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Hoofdstukk 6
HoeHoe Bordewijk

de norm verstelt

en de kinderen

van de

schaduwschaduw in het licht treden: vrouwen in Bint
Alss het bestaan geen strijd is. is het dan de droom?
BintBint 57

Inleiding Inleiding
Hoewell drie manspersonen de hoofdrollen lijken te vervullen in het
dramaa dat zich in de roman Bint afspeelt: directeur Bint, leraar de Bree
enn leerling van Beek, heeft Bordewijk in Bint een verborgen doch
sturendee plaats aan vrouwen toegekend, niet ongelijk aan die van Heintje
inn het verhaal 'Keizerrijk'. Op vrouwen in Bint is al meermalen
commentaarr gegeven, maar over de rol die zij spelen bestaat geen
eenstemmigheid.. Scholten wijst op een neurotische verdringing van
seksualiteitt bij de jonge historicus de Bree. Smulders 'geloof(t) daar niets
van';; volgens hem is zo'n lezing slechts een variatie op de neiging 'tot
realistischee reductie van Bordewijks werk'. Hij benadrukt het belang van
'hett vruchtbare leven, het vrouwelijke principe' als een mythisch element
inn de Bree's visie. Ik kom daar nog op terug.
Bultee spreekt van een impliciet aanwezige voorkeur In Bint voor een
vrouwelijke,, niet abstracte manier van denken, gesymboliseerd in een
terminologiee van 'omwegen' als alternatief voor de 'rechtlijnige wegen',
dee 'betonbanen' van het abstracte mannelijke denken, van denken in de
breedtee in plaats van in de hoogte.120
Inn dit hoofdstuk zal ik inventariseren welke en wat voor vrouwen
zoall in de roman optreden, nagaan door wie ze worden gezien,
onderzoekenn welke rol ze in het verhaal vervullen en tenslotte welke
betekeniss daaraan zou kunnen worden toegekend. Daartoe zal ik Bint
ookk psychomachisch en ideomachisch lezen. De Bree's jaar in de school
vann Bint zal ik lezen als een bewuste en onbewuste ontwikkeling van zijn
psychee en als een ontwikkeling van het idee van de mens als paar,
toegepastt op de Bree.

Vergelijkk Scholten 1982, Smulders 1986, Bulte 1990 en Bint 73.
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NegenNegen vrouwen
Eenn 'boersche reuzin' opent de rij. In de derde regel van de allereerste
alineaa van de roman overvalt zij de Bree, met wiens 'hoekig en norsch'
denkenn we net als eerste personage kennis hebben gemaakt. Ze
overvaltt hem met een 'volle vracht van natte kleeren' en de lezer met een
raadsell dat slechts op te lossen lijkt door voorlopig de natte
novemberwindd met deze kolossale vrouwengestalte te identificeren. De
Breee blijkt ook op zijn verdere rechtlijnige tocht naar de school waar hij
gaatt lesgeven, de regen- en windvlagen te ondergaan als een
confrontatiee met een overgrote, vrolijke 'lomp' dansende boerenvrouw en
dezee bedreigende omarming bovendien te interpreteren als een militaire
aanwijzingg voor wat komen gaat: 'Dit was een voorpostgevecht'(9)
Dee volgende vrouwenfiguur die zich aan de Bree en aan de lezer
voordoett is 'een schepsel'. De Bree staat in de koude hal van de school,
kijktt omhoog naar de trap, en daar in die 'stijf gestrekte, dubbelen houten
armzwaaii naar hooger" was: '[e]en schepsel ... zwart, doodsbleek, dat
toefde,, keek, en bij de bocht verdween.' (10) Opvallend zwart en
schimmigg lijkt zij vergeleken met de reuzin van daar even. Haar
geslachtelijkee identiteit is verstopt: ze is een 'dat', gevat in de stijve armen
vann de 'naar hooger" strevende trap.
Naa het eerste lesuur in de klas die de Bree 'de hel' noemt, ziet de
Breee in de lerarenkamer To Delorm:
Err kwam een leerares, energiek, onknap, frisch van den
wind. .
-- Juffrouw Delorm. Zegt u maar To. Ze noemen elkaar hier
tochh allemaal direct jij en jou.
-- Behalve Bint, zei Remigius.
-- Nou ja, Bint, dat spreekt.
Haarr mond was te wijd en te dun, maar beweeglijk en intelligent.. Ze haalde roef roef de kam door haar haar, schudde
haarr kop.
Dee Bree keek het aan. (22)
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Too voldoet wat haar uiterlijk betreft niet aan de Bree's normen: 'onknap',
'tee wijd', 'te dun", ze heeft een 'kop', maar waarderend ziet hij ook
levendigee kanten: 'energiek', 'frisch van den wind', 'beweeglijk', 'roef roef,
'schudde'' in welke context ook 'intelligent' is geplaatst. De verteller zet
haarr in de context van directeur Bint. De wind en de energie in deze
beschrijvingg verbinden To Delorm met de boerse reuzin, het merkwaardig
objectiverendee 'kop' herinnert aan het zwarte schepsel. In haar naam kan
dee verbeelding rijke de Bree van alles zien en horen, een del, een lor, en
eventueell ook goud zien schemeren: de l'or, maar daar horen we hem
niett over.
Inn de volgende klas, de bloemenklas, ziet de Bree:
dee twee meisjes Kret, Stientje en Mabelle, de laatste een
poezelee madonna, donker en rose, de eerste een onschuldig
schalkje,, dappere vonkjes in grauwe oogen, leutige krullen
vann bruin. Beiden heel klein en heel vrouwelijk, al borstjes als
kaasjes.. (23)
Dee auteur heeft de zusjes ook retorisch rijkelijk bedeeld, met een
chiasme,, tegenstellingen en parallellieën, assonance en alliteratie en een
ruimee variatie in de adjectieven. Ze voldoen anders dan To wel aan de
normenn van de Bree; ze zijn 'heel vrouwelijk'. Het laatste woord 'kaasjes'
verbindtt

de

seksuele

connotatie

met

natuur

en

gezonde

boerenmelkproducten,, met kaasjes van Edams model, maar anders dan
dee vervaarlijke 'boersche reuzin' zijn de meisjes Kret 'heel klein'.
Tijdenss de strafsessie op een vrije middag met leerlingen uit de
moeilijkee klas 'de hel', valt de Bree's oog voor het eerst op de enige
vrouwelijkee leerling tussen de duivels:
Err waren zes kerels, en dan was er de vrouw.
Dee Bree kon in haar geen meisje zien. Ze leek er niets op. Het
wass een vrouw, jong of oud, stuitend. Ze heette Schattenkeinder.. Ze hadden allen hun boek bij zich. Het boek van
Schattenkeinderr was afgevreten en verscheurd. Het hield aan
éénn langen draad. Het was de staart van een vlieger. (27)
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All de Bree's verwachtingen met betrekking tot meisjes 'stuiten' bij het
zienn van Schattenkeinder. Niets in haar uiterlijk of van haar gedrag
beantwoordtt aan de maatstaf van de Bree, zelfs van een voornaam is
geenn sprake. Die wil of kan hij niet zien of gebruiken. Als argument voor
dezee extreme beoordeling krijgt de lezer voorlopig slechts het 'afgevreten
enn verscheurd(e) boek van Schattenkeinder". Onbeheerst gretig en
agressieff gebruik heeft de samenhang in dit lesmateriaal tot een
minimumm teruggebracht, tot een vrolijk restant van avontuurlijk
speelgoed.. Niettemin interpreteert de Bree Schattenkeinder tot twee keer
toee als representatief voor de hele vrouwelijke mensensoort: 'de vrouw*
'eenn vrouw'.
Opp zijn verdere tocht door de school treft hij, helemaal boven, de
conciërgewoningg aan en daar in de deuropening speelt zich een
interessantee scène af:
Hijj hoorde krakeelen. Hij liep de gang weer terug. Aan het
anderee eind zag hij het zwarte schepsel van den vorigen dag
tegenoverr een verdroogde harpij in een deur. Daarachter
doemdee het zware lichaam op van den beurschen conciërge.
Opp het zien van de Bree brak de feeks haar heibeltje af, de
conciërgee zijn fijnen glimlach. De deur van hun woning sloeg
dicht.. (28-9)
Dee vrouw van de conciërge, de 'feeks' met 'haar heibeltje', blijkt als
contrastt te functioneren. Geplaatst tegenover deze 'verdroogde harpij'
wordtt 'het zwarte schepsel', dat de door Bint geëngageerde werkster zal
blijkenn te zijn, seksueel aantrekkelijk, wat impliciet wordt bevestigd door
dee zo nadrukkelijke fysieke en mannelijke aanwezigheid van de
conciërgee met zijn 'zware lichaam'. Die man is 'beursen': overrijp, buikziek.. Seksualiteit wordt hier geïntroduceerd in een achterbakse sfeer van
jaloezie,, ruzie en bijna bederf.
Vann de leraar Remigius hoort de Bree tijdens diezelfde eerste
strafmiddagg nu in de lerarenkamer - behalve over de geschiedenis van
dee school en Bints onbarmhartige systeem van stalen tucht dat 'kerels'
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zall opleveren - de veronderstelling dat Bint de werkster in dienst heeft
genomenn om de conciërge, die hij kwijt wil, tot ongewenst gedrag te
provoceren.. Ook hoort de Bree van collega Remigius over een dochter
vann Bint. Zij wordt pas later door de Bree gezien en hier door Remigius
geïntroduceerd,, maar in een context getekend door de Bree's perceptie
enn nieuwsgierigheid:
Bintt is zoo een man, hij gaat over lijken, ook over zijn eigen
lijk.. Het volgende is hier bekend. Hij had een schoonzoon, een
commissionairr die eerst een paar ton passief maakte en zich
toenn heeft opgeknoopt. Bint nam de dochter met twee
kinderenn in huis en ging de schuld afbetalen. Hij begon daar
zekerr vijftien jaar geleden mee. Hij zal nog twintig, dertig jaar
betalen.. Hij betaalt tot zijn dood. Hij komt er nooit uit, maar hij
betaalt.. Bij hem thuis kan geen blind paard kwaad doen. (3435) )
Dezee vrouw is bijna uitsluitend negatief bepaald: weliswaar moeder van
tweee kinderen, maar, door een spilziek echtgenoot in een zelfgekozen
doodd verlaten, is ze als weduwe a-seksueel en als dochter slechts een
voortdurendee bron van schuld, verantwoordelijkheid en zorg voor haar
vaderr Bint. Ook zij lijkt slechts achtergrond, in dit geval voor Bint. Deze
komtt ook in deze passage in dit vrouwelijke verband weer ter sprake. Hij
iss de psychomachische inwijder van de Bree, in de school als gebouw
zowell als in het isolerend tuchtsysteem. Bij de eerste indruk werd de
directeurr in zijn fysiek al in verband gebracht met de dood 'zijn
knookhand'' en nu weer in zijn rol als vader.
Alss negende en laatste vrouwelijke personage in de roman is er
dann het object van studie van de Bree: de geleerde zeventiende-eeuwse
Annaa Maria van Schuurman.
Hijj had een groote studie opgezet over Anna Maria van
Schuurman.. De inleiding was gereed en heel goed. Zij liep
overr de geleerde vrouw. Hij stelde voorop, dat hij er weinig
vann begreep. (37)
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Annaa Maria van Schuurman, zeventiende-eeuws talenwonder, vriendin
vann Descartes en internationaal geprezen om haar veelzijdige maar
voorall grote theologische kennis en een 'geleerde vrouw".121 Als bewust
uitgezochtt object van zijn gedachtenwereld besluit zij, de geleerde vrouw,
dee rij van vrouwenfiguren die begon met de onverwacht uit de Bree's
fantasiefantasie vallende 'boersche reuzin'.
Dee reeks van negen vrouwen laat zich in drie groepjes opdelen.
Driee leerlingen: de twee meisjes Kret, Stientje en Mabelle, en
Schattenkeinderr -, drie vrouwen in de school: het 'zwarte schepsel', de
werkster,, de vrouw van de conciërge, de 'harpij', en de lerares To
Delorm,, en dan drie vrouwen buiten de school: de 'boersche reuzin' in de
fantasiee van de Bree, de echt bestaande kleurloze dochter van Bint, en
Annaa Maria van Schuurman, ooit bestaand in het vaderlands verleden.
Achterr de reeks vrouwen schemeren drie parallelle opposities in het
bewustzijnn van de Bree: onbewust tegenover bewust, verbeelding
tegenoverr werkelijkheid, natuur en seksualiteit tegenover cultuur en
wetenschap. .
DeDe Bree en zijn bewustwording
Allee vrouwen worden geïntroduceerd door of vanwege de Bree. Wie is de
Bree?? Wat weet hij van vrouwen en welke rol spelen ze in zijn leven?
Hoewell Anna Maria van Schuurman als geleerde vrouw
raadselachtigg voor hem is, nog raadselachtiger dan vrouwen in het
algemeen,, heeft de ambitieuze historicus de Bree de inleiding tot een
studiee over dit onderwerp, waarvan hij naar eigen zeggen 'weinig
begreep',, toch al bevredigend afgerond. Hijj stelt vast dat ze 'gereed' is en
'heell goed'. De verteller werpt met dit oordeel een ironisch licht op de
jongee wetenschapper en diens bespiegelingen. Hij geeft de lezer te
denkenn niet alleen over de Bree's geleerdheid en zijn opvatting van
wetenschapp maar ook over de normen waarmee hij vrouwen, zijn studieobject,, beoordeelt. Die maatstaf lijkt voor herziening vatbaar, zijn kennis
voorr uitbreiding van inzicht.

1211

Vergelijk Douma 1924.
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Dee Bree's kennis van vrouwen, dus ook van de reeks vrouwen die
hijj zo onbekommerd van commentaar heeft voorzien, blijkt uit het citaat
overr Anna Maria van Schuurman dat aldus vervolgt:
Dee Bree begreep een massa niet van de vrouw in het
algemeen.. Hij raisoneerde daarover graag bij zichzelf. Hij
bewonderdee haar grenzeloos, maar nooit individueel. Hij was
vrijwell a-sexueel.
Hijj begreep volstrekt niet wat een vrouw in een man zag.
Stoottenn deze afgeronde wezens zich niet aan de harde
hoekigheidd van een man? Haalden ze hun teer vet niet open
aann zijn ruwe stoppels? Drukte zijn lijf als een ongeschaafde
kistt geen blutsen in hun teere substanties? Waarom bleef een
vrouww in de tegenwoordigheid van een man opgeruimd? De
Breee lachte nooit. Hoe lachte een vrouw altijd? Als een man
zijnn hersens niet had gehad, was er werkelijk niets
overgebleven.. (37-38)
Bordewijkk is in deze passage geweldig op dreef als hij de verteller met
eenn menigte superlatieven ironisch commentaar laat geven op zijn
personagee de Bree. Deze verkiest te 'raisonneeren', zuiver te denken
mett de 'raison', de rede, die anders dan het verstand niet steunt op de
zintuiglijkee ervaring. Hij vertoont deze neiging tot generaliseren,
verabsoluterenn en idealiseren, tot 'denken in de hoogte', hier op
lachwekkendee wijze. Zijn 'grenzeloze' bewondering geldt een 'altijd'
opgeruimde,, 'altijd' lachende, 'afgeronde', gedroomde soort vrouw met
'teerr vel'. Werkelijke individuen moeten daar wel buiten vallen. Ook
boersee reuzinnen, schepsels, vrouwen met een 'kop', feeksen, harpijen,
eenn meisje als Schattenkeinder en een geleerde vrouw als Van
Schuurmann lijken niet te voldoen aan zijn normen. Waarschijnlijk deugt er
ietss niet aan zijn enthousiaste hypothesen.
Dee Bree zijn studie handelde eerst over de vrouw, en dan
overr de geleerde vrouw. Hij begreep daarvan nog minder,
maarr hij zette haar toch laag neer. De vrouw was altijd een
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kunstwerk,, soms een kunstenares. De man was nooit een
kunstwerk,, maar soms een geleerde.
Dee Bree las hier en daar nog eens in zijn inleiding. Het was
niett buitengewoon nieuw, maar daarom nog niet slecht. Men
hoefdee niets nieuws te zeggen. Men zei het maar in het geluid
vann zijn tijd. In deze bladen was de Bree de zender van zijn
eigenn tijd. Het klonk werkelijk heel goed. (37-38)
Zonderr kennis van zaken, 'volstrekt' zonder begrip, (ver)oordeelt de
Bree.. De beeldspraak legt een denken in opposities bloot dat het
vrouwelijkee gelijk stelt met afgerondheid, met beschaving, met perfectie
enn kunst, mannen met lichamelijk blijkbaar nietswaardige, hoekige,
ongeschaafdheid,, maar ook met denken en geleerdheid. Een dergelijk
'zuiver"" denken maakt de Bree blind voor werkelijke eigenschappen,
natuurlijkee mogelijkheden en ambities van vrouwen, en ontneemt hem als
mann zijn lichamelijk beleven en gevoelsleven, veroordeelt hem tot een
gespletenheidd van voelen en denken.
Inn de keuze van de naam van de geleerde vrouw: Schuurman, lijkt
dee verteller commentaar op de Bree's opinies te geven. Is een man als
'eenn ongeschaafde kist', een geleerde vrouw als Anna van Schuurman
kann dat gebrek aan beschaving wellicht bijschuren. Wetenschap in de
handenn van vrouwen kan de lichamelijkheid van mannen misschien ten
goedee komen, eenheid van beleven bevorderen en zo de gespleten
cultuurr een nieuwe meer harmonische, creatieve en werkelijk eigentijdse
vormm geven. De negen vrouwen in zijn verbeelding en ervaring zullen de
Breee vertellen dat wetenschap vrolijk, kunst moet worden. Tot dat
Nietzscheaansee besef zal de Bree komen. Als leerling van Bint tijdens de
uitoefeningg van Nietzscheaanse tucht.122
Inn de laatste twee citaten staan twee oordelen van de Bree met
betrekkingg tot zichzelf: Hij is zeer tevreden over zijn inleiding en hij vindt
zichzelff vrijwel a-seksueel. In de loop van de roman zal de Bree beide
standpuntenn herzien. Zijn a-seksualiteit betwijfelt hij al snel, na een

Vergelijkk hoofdstuk zeven over de tucht van Bint en de tucht bij Nietzsche.
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ontmoetingg met de werkster, 'het schepsel', waargenomen door een
spottendd toekijkende, inwijdende Bint;
Dee sensualiteit van het schepsel trok hem. A-sexueel was hij?
Morgenn brengen. En hij dacht anders over Bint. (43)
Aann het einde van het schooljaar moet hij zijn oordeel werkelijk
veranderenn na de mededeling van To Delorm dat ze zich verloofd heeft:
Inn zelfspot herwon hij met een paar uur zijn flinkheid. Hij asexueel?? Nog al een mooie jongen. (103)
Wanneerr hij, na het schooljaar in de grote vakantie, zijn werk weer inkijkt,
herziett hij ook zijn oordeel over de inleiding:
Alss een ander las hij de inleiding over Anna Maria van
Schuurmann en de labadisten. Hij had er niets meer aan
gedaan,, niet naar omgekeken, niet over gedacht, al deze
maanden.. Het was heel vreemd. Het was vreemd omdat het
zooo onbenullig was. Of het was niet eigenlijk onbenullig, want
err waren hier en daar wel goede gedachten, maar het was
gebrekkigg gezegd. Men hoefde niet altijd wat nieuws te zeggen,, men zei het maar in het geluid van zijn tijd. (117-118)
Dee Bree blijkt veranderd door de omgang met de school en het
tuchtsysteemm van Bint. 'Als een ander* leest hij zijn tekst en hij leest die
ookk anders. Hij vindt zijn inleiding 'onbenullig' of eigenlijk 'gebrekkig
gezegd',, hij hoort er niet meer 'het geluid van zijn tijd' in en zijn tekst
blijktt te gaan over Anna Maria van Schuurman en de labadisten. Hij leest
nuu in zijn tekst dat Van Schuurman uiteindelijk van haar geleerde carrière
afzagg om onvoorwaardelijk volgeling te worden van de religieuze leider
Jeann de Labadie. Zijn 'blik op de feiten' is veranderd, om met Bordewijk
zelff te spreken.123
1233
Smulders 1986 wijst op parallellen in deze situatie: bij voorbeeld onder invloed van Bint overkomt aan
dee Bree wat zich aan zijn studieobject voltrok onderde invloed van Jean de Labadie. Ik formuleer de
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Evenn verder lezen we:
Maarr hij was dan toch de vader van dit kind, hij hield ook van
zijnn leelijke kind, hij vernietigde het niet dramatisch, hij stopte
hett eenvoudig weg. Hij zou er later wel eens naar omkijken, er
konn misschien nog iets uit groeien. (118)
Inn deze roman heeft directeur Bint een dochter over wie slechts in
negatievee en kleurloze termen van plicht wordt gesproken. Een leerling
vindtt de dood over wie directeur Bint zeif niet dan onverschillig en
onbarmhartigg spreekt. De Bree spreekt daarentegen in opvallend
emotionelee termen over zijn geesteskind, 'hij hield ook van zijn lelijke
kind'' en in even opvallend dramatische, die naar de dood van de leerling
vann Beek lijken te verwijzen: 'hij vernietigde het niet dramatisch'. De Bree
blijktt niet alleen in gestalte, leeftijd, verbeelding, seksuele beheersing en
overigee tuchtbeoefening maar ook in karakter, een tegenstelling tot Bint
tee zijn.
Hijj heeft zijn relatie tot zijn geesteskind, tot de wetenschap, herzien
enn dat niet alleen. Hij ziet nu ook in dat nog een jaar leerling-van-Bint-zijn
goedd voor hem is, omdat de uitoefening van tucht hem al meer inzicht in
zichzelff heeft opgeleverd, hem duidelijk heeft gemaakt dat hij niet aseksueell is, en dat hij van deze school van tucht ook kan leren het geluid
vann zijn tijd echt te verstaan: 'Zijn eerzucht was de wetenschap' (37)
heettee het eerst, nu heeft hij ingezien:
Hett beste wat hij had was zijn wil, een sterke wil in het
gedrongenn lichaam, een wil niet tot bespiegelen, maar tot
maatschappelijkee actie. (119)
Nogg een jaartje tuchtuitoefening en de Bree is helemaal volwassen. Los
vann beide objecten van zijn aandacht, Bint en Anna Maria, zal hij niet
langer,, fanatiek, alles op één kaart zetten. Fantasie en werkelijkheid,

uitkomstt van de vergelijking liever anders. De overeenkomst treft veeleer Bint. Het is Bint die zich
definitieff terugtrekt en verder afziet van zijn ambitie de school te veranderen en beter te laten aansluiten
'aann de eischen van de maatschappij.' (72) Zie ook Bordewijk Het Vaderland 5 april 1935.
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denkenn en kijken, bewustzijn en ervaring, zullen in eikaars verlengde
liggenn en elkaar niet meer uitsluiten en verdringen: 'Historicus en
kunstenaarr één'(118), zal hij zijn. 'Denken in de breedte' zal hij hebben
geleerd. .
Annaa Maria en Bint, de Bree's voorbeelden, zijn zelfgekozen
geestelijkee ouders, trekken zich beiden terug, maar pas na een
werkzaamm maatschappelijk leven waarbij wat Bint betreft het onderwijzen
vann zelftucht en wat Anna Maria betreft geleerdheid een hoofdrol
gespeeldd heeft, en na een prinicipiële beslissing van Bint om zich los te
maken,, van Anna Maria om zich te binden. De Bree zal aan zijn
geesteskindd anders dan Bint aan zijn dochter, persoonlijke zorg geven,
dee inleiding over de geleerde vrouw Anna Maria van Schuurman zal hij
opnieuww schrijven vanuit een creatieve verbeelding en een meer
realistischh inzicht in vrouwen en in wetenschap. Misschien zal hij zelf ook
eenn relatie kunnen aangaan meteen werkelijke vrouw?
DeDe Bree en zijn gedroomd gevecht
Rechtlijnigg op weg naar een school waar de Bree een jaar wil gaan
werken,, een school waar 'kerels' gemaakt worden, gaat de Bree, de Bree
zijnn denken, een gevecht aan met een 'boersche reuzin'. Dat gevecht
wijstt vooruit naar het gevecht dat dit schooljaar zal zijn, een gevecht met
dee klas 'de hel'. Als dit een gevecht is in de fantasie als tegenhanger van
eenn gevecht in de werkelijkheid, wat is dan de inzet, wat de uitkomst?
Dee confrontatie met de eerste vrouwenfiguur, de 'boersche reuzin',
diee haar werkelijkheid aan de Bree's fantasie ontleent, staat als
'voorpostgevecht'' expliciet symbool voor wat zich in het verhaal met de
Bree,, met zijn denken, zal afspelen. De relatie tot de laatste vrouw, die
zijnn bewuste gedachteleven bepaalde: de Bree's visie op Anna Maria van
Schuurmann en zijn dissertatie daarover, is aan het einde van de roman
veranderd.. Zo hebben we gezien en zo wordt ons, ook expliciet, door de
vertellerr meegedeeld. Hij moet historicus en kunstenaar zijn om over
haarr te kunnen schrijven in de geest van zijn tijd.
Hett lijkt plausibel dit gewonnen inzicht in verband te brengen met
dee Bree's gevecht tijdens het schooljaar. Een gevecht dat opgevat moet
wordenn als een krachtmeting:
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Hijj dacht aan de school. Het was wel wenschelijk zijn kracht te
metenn met de werkelijkheid. [...] De Bree barstte van kracht.
Hett kon niet alles afgeleid worden in de kanalen van het
schrijfwerk.. Daarom was de school goed voor een schooljaar.
Hijj had er over gehoord, - déze school wilde hij meemaken.
Voorr één jaar. (38)
Bordewijkk heeft de jonge historicus een fantasieleven toegedicht waarin
eenn krachtmeting met de elementen regen en wind, per definitie
primitievee krachten in de natuur, als een gevecht met een hem
overvallendee 'boersche reuzin' wordt beleefd. Dat dit beeld projectie
illustreertt van eigen onbewust als overmachtig beleefde driften is geen
'realistischee reductie' en allerminst in strijd met een opvatting van het
verhaall van de Bree als een groteske, een literaire uitvergroting. Niet de
romann als geheel is grotesk, zoals Ter Braak in zijn bespreking
suggereerde,, maar het verhaal van de Bree, zoals ook het verhaal van
zijnn tegenspeler en inwijder, de fanatieke, gevoelloze Bint. De
overdrijvingg eigen aan de groteske wordt in het geval van de Bree
gemotiveerdd dooreen, door verdrongen seksualiteit beheerste, fantasie.
Inn de roman wordt met behulp van negen geschematiseerde
vrouwengestaltess het verhaal verteld van de bewuste ontwikkeling van
dee Bree en ook het psychomachische verhaal van de onbewuste
persoonlijkee ontwikkeling van de Bree onder invloed van de uitoefening
vann Bintiaanse tucht onder leiding van zijn inwijder Bint. De Bree leert
inzienn dat het vrouwelijke niet het volledig mythisch andere is, maar het
anderee van zichzelf.
Dee Bree ontkent gevoelens, de overmachtige seksuele gevoelens
enn zijn angst en onzekerheid van jonge leraar. Als hij voor een bewuste
krachtmetingg staat met pubers op een beruchte school, komt het
verdrongenee in zijn verbeelding te voorschijn in de vorm van een
kolossaall vrouwspersoon.
Behalvee cliché-opvattingen over mannen en vrouwen en de
omstandigheidd dat de Bree nooit met vrouwen heeft verkeerd: 'Hij was
nooitt in de buurt geweest' (57), heeft de verteller nog een persoonlijk
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motieff voor de Bree achter de hand als mogelijke verklaring voor de
angstt voor de klas en ook voor zijn angst voor seksualiteit: de Bree is
klein.. Wanneer de Bree de symbolische krachtmeting met de hel aangaat
inn de vorm van een handdruk, wordt hij als volgt gepresenteerd: 'De
Bree'ss niet groot, athletisch lijf bezat een macht van kracht.' (14) In het
nieuwee schooljaar, bij de hernieuwde confrontatie met de hel, overdenkt
dee Bree: 'Hoe had hij als een nietig manneke zich een houding kunnen
gevenn tegenover dezen?' Pas aan het einde van het schooljaar durft hij
bewustt zijn geringe gestalte te erkennen en zich achteraf deze vraag te
stellen.. (124)
Hett antwoord moet zijn: door verdringing, projectie en compensatie.. Schaamte en angst om de eigen minderwaardigheid projecteerden
zichh in een beleving van de teerlingen als primitieve hellemonsters tegen
wiewie hij zich vervolgens als Joris tegenover de draak dapper te weer stelt,
daarbijj de eigen angst net zo grotesk in krachtvertoon compenserend als
zijnn seksualiteit in de fantasie. De Bree's optreden in de werkelijkheid en
zijnn gedachten- en gevoelsleven spiegelen elkaar en vullen elkaar aan.
Dee inzet van het gevecht is de vorm die de opposities van bewust
enn onbewust, cultuur en natuur, werkelijkheid en fantasie in de Bree
zullenn aannemen. Deze opposities, zichtbaar geworden in fantasie en
waarnemingg van een reeks vrouwen door de Bree, vormen een
verborgen,, psychomachisch, thema van de roman.
DeDe Bree en zijn muzen: is de droom een strijd?
Inn het licht van het voorafgaande kan nu tenslotte worden bezien hoe de
wereldd van vrouwen waarover de Bree zijn gedachten laat gaan en
waardoorr zijn denken zal veranderen, is opgebouwd, hoe de Bree zijn
blikk daar beweegt, hoe binnen het paradigma van de negen vrouwen de
individuenn door overeenkomst en verschil betekenis krijgen.
Dee boerse reuzin zonder naam en Anna Maria van Schuurman
zonderr lichaam bepalen in onderlinge oppositie de thematiek van de
reekss vrouwen die de tuchtthematiek van de roman, completeert met
seksualiteitt en de lichamelijkheid van vrouwen. De eerste vrouw bestaat
slechtss in de Bree's individuele fantasie als subject van wat hij onbewust
heeftt verdrongen: zijn seksualiteit, zijn angst en gevoelens van
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minderwaardigheid.. De wind in de vorm van een boerse reuzin heeft zich
vann de lichamelijke natuur van de Bree meesteres gemaakt. Anna Maria
vann Schuurman daarentegen beheerst lichaamloos en bewust gekozen
dee Bree zijn bewuste leven, zijn denken. Zij is een beroemde vrouw in de
algemenee en vaderlandse geschiedenis, zij maakt deel uit van de
Europesee cultuur en van een voorbij bestaan.
Hett zwarte 'schepsel' en de 'harpij' worden beiden met het woord
datt hen aanduidt, negatief geconnoteerd. Beiden staan ook, zij het
impliciet,, in onderling weer verschillende, seksuele betrekking tot een
man.. Het 'zwarte schepsel' is de minnares en de 'harpij' de echtgenote,
vann de ook kwalijke, karakterloze 'beurschen' conciërge met het 'zware
lichaam'.. Zij blijven zonder naam. Twee andere vrouwenrollen, moeder
enn weduwe, worden vervuld doorr de dochter van Bint. Deze 'grijze vrouw'
(129)) blijft verder even kleur- en naamloos als het zwarte schepsel en de
harpij.. Als de Bree haar later ontmoet dan is het slechts omdat hij Bint wil
zienn en omdat zij de instructie heeft gekregen hem de deur te wijzen. 'De
grijzee vrouw leek op Bint'. (129) Als dochter en weduwe vormt zij de achtergrondd van de karaktervolle maar doodse Bint, 'droog, rietmager,
kaarsrecht'' (10), die, in seksuele onthouding, ook in zijn relatie tot haar
enn haar kinderen zijn tuchtprincipe uitleeft. Zowel de conciërge als Bint
hebbenn greep op hun relaties met vrouwen, zij het in onderlinge oppositie;; Bint bespeelt bovendien met de werkster de seksualiteit van de
conciërge. .
Vann de drie leerlingen, voldoen de twee kleine en goed-ogende
zusjess Kret, ook onderling weer heel verschillend, aan de Bree's maatstaf
vann vrouwelijkheid. Maar dat die maatstaf niet deugt, stelt de Bree vast
alss hij hun schrift bekijkt:
Hijj zag het schrift langzaam ontstaan, dat raadselachtige,
eigenstee wellicht van den mensch. Het trof hem dat hij dit niet
verwachtte.. Het madonna-tje zette zeer leelijke hanepooten,
haarr zuster schreef rustig kleurloos. (24)
Zoalss hij in het kleurloze rustige schrift van Stientje het 'leutige' van haar
'bruine'' 'krullen' en de 'vonkjes' van haar ogen lijkt te missen, als
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'eigenstee wellicht', verwachtte de Bree waarschijnlijk rijke en beschaafde
rondingenn in het schrift van Mabelle. De onbeschaafde 'zeer leelijke
hanepooten',, confronteren hem weer met een te eenvoudig, te
regelmatigg opgebouwd verwachtingspatroon dat niet op ervaring is
gegrond. .
Datt verwachtingspatroon wordt door de verschijning van Schattenkeinderr in zijn geheel naar de prullenmand verwezen. Bij haar klopt
niets.. Ze is ongewoon, abnormaal, 'stuitend'. Maar toch, vanaf zijn eerste
blikk is zij voor de Bree 'de vrouw', vertegenwoordigt zij de soort die hij
juistt in haar algemeenheid koestert met 'grenzeloze bewondering'. Deze
leerlingee openbaart aan de Bree volledig zijn innerlijke tegenspraak,
dwingtt hem voortdurend tot waarnemen en tot herzien van zijn waarden.
Leraress en collega To Delorm tenslotte gaat als een frisse wind
doorr zijn normenstelsel. Zij brengt de beweging die daarvoor nodig is. De
Breee beseft het al gauw in de kerstvakantie:
Zijnn bewondering van To Delorm was er een van man tot
vrouw.. Hij voelde dat heel goed. Het bestaan kon toch wel
beterr zijn dan op zoo een kamer vol rook. Maar met To
Delormm toch niet. Hij gooide de theorie van zijn a-sexualiteit
mijlenn ver weg. Maar met To Delorm zou hij toch nooit
trouwen.. Als hij haar vroeg te trouwen zou ze hem zien
aankomen!! En hij haar! (57-58)
Datt de tekst dit als een ontwikkeling van het onbewuste gemoed
presenteertt blijkt uit wat onmiddellijk voorafgaat: de mededeling dat hij in
dee vakantie zijn draai niet kan vinden, zich verveelt en zich slecht
verzorgt,, ter compensatie nat gaat roken, midden op de dag in slaap valt
enn geen seksualiteit denkt te ervaren.
Werdd hij wakker, dan had hij gedroomd, hij wist niet wat, en hij
bekeekk bevreemd zijn twee vechtvuisten. Langzaam spanden
zijj zich los. Als het bestaan geen strijd is, is het dan de
droom?droom? dacht hij. En hij begon weer te geeuwen en nat te
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rooken.. Zijn kamer zag blauw, zijn kostbaas kuchte met
nadruk. .
Hijj dacht weleens aan de werkster. Het was niet zozeer dat hij
niett taalde naar vrouwen. Hij was nooit in hun buurt geweest.
(57;; mijn cursivering)
Mett de zin die als motto boven dit hoofdstuk is geplaatst: 'Als het bestaan
geenn strijd is, is het dan de droom?', geeft Bordewijk aan zijn personage
dee sleutel tot zijn existentie. Interessant is in deze tekst vol verwijzingen
naarr een mogelijke seksuele relatie de zin die, volgt op de geciteerde.
'Enn hij begon weer te geeuwen en nat te rooken.', waarin het 'geeuwen'
dee behoefte om nat te dromen verraadt. De behoefte om in de slaap nat
tee dromen is hier verstopt in de verschuiving nat roken/dromen. Trucs uit
Freudss woordgrappenwinkel, die woordfetisjist Bordewijk wel moeten
amuseren. .
Opp het besef dat hij zich tot de werkster seksueel aangetrokken
voeltt en dat hij To Delorm als vrouw bewondert, volgt: 'Hij was nu wel wat
klaarder.. Maar hij bleef toch lui en zette alleen vuisten in zijn slaap.' (58)
Dee strijd om zijn seksueel bewustzijn is nog niet helemaal gestreden.
Dee lezer begreep al eerder tijdens de vergadering voor het
kerstrapportt dat er iets aan de hand was. De Bree besteedt dan erg veel
aandachtt aan To:
Hett was in de leeraarskamer gauw rookerig. Ze rookten niet
terwillee van de vrouw. De vrouw rookte een sigaret. De Bree
hadd To Delorm weinig ontmoet. Hij bekeek haar goed. Hij
dachtt aan zijn studie over de geleerde vrouw. Zij was resoluut,
maarr niet heerschend. Naast Bint was een heerscher
ondenkbaar.. Zij was naar geijkte maat niet mooi. Zij had een
frischee stem, krachtig, niet kinderlijk. Zij was de eenige die
lachte.. Daarvoor misschien was ze vrouw. Zij had nu en dan
eenn brillanten glimlach met hagele tanden in een wijden
mond.. Zij had de virtuositeit der vrouw om te glimlachen
zonderr innerlijke vroolijkheid, en toch natuurlijk. Zij was een
completee vrouw. Zij was de tooi dien de vergadering behoefde
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omm niet te ernstig te zijn. Zij was buitengewoon, De Bree
keerdee telkens tot haar terug. Soms lichtte de schemering öp
vann haar brille. Hij moest denken, dat dit Bint in zijn hart niet
ongevalligg zijn kon. (48)
Gedurendee het kijken verandert de Bree's waardering van lerares To, die
doorr de tekst net als leerling Schattenkeinder ook 'de vrouw* genoemd
wordt.. Hij neemt afstand van de 'geijkte maat' en relativeert: 'misschien'
'nuu en dan'. Tenslotte blijkt To Delorm 'een complete vrouw' en
'buitengewoon'..

De

Bree

bewondert

én

'individueel'

én, bijna,

'grenzeloos'.. Het licht van haar verstand en van haar tanden, haar 'brille',
doett 'soms' de 'schemering' oplichten. De 'del' en de 'lor* uit Delorm lijken
plaatss te maken voor het goud, - de /'or- dat ook kan schemeren in de
klankk van die naam. To completeert de vergadering als sieraad naar
lichaamm en geest, en met een lach. 'De Bree keerde telkens tot haar
terug'.. Hij kijkt steeds weer naar haar: To Delorm lijkt zijn maatstaf
geworden.. Zij completeert ook de reeks vrouwen: zij is in haar
volledigheid,, in haar combinatie van lichamelijke en geleerde volwassen
vrouww zijn nieuwe maat geworden; zij heeft met haar naam: Delorm - de
normm versteld.
Watt houdt de nieuwe norm in? Welke eigenschappen treffen de Bree als
maatgevend?? Zelfbewust, beslist en niet autoritair gedraagt To zich,
maarr het natuurlijk lachen en geestig spreken uit de grote mond met
hagelwittee tanden bekoren de Bree het meest, dat wekt zijn bewondering.
Zoo is ze 'compleet' en completeert ze. Zij maakt van de tegenstellingen
tussenn bewust en onbewust, cultuur en natuur, verbeelding en
werkelijkheidd een spontaan levende, een lachende eenheid.
Maarr geheel bewust is de Bree zich dan nog niet van zijn
ontwikkeling.. Voorlopig projecteert hij zijn verliefdheid op de 'superieure'
Bint,, dicht hij hem de genegenheid toe die hij zich zelf niet toe lijkt te
staan.. Aan Bint die hij later 'ontzaglijk' (41) zal vereren. In de extreme
maatt van bewondering en verering lijkt de Bree nog onvolwassen, ziet hij
eenn complete vrouw als 'buitengewoon' alleen op haar plaats naast een
'superieure'' Bint.
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Daardoorr laat hij zich verleiden om bij de stemming over van Beek
niett af te gaan op wat hij zelf als juist ervaart, niet op het pleidooi van
Ridderikhof,, de lichamelijk zwakke maar geestelijk sterke collega. Hij laat
zichh leiden door het woord van Bint, ondersteund door To Delorm. Bint
reageertt niet op het pleidooi van Ridderikhof. Hij reageert alleen, zoals
wee zagen in het vorige hoofdstuk, op het argument van Keska dat van
Beekk dreigt met zelfmoord. Ik citeer deze passage nog een keer, nu met
hett oog op de positie van To Delorm:
-- Hij dreigt? vroeg Bint effen.
-- Nu ja.
-- Hij moet doen wat hij niet laten kan.
Ditt zei To Delorm. Het klonk de Bree hard uit den fraai
gegarneerdenn mond. Hij merkte het van zichzelf. Hij voelde
datt hij toch nog niet zoo was doorijzerd als de meesten.
-- Er is geen reden iemand te sparen die zelfmoord aankondigt.. Waar gaan we heen. Dit zei Bint.
Hett was beslissend voor de Bree. (51)
Bewonderingg is nog niet in evenwicht met een kritisch zelfbewustzijn. De
'complete'' vrouw heeft als maatstaf nog geen kritische, complete en
completerendee man als partner.
Aann het einde van het schooljaar moet de Bree afstand van haar
doen.. Pas dan geeft hij een beetje aan zichzelf toe dat hij verliefd was, hij
lijktt zelfs jaloers. To verlooft zich, ze vraagt de collega's te raden met wie.
Collegaa Keska suggereert Bint.
Nuu lachten allen, ook To Delorm.
-- Ik heb een kletsvraag gedaan, zei To Delorm, jullie kent hem
niet. .
Dee Bree kon vrij natuurlijk meelachen. Het zat God zij
geprezenn heelemaal niet diep. Maar na Keska's lompigheid
hadd To Delorm gebloosd, haars ondanks. Dat deed hem
tochh even pijn. (103)
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Aann het begin van het nieuwe schooljaar trekt Bint zich terug, uiteindelijk
omm de dood van van Beek. Als de Bree na die mededeling voor het eerst
weerr voorde hel zit, lijkt het uur der waarheid gekomen.
Naa de nare uren wilde de Bree hier even komen rusten, tot
kijken,kijken, tot denken.
Hijj zag meer dan hij eerst had gezien. Hun verandering was
fenomenaal.. Zij waren nu den ondankbaren leeftijd te boven,
zijj waren vermenschelijkt. Hij had hen misschien in den
aanvangg te fantastisch gezien? Waren zij nooit zulke
monsterss

geweest?

Maar ja,

het

kon

niet

worden

geloochend,, zij waren gerijpt. Het lag op de gelaten, dat wat
denn mensch tot het belangrijkste scheppingsverschijnsel
maakt,, het menschelijke. Het stond groot geschreven voor
zijnn oogen.
Schattenkeinderr bleef een sloddervos met piekhaar, een
eeuwigg kauwende mond. Maar hij had nooit haar oogen
gezienn blauwgrijs, meer blauw dan grijs, echte vrouwenoogen,
haastt mooi, haast boeiend. (125; mijn cursivering)
Hett kan niet worden geloochend. Ook de Bree is veranderd. De norse,
rechtlijnigee hoekigheid van zijn denken is verdwenen: hij loopt in het
nieuwee schooljaar langs een omweg naar school.124 De kleurrijke
levendee werkelijkheid

is zijn geometrische

zwart/wit

denkwereld

binnengekomen.. Als uitkomst van het gevecht, zijn de waarden van de
Breee veranderd, het raisonneren is geworden tot kijken en denken. Zijn
blikk is verruimd: hij heeft ook oog gekregen voor de ogen van
Schattenkeinder,, zij is een persoon geworden. De Bree zijn denken is de
Breee geworden.
Tijdenss het schooljaar heeft de Bree al heel wat aandacht aan
Schattenkeinderr besteed. De korte roman van 122 pagina's telt 14
passagess over haar. Haar onbeteugelde emotionaliteit: 'gierend grienen',
'proesten'' onbeheerst gedrag: de mond 'geulde', 'aanhoudend kauwen',

Vergelijkk ook Bulte 1989:33.
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'zatt haar schrift zeer te vlekken' en slordige uiterlijk: 'sloddervos',
'ragebol',, 'tien toppen zaten dik onder den inkt' - trekken steeds weer de
Bree'ss gefascineerde aandacht. Na de kerstvakantie en na de zelfmoord
vann van Beek, tijdens de opstand neergeslagen door de hel, maakt ze
bijzonderee indruk:
Schattenkeinderr was een furie met haar kapotte tasch vol
kapottee boeken. De standhouders schroomden tegen haar
tete vechten. De tasch bonsde op hun hoofden. Eindelijk sloeg
dee tasch op een hoofd te barsten. De geschonden boeken
vlogenn rond. Het publiek stond krom. Nog sloeg ze met de
flardenn van de tasch. (63)
Spontaann en solidair toont ze zich steeds weer en tijdens de fietstocht die
dee Bree met de helft van de hel in de Paasvakantie maakt, wel in het
bijzonder.. In haar kamertje alleen wit ze de deur op een kier open. Ze wil:
[...]] zo dicht mogelijk bij de anderen zijn. Zij had dit den
vorigenn avond gezegd, stuntelig, zonder valsche schaamte,
hett had de Bree wel even gepakt. (84)
En,, als de twee spelbrekers opduiken, die in strijd met de afspraak het
oorspronkelijkee plan toch hebben uitgevoerd, slaat ze erop los:
[...]] Schattenkeinder was al weg. Ze was spontaan, ze was
vrouw.. Ze was zoo spontaan dat ze de Bree vóór was. De
tweee waren nu dicht genaderd, fietsen aan de hand.
Schattenkeinderr vloog toe, grienend. Krabben, oorvegen. De
fietsenn rinkelden neer. Ze beschermden hun hoofden met
hunn handen. Ze konden toch geen meisjes slaan. Het was
eenn groote vernedering in het openbaar te worden geslagen
doorr een meisje, met je beiden nogal. Schattenkeinder had
henn nu in hun naaren, zoo sterk, dat ze de koppen tegen
elkaarr kon bonzen. (95)
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Schattenkeinderr stelt een nieuwe norm: ze vecht en ze is slordig maar ze
iss spontaan, gevoelig en solidair. De jongens uit de hel, de duivels,
gedragenn zich galant. Ze flankeren haar bij de opstand, Van den
Kargenbonkk blaast haar regelmatig trouwringen van sigarettenrook toe
enn tijdens de fietstocht rijdt ze nooit alleen. Ze lijkt voor de hel wat To
Delormm is voor het docentencorps. En lijken gedrag en uiterlijk van de
duivelss nu nog primitief, de Bree is ervan overtuigd dat de stalen tucht
daaruitt het individuele en krachtige tevoorschijn zal roepen en vorm
geven.. 'Ze waren kerels allen, zij zouden reuzen worden.'(125)
Schattenkeinderr zal in het laatste jaar van de Bree vast ook een
voornaamm krijgen. Als voorbeeld zal zij de Kinder der Schatten' de
kinderenkinderen van de schaduw, ongeziene, onaanzienlijke vrouwen, in het licht
doenn treden. Naast de kerels wil de Bree een vrouw zien staan, naast
reuzenn een reuzin.

Conclusie Conclusie
Inn het vorige hoofdstuk was er het verhaal van de groteske pedagogische
verhandelingenn van de onbarmhartige handelsschooldirecteur Bint die in
dialoogg lijkt met zijn tijdgenoten. In de keuze van de school, een
handelsschooll in een volkswijk, kon de lezer op de achtergrond een
onbarmhartige,, onverschillige samenleving een rol zien spelen. In dit
hoofdstukk is er het grotesk en psychomachisch ontwikkelingsverhaal van
zijnn tegenspeler, de jonge leraar en historicus de Bree. Hier spelen op de
achtergrondd

verdrongen

seksualiteit

en

gevoelens

van

fysieke

minderwaardigheid.. Pas door zijn seksualiteit en zijn gestalte te
erkennen,, kan de Bree waardig mens worden en uiteindelijk als
historicuss en kunstenaar zijn dissertatie schrijven in de geest van zijn tijd.
Inn het pedagogisch systeem van tucht en psychomachisch in een eigen
persoonlijkee wereld van seksuele zelftucht is Bint de inwijder van de
Bree. .
Datt de mens als paar is bedoeld, is het ideomachische idee dat
hierbijj verborgen als drijfveer werkt, sterker dan de tucht. Bint is daarbij
geenn voorbeeld. Bint is voorbeeld voor de beoefening van de tucht. De
kleurlozee doodsheid van zijn fanatieke tuchtopvatting die zijn particuliere
levenn doortrekt, heeft hem te ver doen gaan. Daarom treedt hij terug. Ten

kostee van de genegenheid voor zijn school, voor de hel. Dat ziet de Bree
in.. 'Bint koos tussen Bint en Bint zijn systeem'. (126)
Inn het volgende, zevende hoofdstuk worden de intertekstuele relaties in
BintBint onderzocht.

