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Conclusie e 

Inn mijn betoog heb ik willen laten zien waarom de roman Bint van 

Bordewijkk met recht een modernistische roman genoemd kan worden, 

watt deze kwalificatie inhoudt en waarom deze verhelderend is. 

Aann mijn eigenlijke betoog over Bint, gaat in het eerste hoofdstuk 

eenn psychomachische lezing van Bordewijks verhaal Keizerrijk, als 

preambulee vooraf. Bordewijk speelt in dit verhaal met autobiografische 

elementenn en uit mijn lezing wordt duidelijk dat angst voor 

lichamelijkheidd en de relatie tot vrouwen centraal staan in de 

verbeeldingg van het leven door Bordewijk. Deze in het modernisme 

vaakk gesignaleerde preoccupaties krijgen eveneens modernistisch, op 

eenn speciale filmische en architecturale wijze, gestalte. 

Mijnn onderzoek van de recente literatuurgeschiedschrijving in 

hoofdstukk twee laat zien dat Bint eensgezind maar niet in 

overeenstemmingg modernistisch genoemd wordt. Anbeek en Anten 

noemenn beiden in verband van Bordewijk en Bint het modemisme van 

Theoo van Doesburg, Anbeek besteedt vanuit zijn opzet vooral 

aandachtt aan de normverandering onder invloed van Ter Braak naar 

kritischh en sceptisch individualisme, Anten denkt aan surrealisme en 

verwantschapp met Nijhoff, voor Ruiter en Smulders daarentegen is 

doorslaggevendd dat Bordewijk in De gemeenschap publiceerde; 

Bordewijkk zou daarmee als leidsman een weg uit de crisis naar een 

nieuwee samenleving willen wijzen. 

Dee literatuur over modernisme verschaft een verklaring voor het 

gebrekk aan eenstemmigheid. In de eerste decennia van de twintigste 

eeuww is sprake is van een voortdurend experimenteren en de term 

'modernisme'' wordt pas in de jaren vijftig gebruikt als aanduiding voor 

dee veelheid van deze experimenten. De reikwijdte van wat men onder 

modernismee verstaat verschilt bij de verschillende theoretici. Fokkema 

enn Ibsch bij voorbeeld geven in hun studie een meer beperkte, formele 

invullingg aan het begrip. Bij het ontwerp van de 'modernistische code' 

hebbenn zij Bordewijks experimenten niet betrokken. 

Inn De Stijl propageerde Theo van Doesburg een totaal en 

radicaall andere vorm voor literatuur, voor de kunsten en voor 



architectuurr die van de lezer, toeschouwer, bewoner, een andere, 

actievee rol vroeg met het oog op een nieuw te maken samenleving 

geïnspireerdd door een magische visie van eenheid. Dat de cultuur 

bevrijdd moest worden van angst voor de vrouw en voor de seksualiteit 

speeldee een rol maar bleef impliciet. Van Doesburg blijkt veel 

experimentenn in zich op te nemen, internationaal invloed uit te oefenen 

enn invloeden te verwerken. Ik stel dat Bordewijk in Bint op een 

dergelijkee radicale en totale wijze te werk gaand, de eerste succesvolle 

experimentelee modernistische roman heeft geschreven. 

Inn het derde hoofdstuk blijkt uit een onderzoek naar de receptie 

datt de moderniteit van Bordewijks Bint onmiddellijk werd opgemerkt 

maarr dat men moeite had met veel aspecten van de vorm en de 

inhoud,, met het bepalen en benoemen van de betekenis van de roman. 

Uitt de recensies, artikelen en publicaties tot Bordewijks dood in 1965 

enn de wetenschappelijke belangstelling daarna, blijkt dat veel van de 

opmerkelijkee aspecten van de roman werden genoteerd en vaak 

bewonderd,, maar dat maar weinigen greep kregen op het geheel en 

datt bij de discussies biografische, intentionele of essentialistische 

leeswijzenn het verstaan van Bint in de weg stonden. De specifieke 

vormm van modemisme, de Nieuwe Zakelijkheid, in Nederland eerder 

toegepastt in enkele romans, bleef bij de discussies een verwarrend 

kaderr vormen. 

Uitt het onderzoek in mijn vierde hoofdstuk met behulp van de 

methodee van close reading van het eerste hoofdstuk van Bint blijkt dat 

Bordewijkk in Bint een radicaal andere wijze van vertellen introduceerde 

enn dat 'modernistisch' in de zin van van Doesburg voorlopig een juiste 

kwalificatiee lijkt. Wisselend perspectief, een onbetrouwbare verteller, 

reportagee en directe rede sturen de lezer verschillende kanten op en 

makenn hem alert. Er is een merkwaardig kubistisch geïntroduceerde 

hoofdpersoon.. Het taalgebruik is bondig, ritmisch en poëtisch en 

metaforenn betrekken verschillende werelden op elkaar. Er wordt 

verwezenn naar andere kunstvormen. Vrouwen blijken in de fantasie 

eenn voorlopig raadselachtige rol te spelen. Dit alles dwingt tot herlezen. 

Verschillendee leesstrategieën blijken mogelijk voor de lezer, die in de 

volgendee hoofdstukken worden uitgeprobeerd. 
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Eenn mimetische lezing in hoofdstuk vijf van de toespraken van 

directeurr Bint, in het kader van eigentijdse publicaties over het 

onderwijss van pedagogen en een politicus en van een recente 

dissertatiee over de geschiedenis van het middelbaar onderwijs in 

Nederland,, maakt duidelijk dat de opvattingen van Bint, duidelijk, 

uitgesprokenn en ook radicaal waren, maar in het totaal van het 

toenmaligg onderwijsveld te denken gaven. 

Negenn vrouwen in Bint blijken, nauwkeurig georganiseerd in de 

belevings-- en fantasiewereld van de neurotisch reagerende 

hoofdpersoon,, een ten dele verborgen rol te spelen. Door 

overeenkomstt en verschil tussen de vrouwspersonen en onder 

verwijzingg naar de preambule en de psychomachische methode kan ik 

inn dit zesde hoofdstuk betogen dat angst voor lichamelijkheid en voor 

dee vrouw de jonge leraar de Bree parten spelen maar dat hij tijdens het 

schooljaarr de gelegenheid krijgt zich van die angsten te bevrijden. Ook 

hett idee van de mens als paar krijgt gestalte in de overwegingen van 

dee Bree. Bint kan ook ideomachisch worden gelezen. 

Eenn onderzoek naar intertekstualiteit, naar de verwijzingen naar 

anderee genres en kunstvormen, naar eerdere eigen werken en naar 

individuelee werken uit de Europese traditie, heeft plaats gehad in 

hoofdstukk zeven. De roman blijkt zich in te weven in het geheel van de 

modernistischee westerse cultuur, van futurisme en kubisme, van 

veranderlijkee werkelijkheid en van subjectieve waarheid, en de lezer te 

betrekkenn bij een Bakhtiniaanse dialoog. De verbanden met de bijbel 

enn met Dante's Commedia, met Nietzsche en diens Jenseits von Gut 

undund Böse en cirkelgang, geven door overeenkomst en verschil de 

personagess diepgang, de roman betekenis en de lezer de aktieve rol 

diee bij een modernistisch kunstwerk past. 

Inn het achtste hoofdstuk is tenslotte de metaforiek onderzocht. 

Ricoeurss theorie heeft geholpen de metaforen te inventariseren en te 

interpreteren.. De regels die de in paradigma's gegroepeerde 

metaforenn stellen, wijzen naar en ondersteunen de plot, de organisatie 

vann de centrale handeling. Dit plot, de uitoefening van Nietzscheaanse 

tuchtt en het effect op drie personages, is wel één maar blijkt, niettemin 

inn beweging. Dit is te zien aan de verschillende uitkomst voor de drie 



belangrijkstee personages, waarbij de metaforen laten zien hoe natuur 

enn cultuur, leven en dood, werkelijkheid en droom elkaar wederzijds 

doordringenn in een uiteindelijk magisch religieuze modernistische 

eenheid. eenheid. 


