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Hoofdstukk 7
IntertekstualiteitIntertekstualiteit in Bint
.... the historical sense involves a perception
nott only of the pastness of the past, but of
itss presence; the historical sense compels a
mann to write not merely with his own
generationn in his bones, but with a feeling
thatt the whole of the literature of Europe
fromm Homer and within it the whole of the
literaturee of his own country has a
simultaneouss existence and composes a
simultaneouss order.
T.S.Eliot:: 1958:25
Genauso,, wie die soziale Bedingtheit des
Subjektss und der Dialogizitat die
Autorintentionn uberschreiten kann, so kann
auchh die Geschichtlichkeit des Verstehens
imm Rücken der Autorintention zu unvorher
geschehenenn Sinnmomenten fiihren:
Ralff Grüttemeier 1993: 778.

Inleiding Inleiding
Intertekstualiteit,, creatieve verwijzingen naar relaties met andere
literairee werken of genres, is in elke literaire tekst werkzaam. De traditie
maaktt altijd mede de dienst uit. Waar auteurs met de traditie willen
breken,, waar moderniteit aan de orde is, zijn die onvermijdelijke
bandenn extra interessant. Hoe wordt er afgeweken, welke band
verbrokenn en welke weer opgenomen? De allusies lijken soms
onmiskenbaarr door de auteur bedoeld, soms kan een tegendraadse
lezingg onbedoeld verbanden aan het licht brengen. Het is de lezer die
beslistt dat en hoe het nieuwe werk in het bestaande zijn plaats krijgt, of
allusiess soms illusies blijken. De aard en de rijkdom van nieuwe
gezichtspuntenn en verbindingmogelijkheden zijn graadmeters voor het
belangg van het werk.
Voorr een tekst als Bint die langdurig werkzaam is gebleken
binnenn de Nederlandse cultuur is onderzoek naar de werking van
intertekstualiteitt van extra belang. Bints plek in de geschiedschrijving is
medee afhankelijk van de plaats die de roman in de traditie heeft
ingenomen.. In dit hoofdstuk is aan de orde hoe intertekstuele
verbandenn de moderniteit van de roman benadrukken en hoe de
Europesee literatuur in deze roman eigentijds tot leven komt. Aandacht
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voorr het open en dialogisch karakter van intertekstualiteit geeft zicht op
dee dynamiek van leesstrategieën en van betekenisgeving en kan zo bij
uitstekk de plaats van deze tekst binnen de Nederlandse literatuur
verhelderen. .
Behalvee intertekstuele verbanden met genres en individuele
historischee en moderne werken zijn er in Bint vanaf het allereerste
beginn interculturele verwijzingen naar andere moderne kunst- en
communicatievormen,, naar zending en getuigenis.

De ondertitel

'romann van een zender* die de roman als literaire vorm apart zet,
verwijstt naar verkondiging en moderne zendapparatuur. De eerste
alineaa legt, mede door het ongebruikelijk kort en beeldend proza, het
verbandd

met

de

avant-garde,

suggereert

moderne,

abstracte,

schilderkunstt met strakke rechte lijnen en cirkels. De tweede zinspeelt
ookk op muziek. Het militaire ritme van de beide alinea's waarin de Bree
opp de school toeloopt, roept de verzuchting van Van Deyssel in
herinnering:: 'Ik houd van het proza dat als een man op mij toekomt',125
Wanneerr Bint onder verwijzing naar een nog niet geïdentificeerd antiek
onderwijssysteemm spreekt van 'den cirkelgang te durven gaan' lijkt de
stemm van Nietzsche en zijn eis van 'Umwertung aller Werte' mee te
klinken.. Wanneer Bint de Bree zijn eerste klas aanwijst, herkent de met
dee bijbel vertrouwde

lezer in zijn tekst

'Nu ga.' (11)

de

zendingswoordenn van Christus, en wanneer de Bree de treden naar
zijnn klas afdaalt en zich voelt als betrad hij de hel, dan denkt de lezer al
gauww aan Dantes afdaling. De korte hoofdstukjes voorzien van titels
doenn denken aan filmisch gemonteerde scènes. Deze verwijzingen
plaatsenn de roman in een breed cultureel verband, dat per geval
specifiekee interpretatie verdient.
Bepalendd voor de werking van intertekstualiteit en een
noodzakelijkk aspect bij de toepassing van het begrip voor het geven
vann betekenis, zijn dan ook de plaats en de context waarin de lezer de
allusiee aantreft. Om de zojuist genoemde gevallen nader in te vullen,
dee ondertitel van Bint, 'roman van een zender', brengt door de positie
buitenn het verhaal de roman meteen in verband met de beide zeer

Vann Deysse! 1894:87.
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kortee voorgangers Blokken en Knorrende beesten. Deze romans,
respectievelijkk over de mislukking van een heilstaat en over auto's in
hett hoogseizoen van een badplaats, stelden in hun extreem afwijkende
vormm en inhoud de roman als literair genre ter discussie. Met de
interpretatiemogelijkhedenn van 'zender1 wordt gesuggereerd dat Bint
zall gaan over een radiozender of een geloofsverkondiger, waarmee
tekstt en communicatie in de ruimste zin, verkondiging, centraal worden
gesteld. .
Inn de allereerste zin van het eerste hoofdstuk introduceert de
vertellerr zijn hoofdpersoon kubistisch verdubbeld. Het denken van de
BreeBree als apart personage afgesplitst, neemt vervolgens zijn lopen door
novemberweerr waar als een voorpostgevecht met een overmachtige
boersee reuzin. De lezer krijgt zo meteen vanaf het begin een
psychologischh mode! voor deze protagonist aangeboden, verpakt in
eenn verwijzing naar de techniek van de avant-garde. De Bree denkt
immerss in gevechtstermen. Dat doen ook de futuristen. De verteller
levertt psychologisch commentaar en maakt het mogelijk door de Bree
eenn jonge futurist te zien schemeren. Wanneer deze later in het
hoofdstukk als Dante naar de hel afdaalt, kunnen we als lezer de
avonturenn van de Bree in het licht van Dantes tocht gaan zien. Het
systeemm van schooldirecteur Bint aan wie de roman zijn titel ontleent,
'hett oude systeem van macht en van vrees' (11), is naar diens eigen
zeggenn 'een cirkelgang'. De cirkelgang naar een voorchristelijke cultuur
diee Nietzsche van de westerse cultuur eist na de dood van God, lijkt
hierr te vragen het systeem van Bint te onderzoeken op overeenkomst
mett ideeën van Nietzsche en het eveneens ter vergelijken met de in
hett 'Nu ga' verpakte evangelische boodschap.
Eenn voorbeeld van het belang van de plaats en de context voor
eenn verwijzing is ook te vinden in het gesprek dat de Bree heeft met de
leraarr Remigius over de moeilijke klas waar hij net heeft les gegeven.
Wanneerr hij over de 'hel' spreekt, zegt Remigius, op de beeldspraak
doordenkend:: Noem je het een hel? ... Niet kwaad ... Ik geloof niet dat
iemandd het hier nog zoo heeft gezien... Een hel, misschien. Misschien
ookk meer een louteringsberg voor den leeraar.'(20) Door deze
combinatiee van 'hel', met de 'louteringsberg' wijst Remigius in directe
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redee de Bree en de lezer op een mogelijk proces van loutering, van
zuivering,, en krijgt

Dantes Divina Commedia ook binnen de

personagetekstt een functie.
Opvallendd is dat dit gebeurt door de leraar met de naam van de
eerstee Nederlands bisschop, de man aan het 'remigium', de
'roeiriemen',, de leraar bij wie de Bree aansluiting zoekt en die hem
informatiee verschaft over Bint en de school. De katholieke jongeren
presenteerdenn zich na het debacle van de eerste wereldoorlog graag
alss vertegenwoordigers van de oude cultuur van eenheid van vóór
verlichtingg en reformatie. In een roman die in De gemeenschap wordt
gepubliceerd,, resoneert de katholieke context van dat tijdschrift
ironischh mee. De algemeen culturele setting van de roman lijkt nu ook
sociologischh bepaald.
Inn het zesde hoofdstuk van de roman, 'Bint', wanneer de Bree
terloopss over de 'hel' spreekt, gaat Remigius er weer op in. 'De hel'
wordtt gethematiseerd als hij de Bree en de lezer suggereert dat Bint
niett gevoelig, niet sensitief is:
-- Ik wou weten wie gisteren na mij les heeft gegeven in de
hel.. Hij zei het natuurlijk.
-- De hel? De hel?... O ja, jij noemt dat zoo. Jij bent
sensitief.... Wel aardig, de hel... Het is geen naam voor Bint.
-- De Bree vroeg geen uitleg. Hij begreep het wel zoo. (32)
Inn hetzelfde hoofdstuk zinspeelt ook Remigius op Nietzsche en wel op
JenseitsJenseits von Gut und Böse. Hij vertelt aan de Bree over Bint, over
dienss introductie van het systeem vijf jaar tevoren, hoe Bint
'onbegrijpelijk'' maar 'superieur' werd, dat het klachten regende van
ouders,, dat het een school van 'onbarmhartigheid' werd, maar 'een
school'.. Ook vertelt Remigius over wat hij van Bints persoonlijke leven
weet,, dat hij zijn dochter in huis heeft genomen met haar kinderen, en
haarr onuitputtelijke schulden afbetaalt. De Bree reageert volgens de
vertellerr met een 'lompe' gemeenplaats: 'Hij moet een goed mensch
zijn.'' 'Ik ben overtuigd', zegt Remigius dan, 'dat goed of slecht voor Bint
niets,, maar dan ook niets beteekent.' En even later: 'Ik vind hem niet
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goedd of slecht, maar superieur.'(33-36) Remigius' belang als informant
enn interpreet is duidelijk: hij zet de lezer op een spoor. De lezer kan het
alss opdracht verstaan de discussie met Remigius aan te gaan en te
beoordelenn

of

het gedrag van

Bint in de roman

inderdaad

overeenkomt,, met wat Nietzsche in Jenseits von Gut und Böse
betoogt. .
Tijdenss zijn tweede les, als de Bree zich al thuis voelt in de
schooll maar in de hel nog geen les geeft, ziet hij, weer in
onmiskenbaree verwijzing, in de lachende granieten mond van de
'sfynx',, de leerling Klotterbooke, de toverspelonk Sesam uit het
sprookjee Ali Baba en de veertig rovers:
Denn kleinen sfynx Klotterbooke nam de Bree toch zeer goed
op.. Twee driemaal spleet een ondoorgrondelijke lach het
graniett scheef in twee. Dan sloot het zich gelijk Sesam
achterr Ali Baba.
Dezee Klotterbooke

infecteerde de hel die hem kort

nagrijnsde,, zonder geluid. De Bree liet het voor wat het was,
naa eenig denken. Hij verbood het grijnzen evenmin als het
ademen.. (41)
Dee Bree denkt even na en reageert niet: het grijnzen is natuur, de klas
kann het niet laten, en hij is als Ali Baba nieuwsgierig naar de schatten
diee deze klas, deze rovers, onder leiding van Klotterbooke, nog
tevoorschijnn zal toveren. De helleklas, zijn louteringsberg, inspireert de
Breee net als het gure novemberweer blijkbaar tot fantasierijk en
beweeglijkk denken.
'Clutterbuck'' is overigens de naam van een van de leerlingen in
dee kostschoolroman Decline and Fall van Evelyn Waugh uit 1928.
P.J.S.. Zwart heeft in 1988 laten zien hoe Bordewijk in Bint van deze
contemporainee

satire

op

het

Engelse

kostschoolsysteem

een

Nederlandss 'anti-parallel' gebruik heeft gemaakt. Zo is de titel Decline
andand Fall, een parodie op The History of the Decline and Fall of the
RomanRoman Empire, geworden tot de bondige Nederlandse tegenhanger
BintBint De Engelse kostschooldirecteur, een inhalige, ijdele, hypocriete
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slappelingg

met

dienstbaarheid

en

kameraadschap

als

opvoedingsidealen,, is veranderd in de beginselvaste, terughoudende
Nederlandsee directeur van een handelsschool Bint. Meer dan
dergelijkee formele antiparallellen biedt de vergelijking echter niet.
Inhoudelijkk staat Bint op eigen benen. De avonturen van de jonge
leraarr Pennyfeather staan 'in geen enkel verband met Bint. Maar,
Clutterbuckk werd Klotterbooke, kunnen wij 'grijnzend' vaststellen.126
Ookk de context van de verwijzing naar het sprookje is
opmerkelijk.. Onmiddellijk na de geciteerde passage volgt:
Hijj liet de deur open. Hij gaf geen les. Den tweeden keer
wass er een vlugge stap. Bint stond vlak naast hem.
Langzaam,, luid, zonder naar Bint te zien, zei de Bree: :
-- Ik tem.
Bintt zei niets. De klas grijnsde. Dit moment vergat de Bree
nooit:: Bint vlak naast hem. Hij had zijn grijze pak met een
vingerr kunnen beroeren.. Later, in zijn ontzaglijke vereering
voorr Bint, overdacht hij graag dit monumentaal moment. (41)
Dee lezer denkt terug aan de ontmoeting met de novemberwind in de
vormm

van

een

overweldigende

reusachtige

boerenvrouw.

Schooldirecteurr Bint lijkt voor de Bree, deze fantasierijke geest en
gemankeerdee wetenschapper, futuristische, gefrustreerde soldaat op
zoekk naar een vaderfiguur, hier in dit 'monumentaal moment' op
tegenovergesteldee wijze ook kolossaal, als een vereerde generaal. En
datt kan de lezer doen denken aan de voorkeur voor Mussolini en diens
monumentalee

architectuur

in

kringen van

sommige

katholieke

schrijverss en futuristen.
Ikk heb al doende duidelijk gemaakt hoe ik als lezer omga met de
allusies:: ik gebruik ze als aanwijzingen, als instructies of tenminste
openingenn voor interpretatie. Gegeven de plaats, de context en de aard
vann de allusie, probeer ik door vergelijking overeenkomst en verschil

Zwartt 1988:37.
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vastt te stellen met de voorliggende tekst, en zodoende de roman
betekeniss te geven.
IntertertekstualiteitIntertertekstualiteit en genre: Bint ais romanexperiment
Blokkenn en Knorrende beesten 127
Bordewijkk was geen vriend van het naturalisme. Een nieuwe, verstrakte
enn versoberde blik op de feiten wenste hij ten tijde van Bint, met
verruimingg van het onderwerp, in bondig expressionistisch en beeldend
proza,, gespeend van psychologische ontledingen en modieuze
woordenrijkdom.. De lezer moest nadenken over zijn romans, de
betekeniss zelf vaststellen. Intertekstuele verwijzingen bieden daarvoor
eenn kader, een netwerk van instructies.
Inn beide voorgaande romans is de revolutionaire moderniteit in
dee wereld aan de orde. Blokken beschrijft de samenleving in een
utopischee heilstaat die het leven van zijn burgers volledig tracht te
beheersen,beheersen, Knorrende beesten, het sprookje van de technische
revolutiee van de iedereen dynamiserende auto tegen de achtergrond
vann een nivellerende samenleving. In beide romans vermengen de rijke
beeldenn techniek en natuur. De heilstaat mislukt doordat hij geen
rekeningg wenst te houden met de individuele aard van zijn onderdanen.
'Enn zij zagen dat wat ordelijk scheen hier en daar de kiemen van
wanordee bloot legde.' (38) Ook 'het kunstleven van de hoogste orde',
vann de auto's, blijkt snel uitgeleefd en 'tot een gammelheid'
ingezonken,, niet perfect. De doodse schaduw van de onontkoombare
oudee kraanwagen 'verduisterde alle wegen.'(67)128
Inn Bordewijks eerste roman treden alleen massa's op, individuen
bestaann slechts uit namen en gecoupeerde teksten, zijn niet
identificeerbaar.. Het traditionele verhaal dat 'unieke gebeurtenissen
vertelt,, waarbij een zekere successie in de tijd als ook de illusie van
eenn waargenomen

realiteit grondbeginselen

zijn',

staat

in dit

romanexperimentt buiten spel. Dupuis heeft in zijn uitvoerig essay
aangetoondd hoe 'bijzonder opzichtig' Bordewijk 'experimenteert met
1277

De citaten uit Blokken en Knorrende beesten zijn genomen uit de uitgave verschenen bij Nijgh en Van
Ditmarr in 1949, omdat Bordewijk sindsdien de drie korte romans tezamen liet verschijnen.
De tekst in deze paragrafen berust op: Dupuis 1976:176-201 en 1980: 27-32; Anten 1996: 56-78.

1288
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verteldee tijd, handeling, personage, opname van de buitenwereld en
stijl'.. De tweede

roman gaat over auto's. De wel identificeerbare

individuenn staan daar voor categorieën uit de nog hiërarchisch
ingerichtee

maar

zich

onder

invloed

van

democratie

en

degeneratieverschijnselenn bij de elite, nivellerende samenleving. In
dezee

roman,

volgens

Anten

'geen

document

van

sociale

geëngageerdheid'' worden 'de betekenisaspecten van geluk en winst
diee Ford verbond aan het begrip "service", geïroniseerd'.129
Bordewijkk draagt Blokken op aan Eisenstein en Einstein. Hij
neemtt Eisensteins montage als technisch middel van de film over, en
mett Einstein wordt de waarneming van zijn individuele aspecten
ontdaan.. In de techniek van het vertellen relativeert hij het standpunt
vann de verteller ten gunste van het algemeen bericht. Knorrende
beesten,beesten, met de opdracht 'Voor mijn vrouw geschreven deze roman
vann een parkeerseizoen' vertoont veel van dezelfde technieken. Ook
dezee roman is opgebouwd uit korte hoofdstukjes, filmische scènes, als
inn vroege film van tussentitels voorzien, die het handelingverloop
doorbreken..

De

tekst

bestaat

ook

uit

korte

zinnen

zonder

verbindingswoorden.. De ontwikkeling die er is, geldt de samenleving
zelf. .
Ookk

inhoudelijk

speelt

Bordewijk

een

afwijkend

maar

betekenisvoll spel met verhaalingrediënten. In Blokken is er 'een
wanverhoudingg 'tussen tekstgedeeltes over de ideale staat en die
hoofdstukkenn waarin 'uitgeweid wordt over onenigheden, verzet,
afwijkingen,, repressiecampagnes,

[en] ondergronds

zondebedrijf

terwijll het thema van de arbeid volkomen ontbreekt en 'in schijnbaar
onschuldigee hoofdstukken' niets anders dan 'een krasse demagogiek'
wordtt behandeld. Dupuis noemt als voorbeeld van het laatste vooral
'hett exploiteren van de ruimteverdeling om de mensen bepaalde
denkpatronenn in te prenten' en bespreekt in dit verband de
constructivistischee bouwkunst die bloeide in de jaren '20 'in de
Europesee avant-garde, in Rusland maar ook in Duitsland met het
Bauhauss en in Nederland met De Stijl.' 130
1299
1300

Anten 1996: 77-78.
Dupuis 1976: 183.
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Dupuiss laat zien hoe Bordewijk bij de opbouw van zijn verhaal
zichh constructivistische beginselen toeeigent maar er ironisch voor
zorgtzorgt dat 'die al even betrekkelijk blijven als de utopische ideologie
waaraann zij ontsproten zijn.' Hij spreekt over het 'ver-blokken' van de
werkelijkheid,, zodat eerder 'een ideële constructie ontstaat dan een
samenhangendee opeenvolging van concrete feiten'. Geen handeling
maarr 'slechts blijvende kenmerken van de Staat'.

Een kubistisch

veelheidd van standpunten heeft de plaats ingenomen van een
antropocentrischee positie en legt 'getuigenis af van het [aan Einstein
ontleende]] betrekkelijkheidsgevoel. Absolute kennis bestaat niet, en de
kunstt is in staat dat te evoceren'.131
Voorr Hans Anten in zijn dissertatie, in zijn commentaar op en
voorall inhoudelijke analyse van Knorrende beesten, is in deze 'collage
off montage van tien momentopnamen' de natuur, onaantastbaar door
cultuur,, de constante. Cyclische periodiciteit, als notie aangereikt met
hett woord 'parkeerseizoen' uit de opdracht aan Bordewijks echtgenote,
benadruktt dat in de eeuwig zich herhalende confrontatie tussen cultuur
enn natuur, de natuur altijd slechts tijdelijk de verliezer zal zijn.
Eisensteinn en Einstein, de filmcomponist en de wijsgeer uit de
opdrachtt in Blokken, worden 'meesters der verschrikking' genoemd.
Bordewijk,, die zijn romans 'romans van tragedies' noemde, ziet de taak
vann de romanschrijver kennelijk zoals Aristoteles die voor de schrijver
vann

tragedies

in

de

Poëtica schetste:

door

schrikwekkende

gebeurtenissen,, medelijden en vrees opwekken en daardoor bij de
toeschouwer,, bij de lezer een verandering, een catharsis tot stand
brengen.. Bij deze taak laat hij zich ook in Bint technisch leiden door de
tweee meesters. Hij gebruikt de techniek van de film, de montage: er zijn
weerr zeer korte hoofdstukjes, van titels voorzien. De psychologie van
dee hoofdpersonen wordt niet verteld maar uitgebeeld. Einsteiniaanse
betrekkelijkheidd

wordt

tot

uitdrukking

gebracht

in

het

vertellersstandpuntt en de focalisatie die nergens absoluut zijn.
Nett als in Blokken legt Bordewijk ook in Bint bevreemdende
accenten,, die de roman verbinden met het in Blokken begonnen

Dupuiss 1980:27-30.
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experimentt in vertellen. Van het lesgeven, toch de eigenlijke taak van
dee leraar, waar de tucht zou moeten worden toegepast, wordt niets
meegedeeld.. Zoals hoe er gewerkt en wat er geproduceerd wordt in de
heilstaatt van Blokken, voor de lezer verborgen blijft, krijgt de lezer ook
niett te horen wat de historicus de Bree zijn leerlingen vertelt tijdens zijn
lessen.. Net als daar worden alleen uitzonderingen verteld en die
uitvoerig.. In Bint is dat de strafdag voor de leerlingen van de hel. Van
zijnn lessen in de overige klassen wordt in versnelde samenvatting niet
veell meer verteld dan: 'Hij begon met de les, dicteerde, liet
omwerken.'(24)) Het vertelde typeert de klas als 'een wezen' en niet de
les.. Zo bij voorbeeld de klas die de Bree 'de bruine' noemt: 'Er lag een
waass van bruin. Er was doodstille aandacht. Vijftig oogen weken niet
vann zijn mond, hij sprak zijn woord tegen klankborden van ooren.
Vingerss gingen omhoog, aldoor, aan strakgespannen armen, zoo hoog
mogelijk.'' (39) Bordewijk abstraheert en generaliseert zo tegelijkertijd,
alss op een modern schilderij.
Vann de inhoud van de lessen van de Bree krijgen we slechts
tweee proeven. Ze betreffen niet zijn eigen vak en komen, ook al
ironisch,, voor in het verslag van de buitenschoolse fietstocht in de
paasvakantie.. 'Hij gaf hun ook wel eens wat te verwerken'. Het zijn wat
Dupuiss noemt 'onbetrouwbare denkcapriolen', meer poëtische en
opiniërendee beschouwingen dan feitelijke of logische lessen.132
Amusantt voor de lezer en onthullend voor het denken van de Bree
eerderr dan leerzaam voor de jongelui, in zijn verbeeldingrijk denken in
generaliserendee opposities, het gebruik van militair jargon.
Dee eerste capriool is een uiteenzetting over asfalt en beton, in
dee hoop 'dat zij nu van de keien een hartgrondige afkeer zouden
hebben,, dat er onder hen bouwers mochten zijn aan de nieuwe
wegen.' '
Dee keiwegen, de klinkerwegen, de grindwegen waren uit
denn tijd. Het ging tusschen asfalt en beton. Het beton zou
hett zeker winnen. Het asfalt was kunstmatig. Het strookte

Dupuiss 1976:179.
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niett met de zakelijke eerlijkheid van den tijd. Het had
pretentie,, het was geen
schoonheidswinkell

van

natuur, het kwam uit den

het

verkeer.

Het

had

een

kapperslucht.. Het was dood gelijk de huid van een
opgemaaktee vrouw.
Hett beton was op den man af. Het kwam van de aarde, het
wass de aarde, het was aarde op aarde. Het was steen onder
dee wielen en onder den voet, glad, stroef, volmaakt. Het was
eenn wapenrusting. De weeke aarde lag veilig gepantserd
onderr zijn harnas tegen den stormloop van het zwaarste
verkeer.. Het lag schoon grijswit in het land, en was een gids
inn het donker. Onvermoeibaar, onaandoenlijk tegen de
seizoenenn droegen zijn gegoten platen dag en nacht. (83)
Mett zijn verbeeldingrijk denken in generaliserende opposities, zijn
gebruikk van militair jargon en zijn modieuze voorkeur voor het moderne
eigentijdse,, lijkt de Bree hier beschreven, niet als een informatieve
leraarr voor de luidruchtige pubers op de fiets maar als een futuristisch
clichéé uit de jaren dertig van een specifiek manlijk rolmodel. Zijn
bijzonderee retorische preoccupaties met de natuurlijkheid van het
vrouwelijkee lijkt ook niet bedoeld om Schattenkeinder te stimuleren de
poederdooss in de bagage te stoppen.
Dee tweede 'denkkramp' is een voor een historicus opmerkelijke
uiteenzettingg over oude steden, dat die desnoods gedeeltelijk in een
openluchtmuseumm bewaard kunnen maar dat 'een stad te sparen om
haarr ouderdom een zwakheid [is]' en 'Behoudendheid is een vloek.'
(85-86)133 3
Dee lezer krijgt deze opinie te horen van het personage bij wie de
focalisatiee meestal berust. We 'horen' de Bree niet zoals Bint in zijn
toesprakenn in directe rede praten. De verteller houdt controle over zijn
personage,, dat in afwijking van de beide andere romans echter wel is
geïndividualiseerd,, hoe vreemd en afwijkend ook beschreven. Anders
dann in een 'gewone' roman echter is het voor de lezer ook niet

Dupuiss 1976:179.
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vanzelfsprekendd zich met deze de Bree te identificeren. Waarnemingen
zijnn niet betrouwbaar, opinies extreem. Dit vertelexperiment blijkt voor
dee lezer gevaarlijk.
Dee Bree lijkt neurotisch, is fantastisch en romantisch, heeft een
eigenaardigg generaliserende en futuristische manier van denken en
eenn retorische manier van zich uitdrukken, die identificatie in de weg
staan..

De Bree heeft geen verleden zoals een personage in een

naturalistischee psychologische roman. Er wordt geen psychologische
beschouwingg aan hem gewijd. Onthuld wordt slechts dat hij niet in de
buurtt van vrouwen heeft geleefd. Zelf noemt hij zich een romanticus
mett fantasie. Uit zijn gedrag, uit zijn denken en uit zijn retorisch
sprekenn leert de lezer hem kennen. Hij kijkt aanvankelijk met een door
angstt alles vergrotende en scheef trekkende blik en benadert met een
voorkeurr voor moderniteit, clichéoordelen en grove generalisaties de
romanwerkelijkheid..

Onder

invloed

van

zijn

ervaring

in deze

werkelijkheidd zien we hem van mening en gedrag veranderen. De lezer
wordtt gedwongen mee te bewegen en de eigen opvattingen te
bedenkenn en aan te passen. De lezer heeft in dit romanexperiment een
nieuwee actieve functie.
Directeurr Bint leren we kennen uit zijn eigen woorden en daden,
uitt wat er over hem verteld wordt door de andere leraren, vooral door
Remigius,, en zoals hij gezien wordt door de Bree. Er is een veelheid
vann stemmen in de roman, met verschillend accent, en verschillend
getoonzet,, zoals dat in moderne muziek, sinds César Franck kan.134
Doorr het modulerend spel met focalisatie, erlebte Rede, directe
rede,, indirecte rede en rapportage is veelstemmigheid op een muzikale
wijzee geïntroduceerd, zoals ook het ritme en de klank van het proza in
Bintt functioneel zijn uitgebuit. Door de montage van de hoofdstukjes en
dee gemonteerde psychomachische aanwezigheid van de vrouwen in
dee school, is film, door uitvergroting, abstractie, en generalisatie, en
doorr het gebruik van rechtlijnigheid en circulariteit, zijn de beeldende
vormenn van de moderne schilderkunst

aanwezig gesteld. De

radiozenderr is er in de tekst, en uitgebeeld in de vormgeving van de
1344
Bordewijk was een meer dan middelmatig pianist en violist. César Franck was voor hem naar eigen
zeggenn 'de grootste componist'. (Vugs 234 en VW XIII: 65-66)
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bandd van de eerste uitgave. De roman lijkt sterker nog dan zijn beide
voorgangerss een intermediaal experiment.
Hett schrikwekkende in Bint gebeurt door de handeling van de
geïndividualiseerdee personages. De leerling van Beek sterft mede door
beslissingenn genomen door Bint en de Bree. Deze maken beiden een
ontwikkelingg door. De ploeg leraren, de staf van Bint, met als
belangrijkstee spreekbuis hun roerganger Remigius, functioneren als
eenn koor in deze moderne tragedie.
All kon men bij Blokken denken aan de Sovjet-Unie, bij
KnorrendeKnorrende beesten aan de boulevard en de pier van Scheveningen,
eenn realistische lezing leverde geen extra betekenis op. Bij Bint is dat
well het geval. Zoals ik heb betoogd geven de toespraken van Bint
gelezenn tegen de achtergrond van de situatie van en de discussies
overr het onderwijs in Nederland het onbarmhartige systeem van Bint
eenn eigen perspectief en maken het voor de lezer minder gemakkelijk
zichh niet betrokken te voelen.
Ookk de literaire traditie speelt een andere rol in Bint. Werd in
BlokkenBlokken tot in het uiterste in de abstracte geest van het constructivisme
geprobeerdd van de traditie af te wijken, in Knopende beesten het
vertellenn in ere hersteld, zij het dat de verteller zijn absolute positie had
verloren,, in Bint klinkt de 'hele' westerse literatuur door, in de visie van
dee Bree, in het verhaal van de vertellers en in de taal van de tekst.
Inn afwijking ook van de beide voorgaande romans is deze roman
niett alleen een geestige scherpzinnige intellectuele en kunstzinnige
exercitie,, maar ook een romanexperiment dat zijn relatie met realisme
enn naturalisme niet volledig loochent, waarbij het gevoelsleven van de
hoofdpersonagess op een bijzondere wijze, zowel verborgen als openlijk
eenn rol speelt. Tucht en genegenheid, macht en manipulatie, trouw en
vriendschap,, onderdrukking en frustratie, vrijheid en keuze, spelen een
tenn dele ongearticuleerd maar fascinerend krachtenspel. Door de
contextt van een school kan een ieder zich gemakkelijk betrokken
voelen. .
Inn afwijking van gebruikelijke vertelwijze, in geestig talig spel met
anderee kunstvormen en intelligent introduceren van andere stemmen,
enn zoals we nog zullen zien door openlijke en meer verborgen
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verwijzingenn naar eerdere belangrijke werken in de westerse traditie,
heeftt Bordewijk in Bint een bij uitstek modernistische dialoog met de
traditiee georganiseerd. Behalve romanexperiment is Bint ontegenzeglijk
eenn roman.
DeDe Bree en Dante, Bint, Vergilius en de psychomachie
Doordatt de Bree de binnenkomst in zijn eerste en moeilijke klas ervaart
alss het betreden van de 'hel' en Remigius spreekt van 'een
louteringsberg'' wordt de lezer uitgenodigd de Bree ook te zien als een
twintigste-eeuwsee Dante.
Dantee is de hoofdpersoon in zijn eigen verhaal, een reis door
hel,, louteringsberg en paradijs. Dat verhaal is een epos, kunstig in drie
evenn grote delen verdeeld en even kunstig op rijm gezet in de volkstaal
zodatt hij het zou kunnen voordragen aan de hoven waar hij als balling
zijnn onderhoud zou moeten zoeken. Hij spreekt in het epos met kennis
vann zaken over alle belangrijke middeleeuwse wetenschappen. Ook
zett Dante zijn politieke ideeën uiteen die hem als bestuurder
uiteindelijkk uit zijn vaderstad Florence hadden verjaagd. Hij doet
verslagg van zijn ontmoetingen met overleden tijdgenoten maar bovenal
schrijftt hij over Beatrice, zijn gestorven jeugdliefde. Hij verhaalt hoe hij
inn het midden van zijn leven, 'in media vita' in een donker woud
verkeerde,, toen hij onder leiding van Vergilius, zijn leermeester in de
poëzie,, de tocht begon die hem tenslotte tot het paradijs en tot
Beatrice,, zou voeren. Hij noemt zijn werk een 'Commedia' vanwege de
goedee afloop.135
Dee Bree kan net als Dante gezien worden als iemand in het
middenn van zijn leven, iemand van ongeveer vijf en dertig jaar oud. Het
donkeree woud waarin Dante was terecht gekomen, kan bij de Bree de
impassee zijn waarin hij met zijn dissertatie was geraakt. Hij was te veel
mann van actie: 'Hij barstte van kracht. Het kon niet alles afgeleid
wordenn in de kanalen van het schrijfwerk.'(38) Onbedoeld door
Bordewijkk 1355

de schrijver ontkende immers altijd ten sterkste

Zie Dante Alighieri De goddelijke komedie 2001. Hazard Adams zet in Critical Theory Since Plato uiteen
hoee Dante bij de presentatie van zijn werk als 'Commedia' zich aansluit bij de praktijk van sommige schrijvers
zichh te introduceren met de heilwens: I wish you a tragic beginning and a comic end.' 122.
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autobiografischee thema's - zien we door deze allusie hemzelf als
auteurr en in de Bree de jeugdige leraar Bordewijk die, van 1914 1920,, tot zijn zesendertigste jaar, op een handelsschool les gaf.
Bordewijkk geeft in deze roman ook blijk de cultuur van zijn tijd te
kennenn en lijkt in de Bree een ironische blik op zijn jeugdiger zelf te
werpen.136 6
Inn Bint ontmoet de Bree zijn Vergilius. Onder invloed van Bint
verbetertt zich zijn stijl. De eigentijdse jazzy-achtigee bondigheid die Bint
propageert,, ziet de Bree tenslotte als de stijl voor zijn dissertatie en de
lezerr treft die stijl aan in de tekst van Bint. Maar er is meer. Zoals
Vergiliuss voor Dante, is Bint ook een leidsman op het levenspad.
Wiee een hevige regenvlaag interpreteert als een overval door
eenn 'boerse reuzin' en als een gevecht, draagt veel angst voor vouwen
inn het gemoed die zijn oog tot een bolle lens en zijn blik tot lachspiegel
maakt.. Wie een klas 'de hel' noemt, in oorlogstermen denkt, in zo'n
klass de vijand ziet, ziet in lesgeven de gruwelijke, totale maar soms
onvermijdelijkee ervaring van je alleen in vijandig spervuur begeven.
Eenn straf in een 'strafkolonie' voor een leraar, tijdelijk maar in déze
wereld.. Dat is de overeenkomst en het interessante verschil met
Dantess afdaling in de hel. Verschillend, want anders dan Dante wordt
dee Bree voor de oplossing van zijn problemen niet door de hel en de
louteringsbergg van het katholieke hiernamaals gevoerd maar door de
hell van een schoolklas met leerlingen als duivels en de moderne
verborgenn wereld van het onbewuste.
Anderss ook dan de hartelijke vaderlijke vriend Vergilius, is Bint
hartelijkk noch warm. Vergilius neemt Dante op de rug, pakt hem ook op
allerleii andere wijzen vast. Bij Bint is daarvan geen sprake. Er is bij de
Breee wel behoefte aan aanraken, aan persoonlijke nabijheid, aan
bemoedigingg en vriendschap, maar Bint wijst dat nadrukkelijk af zoals
hijj ook met het oog op de eenheid van de school vriendschap tussen
dee leraren afwijst. De wereld van Dante was ondanks oorlog en geweld
eenn wereld van eenheid in cultuur en religie waarin een mens zich thuis
konn voelen, een wereld waar de dood geen dood maar leven is op een
1366
In dit Dantiaanse verband is het ook aardig te verwijzen naar Van de Waal: 122, die in 1942 Bint een
'steedss epos' noemde.
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anderee plek in een andere wereld, het hiernamaals. De wereld van de
Breee is een gebroken eenheid waarin ieder mens in een eenzame
zoektochtt naar eenheid en binding, de dood in het leven moet leren
accepterenn en op zichzelf is teruggeworpen.
Dee roman thematiseert Bints afwijzing van de affectie van de
Bree.. Als hij aan het einde van het schooljaar aan Bint laat weten dat
hijj toch het laatste jaar wil blijven, komt er van Bint geen antwoord,
'natuurlijkk niet'. (119) Als Bint is teruggetreden probeert de Bree tot
tweee keer toe Bint thuis te bezoeken. Bint geeft niet thuis. De Bree
begrijptt het als een wenk. 'Bint was van nu af dood voor hem, Bint
wildee dat zoo.' (130) Bint is nu ook opgehouden een tegendraadse
Vergiliaansee leidsman te zijn.
Anderss dan Dante wordt de Bree niet geconfronteerd met de
dodenn in een hiernamaals maar met de dood in de persoon van Bint.
Dee eerste handdruk, waarin de sleutel is gestopt, maakt dat al meteen
duidelijk.. 'Zijn knookhand bood geen druk maar wat blinkends.' (10)
Cumpss heeft in zijn dissertatie laten zien hoe het personage dat de
hoofdpersoonn

in

Bordewijks

psychomachische

verhaalwereld

binnenleidt,, altijd een verbinding met de dood kent. Bij Heintje uit
Keizerrijkk zagen we dat in haar naam. Bij Bint vormen de 'knookhand'
enn 'wat blinkends' de aanwijzing dat de dood met zijn zeis in de buurt
is.. De loutering van de Bree blijkt in de persoon van Bint gekoppeld
aann een psychomachisch verhaal. De verdrongen seksuele gevoelens
enn de gevoelens van minderwaardigheid over zijn lengte, vormen zijn
probleem.. Tot deze gespleten de Bree die zijn affectie vruchteloos op
hemm als vaderfiguur richt, zegt Bint: 'Men moet den cirkelgang durven
gaan.'' (11) Onder invloed van wat Smulders het 'vrouwelijke principe'
noemt,, 'het vruchtbare leven', moet de Bree durven de diepte van de
problemenn in zijn gevoelsleven onder ogen te zien, de eenvoudige,
rechtee maar doodlopende wegen te verlaten en de splitsing in zijn
gevoelslevenn op te heffen, een totale de Bree te worden.137
Aann het einde van de roman wanneer de Bree langs een omweg
naarr de school loopt, kijkt hij met een heldere blik om zich heen en lijkt

Ziee Smulders 1987.
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hijj met zich zelf in het reine, 'gelouterd'. Dat is niet alleen het resultaat
vann een tragische catharsis maar ook de goede afloop die Dante
kenmerkendd acht voor zijn 'Commedia' door hel, louteringsberg en
paradijs.. Bint is behalve een tragedie ook een 'commedia'.
Bordewijk,Bordewijk, Bint en Nietzsche als opvoeders
Opp drie plaatsen in de tekst van Bint lijkt de lezer een intertekstueel
verbandd

met

Nietzsche

te kunnen

leggen.

Bint

noemt

een

maatschappelijkk en een pedagogisch probleem en biedt een oplossing,
diee in de formulering van 'cirkelgang' associaties oproept met
Nietzschee en zo ook een filosofisch-ethische discussie met de lezer op
gangg brengt. Bints opvattingen kunnen gezien worden als product van
dee lectuur van Nietzsche. In Jenseits von Gut und Böse zijn de
onderscheidenn thema's van Bints zendingsboodschap terug te vinden.
Onderwerpenn waarover Bint graag tot de Bree of tot de verzamelde
docentenn spreekt als de pedagogische noodzakelijke cirkelgang, de
noodzaakk tot bedwingen van de taal, de afkeer van intellectualiteit en
kenniss zonder meer, het heden als betekenis bepalend - maken deel
uitt van het Nietzscheaans gedachtegoed.138 In de gespletenheid van
zijnn persoon, de dogmatische manier van denken en de afkeer en
ontkenningg van zijn lichamelijkheid, is de Bree de soort historicus en
filosooff die Nietzsche met afschuw beschrijft en wie hij een
levensprogrammaa aanbiedt. Remigius blijkt een lezer van Nietzsche te
zijnn als hij met de Bree over Bint praat in termen van 'superieur' en
'buitenn goed en kwaad'. Niet alleen de Bree, ook de lezer wordt
daarmeee uitgenodigd om Bint en zijn 'onbegrijpelijk' gedrag in het licht
vann Nietzsche te beoordelen.
Bordewijkk lijkt Nietzsche op velerlei

wijzen in zijn tekst te

hebbenn vervlochten. De teksten van Nietzsche kunnen gelezen worden
alss het systeem dat Bint aanbeveelt; ze bieden een oplossing voor de
crisiss in de samenleving. Hij beoogt het leven in het heden centraal te
stellenn en de lichamelijkheid van het menselijk bestaan, het lichaam en
zijnn behoeften, serieus te nemen De christelijke waarden van goed en

Ziee Jenseits von Gut und Böse: 183-585, 645-647 respectievelijk.
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kwaadd eisen onthechting van het leven, ontkennen of negeren de
behoeftenn van het lichaam, gericht als ze zijn op een hiernamaals.
Daaromm worden ze door Nietzsche in zijn 'Umwertung aller Werte' ter
discussiee gesteld.
Inn het hoofdstuk 'Zur Naturgeschichten der Moral' spreekt
Nietzschee niettemin over de 'moralische Imperativ der Natur", over de
noodzaakk tot gehoorzaamheid, onderwerping en tucht. Noodzakelijk
omm tot ontdekking van de wil te kunnen komen en daardoor zich te
kunnenn bepalen en onderscheiden in individualiteit en volwassenheid.
Ookk noodzakelijk omdat men zonder dwang verloren gaat en
zelfrespectt verliest. Tucht is niet alleen nodig voor de moraal maar ook
voorr het denken en de kunst.
Jederr Moral ist, im Gegensatz zum laisser aller, ein Stück
Tyranneii gegen die 'Natur', auch gegen die 'Vernunft': das
istt aber noch kein Einwand gegen sie, man müsste denn
selbstt schon wieder von irgend einer Moral aus dekretieren,
dasss alle Art Tyrannei und Unvernunft unerlaubt sei. Das
Wesentlichee und Unschëtzbare an jeder Moral ist dass sie
einn langer Zwang ist [...] Der wunderliche Tatbestand ist
aber,, dass alles, was es von Freiheit, Feinheit, Kühnheit,
Tanzz und meisterlicher Sicherheit auf Erden gibt oder
gegebenn hat, sei es nun in dem Denken selbst, oder im
Regieren,, oder im Reden und Überreden, in den Kunsten
ebensoo wie in den Sittlichkeiten, sich erst vermöge der
'Tyrannei'' solcher Willkür/Gesetze' entwickelt hat; und alles
Ernstes,, die Wahrscheinlichkeit dafür ist nicht gering, dass
geradee dies 'Natur" und natürlich sei - und nicht jenes
laisserr aller. (645-646)
Bintt lijkt bekeerd door de lectuur van Nietzsche. De wil is volgens
Nietzschee geen Kantiaans vermogen, maar zoals Schopenhauer het
zag,, een natuurlijk gebeuren waarin de mens zowel iets beveelt als iets
gehoorzaamt.. Tucht, een langdurige dwang, is nodig opdat het roofdier
menss zich bewust wordt van dit proces in zichzelf. Voor de kunst voor
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hett regeren en voor het denken, voor alles wat op aarde zich vrij,
preciess en met durf, met meesterschap, kan gedragen, acht Nietzsche
deze,, 'innerlijke', tucht onmisbaar.
Inn Bint wordt de wil ook als een toestand, als resultaat van een
innerlijkk gebeuren, niet als een vrij vermogen beschreven. De Bree treft
zichzelff aan met een beslissing ais hij 's ochtends wakker wordt of als
hem,, zittend aan het open raam, de zuiverheid van atmosfeer
deelachtigg wordt, die de kamer doordringt. De natuur blijkt als wil in de
menss te weken en zo maakt de mens een onderdeel van de natuur uit.
Wiee zich van dit proces van luisteren naar zichzelf en bevelen
bewustt is, stelt Nietzsche, kan gaan inzien dat ook het denken een
process is, een beweging, gebonden aan het belang van toevallige
persoonlijkee gezichtspunten. Men zal inzien dat 'de' waarheid niet
bestaat,, maar 'perspectivisch' is en grillig, vol schijn en tegenstellingen,
listt en bedrog, maar vruchtbaar en rijk aan mogelijkheden. De waarheid
iss niet objectief en eenduidig, niet dogmatisch, maar gedraagt zich
zoalss de vrouw zich gedraagt.
Allee waarheden moeten veranderd, losgekoppeld van het
manlijkee objectieve dogmatische denken dat in Bint denken 'in de
hoogte'' heet. (73) De vele mogelijkheden waarin de werkelijkheid zich
kann laten verstaan, moeten zichtbaar en de wetenschap moet vrolijk
worden,, bevrijd uit dogma's en verlost van het pessimisme van een
levensvijandigg Christendom. Op talloze plaatsen, ook in vele van zijn
anderee werken, gebruikt Nietzsche de metafoor van de vrouw en haar
attributenn om dit betoog te ondersteunen.
JenseiisJenseiis von Gut und Böse begint met een opvallende
vooronderstelling:: Vorausgesetzt dass die Wahrheit ein Weib ist, wie?? (565) De vrouwengestalte die in de eerste alinea in Bint om
aandachtt vraagt, is een kolossale figuur die de Bree bij de hoeken die
hijj moet omslaan lomp dansend overvalt. In het licht van Nietzsche kan
dee lezer denken dat de Bree op weg naar school, zichzelf ervaart in
gevechtt met de vrouwelijke natuur van de waarheid, de waarheid ook
overr zichzelf. De verwikkelingen tijdens het schooljaar gaat hij
tegemoett als een gevecht met de waarheid over zichzelf en over de
wereldd in het algemeen. Een dergelijke veronderstelling wordt
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aannemelijkerr in het licht van het Nietzsche-citaat dat op die
openingszinn volgt:
1stt der Verdacht nicht gegründet, dass alle Philosophen,
sofernn sie Dogmatiker waren, sich schlecht auf Weiber
verstanden?? (565)
AanAan het begin van de roman heeft de Bree zichzelf immers als zo'n
dogmaticuss getypeerd met een op zijn minst problematische relatie tot
vrouwen.. Hij heeft zich als algemeen en objectief denker beschreven,
demonstreerdee echter tegelijk een wetenschapper te zijn zonder inzicht
inn zijn object. Al met al een uitnodiging aan de lezer zich vrolijk te
makenn over een dergelijke geleerde.
Zoo gelezen gaat Bint over de ontwikkeling van een denken, met
namee over de ontwikkeling van het door het Christendom ziek
gewordenn denken en over een pedagogisch systeem dat daarvoor
nodigg is, een 'Umwertung der Werte', een heroriëntatie van waarden.
Ditt systeem berust op de tucht die Nietzsche als noodzakelijk ziet om
hett lichaam en de gemeenschap waarin een mens moet leven, te leren
kennen.. Zodoende demonstreert de roman een ander Nietzscheaans
thema,, het perspectivisme van de waarheid.
Dee Bree is zo, net als de personages in Knorrende beesten een
personificatie,, de personificatie van het westerse denken. In de
verwijzingg naar filosofische, Nietzscheaanse stellingen en metaforen
blijktt literatuur in Bint ook filosofie, tn de persoon van de Bree, moet het
dogmatischee denken een gevecht aangaan met het empirische
denken,, het 'denken in de breedte' (73), dat bij zijn denken over de
werkelijkheidd gebruik maakt van de verbeelding. Onder invloed van het
Christendomm heeft het denken zijn beweeglijkheid verloren, is
dogmatischh geworden. De binding van de verbeelding aan het denken
moett tenslotte genezing brengen.
Wanneerr de lezer directeur Bint in Nietzscheaans licht beziet,
lijktt hij zelf Nietzsches boodschap tot 'Umwertung' niet echt begrepen
tee hebben. Erg vrolijk is Bint niet. Als persoon is hij aan fanatisme
verlorenn gegaan. Het beginsel gaat hem voor het leven. Daardoor ligt
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dee grauwsluier van het dogmatisme over zijn huiselijk bestaan, kan bij
hemm thuis 'geen blind paard kwaad doen' (35), is zijn dochter een
'grijzee vrouw' (129) en heeft van Beek niet de kans tot beweeglijkheid
gekregenn waartoe zijn naam hem leek voor te bestemmen. Sensitief,
laatt Remigius de Bree en de lezer weten, is Bint niet. Maar misschien
komtt het tenslotte met Bint ook goed. Bint trekt zich terug, de
gebeurtenissenn hebben hem in zijn lichaam duidelijk gemaakt, dat hij te
verr is gegaan.
Dee

Bree

zag

het opeens. Bint

stond

doodstil, hij

schommeldee even naar voren, naar achteren. Hij was een
blad,, overgevoelig voor den zwaksten luchtstroom, die den
menschh ontgaat. Een stalen wil, geen stalen lijf. Een
schommelendd blad. De Bree voelde iets te hebben ontdekt
watt niet mocht. Het beklemde, vaag en dwingend. (114)
Dee Bree ziet dat Bint zijn lichamelijk functioneren niet geheel onder
controlee heeft, maar hij had het liever niet gezien. Hij 'voelt' dat een
ongeschrevenn wet verbiedt het te zien. Wat hij gezien heeft, benauwt
hem,, maakt hem angstig. Bint, de belichaming van de wet van de
kenniss van en de beheersing over, van de controle over het
lichamelijke,, kan de wet, die hij heeft verkracht, niet meer handhaven.
Dee Bree moet, zonder levend voorbeeld, zelf de wet gaan belichamen.
Dee Bree moet zich zelf, zijn gevoelens en zijn lichaam, meester
worden. .
BintsBints onchristelijke boodschap en verkondiging
Christuss zond zijn apostelen uit om aan alle mensen de boodschap van
naastenliefdee en vrede op aarde te verkondigen. Bint stuurt zijn leraren
uitt om de leerlingen in Nietzscheaanse tucht te onderwijzen, ieder op
zijnn eigen wijze. Voor 'gemoedelijkheid', voor 'verbroedering' is dit
geslacht,, zegt Bint, te 'bandeloos'. (11) 'Verbroedering' verwijst naar
hett

gerationaliseerde

'gemoedelijkheid'' naar

Christendom

van

de

Verlichting,

het opvoedingsideaal van Rousseau en de

twintigste-eeuwsee kindvriendelijke pedagogische systemen.
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Vann de Nederlandse natiestaat die slechts vrije burgers kent, is
'ditt geslacht', zijn deze leerlingen, de eerste kinderen die in politieke
keuzevrijheidd zijn verwekt. Deze politieke vrijheid bestaat pas sinds de
wereldd een oorlog gezien heeft als nooit tevoren. De eerste
wereldoorlogg scheurde wat een culturele eenheid leek, aan flarden,
vernieldee oude systemen en bracht revoluties: staatkundige, politieke,
technischee en culturele. De samenleving verkeert nu in crisis en de
kinderenn zijn 'bandeloos', stelt Bint. Bint suggereert dat wat de
beschavingg nodig heeft, zelftucht is, zoals in zijn systeem bedoeld. Zijn
tuchtt leert mensen te luisteren naar anderen die wat te zeggen hebben
enn dat zeggen kunnen op eigentijdse wijze. Opdat er binding kan zijn.
Dee Nietzscheaanse tucht van Bint leert de Bree en de leerlingen
eenheidd bij zichzelf te zoeken: denken, voelen en handelen te binden
inn eenheid van wil. Pas als aan die voorwaarde is voldaan, kan een
volledigee persoon en ook een eigentijdse culturele eenheid ontstaan.
Dee tekst stelt in de ervaring van de Bree dat een dergelijke eenheid
eenn magisch, een religieus extra heeft. De Bintiaanse opdracht aan de
Breee is, de klassen en de leerlingen onder zijn tucht, tucht te leren en
err een eenheid, een 'wezen', van te maken, zoals voor Bint de leraren
enn de hele school een eenheid vormen. De Bree ziet het al gauw zo,
zoalss de tekst in nadrukkelijke herhaling plechtig laat weten:
Dee Bree zag den selecten Remigius, en de anderen, allen
opp één na goed. En hij zag Bint achter allen staan. En toen
zagg hij Bint vóór hen staan. En toen zag hij Bint alleen. (38)
'"Mijnn gaafste werk", moet Bint eens gezegd hebben.' (34) van de 'hel',
hett stelletje eigenaardige 'schobbejakken' (69) door hem ooit als klas
bijj elkaar gezet. Individueel zijn ze allemaal maar gezamenlijk nooit,
geneigdd het schoolsysteem te tarten. '4D deed geen greep naar de
macht.. 4D erkende zijn systeem, wès het.' (70) Eén van wil is deze
klass in staat de opstand van de leerlingen te breken.
Tijdenss de fietstocht met de hel, als twee leerlingen er stiekem
vandoorr zijn gegaan en daarmee 'hadden gezondigd tegen de
saamhorigheid'' (92) ervaart de Bree die eenheid op bijzondere, op

193 3

magische,, op religieuze wijze, als hij als een priester tussen zijn
gelovigen,, tussen de verslagen en boze leerlingen zit en zich bezint op
hett verraad:
Hijj viel aan tafel, half er over, zijn hoofd in zijn handen. Hij
zatt

neergeploft, doodstil. Opeens was

het doodstil. Zij

kekenn allen naar hem. Zij stonden doodstil rond de tafel. Zijn
hoofdd was een as. Hun gelijke gedachten staken er met
wielspakenn in. Hij voelde dat heel duidelijk. Het was het
eenigee wat hij voelde. Denken kon hij verder niet. Hij was
maarr een gewone as.
Opeenss kwam er iets anders Het was geen gedachte. Het
wass misschien een ingeving. Het kwam niet uit de as. Het
kwamm niet langs de spaken. Het kwam van heel ergens
anderss uit het wijde buiten. Hij keek op. Hoe lelijk ze zelf
waren,, - ze schrokken van zijn gezicht. Het was zwart van
ingezonkenheid,, onkenbaar. Maar het werd door iets
beschenen.. Het zwarte vervaagde. Hij wist zelf niet wat hij
hadd ondergaan. Hij voelde het later, hij begreep het nog
later.. Hij stond moeilijk op. Hij rekte zich eens. Zijn blik was
haastt al weer gewoon. (93)
Dezee epifanische ervaring wordt gepresenteerd als een bijzonder
verschijnsel.. Tot drie keer toe - het heilige getal - wordt benadrukt dat
hett 'doodstil' was toen het gebeurde. Tot drie keer toe wordt gezegd
datt het 'kwam'. Het is duister: 'zwart'. Het is ook een natuurlijk
verschijnsel,, zowel binnen: 'Het was misschien een ingeving.'- als
buitenn de Bree: 'Het kwam van heel ergens anders uit het wijde buiten.'
Hett lijkt een kosmisch gebeuren. Er is iets nieuws ontstaan. Zijn
gezichtt was 'onkenbaar. Maar het werd door iets beschenen.' (93)
Laterr op de dag, als de twee zich weer bij de groep voegen en
doorr hen worden afgestraft, zegt de tekst met de religieuze woorden
'heilig'' en 'verzaken':
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Hijj had het al geweten, vanaf het moment dien morgen aan
tafel.. Het was niet erg. Het was geen vlucht, maar een
escapade.. Het plan was hun beiden te heilig geworden toen
zee het moesten verzaken. (95; mijn cursivering)
Zoo plechtig religieus eindigt ook de roman. Na de afwijzing door Bint, is
hett de Bree 'mistroostig' worstelend met zichzelf, duidelijk geworden
datt Bint 'geen sprankel genegenheid voor hemzelf wilde, liefde alléén
voorr de school. Waarachtig, hij lès het in zijn bloed-omcirkeld oog.' De
volgendee dag wordt hij heel vroeg wakker. 'Hij voelde dat hij
wilskrachtigerr leefde dan ooit, maar met een element van eerbied dat
nieuww was omdat het plechtig was.' (130)
Dee Bree die langs een andere, een omweg, naar school loopt,
ziett andere dingen. Hij is dezelfde maar anders. Het 'schoolblok'
ervaartt hij ook zo: 'Ondanks de lekken die donker over zijn oud pleister
haddenn gehuild scheen het naast de zwarte huizen wit, van een
indringendd wit.' De Bree betreedt zijn tempel.
Dee slotalinea luidt:
Inn de stroeve hal keek de Bree even rond, maar hij zag naar
niets.. Hij was zich bewust dat er iets rustte ergens hier, dat
err hier ook iets leefde. Een asch, een ziel. Toen kwam het
overr hem, eenvoudigweg, het hoofd te ontblooten en zacht
gingg hij de trap naar boven. (130-131)
Dezee tekst herhaalt met kleine variaties de tekst van het eerste
hoofdstuk.. Begin en einde zijn verbonden. Ook Bint is een 'cirkelgang'
gegaan.139 9
Conclusie Conclusie
Spelendd met intertekstuele verwijzingen heeft de lezer gelegenheid
gekregenn diepgang en perspectief aan de gebeurtenissen in de roman
tete geven. In de samenhang van de eerdere korte romans wordt
1399
Vergelijk wat er in deze paragraaf over het magische, religieuze in Bint gezegd wordt ook met hoofdstuk 3:
78-799 wat Niemeyer 1953 hierover zegt.
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duidelijkk dat en waarom Bint ontegenzeglijk een roman is, een
modernistischee roman. Onder dialogische verwijzing naar Dante en
Nietzschee wordt de lezer aangezet te vergelijken en na te denken over
dee personages en de gebeurtenissen in het verhaal,, de boodschap van
Bintt te vergelijken met de Christelijke en met die van de cirkelgang van
Nietzsche.. Zodoende worden samenhangen duidelijk met andere en
modernee communicatievormen van de cultuur: met schilderkunst en
muziek,, met radio en film, netwerken van betekenissen en zingeving in
dee westerse literatuur en cultuur

