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Hoofdstukk 8 

DeDe metaforen  van  Bint; bewegende  eenheid  in 
tegendeien tegendeien 

Thee Wortd is more complicated 
thann the truths about it. And so they 
havee to be interpreted. To the 
people,, they are interpreted by 
artistss and writers. To men of action 
theyy are interpreted by me.' 

Stefann Themerson 1951:42. 

Inleiding Inleiding 

Hett wemelt van de metaforen in Bint. Vanaf het begin. De titel, de 

opdracht,, de titel van het eerste hoofdstuk, de eerste regel, de eerste 

alinea,, allemaal tonen ze deze raadselachtige figuur. Het raadsel van de 

titell moet voorlopig in veelheid van betekenismogelijkheden onopgelost 

blijven.. De 'zender" uit de ondertitel die voor zijn metaforisch probleem 

eenn keuze uit drie mogelijkheden biedt, - een 'zender" kan een zendeling 

zijnn of een zendstation of beide - dwingt de lezer tot een afwachtende en 

attentee leeshouding. Zijn tijd voor begrip van de metaforen komt nog wel. 

Diee tijd lijkt nu gekomen. 

Dee metaforen zijn van velerlei aard. Een abstractie als 'denken' 

wordtt in combinatie met 'hoekig' concreet gemaakt en met 'nors' 

gepersonifieerd.. Attributen van straten krijgen in woorden als 'kolking', 

'spui-- en tochtgaten' door substantivering een zelfstandig bestaan. 

Veelvuldigg worden militaire termen gebruikt en in de tekst van de tweede 

alineaa zijn de elementen lucht, aarde, water en vuur raadselachtig 

aanwezig,, als bij herhaling benadrukt wordt dat de 'aarde' is 'verkoold' en 

stratenn worden aangeduid als 'spuigaten', 'tochtgaten'. Hoekige en ronde 

zakenn worden tegen elkaar ingezet in een spel met onduidelijke regels; 

namenn lijken op cryptogrammen. Een verschijnsel als de personificatie 

vann de 'school' met zijn 'tranen lekkende' gevels, zijn 'armzwaai'-ende 

trapp en 'elbogende' gang vindt zijn complement in de verdierlijking van 

personagess als de 'fladderende' leertingen, de conciërge die de stem van 

eenn 'weekdier' heeft, het optreden van de 'bok' in de baard van de 

directeurr Bint en van de hele menagerie in de aanduidingen van de 
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leerlingenn uit de 'hel'-leklas. De hel presenteert zich met duivels en al in 

dee aardse werkelijkheid van Bint. 

Zoo inventief, amusant en verrassend dat taalgebruik is, het morrelt 

ookk aan een normale blik op de werkelijkheid en lokt uit op zoek te gaan 

naarr bedoeling en betekenis, de metaforiek te identificeren en haar te 

erkennenn als een constitutief verschijnsel in de roman.140 De theorie van 

Ricoeur,, ontwikkeld in La metaphore vive, vertaald als The Rule of 

Metaphor,Metaphor, levert daarvoor de onderbouwing. De metafoor komt daar tot 

haarr recht als decoratief substituut en als zingevend element. Ricoeur 

analyseertt de metafoor als afwijkend woord in het verband van de zin, 

maarr ook in het licht van de gehele tekst met relevantie voor de 

werkelijkheid.. Hij laat zien hoe de metaforen het denken bepalen en in 

welkee richting ze de gedachten leiden: de metafoor ondersteunt de plot. 

DeDe metafoortheorie van Ricoeur 

Volgenss Ricoeur, zich baserend op de uiteenzettingen van Aristoteles in 

RhetoricsRhetorics en Poëtica, kan de metafoor met twee verschillende intenties 

wordenn aangewend en op twee wijzen functioneren: met het oog op 

overtuigingg door bewijs, of met het oog op catharsis door mimesis. Hij 

meentt daarom dat de metafoor in filosofische teksten een andere functie 

heeftt dan in literatuur. Het zou de taak van de filosofie zijn de betekenis 

vann de metafoor tot definitie uitte werken terwijl de metafoor in literatuur 

diee betekenis predicerend en refererend toont. Bint maakt een dergelijk 

eenvoudigg klinkend onderscheid minstens moeilijker.141 

Ricoeurr gaat bij zijn uiteenzetting uit van Aristoteles' definitie van 

dee metafoor, waarin een metafoor het resultaat is van 'de toepassing van 

eenn oneigenlijk woord'.142 De metafoor geeft iets de naam van een 

anderr ding en houdt daarom een beweging, overdracht, in. Ze is een 

Inn 1999 heeft Grüttemeier in Tijdschrift voor Nederlandse Taat- en Letterkunde in zijn artikel 'Bordewijk en 
dee Nieuwe Zakelijkheid' in de paragraaf 'Metaforen in Blokken, Knorrende beesten en Bint', ook aandacht 
besteedd aan de metaforen in Bint. Zijn analyse is geplaatst in het reeds decennia durende debat over de 
relatiee van Bordewijk en de Nieuwe Zakelijkheid. Hoewel Grüttemeier al in zijn dissertatie heeft aangetoond 
hoee normatief en daardoor literatuurwetenschappelijk weinig vruchtbaar dit debat is en ook hier pleit voor 
onbevooroordeeldd onderzoek van Bordewijks teksten, houden zijn titel en dit kader deze discussie in stand. 
Ziee ook hoofdstuk 3. 
U11 Ricoeur spant met deze bewering Aristoteles voor zijn eigen fenomenologische karretje. In zijn 
argumentatiee kent hij met een beroep op de Poëtica Aristoteles voortdurend ten onrechte, hoewel retorisch 
effectief,, zijn eigen bedoelingen toe. Voor Aristoteles is filosofie geen retorische aangelegenheid. 
1422 Geciteerd wordt uit de vertaling van Van der Ben en Bremer 1995 (1986): 69. Ook voor andere passages 
uitt de Poëtica verwijs ik naar deze uitgave. 
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afwijking.. Aristoteles geldt daarom wel als de grondlegger van de 

substitutietheorie,, volgens welke de metafoor een substitutie, een 

decoratievee variatie is. 

Ricoeurr dingt af op deze kwalificatie van Aristoteles' theorie; hij 

leestt veel meer in diens beschrijving van de metafoor. Aristoteles 

benadruktt wel dat de metafoor een ontlening uit een ander gebied is 

maarr hij spreekt niet van een 'eigenlijk' woord.143 Het gebruikelijke woord 

iss niet noodzakelijk het woord dat eigen is aan het idee. Opgevat als een 

gevall van substitutie zou de metafoor geen enkele informatieve waarde 

hebben,, slechts decoratief zijn. Aristoteles nu wijst juist op het genoegen 

datt de metafoor verschaft doordat ze inzicht biedt en daardoor leerzaam 

is.. Met andere woorden, Aristoteles vat de metafoor op als informatief, 

alss meer dan decoratie en substitutie. 

Doordatt de metafoor volgens de Aristoteliaanse definitie zich 

beweegtt binnen een logische, categorische orde en daar de orde 

verstoort,, kun je haar volgens Ricoeur tegelijk op drie manieren zien. De 

metafoorr is een discursief verschijnsel dat twee niet verbonden termen 

bijeenbrengt.. Ze is een proces van classificatie dat als heuristische 

voorstell voor een nieuwe orde de bestaande orde bedreigt, en tenslotte 

maaktt de metafoor als zodanig ervaarbaar dat taal zelf voortkomt uit 

betekenisveldenn van klassen en soorten: uit het zien van gelijkenissen, 

enn ze stelt dat aan de orde. 

Dee metafoor is zo elegant en instructief omdat ze een identiteit 

steltt in het verschil van twee betrokken termen; er is in de metafoor 

sprakee van een paradoxale toekenning. Iets wordt gesteld als iets wat het 

niett is. Daardoor ontstaat verwarring en herordening. Dat maakt de 

metafoor,, stelt Ricoeur uitdrukkelijk, tot meer dan een spel met woorden. 

Dee metafoor is net als een tekst, een gebeurtenis. 

Dee metafoor brengt verband aan tussen uiteenlopende zaken en 

maaktt volgens Aristoteles dat verband bovendien zichtbaar. Dit onder 

ogenn brengen, zichtbaar maken, dit schilderen van het abstracte met de 

trekkenn van het concrete, dat noemen de modernen, zegt Ricoeur, 

1433 Wat betreft hun vertaling 'oneigenlijk' merken Van der Ben en Bremer op: "oneigenlijk" is de vertaling van 
allotrionn dat "niet-eigen", "bij iets anders behorend" betekent. Een woord is dus een metafoor als het gebruikt 
wordtt ter benoeming van een zaak waarvan het niet de normale, eigenlijke naam is.' (148) De gelijkstelling 
vann 'normaal' met 'eigenlijk' vecht Ricoeur aan. 
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'beeldend'.. Aristoteles stelt dat hierdoor de metafoor het hart raakt van 

watt de lexis, het taalgebruik, moet doen: de gedachte zichtbaar maken. 

Hett logische moment van de verhoudingen en het zintuiglijke moment 

vann de vorm worden door de metafoor bijeengebracht: de verhoudingen 

wordenn zichtbaar, het abstracte krijgt vorm en het onbezielde leven. De 

metafoorr brengt de dingen in beweging, presenteert ze 'comme en acte' 

(50),, 'as in a state of activity'. (34) De levende metafoor, 'La métaphore 

vive\vive\ verwoordt de voor het begrip ongrijpbare beweging van de 

actualiteit.144 4 

Ditt proces van herordening vindt plaats volgens de metaforische 

regel,, 'The Rule of Metaphor1 van het 'zien als', die de lezer uitnodigt een 

beroepp te doen op zijn kennis van en ervaring met de dingen waarnaar 

dee termen verwijzen, en vooral op zijn verbeelding.145 Dan kunnen 

verrassendee overeenkomsten zichtbaar worden, nog niet gevangen in de 

lexicalee mogelijkheden van het taalsysteem en dus nog niet tot 

werkelijkheidd geworden. De metafoor veroorzaakt spanning tussen taal 

enn werkelijkheid, zet aan tot denken: tot het zien van overeenkomsten, 

mett behulp van nog ongebruikte ervaring. 

Ricoeurr doet voor zijn analyse een beroep op het Kantiaanse 

schematisme,, het regelend instrument van de verbeeldingskracht, 

noodzakelijkk om onze zintuiglijke ervaring te ordenen. De schematische 

regell impliceert hier dat we tijdens het metaforiseren het 

koppelwerkwoordd in de identiteit die de metafoor stelt, van betekenis 

latenn veranderen, laten bewegen van 'is' naar 'is niet' en, als het nieuwe 

inzichtt is gevonden, weer naar 'is'.146 Het is die beweging waar het 

Ricoeurr om gaat, een beweging waarvan de spanning niet oplost. De 

metafoorr laat zien welke verbanden mogelijk zijn en dat elk verband 

1444 Zie ook Bulte 1990: 26: 'Bint is een roman overdenken en doen.' 
1455 De Engelse vertaling is in nauwe samenwerking met Ricoeur tot stand gekomen. In beide titels, de Franse 
enn de Engelse, vraagt een metafoor om betekenis en komt een essentieel element uit de theorie tot zijn 
recht.. Al in zijn titels laat Ricoeur het spel van overeenkomst en verschil zien waartoe de metafoor aanleiding 

1466 Ricoeur verwijst hierbij mijns inziens ten onrechte naar de productieve verbeeldingskracht van Kant. 
(Ricoeurr 1978:189) Dit vermogen ligt aan de basis van het denken überhaupt. Aan de basis van het denken 
vann individuele begrippen ligt de reproductieve verbeeldingskracht, die het schema, de regel, stelt voor de 
bepalingg van een bestaand begrip. (Kant Kritik derreinen Vemunft B181) De metafoor kan geen bepalende 
regell zijn zoals die van een bestaand begrip, slechts een heuristische, omdat de voorstellingen weliswaar 
gevondenn worden door de regel maar de hoeveelheid der voorstellingen in principe onuitputtelijk is. Daarom 
heeftt de metafoor als regel meer te maken met de reflexieve oordelen zoals Kant die bespreekt in de Kritik 
derder Urteilskraft. (192-199) Het is vreemd dat Ricoeur de metafoor niet in verband heeft gebracht met het 
daarr ook door Kant ontwikkelde esthetische idee. 
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slechtss een mogelijkheid is, 'is' en 'niet is'. Zo verschaft de metafoor haar 

inzichtt en beïnvloedt ze de waarneming en de ervaring van de 

werkelijkheid. . 

Dee vergelijking, die slechts het gelijke uitwerkt, mist die verrassing. 

Dee tegenstelling tussen de twee termen die in de metafoor in identiteit 

zijnn kortgesloten, is in de vergelijking verdwenen. Fraai illustreren de 

laatstee zinnen uit het eerste hoofdstuk van Bint dit verschil tussen 

vergelijkingg en metafoor. Wanneer wordt meegedeeld dat de Bree zijn 

eerste,, als moeilijk aangekondigde klas betreedt, staat en 'Hij voelde 

snel,, want hij had fantasie. Hij voelde dit aan als een hel, als de hel. Hij 

betradd de hel.'(11) Gelegitimeerd door de 'fantasie', de verbeelding, gaat 

dee vergelijking over in een metafoor. Tegelijk met 'als' is in de laatste zin 

hett bepalend onderscheid tussen een klaslokaal en de hel verdwenen; 

daarmeee is ook de drempel tussen werkelijkheid en fantasie weggehaald 

enn heeft Bordewijk zijn personage geplaatst in een andere, mogelijke en 

ervaarbaree werkelijkheid, waar mens en dier niet gescheiden zijn, waar 

hett levenloze leeft, de hel op aarde is en bederf en geweld zich 

manifesterenn met nieuwe en bedreigende betekenismogelijkheden. 

Ricoeurr typeert de metafoor als de voor het denken noodzakelijke 

'act'' van het zien-als, als een gebeurtenis, als een proces. In literatuur is 

dezee als avontuur van het woord verbonden met het geheel van het 

dichterlijkk werk en in het Aristotelische geval vooral van de tragedie. Plot, 

karakterss en gedachte bewerkstelligen de mimesis, de uitbeelding van 

menselijkk handelen, met als doel plezier voort te brengen. Mimesis is 

voorr Aristoteles een criterium voor het literaire en Ricoeur sluit zich hierbij 

aan. . 

Dee plot is de eigenlijke constructie van de mimesis. Dit is een 

geïmiteerdee handeling, die echter één en samengesteld, geordend is. 

Daardoorr is de Aristoteliaanse mimesis geen kopie, maar creëert ze wat 

zee nabootst. De dichter geeft ons te zien wat een bepaald soort 

'superieur'' mens waarschijnlijk of noodzakelijk zou doen of zeggen en 

daarmeee wordt in deze constructie, deze poièsis, het algemene 

zichtbaar.. De kern van de mimesis is daardoor spanning tussen het reële 

enn het creatieve. Het element orde van de plot zorgt er voor dat het 
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plezierr veroorzaakt door de tragedie van dezelfde soort is als het plezier 

inn leren: verheldering. 

Voorr Aristoteles is de natuur levend. Dat wil zeggen dat ze een 

doell heeft, een telos. Wat de ziel is voor een levend wezen is de plot voor 

dee tragedie. Hij geeft beweging en leven aan de handelingen. Als creatie 

iss de mimesis de beste imitatie van de natuur, stelt Ricoeur. En in dat 

verbandd herinnert Ricoeur ook aan wat Aristoteles eerder in de Rhetorics 

overr de metafoor heeft gezegd, dat ze de dingen presenteert 'comme en 

acte'.. De metaforen in hun onderlinge samenhang ondersteunen de 

beweging,, de creatie van leven, door de plot. 

Too present men 'as acting' and all things 'as in act' - such 

couldd well be the ontological function of metaphorical 

discourse,, in which every dormant potentiality of existence 

appearss as blossoming forth, every latent capacity for action 

ass actualised. (43) 

Tegenn de hierboven geschetste achtergrond, stelt Ricoeur bloemrijk, 

verliestt de metafoor haar gratuïete trekjes. Komt de metafoor in de 

RhetoricsRhetorics tot haar recht in samenhang met overtuiging, in de Poëtica 

vindtt ze haar eigenlijke dimensie in dienst van de mimesis. De 

handelingen,, onderworpen aan de werkelijkheid, creëren de plot, zijn 

zowell weergave als schepping. De metaforen geven in dienst van die 

mimesiss via bestaande betekenissen uitzicht op nieuwe, mogelijke 

betekenis.. Deze dubbele spanning kenmerkt de referentiële functie van 

dee metafoor in literatuur. 

Ricoeurr rechtvaardigt met de eigen structuur van de plot in literatuur 

enn de uitgestelde referentie, zijn onderscheid in functie tussen retorische 

enn poëtische metafoor. De poëtische metafoor draagt ertoe bij dat de 

lezerr de handeling als de eenheid ondergaat die de plot bedoelt en dat 

zoo de mimesis ontstaat die de catharsis mogelijk maakt. De retorische 

metafoorr verleidt door de levendigheid van haar beweeglijke presentatie 

dee lezer er wel toe de argumenten te aanvaarden maar heeft geen greep 

opp het betoog zelf dat zich ingebed in het taalsysteem aan een vaste 

waarnemingg van de werkelijkheid gebonden heeft. De metafoor kan haar 
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provocerende,, heuristische kunsten in andere genres niet vertonen, is 

daarr gedoemd slechts decoratief te zijn, omdat de band met de 

werkelijkheidd niet is opgeschort. 

Hett is niet goed in te zien waarom de metafoor die de dingen in 

bewegingg zet door de betekenissen uit het stevige verband van het 

taalsysteemm te verlossen, in een betogend werk niet meer kan zijn dan 

eenn verleidelijke, verlevendigde illustratie naast de gedachte. Ook daar 

kann ze immers de gedachte creëren, de denkbeelden bewegen en de 

wisselingg van inzicht bewerkstelligen die het denken uitmaakt. Alleen als 

dee lezer het inzicht dat de metaforen in hun onderlinge samenhang 

bieden,, zelf weet te voltrekken, kan ook het betoog worden begrepen. 

Ookk binnen het betoog wordt de lezer verleid, en biedt de constructie, 

waaraann de gezamenlijke metaforen hun verheldering geven, met de 

uitgesteldee uiteindelijke referentie, een veranderde band met de 

werkelijkheid.. De door Ricoeur als denkact geanalyseerde metafoor 

maaktt duidelijk dat elk inzicht, elke waarheid, elk begrip, - als een zien-

alss - betrekkelijk is, niet los is te maken van de subjectieve ervaring van 

dee werkelijkheid. Als zodanig ondermijnt ze het geloof in een objectieve 

waarheidd en legt ze het fundament van alle theoretische abstractie bij de 

waarnemingg als gebeurtenis. Mogelijk vanuit zijn geloof in een objectieve 

waarheidd pleit Ricoeur voor een scheiding van filosofie en literatuur, maar 

zijnn eigen prachtige analyse van de metafoor ondergraaft dat pleidooi. 

Verderr maakt een roman als Bint, waarin filosofisch gedachtegoed is 

verwerkt,, de autonomie van literatuur en filosofie minstens discutabel. 

Dee eenheid in de organisatie der gebeurtenissen in een literair 

werk,, de plot, kan volgens Ricoeur worden achterhaald door de 

metaforenn hun heuristisch werk te laten doen. Doordat zij duidelijk maken 

waarr het in het werk over gaat, wat het thema is, brengen zij de plot tot 

eenheid.. De Bakhtiniaanse consequentie van Aristoteles' opvatting van 

dee metafoor als beweeglijke denkakt is dat dit een voorlopige eenheid en 

eenn eenheid in verscheidenheid is. De betekenis, de waardering ervan, 

blijftt altijd gebonden aan het standpunt van de verschillende deelnemers. 

Ditt geldt binnen maar ook buiten het literaire werk. Bakhtin heeft er op 

gewezenn dat het literaire werk zich inweeft in een levende traditie. Dit 

inzichtt ontbreekt bij Ricoeur. 
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Ricoeurss analyse van de metafoor is voor Bint op verschillende 

wijzee nuttig maar moet evenzeer op verschillende wijze worden 

genuanceerd.. De metaforen van Bint kunnen alle hun betekenis vinden 

inn de samenhang van een tragische plot waarin een visie op het 

menselijkk handelen van een 'superieur* individu tot uitdrukking wordt 

gebracht.. In overeenstemming met Ricoeurs lezing van Aristoteles, die 

hijj echter niet consequent doorvoert, is die visie echter ook in beweging. 

Alss roman demonstreert Bint in wisseling van standpunt bij uitstek aan de 

lezerr dat elke interpretatie van gebeurtenissen tijdelijk is en om een 

volgendee roept, en dat de tragiek van het noodlot zich voltrekt ook als 

eenn vrolijk makende mogelijkheid, een Dantiaanse 'commedia'. 

Inn Bint heeft, zoals we zagen, het westerse denken op 

metaforischee wijze bezit genomen van een literair en mannelijk lichaam, 

datt van het personage de historicus en jonge leraar de Bree. Zo toont de 

romann modernistisch de innige verstrengeling van literatuur en filosofie 

diee Ricoeur ontkent. Bordewijk, die 'feine Ohre' had, demonstreert in Bint 

eenn aktief en beweeglijk denken waarin een vrouwengestalte, de 

'boerschee reuzin', de gecamoufleerde hoofdrol van de waarheid 

speelt.1477 Hij maakt de afhankelijkheid van de verbeelding zichtbaar. 

Daarmeee confronteert hij de lezer in zijn metaforische taal met de filosofie 

vann Nietzsche, die zijn tegendraadse zender vond in Bint. 

DeDe metaforen  in  Bint in  paradigma's 

Err is dus aanleiding alle metaforen in Bint te lezen als een regel, om het 

gebeurenn als één volledige handeling, in tragedie en in 'commedia' te 

zien,, in de geest van Dante en Nietzsche. De metaforen vormen 

groepen,, rangschikken zich en vormen gezamenlijk de regel om wat 

gebeurtt tragisch te interpreteren, maar dit doen ze als in een 

Nietzscheaansee werkelijkheid, in beweging en vol vrolijkmakende 

tegenstellingenn leidend ook tot het paradijselijke einde van een Danteske 

'commedia'. . 

Omm te laten zien hoe de metaforen gezamenlijk betekenis 

produceren,, hoe we hun regel van het zien-als toepassen en hoe de plot 

144Ziee Nietzsche Also sprach Zarathustra onder andere deel I112 voor het deelcitaat 'feine Ohren'. 
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ontstaat,, doet Ricoeur een beroep op de theorie van de communicatieve 

functiess van Jakobson. Een tekst functioneert 'poëtisch' als er 

paradigma'ss van overeenkomst gelezen kunnen worden in de 

syntagmatische,, aaneengeschakelde eenheden waaruit een tekst 

bestaat.. Zo vormen de dieren een paradigma en de dingen met levende 

trekjess zoals de school en het schoolgebouw, ook de militaire 

terminologie,, de verstarde elementen, de geometrische termen en 

daarbinnenn het ronde en het hoekige, de raadselachtige namen en 

daarbinnenn de namen van de kinderen uit de hel en de namen met een 

B:: de Bree, Bint en van Beek. Elk zo'n paradigma stelt een regel van 

overeenkomst:: mensen zijn dieren, de kinderen van de hel zijn roofdieren 

enn duivels. De school leeft. Namen vormen een rebus. 

Naarmatee de metaforen hun regels duidelijker laten zien, de 

betekenissenn binnen de paradigma's door onderlinge oppositie vorm 

krijgen,, kan een patroon zichtbaar worden: de B-personen bijvoorbeeld 

dragenn gedrieën de handeling, tussen en in hen speelt zich het drama af. 

Dee metaforen over de leerlingen zijn duidelijk in hun Nietzscheaanse 

samenhang:: de school is een kooi, waar dieren - en de hel herbergt 

roofdierenn - worden ge'tem'd. 'Ik tem.' (41) zegt de Bree in aanwezigheid 

vann Bint. Gekooide vogels staan 'fladderend' (9) op het plein, een 'gier1 

vliegtt de 'volière' (15) in. 'De roofvogel sloeg een klauw uit.' (17) 

Sommigee leerlingen zijn bloemen, bewust met zorg gekweekt; voor hen 

iss de school een broeikas. 

Dee leraren, de zenders van Bints boodschap, vormen in hun 

onderlingee oppositie ook een paradigma. Gezien met het dichterlijk oog 

vann de Bree bieden ze een sociologische staalkaart van intellectueel 

Nederlandd in de jaren dertig. Over sommigen van hen herziet de Bree 

overigenss gedurende het schooljaar zijn mening, wat bijdraagt aan de 

indrukk bij de lezer van verandering bij de Bree en van veranderlijkheid 

überhaupt.. De vrouwen geven in hun onderlinge verschillen, zoals we 

zagen,, geheel eigen samenhangen weer. 

Dee metaforen van strijd en gevecht krijgen betekenis tegen de 

achtergrondd van het thema van de roman. Tucht, temmen en kweken, 
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opvoeden,, wordt door de roman heen benadrukt. Dat betekent oorlog 

enn strijd, met slachtoffers en overwinnaars. Een symbolische oorlog 

tussenn de Bree en de hel om de macht, een geciviliseerd gevecht in het 

debatt tussen de leraren over van Beek, wilde echte gevechten tussen de 

leerlingen,, tussen de hel en de overigen tijdens het oproer en binnen de 

hell tijdens de fietsvakantie, een onbewuste en futuristische strijd in het 

innerlijkk van de Bree als hij in zijn droom vuisten zet. 

Dee waarneming van de conciërge met 'de stem van een weekdier" 

(10)) jaagt de fantasie van de Bree op volle toeren. Hij is ook 'een groot 

bleekk kalf met een gezwollen kalfskop' en 'een groot koud kalfshart' en 

'dikkee witte wormvingers'. (21) Dat deze 'beursche' (28) man in de loop 

derr gebeurtenissen een lafhartige onderkruiper blijkt, verbaast niet. Niet 

allee paradigma's laten zich echter zo eenvoudig lezen. De geometrische 

metaforen,, de abstracties en personificaties laten hun regels niet zo 

gemakkelijkk los. 

Bijj het eerste verschijnen van directeur Bint stapelen de beelden 

zichh tot een kubistische collage van perspectieven. Zijn gestalte: 'droog, 

rietmager,, kaarsrecht', wordt bij elk verschijnen, in de beschrijving 

begeleidd door herhaling en variatie van deze adjectieven en 

clichévergelijkingen:: 'recht, snel met lichten tred' (11) 'kaarsrecht, 

rietmager*.. (114) Daardoor waart Bint als een geest door de school, hij 

bezieltt de school, die tot een levend wezen wordt. Interessant in dit 

verbandd is ook dat de verteller herhaaldelijk in het enkelvoud spreekt van 

'Bintss oog': 'Bints oog vonkte van spot'. (42 en 43) In de vergelijking met 

hett riet benadrukt zijn gestalte de spiritualiteit. Bint is vooral een denkend 

riet.riet. Hij verwaarloost zijn lichamelijkheid en dat komt hem duur te 

staan.149 9 

Duisterr wordt ook verteld: 'Hij keek door een bril van bloed. Zijn 

blikk was gering.' (10) Deze woorden met een 'b' vormen ook een klein 

paradigmaa dat het kijken van Bint, zijn visie, via zijn bril in verband brengt 

mett een kortzichtige visie en met geringschatten, met bloedvergieten en 

geweld,, in oppositie tot het paradigma van de drie B-personages. Als van 

1488 Binnendijk 1937 noemt Bint de 'allegorie van de tucht'; hoofdstuk 3. 
1499 Vergelijk hoofdstuk 3: 69. Varangot spreekt van een 'kubistisch complex', van Heraclitiaanse 
veranderlijkheid'' en van het doordringen van de verschillende werelden. 
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Beekk sterft, kan de lezer teruglezen en die paradigma's betekenis geven. 

AanAan het einde van de roman is er sprake van 'zijn bloed omcirkeld oog'. 

(130)) Bordewijk zelf zegt in De Gemeenschap dat zo'n oog 'aan 

sommigee oude mensen eigen' (885) is. Ouderdom heeft Bint wellicht 

partenn gespeeld en kortzichtig gemaakt, kun je tenslotte denken. 

Dann is er de bok uit Bints 'bokkebaard', die duivels contact maakt 

mett de duivels uit de hel en die benadrukt dat de boodschap van Bint niet 

christelijkk is en gericht is op het leven op aarde, niet op een hiernamaals. 

Ookk de dood met zijn zeis neemt in deze passage bezit van de gestalte 

vann directeur Bint als zijn 'knookhand' met de sleutel van de school 'wat 

blinkends'' aan de Bree biedt. Bint wordt hiermee gepresenteerd als de 

inwijderr in het systeem van de school en, blijkt later, ook als inwijder in de 

onbewustee strijd in het emotionele leven van de Bree. Met de sleutel van 

dee tucht krijgt de lezer de sleutel van de roman aangereikt. 

CondensatieCondensatie en verschuiving 

Eenn eigenaardig verschijnsel bekend uit de droom en veel toegepast in 

BintBint is condensatie. Onderscheiden betekenissen van hetzelfde woord 

wordenn door elkaar gebruikt. Van de hel heet het: 'De klas zat stil in 

afwachting.. Zij liep omhoog naar den overmuur, met sterke stijging.' (12) 

Inn de verwijzing is hier de scheiding tussen lokaal en ingezetenen 

verdwenen,, waardoor het lokaal met de leerlingen als organisch 

onderdeell van de school tot het wezen wordt, waar de tekst op veel 

plaatsenn naar verwijst. 'Bint in de titel van het boek slaat niet alleen op 

dee directeur maar ook op diens boodschap, doordat in de ondertitel 

'romann van een zender" zowel naar een zendapparaat als naar iemand 

diee zendt, wordt verwezen en de roman zowel over Bint kan gaan als van 

hemm afkomstig kan zijn. Titel en ondertitel wissen in onderlinge 

wisselwerkingg de grenzen tussen hun mogelijke betekenissen uit. Een 

anderr geval van condensatie biedt het taalgebruik in de roman. Bint 

beveeltt zijn docenten aan bondig te formuleren. De bondige taal van de 

tekstt zelf komt daarmee in dat perspectief te staan en wordt tot een mise 

enn abime. De tekst bewijst de taalfilosofie die ze stelt. 

Tenn aanzien van Bint en de Bree wordt ook een spel van conden-

satiee met de lezer gespeeld. Wanneer de Bree de inleiding op zijn studie 
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overr de geleerde vrouw herleest, staat er 'In deze bladen was de Bree 

dee zender wan zijn eigen tijd.' (38, mijn cursivering) Een mededeling van 

dee verteller die Bint en de Bree verwart. Aan het slot van de roman 

daarentegen,, wanneer de Bree zijn inleiding nog eens overleest, staat er 

'Dezee oudbakken stijl, - was dat het geluid van zijn tijd?' (118) Nu zijn de 

vertellerr en de Bree weer moeilijk uit elkaar te houden. Het zijn deze wis-

selendee condenserende acties in de tekst die de lezer verhinderen een 

vastee positie te vinden van waaruit de gebeurtenissen als een geheel zijn 

tee overzien en die andermaal de lezer ertoe aanzetten opnieuw een 

eigenn standpunt in te nemen. 

Dee Bree ontkent aanvankelijk de rest van zijn persoon als hij 

manzijnn en denken laat samenvallen: 'Als een man zijn hersens niet had 

gehadd was er werkelijk niets overgebleven.' (38) Zo wordt een volgende 

mogelijkheidd van betekenisproductie uit de droom zichtbaar: 

verschuiving.1500 De hoekigheid van 'De Bree zijn denken' uit de 

allereerstee zin verplaatst zich metonymisch naar de man, wordt tot een 

metafoorr voor manlijkheid, identificeert metaforisch de man en komt in 

oppositiee tot ronde vormen van vrouwen die dan eenvoudig 

geïdentificeerdd kunnen worden met het vrouwelijke dat als 'afgerond' 

tegenn het 'ruwe' onafgewerkte manlijke denken wordt gezet. Zo nemen 

dee geometrische vormen hun gestileerde plaats in binnen het blikveld 

vann de Bree. 

Mett de overdrijvingen en generalisaties die de verteller de Bree in 

dee gedachten geeft, worden deze gelijkstellingen en de daaraan 

gekoppeldee opvattingen ook geïroniseerd. Dat de Bree zijn gevoelens 

niett erkent als een deel van hemzelf, belemmert een heldere blik op de 

werkelijkheid,, verstart zijn visie, speelt hem in de werkelijkheid parten: hij 

heeftt niet in de gaten hoe hij door vrouwen wordt aangetrokken en hoe 

bangg hij voor zijn gevoelens is, dat zijn hekel aan de mooie, vrouwelijk 

ogendee Fléau (plaag en [dors-]vlegel!) misschien daarmee van doen 

heeft.. Ook verklaart deze verdringing de plotselinge aanwezigheid van 

'dee boersche reuzin' in de verbeelding van de Bree als hij in de 

1500 Zie vooreen heldere uiteenzetting van de drie wijzen van betekenisproductie: metafoor/metonym, 
condensatie/verschuiving,, paradigma/syntagma Van Alphen 1988: 73-94. 
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allereerstee alinea het ruwe novemberweer als een voorpostgevecht 

ondergaat. . 

DeDe plot  van  Bint 

Inn Bint is in de persoon van de Bree het probleem gesteld van het 

mannelijkee objectieve denken dat lichamelijkheid ontkent. Dit denken, via 

dee oorlogsmetaforiek en de bondige vormgeving verbonden met het 

futurisme,, wordt geïroniseerd. Dit alles komt samen met het thema van 

dee tucht in de opvoedingsboodschap van Bint die de school bezielt. Het 

systeemm van Bint komt het best tot zijn recht bij 4D, de 'hel'klas waarnaar 

zijnn genegenheid uitgaat. In het hoofdstuk 'Daarna, de hel', uitzonderlijk 

verteldd via de focalisatie van To Delorm en Bint, staat: 'Bint was trotsch. 

4DD was zijn gaafste werk'. (69) 

Dee hel ondergaat tijdens het schooljaar de tucht, zoals ook de 

anderee klassen. De leerlingen van de school zijn 'meest kinderen uit den 

kleinenn middenstand', 'Ouders en kinderen stonden op voet van 

gelijkheidd in die gezinnen vol zorg. Er was geen tucht.' (111) De 

leerlingenn van de hel, vormen door hun confronterende uiterlijk en 

gedrag,, voor de Bree het demonstratiemateriaal van het systeem. Zij 

tonenn bij uitstek de gedaanten van de roofdieren die Nietzsche in de 

mensenn ziet. Zij krijgen vorm door de tucht, worden in het vuur van de hel 

doorr de tucht gestaald. Zij zijn de aardse duivels in wie opperduivel Bint 

plezierr heeft, jonge mensen met de expressieve fysionomie van 'de 

fantasiee der natuurvolkeren'(81), en de aan hun fysionomie aangepaste 

fantastischee namen, toekomstige reuzen in wie de instincten krachtig 

leven,, die de tucht van hun natuurrecht ondergaan en die in eenheid van 

will de solidariteit vorm geven van waaruit een gemeenschap groot kan 

worden.. In 'de hel' is maar één meisjesleeriing, de slordige 

Schattenkeinder,, de vertegenwoordigster in haar persoon van al die 

meisjess zonder (voor)naam, die 'kinderen van de schaduw* wier denken 

enn individualiteit in de westerse cultuur veronachtzaamd is. 

Inn de ban van het systeem wordt Bint echter tot dogmaticus. Het 

gaatt hem niet altijd meer om het oorspronkelijke doel van zelfkennis, 

ontdekkingg van de wil en binding - maar om de zuiverheid van de tucht in 

zijnn school. Hij blijkt binnen het grauw geworden verband van zijn familie 



209 9 

gevoelenss te verwaarlozen, manipuleert de gevoelens van personeel en 

leerlingenn en op het dramatische hoogtepunt van de roman, verkracht hij 

zijnn boodschap van tucht als hij een leerling offert aan zijn ambitie. 

Tenslottee blijkt hij ook de eigen lichamelijkheid te hebben ondermijnd. 

Inn samenhang met de metaforen van dood en bederf, gekoppeld 

aann het schoolgebouw en aan het schoolplein, in de beschrijving 

waarvann de vier elementen zich verstopt hebben, en de 'dode heester* 

vann de muziektent, ontstaat geleidelijk deze Nietzscheaanse duiding: dat 

dee westerse, christelijke cultuur en samenleving, in overschatting van 

eenn objectief denken gericht op macht en onderdrukking van lichaam en 

gevoelens,, de beweeglijkheid en de gevarieerdheid, de lichamelijkheid, 

dee muziek, van waarheid en werkelijkheid, geweld aandoet en heeft 

aangedaan,, doodt en heeft gedood. Echter ook, dat hoe en waar dan 

ook,, het leven overwint. 

Alss de Bree tegen het einde van het schooljaar 's avonds tijdens 

hett nablijven van leerlingen naar beneden kijkt, 'was het 

kolengruispleinn vol.' 

Inn den dooden heester der muziektent waren zeer 

schitterendee vogels neergestreken. Het kwetterend 

boschkoraall liet niet op zich wachten. De Woensdagavonden 

vann de politieharmonie waren aangebroken De slenteraars 

wierpenn het bodemstof op. Hoog in de lucht fonkelde het met 

goudlooverss in het late licht. En daartusschen sneeuwde 

zachtt een ijl fabrieksroet neer. De Bree zag de herrie vanuit 

dee leeraarskamer aan. Zijn voorhoofd was gefronst hij keek 

machtelooss toe. Het beklemde hem. Hij was boos en hij vond 

hett triest. De blazers haalden met machtige teugen stof en 

roett hun longen binnen. Het rumoer doordrong de hele school. 

Dee blijvers werden onrustig. Hij moest zijn vervaarlijkste 

oogenn opzetten. Om tien uur was hij bek-af, tegelijk met de 

muzikanten.. (104) 
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Hett optreden van de politieband is een zeer gemengde ervaring voor de 

Bree,, die heel precies verwoord wordt. Hij ziet tegelijk hoe fraai de 

instrumentenn van de koperblazers schitteren in het late voorjaarslicht en 

hoee het roet van de fabrieken in de arbeiderswijken de atmosfeer 

doordringtt en verpest. Dat stemt hem treurig en bezorgt hem een gevoel 

vann machteloosheid. Het geluid van de harmonie ergert hem, Het 

'rumoer"" dringt door de hele school, de 'herrie' leidt de blijvers af en 

dwingtt hem tot vermoeiend optreden.151 

Dee Bree lijkt hier verslagen maar in de variatie van zijn 

waarnemingenn ook meer volwassen. De roman suggereert dat hij met 

zijnn uiteindelijke beslissing nog een jaar naar school te gaan en het werk 

aann zijn dissertatie uit te stellen, zichzelf de kans geeft om door 

uitoefeningg van tucht zich zelf beter te leren kennen en te achterhalen 

watt hij werkelijk wil. Hij zal zo ook meewerken aan de vorming van een 

generatiee die de onderdrukkende, ongezonde cultuur kan veranderen. 

Hijj zal een andere manier van denken aanleren, een denken gebaseerd 

opp waarnemen en ervaring. Hij zal met lichamelijkheid het vrouwelijke en 

natuurlijkee element integreren en niet langer uit zijn op beheersend maar 

opp een scheppend denken, dat tot vrolijke wetenschap voert. 'Men moest 

weerr leren denken in de breedte'. (73; mijn cursivering)152 

Duidelijkk wordt nu waarom de centrale handeling gedragen wordt 

doorr de drie B-mannen, waarom vrouwen ontbreken en welke rol ze 

metaforischh spelen. De Bree ging vrouwen individueel uit de weg maar 

droegg ze, tot algemeen studieobject gesublimeerd, verdrongen in het 

geleerdee hart. In dit schooljaar leert hij in de vrolijke To Delorm een 

vrouww bewonderen. 'Zij was resoluut, maar niet heerschend.' en 'Zij was 

buitengewoon.'' (48) Als zodanig is zij de tegenhanger van de 'superieure' 

Bint.. Haar naam is een metaforische legpuzzle: zij verbergt een 'tod*, een 

'del',, een 'lor*, maar ook een vreemd goud: 'de l'or\ zij (ver)stelt 'de 

Vorm'. . 

Watt de handeling betreft voldoet Bint aan de criteria voor het 

tragische,, zoals uiteegezet in het zesde hoofdstuk van Aristoteles' 

1511 Vergelijk ook Smulders 1986 die in deze passage leest hoe er in De Bree's visie een dodelijke orde 
[wordt]] gelegd over het vruchtbare leven, over het vrouwelijke principe.' 
' aa Vergelijk hoofdstuk 3: 70 waar Varangot stelt dat de ontwikkelingen in Bordewijks romans gericht zijn op 
eenn metamorfose. 
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Poëtica.Poëtica. In de roman wordt een volledige handeling uitgebeeld van een 

zekeree omvang in verfraaide taal. De roman, met name het systeem van 

tuchtt van directeur Bint, diens uiteindelijke ondergang en de zelfmoord 

vann zijn slachtoffer van Beek, biedt de lezer gelegenheid tot het 

overwinnenn van vrees en van medelijden, tot catharsis. Tegelijk echter in 

dee terugkomst van de Bree en in de verandering die er in hem heeft 

plaatss gevonden, is er ook een gelukkige afloop, die verder wijst dan 

alleenn de verandering in het personage de Bree, een overwinning van het 

leven,, een mogelijke verandering in de westerse cultuur. 

Dee metaforen in hun beweeglijk spel van overeenkomst en 

verschill in Bint brengen de bezielende werking in beeld van 

Nietzscheaansee tucht in een school. Het gunstige effect van de tucht in 

hett algemeen komt tot specifieke uitbeeldingen in het succes van de 

hoogstee klassen en vooral in de vermenselijking van de helklas, 4D. 

Maarr ja, het kon niet worden geloochend, zij waren gerijpt. Het 

lagg op de gelaten, dat wat den mensch tot het belangrijkste 

scheppingsverschijnsell maakt, het menschelijke. Het stond 

groott geschreven voor zijn oogen. (125) 

Inn het bijzonder tonen de metaforen het wisselende effect van de tucht op 

dee drie dramatis personae. De handelingen van deze drie zijn niet 

rechtstreekss maar via de tucht met elkaar verbonden, leder wordt daarbij 

geleidd door de uiteindelijk onkenbare eigen aard van hun zelf, als 

figuurmotievenn in een dans van Matisse. Er is een tragische afloop voor 

vann Beek, een tragische wending voor Bint, een gelukkige uitkomst voor 

dee Bree. 

Hinterr deinen Gedanken und Gefühlen, mein Bruder, steht 

einn machtiger Gebieter, ein unbekannter Weiser - der heilit 

Selbst.. In deinem Leibe wohnt er, dein Leib ist er. 

(Zarathustra:(Zarathustra: I, 40) 

Allee drie vertonen een gebrek in hun lichamelijkheid. De Bree ontkent 

lichamelijkheidd en gevoelens, Bint beheerst, verwaarloost en manipuleert 



ze,, van Beek, de 'neuropaath, met sidderend schrift' (107) wordt er door 

beheerst. . 

Dee jongen van Beek sterft aan de tucht. Hij krijgt, als het water 

waarnaarr zijn naam verwijst, geen vorm; hij verdwijnt geheel. Zijn 

gewelddadigee akt staat als in de tragedie eigenlijk buiten spel, omdat hij 

alleenn voorkomt als iemand over wie gesproken wordt: zijn daad, het 

debatt in de leraarskamer en de uiteindelijke beslissing van Bint, staan ter 

discussie,, worden beoordeeld door de deelnemers aan en de 

toeschouwerss van het drama, door de Bree, de andere leraren en door 

dee lezer. 

Dee Bree, de jonge krachtige man van aktie met de brede rug, 

ondergaatt wat er gebeurt en verandert erdoor. Hij leert de tucht en gaat 

anderss denken en handelen. In tegenstelling tot Bint beslist hij te blijven; 

hijj zal zijn oorlog, ook een gevecht om de vorm en een baringsproces, 

tenn einde voeren. De Bree komt op, Bint gaat onder. Bint, de oude 

tengeree man met de rechte rug, het denkende en bewegende riet, kiest 

voorr vergetelheid, een vrouwelijke deugd bij uitstek: 'geen sprankel 

genegenheidd voor hemzelf, liefde alleen voor de school. Waarachtig, hij 

lass het in zijn bloed-omcirkeld oog.'(130) De rechtlijnige 'blik van bloed' 

heeftt zijn ronde pendant gekregen. 

Duidelijkk wordt nu helemaal de titel van de roman. Directeur Bint, 

dee zender en de uitvoerder van de boodschap van Nietzsche dat tucht 

hett noodzakelijke 'bind'middel is in een cultuur, bindt het verhaal en 

draagtt de constructie. Binding van denken en handelen in eenheid van 

wil,, individueel en binnen de gemeenschap. 'Bind', de kern van zijn 

boodschap,, concentreert alle betekenissen. De natuur krijgt met de in 

tuchtt getrainde bewuste wil de gelegenheid in een ieder tot haar recht te 

komen.. In de gezamenlijke wil van individuele mensen kan de cultuur, 

kunnenn taal, kunst en wetenschap eigentijds vorm krijgen. De drager van 

dee constructie, de zender van de idee van de school, treedt terug. De 

Breee daarentegen blijft. De zending gaat door. De bezieling blijkt 

doorgegeven.. De school leeft. 

Dee elementen van de plot zijn zo gegeven, maar ze liggen niet 

vast,, ze vormen een patroon in beweging. De Bree door wiens ogen wij 

dee gebeurtenissen voor het merendeel te zien krijgen leren we kennen 
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alss iemand die gevoelens verdringt en verder psychisch ook weinig 

evenwichtigg is. Hij vertoont dogmatische opvattingen, weinig kennis van 

dee werkelijkheid en ontwikkelt een 'ontzaglijke verering' (41) voor Bint. 

Alss wetenschapper heeft hij belachelijke trekjes. In zijn relatie tot vrouwen 

laatt hij zich via Bint ook door de lezer betrappen op een kinderlijk gebrek 

aann zelfkennis. Tijdens de gebeurtenissen en de uitvoering van de tucht 

wijzigenn zich zijn inzichten en veranderen zijn opvattingen. Geboeid in de 

blikk van de Bree wordt de lezer gedwongen zijn visie mee te veranderen. 

Ookk Bint kunnen we niet altijd ernstig nemen. Ook bij hem valt, in 

eenn toespraak tot zijn docenten na de beslissing over van Beek, 

verschuivingg en verdichting waar te nemen, zoals we die in de 

waarnemingg van de Bree konden constateren: 

WeWe moeten de spreekwoordelijke wijdloopigheid van den 

Nederlanderr bekampen, logenstraffen. De taal van de 

regeering,, hoog en laag, de taal van de wetten, de taal van de 

krantenn is mij een gruwel. Ik lees geen kranten meer omdat 

vann de tien woorden er niet één is verantwoord. Wij 

misbruikenn onze taal steeds roekelozer. Wij prostitueeren 

haar.. Prostitutie is zedenbederf. Aan zedenbederf gaat een 

volkk ten onder. Wij zijn op de helling. Als wij ons niet weten af 

tete werken van de helling gaan wij onder aan onze taal, met 

onzee taal. (55) 

Wijdlopigheidd voert in deze redenering van Bint onontkoombaar tot de 

ondergangg van het Nederlandse volk doordat het onderscheid tussen 

achtereenvolgenss onverantwoord taalgebruik, prostitutie en zedenbederf 

wordtt genegeerd. Nogal paradoxaal in een toespraak waarin ook gesteld 

wordt:: 'De welsprekendheid is dood.'(55) Door dergelijke wisseling van 

hett perspectief op de personages kan ernst voortdurend omslaan in haar 

tegendeel.. De tegenstelling in beweging, de cirkelgang, lijkt de thematiek 

vann de roman uiteindelijk te bepalen. 

Ookk de tucht heeft een andere kant. Je kunt de wil wel stalen, 

maarr mensen zijn niet van staal. Dat ervaart Bint aan den lijve. Dat ziet 

dee Bree als het 'monumentale moment' (41) van het temmen van de hel 
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datt Bint met hem deelt, zijn tegenstuk vindt in het beklemmende ogenblik 

datt hij ziet dat Bint geen man van staal is, maar als een riet niet stil kan 

staan. . 

Dee Bree zag het opeens. Hij schommelde even naar voren, 

naarr achteren. Hij was een blad, overgevoelig voor den 

zwakstenn luchtstroom, die den mensch ontgaat. Een stalen 

wil,, geen stalen lijf. (114) 

Dee Bree moet zijn visie bijstellen. De metafoor terugdraaien naar de 

vergelijking.. Mensen proberen de werkelijkheid naar hun droom te 

modellerenn maar de werkelijkheid blijkt soms sterker. Droom en 

werkelijkheidd doordringen elkaar maar zijn niet gelijk. In cirkelgang 

realiseertt zich behalve de discussie met de lezer ook de andere kant van 

dezelfdee Nietzscheaanse gedachte van tucht, dat zij de 'moralische 

Imperativ'' van de natuur is. Vaak lijkt de natuur bedwongen, de 

elementenn tot cultuur gestold, stil in tijdloosheid van 'kolking' en 

'tochtgaten',, maar de natuur laat zich nooit definitief temmen, ongemerkt 

enn onvermijdelijk in haar cirkelgang werkt ze door, bewerkt ze na verval, 

bederff en dood, nieuw leven. 

Dee metaforen in hun paradigma's dwingen met hun regels ook de 

gebeurtenissenn in een verband van overeenkomst en verschil, van 

tegenhangers.. Wanneer de Bree in de slotalinea 'Een asch, een ziel.' 

(131)) ontwaart, -

Inn de stille stroeve hal keek de Bree even rond, maar hij zag 

naarr niets. Hij was zich bewust, dat er iets rustte ergens hier, 

datt er ook iets leefde. Een asch, een ziel. Toen kwam het over 

hem,, eenvoudigweg, het hoofd te ontblooten en zacht ging hij 

dee trap naar boven. (131 )153 

1533 Opvallend is dat er in de laatste alinea van de facsimile-uitgave 'asch' gespeld wordt, dat in de betekenis van 
verbrandingsoverschott niet in het gezelschap kan zijn van het lidwoord 'een', wat hier toch het geval is. De latere 
uitgavenn waarin de spelling is aangepast, is met de 'en' dit betekenisverschil verdwenen. 
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-- dan herinnert de lezer zich een eerdere 'as' in de raadselachtig 

verwoordee situatie tijdens het schoolreisje met de hel wanneer er twee 

ontsnaptt zijn: 

Hijj viel aan tafel, half er over, zijn hoofd in zijn handen. Hij zat 

neergeploft,, doodstil. Opeens was het doodstil. Ze keken allen 

naarr hem. Zij stonden doodstil rond de tafel. Zijn hoofd was 

eenn as. Hun gelijke gedachten staken er met wielspaken in. 

Hijj voelde dat heel duidelijk. Het was het eenige wat hij 

voelde.. Denken kon hij verder niet. Hij was maar een gewone 

as. . 

Opeenss kwam er iets anders. Het was geen gedachte. 

Hett was 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. (93) 

Dee bekende elementen van dood, denken en stilstand, met het gevoel en 

hett onwillekeurige gebeuren vanuit de onbepaalde natuur, zijn hier 

verenigd.. De leerlingen staan 'rond' de tafel, hun gelijke 'gedachten' 

vormenn 'wier-spaken'; ze maken een 'fietstocht", een 'cirkelgang' zoals 

Bintt het wil.154 

Dee fietstocht vindt plaats als een bewust gezocht contrast zonder 

tucht.. Hij vindt bovendien plaats tijdens de paasvakantie, de vakantie ter 

gelegenheidd van Pasen, het christelijke feest dat de herrijzenis van 

Christuss herdenkt. Aan deze tocht zijn vijf van de acht en twintig 

hoofdstukjess gewijd. Ze vormen tezamen een vierde bedrijf in de 

temporelee reeks van hoofdstukjes waarin de roman als een schooljaar is 

opgedeeld.. Het vierde hoofdstukje in dit vierde bedrijf heet 'De rustdag' 

(89)) en het hierboven geciteerde moment van geïnspireerde stilte vindt 

plaatss tijdens dit hoofdstuk. 

Doorr middel van de metaforiek wordt deze plechtige gebeurtenis 

achteraff een centraal keerpunt, dat ook de Bree overigens pas later als 

zodanigg zal begrijpen en waarop de lezer pas bij het slot van de roman 

1544 Ik dank deze interpretatie van de fietstocht aan een student in mijn eertijdse werkgroep, Gerrie van 
Voorden. . 
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greepp wordt gegeven door de verbinding van twee assen en twee stille 

plechtigee momenten.155 

Uitgedaagdd door de overvloed aan metaforen, vindt de lezer de 

beweeglijkee plot en de zin van deze roman. Dynamisch voortgestuwd in 

eenn lineaire lezing door de bondig en gevarieerd vertelde 

gebeurtenissen,, wordt hij, verrast door steeds nieuwe raadsels en gericht 

opp een gewijzigd overzicht, gedwongen tot teruglezen. De overigens rijke 

visiee van Ricoeur op de metafoor mist de dynamiek van het vertellen die 

inn deze modernistische roman in verscheidenheid aan standpunten en 

visiess tot uitdrukking wordt gebracht 

Dee metaforen tonen in hun onderlinge verschillen aan de lezer die 

zichh denkend binnen hun paradigma's beweegt, hoe ook de Bree 'bindt', 

hoee Bints boodschap, als 'moralische Imperativ*: bind - uit de 'asch' te 

voorschijnn komt en leeft. De tragische dood van van Beek heeft een 

gelukkigg tegenstuk en de roman een harmonieus eind gekregen. 

Inn de afsluitende Conclusie zal duidelijk worden wat ik als het 

resultaatt beschouw van de hier gepresenteerde onderzoeken. 

Ziee hoofdstuk 3: 78-79 waar Niemeyer geciteerd wordt over de religieus geïnspireerde eenheid, de magie 
inn Bint en waar Grüttemeier 1999 wordt aangehaald die daar spreekt van eenheid in Bordewijks drie korte 
romans. . 


