt, toont
ditt systeem in bedrijf. Ook naar de stemmen van andere leraren en die
vann de historicus de Bree, zal worden geluisterd. Met behulp van een
aantall moderne pedagogische, sociologische en onderwijskundige
tekstenn krijgt het systeem in historisch perspectief reliëf. Zo kunnen
overeenkomstenn en verschillen in de maatschappelijke discussie aangaandegaande het onderwijs in de jaren dertig, zichtbaar worden en kan, wat
ontbrakk en werd verzwegen, aan het licht komen. Zodoende hoop ik
ookk licht te werpen op intertekstuele aspecten van de roman die niet
eerderr aan bod kwamen, en kan ik laten zien dat de toespraken van
directeurr Bint heel vruchtbaar mimetisch gelezen kunnen worden. Dat
will zeggen als een dialogiserend deelnemen, in overeenkomst en
verschil,, aan een bestaande discussie in de werkelijkheid van de jaren
dertig. .
1934:1934: Bordewijk, de opvoeding en het Nederlandse onderwijs
Bordewijkk wist waar hij het over had. Hij kende handelsscholen uit zijn
eigenn vijf jaar lange lerarenpraktijk. Hij kende de volksbuurten van de
grotee steden uit eigen ervaring; hij was geboren in Amsterdam, groeide
opp in Den Haag en studeerde in Leiden. Hij maakte zijn hele leven
intensievee wandelingen door de binnensteden. De bewoners kende hij
doordatt hij als advocaat al bijna twintig jaar lang gedurende drie avonden
999

Mijn methode is ook schatplichtig aan allerlei vormen van New Historicism in hun nadruk op de invloed op
literatuurr van dominante ideologieën. Vergelijk Selden and Widowson: 161-169.
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perr week rechtskundige bijstand aan minvermogenden verleende. Hij
kendee leerlingen van die leeftijd ook uit eigen ervaring: Bordewijks
kinderen,, Robert en Nina, waren in 1934 respectievelijk negentien en
zestienn jaar oud.
Alss schrijver had Bordewijk zich ontwikkeld van een beoefenaar
vann het fantastische genre, verteld in een conventionele negentiendeeeuwsee stijl, tot een auteur die actuele onderwerpen in intrigerend
modernn proza bondig vorm gaf. In 1919, 1923 en 1924 respectievelijk
publiceerdee hij drie bundels Fantastische vertellingen in de geest van
Hoffmann en Poe. De vertellingen werden overwegend welwillend
besprokenn maar trokken weinig lezers. Met de korte romans Blokken
(1931)) en Knorrende beesten (1933) werd Bordewijk onmiddellijk erkend
alss een modem auteur.
Bordewijkk schreef Bint toen hij 50 jaar oud was, en de wereld om
hemm

heen

ingrijpend

was

veranderd.

De

standsbewuste

burgermaatschappijj verkeerde in crisis. Het opkomende nationaalsocialismee claimde een antwoord te zijn op de maatschappelijke
problemenn van ontwrichting, werkeloosheid en armoede, politieke
onmachtt en versplintering; een beweging echter die geweld en ongeremdee machtsuitoefening in het vaandel voerde, en vooral systematisch de
jeugdd trachtte te winnen voor de idealen van volksgemeenschap, bloed,
bodemm en zuiver ras, kameraadschap, militarisme en offervaardigheid
voorr het vaderland.
Sindss het begin van de twintigste eeuw hadden pedagogen gepleit
voorr onderwijs dat niet de leraar maar de leerling centraal stelde, dat
luisterdee naar en rekening hield met het specifiek eigene van het kind en
activiteitt en creativiteit stimuleerde. Deze pedagogen eisten uitdrukkelijk
aandachtt voor het gevoelsleven en wilden ook het aanleren van sociale
vaardighedenn bevorderen door middel van beperkt zelfbestuur. 10
Dezee pedagogische ideeën waren in de vroege jaren dertig min of
meerr gemeengoed geworden en hadden in Nederland afgezwakt en
aangepastt gestalte gekregen in de methode van de onderwijzerpedagoogg Jan Ligthart (1859-1916), in publicaties en pleidooien vooreen
1000

Voor het overzicht van de gemeenschappelijke kenmerken van de reformpedagogiek: zie Adalbert en
Brittaa Rang 1984.
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beterr stelsel van middelbaar onderwijs, en in wetsvoorstellen die keer op
keerr strandden. Er werden wel Dalton- en Montessori-scholen gesticht en
zeerr veel Lycea, die twee of meer schooltypen verenigden, opgericht,
maarr het middelbaar onderwijs in Nederland behield zijn categoriale,
burgerlijkee en schoolse trekken.
Dee wet van Thorbecke op het middelbaar onderwijs uit 1863 was
vann de aanvang af zeer omstreden. Sinds de publicaties in 1898 van de
pedagoogg Gunning en van het liberale kamerlid Bos, stond de
hervormingg van het middelaar onderwijs voortdurend op de politieke
agendaa maar een totale wetsvemieuwing zou pas in 1963 komen.
Gunningg pleitte vooral voor karaktervorming als onderwijsdoel, Bos
daarnaastt voor een meer democratische structuur. Hij was ook de
pleitbezorgerr voor handelsonderwijs voor de middenstand.
Dee positie van het gymnasium, als voorbereidend hoger onderwijs
vallendd onder de wet op het hoger onderwijs, en die van de hbs als zowel
eindonderwijss als ook officieus voorbereidend hoger onderwijs, waren
mett name onderwerp van discussie. Het programma van de hbs zou te
overladenn en te intellectualistisch zijn. Daarnaast was een algemeen
vormendd

middelbaar

onderwijs

voor

iedereen,

dat

vooral

karaktervormendd moest zijn, tegenover het categoriale systeem,
onderwerpp van felle discussie. Vergelijkbare discussies werden ook
elderss in Europa gevoerd. Het handelsonderwijs als voorbereidend
beroepsonderwijs,, viel, net als de ulo- en mulo-scholen als vormen van
lagerr onderwijs, feitelijk buiten deze beide discussies.101
Dee wetenschappelijke pedagogiek pleitte al sinds jaar en dag in
dee

persoon van de hoogleraren Gunning (1859-1951) en later

Kohnstammm (1875-1951), voor een nieuw middelbaar onderwijs waarin
eerderr karaktervorming dan scholing centraal zou staan. Bij al die
pleidooien,, ook bij dat voor een werkelijk alomvattend middelbaar
onderwijs,, was de notie van standsonderwijs echter moeilijk te
doorbreken.. Het ulo, het mulo en vaak ook de handelsschool, pasten niet
inn de voorstellen tot reorganisatie. De discussies met al hun
maatschappelijkk idealisme betroffen uiteindelijk slechts een kleine groep

Vergelijkk Bartels 1963; Elzinga 1926; Grotenhuis 1998; Matthijssen 1982.

leerlingen.. Tussen 1930 en 1940 bleef, ondanks een bescheiden groei,
hett percentage kinderen tussen de 12 en 18 jaar dat een middelbare
schooll bezocht, gering: 3,6% in 1930, ongeveer 4,4% in 1940.102
Dee status van de handelsschool en de organisatie van het
handelsonderwijss waren lang niet altijd duidelijk en al sinds Thorbecke
onderwerpp van zorg, van discussie en van veel verandering. Het
handelsonderwijss moest algemeen vormend en op de praktijk gericht zijn.
Ookk was er behoefte aan scholing in economie, om verdere studie aan
eenn economische hogeschool mogelijk te maken. In de loop der jaren
werdd het de hbs A die in deze laatste behoefte ging voorzien. Het aantal
specifiekee handelsscholen liep daardoor sterk terug, landelijk van 65 in
19233 tot 45 in 1930 en 17 in 1937, de laatste achteruitgang mede onder
invloedd van de conjuncturele crisis. In dit opzicht is het sluiten van de
schooll van Bint door de wethouder een maatschappelijk niet onbekend
verschijnsel.103 3
Dee bezuinigingspolitiek van de regering veroorzaakte dat de
klassenn steeds groter werden, de mogelijkheden om het onderwijs op
modernerr leest te schoeien geringer, en dat ordeproblemen toenamen.
Datt laatste dusdanig, dat de algemene opinie werd dat leerlingen te
zachtaardigg behandeld werden en in onderwijskringen de roep gehoord
werdd dat de overheid het tuchtrecht van de onderwijzers nauwkeuriger
moestt vaststellen. Spraakmakend was in 1933 een gerechtelijke
uitspraakk geweest in een conflict met een onderwijzer over de leerplichtwet.. Een ouder die protest aantekende dat zijn kind thuis strafwerk had
moetenn maken, werd in het gelijk gesteld.
Wanneerr de Bree de hal van de handelsschool bij binnenkomst
weinigg warm vindt, dan kon de contemporaine lezer dat letterlijk maar
ookk heel goed in overdrachtelijke zin opvatten. Een handelsschool in
eenn volkswijk had weinig steun van overheid en samenleving te
verwachten. .

Bartels1963:63. .
Bartels1963:46en52. .
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TijdgenotenTijdgenoten van Bint aan het woord
Inn 1931 publiceerde Gunning in het Encyclopedisch handboek van het
modernemoderne Denken een oriënterend overzicht over de pedagogiek. Hij gaat
err van uit dat onder opvoeding in het heersend spraakgebruik
karaktervorming,, gewetensvorming, moet worden verstaan. Vervolgens
zett hij bestaande verschillen van inzicht betreffende het doel van de
opvoedingg duidelijk uiteen: men voedt op voor een leven hier op aarde of
voorr een eeuwig leven, tot autonome burgers of tot bruikbare leden van
dee samenleving. Principieel stelt hij, dat enerzijds mensen, omdat zij
gemeenschapswezenss zijn, als zodanig moeten worden opgevoed, maar
datt anderzijds:
[e]lkk menschenkind een onvervreemdbaar recht heeft, om
zichzelfszichzelfs wil te worden

opgevoed en [wij] achten dit in

overeenstemmingg met de christelijke leer van de geheel
eenigee

en

onaantastbare

waarde

der

menschelijke
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persoonlijkheid.

Gunningg wijst er bezorgd op hoe aanspraken van de staat maar ook van
dee kerk de eigenlijke opvoeder van de jeugd te zijn, in de
Sozialpëdagogikk 'een soliden steun' vinden en 'Het einde is dan de
staatspaedagogiekk van Mussolini, Hitler en de bolsjewiki.'
Omm de karakters te vormen staan de opvoeders volgens Gunning
driee middelen ter beschikking: het goede voorbeeld, oefening in goed
gedragg en in de derde plaats 'wilsoefening, waarvoor de tucht
noodzakelijkk is.' Als spiegel voor het onderwijssysteem van Bint is het
interessantt hoe Gunning zijn inzicht in de samenhang van wil en tucht,
vrijheidd en gehoorzaamheid preciseert:
Dee waarachtig zedelijke persoonlijkheid is vrij, d.w.z. zij
onderwerptt zich aan een vrijwillig erkenden hoogeren wil, die
zichh in ons geweten openbaart, onverschillig of men zich dien
denktt als persoonlijk of onpersoonlijk. Vrijheid is dus feitelijk

Ziee voor de citaten Gunning 1931:110-113.
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onderwerpingg en de eenig mogelijke opleidingsschool voor de
(zedelijke)) vrijheid is de school der gehoorzaamheid. Want
gehoorzaamheidd is niet slaafsche onderwerping, veeleer het
tegendeell daarvan. Als ik een kind beveel te knielen en hem
tevenss met geweld neerdruk, of hem verbied de kamer te
verlatenn en hem tevens daarin opsluit, oefen ik hem niet in
gehoorzaamheid,,

maar

maak

hem

het

gehoorzamen

onmogelijk.. Gehoorzamen bestaat alleen daar, waar de
mogelijkheidd van niet-gehoorzamen open gelaten wordt.
Inn zijn artikel 'Gelijkgeschakelde Paedagogiek' uit 1933 zegt Gunnning,
bijj al zijn bezwaren tegen Mussolini en Hitler, niet veel anders dan de
nationaal-socialistt Kroh, de opvoeding 'in het nationale volksleven' te
willenn verankeren. Daarbij is hij echter niet gemotiveerd door het
'völkische'' en ook niet door een politiek doel, maar door de eis te
beginnenn bij wat voor het kind 'naastliggend' is.105
Dee socialistische voorman Koos Vorrink legde in 1933 zijn ideeën
overr volksopvoeding neer in een handboek voor de jeugdvorming: Om
dede vrije mens der nieuwe gemeenschap.^06 In zijn visie zal de massale
volksopvoedingg waartoe men zich verplicht heeft, leiden tot de
verwezenlijkingg van het socialisme, wat uiteindelijk moet leiden tot de
democratiseringg

van

alle

levensgebieden.

Het

onderwijs

moet

zelfstandigee persoonlijkheden vormen zonder standsbewustzijn en met
eenn gezond rechtsgevoel. Hij eist van de heersende klasse het recht op
vann medeverantwoordelijkheid en hij wijst erop hoezeer minderwaardigheidsgevoelens,, typerend voor de puberteit, bij arbeiderskinderen
bijzonderr krasse vormen aan kunnen nemen. Neutraliteit enerzijds en
fanatismee anderzijds acht hij de grootste gevaren voor doelstelling en
methodee van opvoeding. Luisteren en kunnen luisteren lijken hem het
criteriumm voor een juiste omgang tussen leraren en leerlingen. Voor de
lezerr van Bint is dit ook een meetlat voor het gedrag van directeur Bint.

1055

Gunning 1933: 244-245.
Het handboek van Koos Vorrink kwam uit bij de AJC, de uitgeverij van de socialistische jeugdbeweging, in
Amsterdam. .
1066
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Inn 1932 volgde Kohnstamm -

sinds

1919 buitengewoon

hoogleraarr aan het Nutsseminarium voor Pedagogiek van de Universiteit
vann Amsterdam - Gunning in Utrecht op, weer als buitengewoon
hoogleraar.. Politiek had Kohnstamm onderdak gevonden bij de Vrijzinnig
Demokratischee Bond, Gunning was, op Christelijk-historische wijze,
politiekk liberaal.
Inn de brochure Democratie, dictatuur en opvoeding bepleitte
Kohnstammm in 1934, een volksopvoeding als door Vorrink bedoeld. Met
HetHet nationaal-socialisme als geestelijk gevaar opende Kohnstamm
bovendienn in 1936 een reeks brochures van Het Comité van Waakzaamheidd dat intellectuelen van links tot rechts wilde verenigen tegen het
totalitairee gevaar dat de vrijheid bedreigde. Kohnstamm achtte het
nationaal-socialismee vooral daarom zo gevaarlijk omdat het ook de
idealenn propageerde van zijn tegenstanders en daarbij de zwakke
plekkenn plekken aanwees in staat en maatschappij: vóór socialisme in
plaatss van egoïstisch kapitalisme, vóór wetenschap in dienst van de
gemeenschapp in plaats van dor isolationistisch intellectualisme, vóór een
levendee nationale gemeenschap in plaats van een abstract cosmopolitisme,, tegen een verstard staatsbestel. Om duidelijk te maken wat zich
inn feite verschuilt achter dit vertoon van idealisme, citeert Kohnstamm
Hitlerr in zijn toespraak op de Neurenbergerpartijdag van 1933:

"Hett Nationaalsocialisme belijdt een heroïeke leer van de
waarderingg van Bloed en Ras en van Persoonlijkheid en van
dee eeuwige Elite-wetten; daarmee treedt het bewust in
onoverbrugbaree tegenstelling tegen de wereldbeschouwing
derr pacrfistisch-intemationale democratie en haar uitwerking".
107 7

Aann deze leider, waarschuwt Kohnstamm, beloofde een jaar later een
miljoenn volgelingen, 'leiders', blinde gehoorzaamheid. Zij beloofden niet
tee zullen rusten voordat deze 'biologische' wereldbeschouwing absoluut
enn totaal zou heersen.
Kohnstammm 1936:16.
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Dee rechtsgeleerde Mr.dr. H. de Bie gaat voorjaar 1937 als ter
zakee kundige met de besturen van Christelijke Scholen na, wat het
antwoordd moet zijn op de veelvuldig gehoorde behoefte aan nadere
bepalingg van het tuchtrecht. De Bie gaat in zijn voordracht, die je hem
inn al zijn wijdlopigheid hóórt uitspreken, uit van de tuchtdefinitie van
VanVan Dale: 'Leiding om iemand aan het goede te gewennen en van het
verkeerdee terug te houden, m.a.w. zedelijke leiding.' De Bie wijst ook
opp het verband tussen het woord tucht en het oud-hollandse 'tijen' dat
opvoedenn betekent. Als doel van de opvoeding en van de tucht ziet hij
dee persoonlijkheidsvorming, de vorming van evenwichtige mannen en
vrouwen: :

Enn als het om opvoeding te doen is, en wij denken aan de
oorspronkelijkee beteekenis van het woord 'tucht', dan springt
hett wel zeer sterk in het oog, welke rol de tucht in de opvoedingg spelen moet, waar het bij opvoeding of zooals ik zoo
evenn naar een aequivalent zoekende zeide: persoonlijkheidsvorming,, juist bovenal er om gaat om het kind te doen uitgroeienn tot man of vrouw, door de onevenwichtigheid van de jeugd
heenn te voeren tot de evenwichtigheid - helaas niet bij allen
bereikt!! - van den volwassen mensch.
Well moeten onderwijzers als opgeleide pedagogen 'zeer terughoudend
zijnn in het aanwenden van tuchtmiddelen'. Dat kinderen correctie
behoevenn is niet alleen omdat in zijn visie kinderen als mensen zondig
zijn,, maar ook omdat er kinderen zijn die het gehoorzamen niet geleerd
hebbenn dat nodig is om met succes de lessen van de school te volgen.
Err moet dus veel worden recht gezet 'dat in vroeger jaren terstond recht
hadd kunnen groeien, als de ouders er toen maar oog en liefde genoeg
voorr gehad hadden'.
Inn dit verband constateert De Bie dat de roep om wettelijke tuchtmiddelenn weer sterker wordt en dan noemt hij vier oorzaken:
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[...]] in de eerste plaats (zie ik] de toenemende ontwrichting in
zoovelee gezinnen, waardoor de opvoeding in de school
zwaarderr wordt; in de tweede plaats, dat een geestesrichting
zichh baan heeft gebroken, vooral in de groote centra, die alle
gezagg in de huidige samenleving verfoeit en den onderwijzer
ookk ziet als exponent van dat gezag en daardoor in conflict
komtt en zijn kind in conflict brengt met de school; als derde
oorzaakk zie ik enkele rechterlijke uitspraken [...] en als vierde
oorzaakk zie ik de ernstigste, dat vele onderwijzers hun
zelfvertrouwenn bezig zijn te verliezen.
Niettemin,, ziet De Bie geen noodzaak tot een wettelijke bepaling van de
tuchtmiddelen,, omdat voor de overheid de tuchtbevoegdheid van de
onderwijzerr vaststaat. De roep om tucht is volgens hem toe te schrijven
aann de slechte omstandigheden waarin de onderwijzer moet werken
vanwegee de conjuncturele omstandigheden. Van groter belang acht hij
hett goede onderwijzers aan te stellen, het contact met de ouders te
bevorderenn en in voorkomende gevallen bij misbruik van tuchtuitoefening
zonderr aanzien des persoons op te treden.
Uitt zijn verhandeling spreekt een zeer groot vertrouwen in de
bestaandee maatschappelijke orde. Vertrouwen in het gezag van de
overheid,, in het herstel van de conjunctuur en in de noodzaak en de
mogelijkheidd dat de onderdanen daar in zelfbeheersing en goed vertrouwenn op wachten. Opmerkelijk is dat het wel erkende sociologische
probleemm van de kinderen die 'niet geleerd hebben wat noodig is om
daaropp voort te bouwen' eigenlijk onder de mat geveegd wordt en niet in
verbandd wordt gebracht met de eveneens geconstateerde ontwrichting
vann de gezinnen. De Bie presenteert de vier oorzaken als feiten, eerder
alss resultaat van een natuurlijke ontwikkeling dan wellicht mede als een
gevolgg van politieke besluitvorming. Zoals hij over de hoofden van de
bestuurderss heen de onderwijzers vermaant hun zelfvertrouwen niet te
verliezen,, spreekt hij in abstracte, emotionele en radicale termen over
eenn 'geesteshouding die alle gezag verfoeit'.108

Dee Bie 1937: 2; 3; 6-7; 9.
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Dee hier besproken teksten, afkomstig van mannen van
verschillendee politieke denkrichting, erkennen allen dat de school onder
drukk staat. Zij benadrukken allen het belang van tucht op de weg naar
hett doel: de vorming van zelfstandige, karaktervolle, evenwichtige
jongee mannen en vrouwen. Interessant is het te onderzoeken in
hoeverree de visie van Bint van de hunne afwijkt.
Dee toespraken van Bint
Zijnn eerste toespraak tot de nieuwe leraar de Bree, hebben we al even
gehoord.. Met het doel al Bints toespraken te beluisteren in dialogiserend
verbandd met de teksten van zijn tijdgenoten, laat ik ook deze nog eens
horen.. Bint zegt:
-- Ik eisch van ieder: tucht. Ik ben hoogst modern. De tijd is
voorbijj van gemoedelijkheid, van verbroedering. Dit geslacht
iss te bandeloos. [...]
-- Men moet den cirkelgang durven gaan. Er is snelle verwildering.. Men moet ver teruggrijpen en snel, naar het oude
systeemm van macht en van vrees. Dit oude is het nieuwste,
hett beste, het eenige. Ik eisch: een - stalen - tucht. Nu ga. (11)

Dee modernistische strategie om directeur Bint sprekend in de directe
redee op te voeren, lijkt op die van de auteurs van de Nieuwe Zakelijkheid
diee stukken uit openbare publicaties in hun teksten verwerkten, maar
wijktt daar ook van af. Bint mengt zich als fictief personage in een bestaandestaande maatschappelijke discussie. En hij doet dat extreem en met veel
aplomb:: 'Het beste, het eenige', zegt hij. Bordewijk schept een eigen
uitdagendee en de werkelijkheid van de

jaren dertig

vervormende

groteskee vorm voor zijn romanfiguur.
Hett is duidelijk dat Bint als voorstander van 'het oude systeem van
machtt en van vrees', bij implicatie, een tegenstander is van het nieuwe
systeemm van 'gemoedelijkheid' en 'verbroedering', van de breed
geaccepteerdee maar maatschappelijk onder vuur liggende nieuwe
kindgerichtee pedagogiek van kameraadschappelijkheid. Sommige lezers
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zullenn het eens zijn met dit extreme standpunt van Bint, andere zullen in
diee extreme, en ook extreem bondig geformuleerde, vorm juist de
mogelijkheidd van ironie zien. Daardoor werkt de roman ook als een
satire. .
Eenn systeem van stalen tucht voor ieder, gebaseerd op macht en
opp vrees. En, men moet den cirkelgang durven gaan? Verschillende
mogelijkhedenn

kunnen we ons voorstellen waarop Bint in zijn

wantrouwenn tegen het eigentijds geslacht kan teruggrijpen. Grüttemeier
denktt aan het systeem van Comenius omdat deze als eerste een
pedagogischh systeem bouwde.109 Men kan ook denken aan een
Spartaanss

systeem,

omdat

schoolbladintervieww rept.

Bordewijk

daarvan

zelf

in

het

Of aan dat van Plato's Staat. Beide zijn

systemenn waar het behoud van de tradities van de staat voorop staat,
autoritairee systemen die scheiding van burgers en niet-burgers
vooronderstellenn en binnen de burgerij elites willen kweken. Misschien
moetenn we denken aan het totalitaire Hitleriaans systeem dat met zijn
swastikaa en militaire taal een verleden meende te vertegenwoordigen.
Tott een keuze uit deze mogelijkheden kunnen we met de tekst in de
handd niet meteen besluiten, hoewel die keuze voor directeur Bint evident
lijkt. .
Bintt geeft als rechtvaardiging voor de invoering van zijn systeem
bandeloosheidd en verwildering van de jeugd, en uit zijn mening dat dit
systeemm snel moet worden ingevoerd, blijkt dat er naar zijn overtuiging
gevaarr dreigt, dat er sprake is van een crisis. Met dit inzicht sluit hij aan
bijj intellectuelen als Kohnstamm en Gunning, bij politici als Vorrink, en
ookk bij schoolbesturen. Maar, 'macht', Vrees' en 'stalen tucht' zijn
sleutelbegrippenn waarvan de inhoud nader bepaald zal moeten worden.
Alss Bint de Bree toespreekt - we zijn nog aan het begin van de roman komtt de schooljeugd niet bijzonder gedisciplineerd de school binnen. Van
lichamelijkee tucht en formele discipline lijkt geen sprake.
Bintt spreekt kortaf enritmisch,als een leider met een zending, wat
blijktt uit het bevel waarmee zijn toespraak eindigt. Het is duidelijk uit de
reactiess dat Bints buitengewoon bondige taalgebruik, dat als een mise en

Grüttemeierr 1995:210.
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abimee fungeert omdat het ook in de vertellerstekst wordt toegepast, bij
lezerss verwarring heeft gezaaid. Kohnstamm vergeleek in zijn bespreking
vann de roman de stijl van Bint met die Van de "muurkranten" der Sowjets
enn van de propaganda van Göbbels'.110 Ter Braak stelt op grond van
dezelfdee stijl:
Hett gehele boek heeft de toon van een uitmuntende groteske
diee zeer diep peilt en volstrekt niet afgedaan kan worden met
hett constateren van het element overdrijving, dat in tedere
groteskee nu eenmaal onvermijdelijk steekt.111
Mijnn volgende citaten neem ik uit de hoofdstukjes 'De samenkomst' en
'Dee samenkomst, de toespraak' over de vergadering over het
kerstrapport.. Tijdens deze vergadering wordt de beslissing genomen
diee de crux vormt van de plot van de roman: de wegzending van de
leerlingg van Beek. Bovendien spreekt Bint zich in deze vergadering uit
overr zijn systeem, zijn beleid en zijn strategie voor deze laatste twee
jarenn van de school. Allereerst wordt aan de nieuwe leraar de Bree
uitgelegdd hoe het bevorderingssysteem van de school werkt:
Voorr den nieuwen leraar de Bree verklaar ik, dat een slecht
eerstee rapport beslist. Een scholier haalt een slecht eerste
rapportt niet op Dat is hier een beginsel. Ik weer zoo mogelijk
dee zittenblijvers. Ik adviseer den ouders den leerling met een
slechtt eerste rapport van school te nemen. (46-47)
All in december horen dat je niet zult overgaan en dat je ook niet mag
blijvenn zitten, moet elke Nederlander rigoureus en ook wat mal in de
orenn klinken. Extreem en ongehoord binnen het Nederlandse
schoolsysteem.. Het lijkt ook een patente maatregel om leerlingen
respectt voor de macht van de lerarenvergadering in te boezemen.
Dezee scherpe tegenstelling tot het bestaande werkt alweer satirisch, in

1100
1111

Kohnstamm 1935: 257.
Ter Braak 1949:419.

133 3

Terr Braaks terminologie als een groteske. De vergadering stelt het
beslissendee cijfer vast. Met dit cijfer is echter iets aan de hand:
Hett was niet het gemiddelde der leerarencijfers. Het heette
opp het rapport schoolcijfer. Over het schoolcijfer was soms
eenigee gedachtenwisseling, doch zonder omhaal. Men
trachttee zijn indruk van een leerling kernig te zeggen. Een
onvoldoendee schoolcijfer was een slecht rapport. (47)
Dee indruk waarvan? Niet alleen van de vorderingen, want die staan in
hett 'leerarencijfer' al uitgedrukt. Gewoonlijk bespreken leraren alleen
leerlingenn van wie overgaan, gezien de vorderingen, onzeker is: halen
zee het ja of nee? En, werken ze wel goed?
Dee volgende bespreking betreft de ambitieuze leerling van Beek.
Dezee heeft het thuis moeilijk en heeft gedreigd met zelfmoord als hij
wordtt weggestuurd. In de discussie speelt dit dreigement een
doorslaggevendee rol:
-- Hij dreigt ? vroeg Bint effen.
-- Nu ja.
-- Hij moet doen wat hij niet laten kan. (51)
Ditt laatste commentaar is van de enige lerares in het gezelschap, To
Delorm.. De nieuwe leraar de Bree, vanuit wiens gezichtspunt meestal
verteldd wordt, overweegt:
Hett klonk de Bree hard uit den fraai gegarneerden mond. Hij
merktee het van zichzelf. Hij voelde dat hij toch nog niet zoo
wass doorijzerd als de meesten.
-- Er is geen reden iemand te sparen die zelfmoord
aankondigt.. Waar gaan we heen? Dit zei Bint. Het was
beslissendd voor de Bree. (51)
Vann Beek krijgt een drie van de vergadering en is daarmee
weggestuurd.. De lievelingsklas van Bint - door de leraren algemeen als
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moeilijkk erkend, door Bint persoonlijk geselecteerd onder andere op
merkwaardigg uiterlijk en namen, en voor de Bree een 'hel' - krijgt in zijn
geheell een vijf: 'Zij waren er doorheen.'(52) In zijn recensie spreekt
Kohnstammm van 'vervalsing der rapportcijfers'. Die kwalificatie lijkt niet
juist;; de notie van een schoolcijfer, ongebruikelijk maar essentieel voor
hett systeem van Bint, speelt hier een doorslaggevende rol. Wat met dit
cijferr wordt uitgedrukt, is nog niet duidelijk.
Aann het einde van de vergadering neemt Bint nogmaals het
woord: :
-- Ik verwacht na de vacantie moeilijkheden. Het is niet
onmogelijkk ...
Hijj hield op.
- . . .. het is mogelijk ...
Hijj hield op.
- . . .. het is waarschijnlijk dat de leerling van Beek zelfmoord
zall beproeven, misschien zal plegen. Fléau stookt al lang
onrust.. Ik wil hem van school hebben. Ik heb geen steun van
denn wethouder. Fléau zijn vader is een aanzienlijk burger
hier.. Als van Beek sterft krijgen wij ernstig verzet. Het verzet
zall ons helpen de school te zuiveren. Het zal een laatste en
grondigee zuivering zijn.
Bintt vervolgde:
-- Driemaal, de laatste drie jaren, hebben leerlingen met
slechtee rapporten zich zonderling gedragen, zijn gaan zwervenn en dergelijke. De ouders in angst, de politie op de been.
Dee school krijgt de schuld, de ouders hebben de schuld.
Mijnn kweek kenmerkt zich door evenwichtigheid. De
gedesequilibreerdenn stoot de school af omdat zij niet willen
leerenleeren gehoorzamen. Ik maal niet om de psyche van een
kind,, dat een rottigheid is van dezen tijd. (52-53; mijn
cursivering) )
Hierr presenteert Bint zijn doel: wilskrachtige evenwichtige individuen
kwekenn - en zijn middel: gehoorzaamheid. Karaktervorming dus zoals
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Gunningg beoogt en meer in het bijzonder evenwichtigheid. Een doel niet
ongelijkk aan dat gesteld door Mr. De Bie, zij het nu in bondiger
bewoording.. Wie niet evenwichtig is, heeft dat aan zichzelf te wijten, die
will niet leren gehoorzamen. Voor dit sleutelwoord en selectiecriterium in
Bintss systeem heeft Van Dale als betekenis: 'bereidwillig bevelen of
aanwijzingenn opvolgen; luisteren.' De leraren hebben van Beek een
slechtt cijfer gegeven voor 'luisteren', lijkt het, en voor 'bereidwillig bevelen
off aanwijzingen opvolgen' en zien daarin ook de reden voor zijn gebrek
aann schoolsucces. Vrees voor de macht van de leraren hen weg te
kunnenn sturen, als ze niet willen leren gehoorzamen; dat wordt de
leerlingenn bijgebracht.
Opp Bints school zitten alleen maar vijftien en zestienjarigen. Het is
eenn bijzondere generatie Nederlandse kinderen, deze vijftien- en
zestienjarigen.. Ze zijn na de eerste wereldoorlog geboren uit ouders die
voorr het eerst allemaal hun burgerrecht konden uitoefenen en stemrecht
haddenn gekregen. Deze leerlingen zijn de eerste in een waarachtige
democratiee geboren kinderen.
Directeurr Bint blijkt van mening dat de in de wet verankerde
ouderlijkee macht, de heerschappij over de kinderen, niet naar behoren
wordtt uitgeoefend, dat kinderen thuis niet leren gehoorzamen. Ze zijn
bandelooss en verwilderd. Bint suggereert een verband tussen de nieuwe
pedagogiekk die oproept naar het kind te luisteren, het gebrek aan
gehoorzaamheidd en de geconstateerde bandeloosheid en verwildering.
Voorr die pedagogiek heeft Bint geen goed woord over: het is 'een
rottigheid'.. Luisteren naar de leerling, wat Vorrink voorstaat, komt in Bints
programmaa niet voor. Over de gehoorzaamheid in zijn school is hij
categorisch.. Het is de noodzakelijke en voldoende voorwaarde voor een
evenwichtigg resultaat, de krachtige, zelfbewuste persoonlijkheid die hij wil
vormen.. In het schoolcijfer beoordelen de leraren de gehoorzaamheid
vann de leerling, de bereidwilligheid tot luisteren. Bint lijkt met zijn
systeem,, zij het absoluut en met stalen consequentie, de eisen van tucht
enn gehoorzaamheid uit te dragen die Gunning in zijn encyclopedie-artikel
inn de opvoeding noodzakelijk achtte: 'wilsoefening, waarvoor de tucht
noodzakelijkk is' en 'de school der gehoorzaamheid' als 'eenig mogelijke
opleidingsschooll voor de (zedelijke) vrijheid'. Wat bij Bint echter
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ontbreekt,, is elke verwijzing naar gevoelens van geborgenheid en
veiligheid,, die kinderen in het contact met hun ouders en leraren het
vertrouwenn

geeft waardoor gehoorzamen

niet hoeft te worden

afgedwongen.. Er wordt individuele noch liefdevolle aandacht geboden
zoalss Gunning die impliceert. Ten aanzien van de leerling van Beek
geldenn evenmin christelijke overwegingen van barmhartigheid en
vergevingsgezindheidd die herstel, verandering en groei mogelijk maken.
Bintt onthult in deze vergadering nog twee andere kanten, niet
zozeerr van het systeem als wel van zichzelf: hij is een listig en
geslepenn strateeg en een fanatieke idealist. Zijn strategie reikt verder
dann rapporten en schoolcijfers. Uit zijn woorden blijkt dat hij de
wegzendingg van van

Beek voorzien heeft, dat het besluit van de

vergaderingg hem goed uitkomt en hem de gelegenheid geeft nog
tijdenss zijn laatste twee jaren een meer abstract doel te realiseren: een
systeemzuiveree school, met alleen leerlingen die bereid zijn

te

gehoorzamen. .
Waarschijnlijkk heeft Bint van tevoren de cijfers bestudeerd,
gezienn dat van Beeks geval besproken moest worden en gemeend dat
hijj een eventuele zelfmoord van van Beek goed zou kunnen gebruiken
omm een andere leerling te provoceren tot gedrag op grond waarvan hij
hemm zou kunnen verwijderen, en zo de school helemaal te krijgen zoals
hijj hem hebben wilde. Wordt van Beek hier geofferd voor een
persoonlijkee ambitie? Een leerling die het moeilijk heeft, in paniek raakt
enn begeleiding nodig heeft? Dat kun je je afvragen als je, anders dan
dee Bree, niet afgeleid bent door de fraaie tanden van To Delorm.
Bintt vervolgt zijn inzicht verschaffende speech:
-- Ik eisch van den leeraar dat hij zich niet inleeft in het kind,
datt hij niet daalt. Ik eisch van het kind dat het zich inleeft in
denn leeraar, dat het klimt. Ik eisch dat het zich inleeft in tien
leeraren.. Ik eisch dat het tienmaal gehoorzaamheid zal
kennen,, tienmaal tucht, dat het door tien volwassenen zal
wordenn getuchtigd. (53-54)
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Inn vier zinnen vol herhalingen hamert Bint eigentijds zijn systeem erin.
Vierr keer de constructie 'Ik eisch'; drie keer 'inleeft'; vier keer 'tien' of
'tienmaal';; een allittererende herhaling in 'tienmaal tucht' en tenslotte
alss apotheose het zwaar met 'tien' allittererende 'getuchtigd'.
Binnenn die vier zinnen is er een oppositie tussen een opdracht in
dee eerste zin aan de leraren, en via hen een opdracht aan de
leerlingenn in de overige zinnen. Met de tegenstelling van 'daalt' en
'klimt',, van 'den leeraar" en 'het kind', eist Bint, nog versterkt door twee
keerr 'niet', dat de leraren formuleren als volwassenen, en dat de
leerlingenn leren luisteren en als volwassenen leren verwerken.
Hett is niet zo vreemd dat dit retorische geluid van zender Bint
tijdgenotenn als Kohnstamm deed denken aan het geluid van nazileiders
alss Göbbels en Hitler die op de radio het publiek van het gelijk van hun
programm probeerden te overtuigen.
Bintt gaat verder:
Dee jeugd is bezig zich te constitueeren tot groote groepsverbandenn die eiken Zondag langs de straten gaan. Zij
hebbenn een gevaarlijken schijn van schoonheid. Het individu
gaatt in hen onder, maar niet uit gehoorzaamheid. Het individu
iss mededrager van een collectief machtsvertoon. Het gaat op
mett de anderen in gelijken wil. En het gaat onder in macht,
omdatt het geen gehoorzaamheid leert, maar macht. De
menschh mag niet meer massa zijn dan voor de staatsorde
noodigg is. Hij mag geen leger vormen dan het staatsleger. Al
dezee

zondagslegers

zijn

infect.

De

mensch

moet

gehoorzaamheidd leeren en tucht. Daardoor onderwerpt hij zijn
will en ontdekt hij zijn wil. (54)
Bintt maakt zijn onderwijsmethode en opvoedingsdoel duidelijker. Wie van
Bintss school komt, die heeft geleerd te luisteren en daarmee zijn voordeel
tee doen, die kan zichzelf onder tucht stellen en weet wat hij wil. Ook
wordtt duidelijk dat machtsuitoefening slechts een pedagogisch middel is,
geenn doel op zich, en dat de staat voor Bint in de eerste plaats een
verzamelingg is van individuen. Van voorkeur voor een fascistische orde
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waarinn het individu ten onder gaat, lijkt ondanks Bints retorisch geweld,
tochh geen sprake. In zijn bespreking citeert Ter Braak ook deze passage;
hijj onderstreept de laatste zin en ziet Bint als tragikomische held, die zijn
idealenn hooghoudend met zijn school ten onder gaat:
Bintss programma is realistisch ... maar het is tegelijk
donquichotterie,,

omdat

het

door

de

tegenwoordige

112

maatschappijj niet meer wordt begrepen;
Bintss speech gaat nog verder

-- Dat alles, zei Bint, is niet nieuw. Maar het is nodig om wat
volgt. .
Enn hij ging door:
-- Ik waardeer het vanavond gevoerde debat. Het was
precies,, concies. Maar ik weet dat eronder jullie zijn die in de
klass nog te veel spreken, leder woord in de klas moet bevel
zijn.. Het bevel is kort. Het woord in de klas kan korter zijn.
Wijj moeten de spreekwoordelijke wijdloopigheid van den
Nederlanderr bekampen, logenstraffen. (54-55)
Gunningss geschriften blijken weer interessant in dit Bintiaanse verband.
Zoo deelt hij met Bint het standpunt dat de Nederlander zijn moedertaal in
wijdlopigheidd verwaarloost. Al in 1906 sprak hij met betrekking tot het
taalmisbruikk in het onderwijs, aanmoedigend en ook niet weinig retorisch,
vann 'het mes zetten' in 'het weeke vlees onzer nationale vadzigheid'.113
Naa een uitweiding over het taalmisbruik vervolgt Bint:
Mijnn buurman heeft een grammofoon met jazzplaten,
negerjazz.1144 Ik luister altijd. Het is niet mooi. Het is hortend,
oer.. Zoo moet onze taal wezen. De welsprekendheid is dood.
Wiee haar opgraaft pleegt necrofilie, is psychopaath. Ik wil van
1122
mm
1144

Ter Braak V: 420.
Gunning 1908: 238.
Voor de goede orde merk ik hier op dat Bints taalgebruik in zijn tijd 'politiek correct' was.
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mijnn tijd het beste oogsten en daarmee mijn school voeden. Ik
will een kweek van reuzen kweeken, niet wetenschappelijk,
maarr maatschappelijk. Het opgroeiend geslacht zal later
zeggen:: 'Die was van de school van Bint'. Dien zullen zij
gehoorzamen.. Nu gaat. (55)
Inn het begin van zijn speech lijkt Bint te pleiten voor een militaristisch
taalgebruik:: de leraren moeten steeds zo kort mogelijke aanwijzingen
gevenn - maar in het vervolg blijkt hij zijn leraren op te roepen tot een
voorall bondige, eigen en eigentijdse taal, die de leerlingen kan inspireren
tott bewustwording van wat zij zelf later aan grootse dingen in de
maatschappijj willen doen.
Diee leerlingen moeten door deze vorm van gehoorzaamheid ook
tott natuurlijke leiders worden. De school is een handelsschool, geen
gymnasiumm en ook geen hbs, zoals Kohnstamm abusievelijk en
misschienn onthullend vermeldt. Bint leidt consequent en volgens het
Romeinsee adagium niet op voor de wetenschap maar voor de
maatschappij:: non scholae sed vitae. De school staat in een volksbuurt
enn over de leerlingen heeft de Bree aan het einde van het schooljaar
geleerd: :
Zijj waren meest kinderen uit den kleinen middenstand er
warenn ook kinderen bij van meesterknechts wier ideaal het
wass één zoon te laten leeren. Zij kwamen meest uit milieus vol
zorg,, de ouders ontzegden zich veel om hen te laten leeren,
omm hen nóg niet te laten verdienen. Het milieu zou doorgaans
behoorlijkk zijn, niet minder, niet meer. Ouders en kinderen
stondenn op voet van gelijkheid in die gezinnen vol zorg. Er
wass geen tucht. (111)
Bintt heeft geen voorkeur voor de bestaande maatschappelijke elite,
ookk niet voor de elite van de wetenschap; hij wil uit deze generatie
democraten,, zelfbewuste mensen opleiden voor een eigentijdse
maatschappij.. Maatschappelijk stemt hij overeen met Vorrink. Maar
Bintss voorkeur gaat uit naar de sterken en die voorkeur cultiveert hij.
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Bintt berijdt een persoonlijk stokpaard, wat hem onderscheidt van
Vorrink,, Gunning en Kohnstamm. Bint toont zich in zijn puristische
behoeftee de school voor de laatste twee jaren van ongewenste
elementenn te ontdoen, behalve een strateeg ook een ongevoelige,
onverschilligee fanaticus, voor wie het systeem boven het belang van
eenn individuele leerling gaat. Fanatisme en neutraliteit waren de
gevarenn waar Vorrink op wees.
Voorr de eigentijdse lezer van Bint gedraagt Bint zich als fictieve
directeurr van een fictieve handelsschool controversieel. In zijn extreem
bondigg geformuleerde tuchtprogramma en extreme toepassing van
tuchtt zal Bint voor de één een serieuze deelnemer zijn aan het debat
overr de vernieuwing van het onderwijs in de jaren dertig, voor de ander
zall dat extreme in vorm en inhoud op ironie wijzen. Zo'n lezer kan naar
Bintt luisteren als naar een satire.
Vann Beek springt tijdens de kerstvakantie in het water en sterft aan een
longontsteking..

De woorden

die

Bint

na

de

vakantie

in de

lerarenvergaderingg aan hem wijdt, zullen hem door leraren en ouders zijn
kwalijkk

genomen.

Nu

zijn

deze

in

hun

onthutsend

eerlijke

onverschilligheidd ook opmerkelijk. Ik citeer uit het hoofdstukje 'Het
oproer": :
Ikk maal niet om van Beek. Toen hij levend was maalde ik niet
omm hem omdat hij nooit iets worden zou. Nu hij dood is maal
ikk niet om hem omdat een vroegtijdige dood op zichzelf mij
nietss zegt. Het bestaan van een mensch brengt nu eenmaal
risico'srisico's mee. (59-60)
Bijj Bint ontbreekt stelselmatig elk spontaan gevoel van mededogen voor
dee zwakke leerling, verder ook elke principiële verwijzing naar het
Christendomm en het gebod van de naastenliefde. In dit opzicht staat Bint
provocerendd recht tegenover Nederlands twee meest vooraanstaande
pedagogen.. Kohnstamm reageerde zelf dan ook fel op Bint. In
PaedagogischePaedagogische Studiën waarschuwt hij ervoor dat de pakkende stijl van
dee roman tot vergoelijking zal gaan leiden van dit systeem van 'zich
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uitlevendee

wreedheid',

niet

gebonden

aan

'Christelijke

en

maatschappelijkee deugden'.
Maar,, er valt op deze pagina's meer te leren over Bints systeem.
Bintt zei even voor deze woorden over van Beek:
-- Er zal ernstig verzet komen. De dood van van Beek is de
aanleiding.. Ik heb dat verwacht. De dood van van Beek is niet
dee oorzaak. De oorzaak zit in den tijd zelf, in het slechte
daarvan.. De tijd hangt fanatiek aan leuzen, de een zoo hol als
dee ander. De leus vervangt het beginsel. Voor een leus loopt
iederr storm,, ook de jeugd. De jeugd wil nu stormloopen tegen
dee school voor de leus van kameraadschap met de
onderwijzers.. Zij wil stormloopen tegen mijn systeem. Ze is in
dee vacantie nog eens grondig bewerkt. (59)
Voorr zover we nu uit de tekst weten, is Bints pedagogisch beginsel
leerlingenn beginselvast te maken, wilskrachtig en zelfbewust, en daartoe
gehoorzaamheidd te leren, leren te luisteren naar leraren die elk op hun
beurtt moeten weten wat ze te vertellen hebben en hoe. Kameraadschap
opp school tussen leraren en leerlingen beschouwt Bint als een holle
frase. .
Viaa andere leraren, met name de leraar Remigius, leert de Bree
tenslottee nog andere ideeën van Bint kennen. Het zijn Bints woorden,
maarr geselecteerd en weergegeven door anderen.115
Bintt zei:
-- Het land is vol, maar de koloniën zijn uitgestrekt, en de zee is
vrij.. Een sterke figuur vindt nog ruimte voor daden. En
trouwens,, voor deze is ook het eigen land niet te vol. Want hij
slaatt ruimte om zich heen.
Dee school was er zoo een waar geen bizonder knappe
scholierenn voorkwamen. Het klasgemiddelde was hier hooger,
daarr lager, maar de buitengewoon begaafden kregen er geen
1155
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kans.. Bint had geen belangstelling voor buitengewone
begaafdheid.. Hij zei, dat hij daar later nooit iets van had
gemerktt in de maatschappij. De buitengewoon begaafden van
vroegenn jaren waren in de maatschappij vrijwel spoorloos
verdwenen,, Zij waren gewone gezinshoofden geworden met
eenn redelijke betrekking en vooruitzicht, - anders niet.
-- Mijn ervaring, zei Bint, is die van iedere schooi. Ze bewijst,
datt het schoolonderwijs slecht aansluit aan de eischen van de
maatschappij.. Je moet dus een van tweeën. De school
veranderenn of de maatschappij. (72)
Dee maatschappij van de jaren dertig is voor kinderen uit een volksbuurt
niett vriendelijk, luistert niet naar hun wensen. De toekomstperspectieven
zijnn niet rooskleurig. De verhoudingen tussen patroon en werknemer zijn
zekerr niet kameraadschappelijk. Bint lijkt realistisch als hij zijn leerlingen
daaropp

wil

voorbereiden

met

zijn

systeem

van

wilskracht,

gehoorzaamheidd en luisteren.
Hett was de droom van Bint zijn land nog eens zoo groot te
makenn als in het verleden.
Bintt zei:
-- Er zijn geen slechter vaderlanders dan die spreken van 'ons
landje'. .
Hijj was eerzuchtig. (66)
En: :
Bintt zei:
-- Ik veracht ieder, die prat gaat op onze gouden eeuw. De
termm is een aanklacht voor het heden. Die zich over nu
schaamtt is op den goeden weg. (73)
Geenn opvoeding dus om de tradities te behouden maar om grootse
dadenn te durven stellen en zo de tradities eigentijds te veranderen: geen
Plato,, geen Sparta, niet conservatief, wel nationalistisch.
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Dee Bree reageert op Remigius' informatie over Bint met de hem
kenmerkendee actieve verbeeldingskracht:
Dee Bree keek er de leerlingen scherp op aan of hij door de
kindergelatenn al de breede kaken der voorvaderen zag
doorbreken.. Hier en daar zag hij iets wat er naar zweemde.
(73) )
Enn dan is er tenslotte het eenheidsbeginsel:
Hijj zei:
-- Als twee leeraren vriendschappelijk worden geeft dat vanzelf
afscheidingg van de anderen. Het korps kan geen de minste
splijtingg dulden. (73-74)
Ditt eenheidsbeginsel, zo tegendraads en absoluut gesteld voor de
leraren,, speelt een dramatische rol bij wat het oproer gaat heten. De
oproerlingen,, opgestookt door Fléau, weten niet echt wat ze willen: ze
schreeuwenn maar wat: Vrijheid, geen straf, we wreken van Beek.'(61) De
klass de 'hel' daarentegen, van tevoren opgeroepen door Bint, is één van
will en daardoor in staat het oproer te breken en iedereen de school in te
jagen.. Dan meldt de tekst, opmerkelijk want zeldzaam, gefocaliseerd
vanuitt Bint zelf:
Bintt was trotsch. 4D was zijn gaafste werk. Er was hier iets
gevaarlijkss en onberekenbaars dat hem trok. Er was iets
vertrouwdss dat hem meer trok. Er zaten zulke geweldige
schobbejakken.. Toch had 4D een hoog ontwikkeld gevoel van
saamhoorigheidd met de school. Het regende hier altijd straf,
enn niemand uitte ooit een klacht. Er was een neiging tot
losbandigheid,, maar nooit een neiging tot verzet, collectief. 4D
deedd geen greep naar de macht. 4D erkende zijn systeem,
wèss het. (69-70)
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Hett gaat Bint bij zijn 'kweek' dus niet om gehoorzame burgers. Hij
spreektt

over

gehoorzaamheid

zoals

Gunning

erover

spreekt.

Gehoorzaamheidd is nodig om de vrijheid aan te kunnen. Het gaat hem
omm wilskrachtige mensen die als individu het staatsbestel erkennen en
daarbinnenn een gemeenschap van gelijkgezinden weten te waarderen.
Omm 'losbandigen' wellicht maar niet om 'bandelozen', en niet om
revolutionairen. .
Mett de 'hel' die het oproer neerslaat, demonstreert Bint ook een
groteskee vorm van zelfbestuur. De Bree en het publiek begrijpen dat ook
zo.. Opeens staan de leerlingen niet meer als een machtsblok, radicaal
enn opstandig, tegenover de leiding van de school maar tegenover
medeleerlingen.. Het zijn de leerlingen van de hel die de opstandige
leerlingenn de school injagen. Niemand heeft dat verwacht en het echte
gevaarr blijkt geweken. 'De hel' treedt op als gezag:
Dee hel had één wil. De overmacht der anderen was
schijnbaar.. De meesten hunner waren weifelaars. Zij renden
opp hertebenen de school in. Enkelen, maar heel weinig,
vluchtenn op zij van de school in de straten weg. De rest hield
stand. .
Maarr de hel was heel sterk. De hel putte kracht uit de
rechtvaardigee zaak. Er werd stevig gevochten, met de
weerbarstigenn maakte de hel korte metten. Het is een
meesterzett van Bint, dacht de Bree, die met de anderen nu
alless zag, want zij waren vanzelf voor de ramen gaan staan.
Hett is meesterlijk. Mannen kunnen niet tegen jongens
vechten.. Jongens moeten het doen. Nu het dezen keer nam,
kreegg het iets grappigs. Het publiek vermaakte zich, het dacht
niett meer aan gooien, er werd gillend gelachen. (62-63)
Bintt is echter geen socialist, eerder een a-religieuze liberaal zonder
standsbesef.. Maar, hij demonstreert ook het neutrale, a-politieke en
fanatiekee soort opvoeder dat Vorrink niet wil.
Err is nog een belangrijk aspect van het systeem. In de Paasdagen
liett Bint de leraren klassereizen maken, één leraar met een hele klas op
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dee fiets. Daarover had Bint gezegd, vijf jaar tevoren, toen hij zijn systeem
invoerde: :
-- Ik heb gedacht de schoolreizen af te schaffen, ik doe het
niet,, want dat is een fout. Na de reis moet je den tucht
heroveren.. Dan verslap je niet. Het is goed dat de reizen
blijven.. (76)
Tuchtt in het Bintiaanse systeem blijkt een opvoedingsmiddel, niet een
doell in zich, en betekent enerzijds gehoorzaamheid: erkenning van en
vreess voor de bestaande macht, en bereidheid tot luisteren, aanwijzingen
tee willen volgen. Anderzijds betekent het zelftucht, bewustzijn van de
eigenn wil, opdat

later grootse daden verricht kunnen worden.

Kameraadschapp met de leraar kan wel bestaan, maar in afwisseling met
dee tucht, en ook als een opdracht aan de leraar.
Opp deze plaats is het nuttig een paar woorden te wijden aan de leraar de
Bree.. Hij is vooral de focalisator in de weergave van de gebeurtenissen.
Dezee leraar en historicus ziet zichzelf als leerling van Bint en gedraagt
zichh als een afhankelijk bewonderaar. Hij maakt in de roman een
ontwikkelingg door tot grotere zelfbewustheid en zelfstandigheid. Er wordt
verbandd gesuggereerd tussen het systeem van Bint en die ontwikkeling.
Dezee leraar nu wordt beschreven als iemand met een actieve fantasie,
alss opgewonden standje en als neuroticus. Ook als tegenovergesteld aan
Bint,, zowel fysiek als qua temperament, verbeelding en karakter. Zijn
behoeftee aan Bint als leider, zijn militaristisch denken, zijn bespiegelingen
overr het systeem en zijn gevolgtrekkingen - b.v. die over een verbod op
denkenn en op vragen stellen (79 respectievelijk 101) - kunnen dan ook
niett zonder meer als mededelingen over het Bintiaanse systeem worden
gelezen.. De Bree zaait zodoende bij de lezer verwarring, hij is een
stoorzender.. De weergave van het systeem wordt onduidelijker. Het
optredenn van de Bree kan geduid worden als de uitdrukking van een modernistischee - meerstemmigheid en multiperspectivisme binnen de
roman;; met zijn observaties en zijn reacties kan de Bree de lezer
overigenss ook veel leesplezier verschaffen.
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Dee woorden 'macht', 'vrees' en 'stalen tucht' zijn inmiddels nader
omschrevenn en beter in hun maatschappelijke context geplaatst. De
tuchtt in het Bintiaanse systeem is maatschappelijk niet zo uitzonderlijk,
well de barse, onbarmhartige toepassing ervan, het ontbreken van noties
vann gevoel en van christelijk of socialistisch mededogen, van liefde en
aandachtt voor individuele leerlingen zonder aanzien des persoons.
Ikk breng nogmaals de sociaal-democraat Koos Vorrink in het
geding,, met name wat hij zegt over de tucht:

Eenn afzonderlijke waarde heeft de oefening in geestelijke
tuchtt als bereidheid tot het bewust zich stellen van en pas op
eenn toekomstig tijdstip te verwezenlijk doel, ja voor de
ideaalvormingg in het leven zelf. [...] Het [kind] leert doeleinden
overr een langere tijdsduur volhardend na te streven,
teleurstellingen,, vermoeienissen te verdragen en het hoofd te
bieden.. (206-208)
Bintss impliciete eis aan van Beek dat hij volhardt, zijn moeilijkheden
verdraagtt en het hoofd biedt in plaats van te dreigen met zelfmoord, blijkt
hierr overeen te komen met de eis die Vorrink vanuit zijn socialistische
ideaall aan (arbeiders)kinderen wil stellen.116
Conclusie Conclusie
Bintss spreken van tucht en zelftucht, is aantoonbaar in overeenstemming
mett het spreken over tucht van de meest vooraanstaande pedagogen en
sociaal-democratenn uit de jaren dertig, zij het dat Bint er in extreem
bondigee taal over spreekt en hij de tucht bij de bevordering onbarmhartig,
rigoureuss en vreeswekkend doorvoert.
Hijj is een pleitbezorger voor het zelfstandige, daadkrachtige en
welsprekendee individu, dat in eenheid van wil met anderen grootse en
eigentijdsee daden kan verrichten om het vaderland weer hoog op te
stotenn in de vaart der volkeren. Deze ambitie moet door zelftucht
Vorrinkk 1933: 206-208.
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wordenn geleid: wie anderen wi! leiden moet zichzelf kunnen leiden. Bint
iss tegen de uitvoering van macht door de massa.
Bintt spreekt daarbij niet vanuit een door de bijbel geïnspireerd
Christendom;; hij spreekt niet vanuit een socialistisch ideaal; hij spreekt
ookk niet vanuit een conservatief standsbewustzijn. Hij staat buiten elk
politiekk verband. Hij gedraagt zich voor zijn leerlingen en leraren als
eenn fanatieke bevorderaar en uitvoerder van zijn systeem.
Bint,, directeur van een handelsschool voor kinderen uit een
volksbuurt,, voedt kinderen op die maatschappelijk niet veel kansen
hebben.. De hervormingsvoorstellen voor het middelbaar onderwijs in de
jarenn dertig gelden niet voor hen. Het zijn niet hun behoeften aan kennis
enn hun mogelijkheden die in de belangstelling staan. Alleen als zij
gebruikk weten te maken van wat zij geleerd hebben, als ze weten wat ze
willenn en er alles voor over hebben om dat te realiseren, dan zullen zij
slagen.. Het Bintiaanse systeem van stalen tucht speelt in op een
maatschappelijkee werkelijkheid. Bints optreden lijkt grotesk en satirisch,
inn extreme overeenstemming en extreem verschil, in dialoog met
Gunning,, Kohnstamm, Vorrink en De Bie.
Matthijssenn gaat er in zijn studie uit 1982 De elite en de mythe:
sociologischesociologische analyse van strijd om onderwijs onder andere van uit dat
economischee mechanismen veranderingen in de structuur van het
onderwijssysteemm tegenhouden.117 Van Gelder en Wendrich118 hebben
err in 1984 op gewezen hoezeer Kohnstamm en Gunning, ondanks hun
onmiskenbaree democratische gezindheid, er in hun geschriften niettemin
blijkk van gaven, ideologisch aan de heersende klasse gebonden te zijn,
hoee ze er stilzwijgend vanuit gaan dat de 'heersende verhoudingen in
feitee de enig mogelijke zijn' en daardoor de 'mensen de ruimte en
mogelijkheidd onthielden over andere dan de heersende maatschappelijke
verhoudingenn na te denken'.119
Bordewijkk heeft met de creatie van Bint en diens bijdrage aan de
discussiee over het onderwijs, deze economische mechanismen en
117
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vann Comenius over pedagogiek en nationaal-socialisme en op het artikel van beide auteurs hierin.
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dezee verborgen ideologie, grotesk en dramatisch in het licht gesteld.
Dee lezer die Bints woorden serieus neemt en ook hij die zijn woorden
alss satirisch interpreteert, en de roman, in zoverre Bint zelf of via
anderenn aan het woord is, in dialoog met de maatschappelijke
werkelijkheidd van de jaren dertig leest, kan Bints opvatting niet zomaar
naastt zich neerleggen. Bint is geen satire.
Inn het volgend hoofdstuk wordt gekeken naar de rol die de vrouwen in
BintBint spelen.

