
  

 

 

Tilburg University

De verschrikkingen van het denken

van Nieuwstadt, M.J.

Publication date:
1997

Document Version
Publisher's PDF, also known as Version of record

Link to publication in Tilburg University Research Portal

Citation for published version (APA):
van Nieuwstadt, M. J. (1997). De verschrikkingen van het denken: Over Menno ter Braak. Historische uitgeverij.

General rights
Copyright and moral rights for the publications made accessible in the public portal are retained by the authors and/or other copyright owners
and it is a condition of accessing publications that users recognise and abide by the legal requirements associated with these rights.

            • Users may download and print one copy of any publication from the public portal for the purpose of private study or research.
            • You may not further distribute the material or use it for any profit-making activity or commercial gain
            • You may freely distribute the URL identifying the publication in the public portal
Take down policy
If you believe that this document breaches copyright please contact us providing details, and we will remove access to the work immediately
and investigate your claim.

Download date: 24. May. 2023

https://research.tilburguniversity.edu/en/publications/dc94c600-e860-46bd-95aa-fc46aceb6b04


CBM
133

53



KATHOLIEKEUNIVERSITEITBRABANT

DEVERSCHRIKKINGEN
VAN HET DENKEN

OVER MENNO TER BRAAK

PROEFSCHRIFT

ter verkrijging van de graad van doctor aan de Katholieke Universiteit Brabant,

0                             op gezag van de Rector Magnifcus, Prof. Dr. L.EW. de Klerk,

in het openbaar te verdedigen ten overstaan

van een door het College van Decanen aangewezen commissie

in de aula van de universiteit
op vrijdag 16 mei 1997 Om 14·15 uur

0                                          door

MICHAEL IOSEPHUS VAN NIEUWSTADT

geboren op 20 maart 1942 te Kaatsheuvel (gem. Loon op Zand)

UNIVERSITElT 4  VAN TILBURG
BIBLIOTHEEK

....TILBURG



Prornotor

Prof. Dr. J.L. Goedegebuure

i                     -,· c.     1.  t.  ;         . 7'11
n .i 33



DEVERSCHRIKKINGEN
VAN HET DENKEN

  OVER MENNO TER BRAAK

0 1997 Michel van Nieuwstadt / Nijmegen



'de dichter draagt het mombakkes der poezie

op vastenavond alleen, breekt

aswoensdag aan, is ook dit feest voorbij'
zeker, zonder een zuiverend stortbad

zweet en zonder oMo van een purgerende honger

geen paleis van paarlen op een grashalm
te betreden

<D                       LUCEBERT



'Warum bist du so kurz? liebst du, wie vormals, denn
Nun nicht mehr den Gesang? fandst du, als Jungling, doch
In den Tagen der Hoffnung,

Wenn du sangest, das Ende nie?'                                                                0

Wie mein Gluck, ist mein Lied. -
Willst du im Abendrot

Froh dich baden l Hinweg ists,  und die Erd ist kalt,
Und der Vogel der Nacht schwirrt

Unbequem vor das Auge dir.

HOLDERLIN
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VOORAF

TEKSTEN ZIJN VANAF NU NIET MEER RESUMEERBAAR, heeft Roland Barthes in 1977

op een aan hem gewijd colloquium in Cerisy-la-Salle gezegd. Niettemin is de lezer met

een handreiking aan het begin van deze-ten overstaan van haaronderwerp opzettelijk

0 sterk meanderende-intellectuele monografie over het werk van Menno ter Braak

waarschijnlijk enigszins geholpen.
Verkort samengevat verloopt de alles omspannende betoogtrant van deze studie

over Ter Braak langs twee hoofdlijnen die op het eerste oog bijna van filologische aard

zijn, omdat ze de status van het werk betreffen, nog eerder dan de interpretatie ervan.

 
I           De flologische basis, die stevig moet zijn, wordt gaandeweg ingewisseld voor een op

Walter Benjamin, de al genoemde Roland Barthes, en op Theodor W Adorno en

Jacques Derrida, zijdelings op Massimo Cacciari geinspireerde leeswijze. Maar zonder

dat daarmee de focus een andere wordt dan het gehalte zelf en de theoretische dyna-

miek van Ter Braaks werk. Het mag tot de geheime kaballistiek van deze studie

gerekend worden dat het 'abecedarium', waarvan de genoemde auteurs met hun

achternamen de aanvang vormen-A, B, C D-al in een vroeg stadium nog in een
andere zin het verband vastlegde waarin deze studie haar eerste contouren en articula-

ties kreeg: het 'abecedarium' dat ook met de vermenging van de naamwoorden uit de

titels van de boeken Het Carnaval der Burgers (CdB) en Dialektik der Aufklining
(DdA) zijn begin kent. De titel De verschrikkingen van het denken, inhoudelijk ver-

want aan de thematiek van de'dialectiek van de verlichting', stamt uit die samenhang.
De eerste hoofdlijn vormt de opheldering van het raadsel waarom in het beeld van

Ter Braak en in zo goed als alle secundaire literatuur de evidente betekenis van dir

eerste grote essayistische boek Het Carnavalder Burgers, geschreven 1928/29 (en van
het vroege essayistische werk in zijn geheel) schromelijk en bijna systematisch wordt

veronachtzaamd. Detweedehoofdlijn loopt langs de vraag welke omtrekken precies de

gedaante van Nietzsche in leven en werk van Ter Braak-waar hij circa april 1931 (en

niet eerder) opduikt-heeft aangenomen: want ook het antwoord op deze tweede vraag
leidt in de secundaire literatuur een veelal schimmig bestaan. Zij blijft het antwoord
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schuldig door het in zijn precieze dubbele vorm-welke Ter Braak welke Nietzsche

leest, hoe Nietzsche waar en waarom in Ter Braaks werk is gerepresenteerd-uit de

weg te gaan.
Om met dit tweede, beperktere punt te beginnen: prototypisch voor bijna alles wat

over de verhouding Nietzsche-Ter Braak wordt gedacht, is de drastische vereen-      
voudiging die Gomperts in De schok der herkenning (causerieen aan de Leidse univer-

siteituitde herfst van 1958) dekwestie van Nietzsches invloed op Ter Braakheeftlaten
ondergaan. Die vereenvoudiging ontslaat van elke verdere verplichting tot onderzoek

naar het bijzondere karakter van die invloed. Het zou volgens Gomperts bij Ter Braaks

ontdekking van Nietzsche om een Nietzsche van ten dele eigen vinding gaan. Doordat           I
Gomperts vervolgens via een foutieve datering van de kennismaking van Ter Braak

met Nietzsche de invloed van deze laatste op leven en werk van Ter Braak ineenschuift

met die van Du Perron, verdwijnt op een cruciaal moment-in de jaren 1931-1932-
het gesternte van Nietzsche uit het planetarium van de Nederlandse letterkunde. Het
in dat planetarium en, voorafgaand daaraan, allereerst in het oeuvre van Ter Braak        
zorgvuldig weer aan te brengen, is het eerste wat deze studie onderneemt. Ter Braaks

Nietzsche-lectuur heeft niet toevallig haar favoriete plek en haar brandpunt in het
'vierde boek' van Die frahliche Wissenschaft, dat als ondertitel draagt'Sanctus Janua-

rius'. Aannemelijk kan worden gemaakt, dat in het'amor fati' van de'Sanctus lanua-
rius' door Ter Braakopdatogenblikeen locus classicusuitde verhouding tussen 'leven'

en 'geest', tussen 'lichaam' en 'geschiedenis' wordt geactualiseerd-en dat niet alleen         
voor 'eigen' gebruik. Sanctus Januarius is ali tekst het laatste wat Nietzsche schreef

v66rdebeslissende sprong naar Also sprach Zarathustra-waarde metafysica voor iets

anders wordt ingeruild; Ter Braak maakt die sprong niet mee. Waarom niet: dat wordt

(onder meer en andere dingen) in deze studie als een niet langer meer alleen aan

Nietzsche gebonden problematiek ontvouwd. De grens van Ter Braaks lectuur van

Nietzsche wordt aldus duidelijk.
Deandere hoofdlijn-de vergeethoek waarin nietzonder Ter Braakseigen toedoen

Het Carnaval der Burgers terechtkwam-wordt aanvankelijk vooral aan de hand van

een schijnbaar extern detail verhelderd. Het is de in alle opzichten merkwaardige
bekentenis in een kort voorbericht'bij de tweede druk' van Het Carnaval der Burgers,         0
dat Ter Braak dit boek nu, september 1934, met bijzondere vreugde opnieuw ziet

verschijnen, namelijk als 'strijdmateriaal, als 'metaphysische brochure". Dat slaat

natuurlijk op Nietzsches oven*inning van de metafysica terug; En het verleent het
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geheel van Ter Braaks werk een eigen cirkelbeweging. Precies in diezelfde tijd dat Ter

Braak (september 1934) voor een kort woord vooraf bij de tweede druk van Het

Carnaval der Burgers de omschrijving 'metaphysische brochure' bedacht, schrij ft hij
onder de titel 'Bij de Marionetten' een indringend verslag van zijn bezoek aan een

0 Duitstalig poppentheater uit Salzburg. De mechanica van dit poppentheater wordt
voor hem het verwijzendzinnebeeld van twee dingen. Van zowel, ten eerste, zijneigen

Het Carnaval der Burgers dat niet voor niets via zijn ondertitel 'Een gelijkenis in

gelijkenissen'hadgeheten-hij schrijft over datpoppentheater: 'Maarachter descher-

men van dat theater (..) wandelt men omzo te zeggen tussen leerrijke gelijkenissen...'.

0          Als van, ten tweede, zijn fascinatie voor Nietzsches poging om de metafysica achter

zich te laten. Wanneer het eigenlijke poppentheaterstuk Die Raumrakete begint, geeft
Ter Braakmeteen nietmis te verstane en als het ware'dubbele' verwijzingdat begin zo

weer:'Een gongslag. Incipit tragoedia. 'Die Raumrakete'.' Maar zo citeert deze poppen-
theater-recensie ook regelrecht het aforisme uit Die frdhliche Wissenschaft met die-

zelfde titel 'Incipit tragoedia', aforisme waarmee Ter Braaks gelukssensatie van de

lectuur van Sanctus Januarius haar einde had gevonden. Het kondigt Nietzsches

Zarathustra aan: Mls Zarathustra dreiBig Jahr alt war, verlieB er seine Heimath und

den See Urmi und gieng in das Gebirge.' Zo dus zien in het klein de ideeenconstellaties

er uit, aan de hand waarvan hier geprobeerd wordt de afgestorven dynamiek van Ter

              Braaks werk weer
tot leven te brengen.

Dit marionettentheater zal in de hier volgende studie nog in een andere zin
exemplarisch blijken. Op verscheidene plaatsen in Ter Braaks werk zijn theatrische

circuits aangelegd: het is zelfs mogelijk de bouw van zijn oeuvre zelf op die van een
arena te betrekken. En tegen het beslissende einde van de analyse van zijn werk wordt

de spanningsverhouding die Het Carnaval der Burgers beheerst hier tot de 'agon'

teruggebracht die aan de basis van het theater en de tragedie staat.

Binnen de samenhang van dit theatrische, agonale verband kan ook datgene op-

nieuw gelezen worden wat uithet van Ter Braakin omloopgekomen beeld-terwijl het
cruciaal is-toch drastisch is uitgespaard. Op een kort opstel van J.G. Kooij na, in 1965

in Medyn verschenen, dat'Ter Braak en de grammatika' was getiteld. Het is het aspect

0               van een in heel Ter Braaks werk geimpliceerde, maarvan gedaante juist indedrie grote

essayboeken (Het Carnavalder Burgers-Politicus zonderParti»Van Oudeen Nieu-

we Christenen) wisselende taaltheorie. Het is de grote verdienste van het eerder te

bescheiden opstel van Kooij, dat het de 'preoccupaties met de taal' als leidraad neemt
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om de duidelijke eenheid, meer dan de gebruikelijke discontinuiteit in diens werk tot

gelding te laten komen. De draad van het kleine opstel van Kooij neemt deze studie ook

in dat opzicht op, dat achtereen polemische buitenkant die met de term'ontmaskering'
nog te opgewekt wordt voorgesteld, de veel wezenlijker tragiek van Ter Braak schuil-

gaat. Zij ligt in de niet aflatende argwaan jegens het bedrog van de grammatica, die als             0

grammatica van het algemene niettemin ook redmiddel en enig mogelijke toevlucht is.
Hoe in januari 1934 de eenzaamheid van Nietzsche het in twee opeenvolgende toneel-

recensies van Carlo Goldoni's Deknecht van tweemeesters aflegt tegen de mechanica

van de krantenpersen, wordt hier als in een klein leerstuk gedemonstreerd. Voor het

tragische in de klassieke zin van gepassioneerde uitdrukking van identiteit, oorpronke-               0

lijk tegenover de godheid, bestaat voor Ter Braak van meet af geen ruimte.
Vanaf zijn twee vroege opstellen uit 1927 'Het Schone Masker' en in een nog

sterkere mate 'Ondergang'-<lie bij wijze van voorstudies anticiperen op het, in de
twee jaar die volgen geschreven Carnaval der Burgers-hamert Ter Braak op de twee

extremen van het'passiewoord' en het'verkeerswoord', van welke twee op het niveau            I
van de taal als systeem, als grammatica, het verkeerswoord het wint. Het eerste is

letterlijk ten dode opgeschreven. Over de door Kooij terecht beklemtoonde, maar dan
toch uiterst discontinue'eenheid' van Ter Braaks werk laat zich daarom zeggen: dat zij

volgens de baan van een voortgaande fatale opsluiting in de grammatica, en tegelijk aan
de hand van de conjunctuur van de pronomina, wisselend door het werk heen, kan         
worden gereconstrueerd. Volgens een pendelgang tussen conventie (van het'verkeers-

woord') in het 'wij' en uitdrukking (van het 'passiewoord') in het 'ik'. Deze baan
verloopt als een, tot in details te volgen hevige strijd, zich afspelend binnen, door de
verlokkingen van het zwijgen ook gericht tegen wat Roland Barthes de 'pronominale

arena' heeft genoemd. Over deze helearena blijftbij Ter Braak--ook waar doormiddel
van de ik-vorm het tegendeel lijkt te verschijnen-de fataliteit heersen van de onder-              

gang van het dichterlijk woord in de beweeglijke verkeerstaal, zoals het vroege opstel
'Ondergang' uit 1927 het had geformuleerd.

Na de carnavaleske, en als men het zo zeggen mag 'anti-wij'-gelijkenis die Het
Carnaval der Burgers heet (maar waarin het voornaamwoord'ik' niet anders voorkomt
dan twee keer aan het begin tussen aanhalingstekens), schrijft Ter Braak zijn persoon-              0

lijkste boek PoJiticus zonder Partij Zelfs dit persoonlijkste boek, in de ik-vorm, eindigt
in de epiloog met de optekening van de ervaring, dat door het schrijven ervan de

ik-vorm als het ware is uitgeloogd. Maar hield al niet het hele gehalte van dit persoon-
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lijkste boek meer voeling met de levende stof, en met de creatuurlijke sprakeloosheid
van de dierenwereld? Het is daarna veelbetekenend en voor de onpersoonlijke dwang
die van de'pronominale arena' uitgaat illustratief, dat van een gepland boek in tien of

twaalf dialogen de dialoogvorm grotendeels mislukte. Het boek dat uiteindelijk Van
0            Oude en Nieuwe Christenen wordt, heeft in zijn definitieve versie slechts Edn dialoog

bewaard. Het werpt op het traject van Ter Braaks zo persoonlijke oeuvre en op de daarin

aangelegde 'pronominale arena' een schril licht, dat het met dit boek uitmondt in een

dubbele, maar hoogst on-persoonlijke ontsnapping uit de dwang van die arena. Ten

eerste door de reddende mythologische identi ficatie met de naamtruc van Odysseus uit

0         het IXe boek van Homerus' Odyssee 'Niemand is mijn naam, Niemand ben ik gehe-

ten'. Ten tweede met de apodictische these die het tweede deel van zijn laatste grote
essayboek beheerst, voltooid op 26 januari 1937, de dag dat Ter Braak vijfendertig
werd-de these namelijk, dat onze taal de taal is die het christendom ons heeft leren
spreken. Wordt daarmee niet de terugkeer bezegeld naar de suprematie van het'ver-
keerswoord' boven het'passiewoord' zoals al tien jaar eerder in het essay 'Ondergang'
vastgelegd, naar de zegevierende conventionaliteit van de taal en het 'wij' uit Het
Carnaval der Burgers, waarin het pathos van het 'ik' nooit haar eigen uitdrukkings-
vorm bereikt? En maakt deze schijnbaar ontwikkelingsloze terugkeer naar zijn uit-

gangspunt Ter Braaks werk niet tot iets wat vanuit de erin getrokken baan van de
'pronominale arena' en de erin geseismografeerde lotgevallen van de taal opnieuw

moet worden geinterpreteerd? Naar zijn begin terug2

Dezehiergeresumeerdehoofdlijnengeven deassenaan waarlangs dezestudie, niet
slechts commentarierend maar ook met 1<ritiek, afdaalt in wat met het werk van Ter
Braak haar fundament blijft. Zij reproduceert evenwel dat werk niet volgens de opge-

spoorde intenties van de auteur. Maar zoekt daarin, als het ware op de breukvlakken en

grenzen ervan, naar de verzwegen betekenissen die het onafhankelijk van die intenties
als een geheel van erin neergeslagen beelden en hieroglyfen aan ons prijsgeeft. Naar
haar einde toe wordt het meer en meer de opzet van deze reconstructie van het werk

van Ter Braak, om met objectief heimwee het interregnum van Het Carnaval der

Burgers weer van kracht te maken, als was hetin zijn afloop nogonbeslist. Teruggaand
0          naar het als beslissend startpunt genomen Carnaval der Burgers leest deze studie het

hele werk opnieuw in het licht van de daarin noodlottig stilgevallen dialectiek tussen

'conventie' en 'uitdrukking'. Het Carnaval der Burgers wordt zo leesbaar als eind-

document en afscheid van het Expressionisme, waarin nog uitdrukkingsmomenten
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van het Expressionisme overleven. Van het expressionistische pathos vormt Het Car-

navalder Burgers het bewegende gra fschrift. Aan de andere pool dan die van de dichter

die in Het Carnaval sterft, begint Ter Braak zijn initiatie in de wereld van het burger-

lijke, welke initiatie heimelijk met impulsen uit de Nieuwe Zakelijkheid verwant is. Zo

luidt, naast degegeven hoofdlijnen, depointe vanhetandere expost dat ditboek van de            0

verhouding van Ter Braak tot het modernisme en de moderniteit probeert te geven.

De geleding in hoofdstukken laat deze veelheidvan elkaarkruisende motieven als volgt
aan bod komen. Hoofdstuk I behandelt uitgaande van de nieuwe eretitel'meta fysische
brochure' die Het CarnavalderBurgersbij zijn herdruk in 1934 krijgt de waardedie dat            I
boek voor Ter Braak had en de ambivalenties in die betiteling; verder wordt een eerste

idee van de Nieuwe Zakelijkheid als antimetaphysicum gegeven. Hoofdstuk II zet
kanttekeningen bij de onterechte opsplitsing van Ter Braaks werk in twedn met een
cesuur rond 1930/31; enhet demonstreert de ambivalente waarden van de categorieen

'klank, stem, spijsvertering' uit Politicus zonder Partij. Hoofdstuk III corrigeert het
gecanoniseerde beeld dat Gomperts van de volgens hem inhoudelijk te verwaarlo-

zen invloed van Nietzsche op Ter Braak heeftgegeven en toont het diepgaande stempel

dat een deel van zijn werk draagt van een op een bijzondere wijze geinterpreteerde
Nietzsche. Hoo fdstuk IV gee ft nadere voorbeelden van de diepgaande doorwerking van
Nietzsche bij Ter Braak en van haar begrenzingen. De tekst 'Bij de

Marionetten',de          
episode rond Goldoni, Ter Braaks'Amerika' en Ter Braaks vriendschap met'zijn' Peter

Gast komen hier aan bod. Hoofdstuk V schetst ter verheldering van het hele werk het

belang van de'pronominale arena'-vanaf het'wij' van Carnaval der Burgers, via het
'ik' van Politicus zonder Partij, naar het anonieme christendom en de democratie van

'Niemand' van het boek Van Oude en Nieuwe Christenen-die het schrijven van Ter
Braak doorloopt. Hoofdstuk VI toont Ter Braaks uiteindelijke distantiering ten op-       4
zichte van Nietzsche in Van Oude en Nieuwe Christenen en interpreteert de daar

triomferende categorie van de gelijkheid (de etalagepoppen) in het licht van de Nieuwe

Zakelijkheid. De twee slothoofdstukken bekronen het boek met een filosofische terug-
keer naar het Expressionisme en het carnaval. Hoofdstuk VII relateert via de balletont-

werpen die Schlemmer in het Bauhaus maakte de algehele overgang tussen Expressio-           0
nisme en Nieuwe Zakelijkheid aan hun neerslag in het vroege werk van Ter Braak.

Hoofdstuk VIII begint-aan de hand van de Historische Psychologie des Karnevals van
Florens Christian Rang-bij de verste cultische en godsdiensthistorische oorsprongen
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van carnaval en onderzoekt het geseculariseerde spoor daarvan in Carnaval der Bur-

gers. Om te besluiten dat dit eerder zelf al als 'anti-metafysische' initiatie in het
prozarsche dan als dichterlijke breuk in het tijdsverloop (Kronos, de edax rerum) kan
worden gelezen.

Dit boek werd als proefschrift geschreven in de periode lopend van het voorjaar van

1992 tot eind december 1996, maar met zijn verre voorgeschiedenis reikt het bijna tot

dichtbij het midden van de jaren zestig terug, tot de tijd na mijn kandidaatsexamen

Nederlands. Voor een van mijn twee afstudeerscripties, die voor moderne letterkunde,

0 begoniktoen aantekeningen, citaten, literatuurverwijzingen en theoretische inzichten

te verzamelen in wat zou uitgroeien tot een geheel van circa vij fhonderdvij ftig hand-

geschreven pagina's verspreid over vier cahiers. Toen ik, in handschri ftvorm, het'spul'

(zoals ik het voor mezelf noemde) bij professor Karel Meeuwesse eind 1969 indiende,

sprak ik in een begeleidende brief met explicaties over'de bijgevoegde cahiers, waarin

                    materiaal is bijeengebracht voor een interpretatie van Ter Braaks Carnavalder Burgers

op de wat maniakale manier van iemand, die dat boek jarenlang heeft meegesleept:

opdat het zijn betekenis prijsgaf.'
Het is lichtelijk overdreven te beweren dat dit manuscript bij het definitieve

schrijven steeds binnen handbereik was. Niet overdreven is dat tal van thema's daar al

aangestipt en door de aard van hun rangschikking met elkaar in connectie waren

gebracht. Doordat mijn beroepsmatige orientaties lange tijd anders gericht waren,

veranderdendie viercahiers echterookineen souvenir; hetheeft jarenlang ineen kluis

gelegen. Het tekent zowel de hoge eisen die ik in die vroege jaren al aan de interpretatie

stelde (waarvan ontcijfering van hetgehalte in plaats vandeintenties van Het Carnaval

der Burgers het oogmerk moest zijn) als een zekere stilstand op het strikte vakgebied
van de literatuurwetenschap dat er in die kwart eeuw nauwelijks secundaire literatuur
over Ter Braak met opzienbarende nieuwe inzichten was verschenen.

De nieuwe relevantie van het werk van Friedrich Nietzsche, van de latere teksten

van Barthes, van het werk van Derrida en de toegankelijkheid eindelijk-met het

verschijnen van zijn Gesammelte Schriften-van het complete werk van Walter Ben-
0 jamin veranderden echter in die kwart eeuw wel degelijk de theoretische hemisfeer en

het aanzien van teksten. Daarvan legt de op de letter van de tekst gerichte taalfilosofi-
sche aanpak van dit proefschrift rekenschap af. Ook tot de nieuwe taak van het

schrijven van het proefschrift zelf hoorde het om Ter Braaks vergeten eigenlijke eerste
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boek Het Carnaval der Burgersopnieuw leesbaar te maken en terug te plaatsen binnen

de spanningsverhouding van het Expressionisme enerzijds, de Nieuwe Zakelijkheid

anderzijds, waarin het expressionistische pathos ondergaat.
Deze studie ontstond in het relatieve isolement van degene die met een technische

term'buiten-promovendus' genoemd wordt. Voor het 'binnen' dat daar moet worden             0

bijgedacht heeft in de afgelopen vij f jaar, meer dan hijzelf misschien weet, Jaap Goede-

gebuure met een zichtbaar groeiend vertrouwen in de geldigheid van wat ik op schrift

poogde tedemonstreren borggestaan. Hij gafme als een echtepromotordesmaakin de
literatuurwetenschap terug, zodanig dat de talloze, terugkerende deadlines voor de

inlevering van halve en hele hoofdstukken feestelijke signalen werden. Gerard Snels

die ooithet manuscriptin een kluis opborg, dank ikhier voorde aansporingen in de fase

nog v66r het schrijven om dat'spul' tot een dissertatie om te werken. Mevrouw Ant ter

Braak-Faber heeft me in een vroeg stadium met twee vriendelijke brieven in de

juistheid van het inzicht gesterkt om het Camavalsboek als uitgangspunt te nemen.

Henk Hoeks dank ik als lezer van de eerste vijf hoofdstukken voor de kritische en

vooral enthousiasmerende opmerkingen daarover; en dit voorwoord mag tevens de

plaats zijn van dank voor de grote verheldering die onze gezamenlijke lectuur van

Walter Benjamin gedurende anderhalf decennium voor mij heeft betekend. Zonder de

praktische, alS toediening van vitamine werkende aanmoedigingen en de in vele op-

zichten ruimhartige ondersteuning door Patrick Everard,
uitgever van dit boek, zou dit               

laatste er op zijn zachtst gezegd nu niet liggen. Allard Tamminga stond zeer secuur

mijn tekst en het notenapparaat bij in wat voor mij de hellevaart van hun mechanische

reproduktie zou zijn geweest. Zeker iS tot slot dat zonder de betekenis die voor mijn

leven Anneke Voeten heeft, ik dit karwei niet zou hebben geklaard en dit boek waar-

schijnlijk niet eens zou zijn geschreven. De 'verschrikkingen' uit de titel blijven

heimelijk ook verwijzen naar al die andere, die ik met haar het hoofd heb weten te        I
bieden.

De bibliothecaressen van de Universiteitsbibliotheek Nijmegen en van de biblio-

theek van het Filosofisch Instituut aldaar komt dank toe voor hun accuratesse, zorg-

zaamheid en vaak engelengeduld.

Tot slot: citaten uit het werk van buitenlandse auteurs heb ik om wille van de lees-

baarheid steeds in de tekst in eigen vertaling opgenomen, wanneer adequate ver-

talingen in het Nederlands niet voorhanden waren. Misschien mag ik voor het gezag
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waarmee ik dat deed verwijzen naar mijn nauwe betrokkenheid bij de vertaling en de
redactie van de editie in het Nederlands van het werk zowel van Nietzsche als van

Walter Benjamin, de twee hlosofen die op datgene wat volgt het sterkst hun stempel

hebben gedrukt. De titels van de grote essayboeken en van losse opstellen en essays van

0              Menno ter Braak geef ik in de schrij fwijze, met meer hoofdletters dan nu gebruikelijk,

van zijn Verzameld Werk Rest me te melden dat alleen de tWeede paragraaf van

hoofdstuk IV eerder is verschenen, herfst 1996, in hetie nummer van jaargang III van
Feit & fictie.

NIJMEGEN, 30-31 DECEMBER 1996
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1

RONDOM DE HERDRUK VAN EEN
'METAFYSISCHEBROCHURE'

HET CARNAVAL DER BURGERS: BIJ DE TWEEDE DRUK

HET IS SEPTEMBER 1934 wanneer de schrijver Menno ter Braak in een soort van

D 'woord vooraf, waar Bij de tweede druk boven staat, de herdruk van zijn boek Het

Carnaval der Burgers enigszins losjes maar niet zonder nadrukkelijkheid als volgt

rechtvaardigt. Hetgaathiernaarhij zegt-vandaar deherdrul»om'(..) degedachten-

gang van een mens, die zich bevrijdt van de gemeenplaatsen, waartussen hij is opge-
groeid; als zodanig is het ook thans nog voor mijn gevoel 66n geheel, dat geen wij-

zigingen behoeft."
De zeer tevreden constatering, dat 'het ook thans nog'-voor het gevoel van de

schrijver-'66n geheel' is, klinkt alsof de kans even groot zou zijn geweest, dat het in
het halve decennium na zijn ontstaan uiteengevallen was o f aan verbrokkeling onder-

hevig geraakt; die constatering verraadt en verzwijgt tegelijkertijd de angst dat de

breuklijnen en barstjes uit de ontstaansgeschiedenis van het boek met het verstrijken
van een handvol jaren groter en onhoudbaar hadden kunnen worden. Een objectieve
historische spanning deelde zich aan de auteur in een misschien verhevigder mate mee

dan hij bij hetdoorlezen van dedrukproeven durfde toegeven, maar waarvan hij in een
op i oktober 1934 aan Du Perron geschreven brief niettemin het een en ander laat

D           doorschemeren. Voor
de cultuurhistorische samenhang waarin die brief staat is het

niet onbelangrijk dat Ter Braak erin meldt'nog' te werken aan 'de dialogen', waarmee

de oorspronkelijk in dialoogvorm geconcipieerde beginhoofdstukken van zijn derde

grote essayistische boek Van Oude en Nieuwe Christenen zijn bedoeld, en een recensie

te hebben geschreven over Marsmans 'bundeltje' Porta Nigra ('Het stuk bevalt me zel f
maar matig'). Hij merkt tijdens het doornemen van de drukproeven voor de tweede

D druk van Het Carnaval der Burgers niet zonder geemotioneerdheid, waarvoor twee

uitroeptekens instaan, op:
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d
Verder heb ik de proeven van het Carnavaj nu grotendeels gecorri-
geerd. (Ik liet na veel wikken en wegen Ubu toch in het Holl. staan, om
de toespeling op het volgende niet al te gecompliceerd te maken}.
Eenigszins benauwd was ik wel, om de herdruk door telezen! Hetis vijf
jaar geleden, dat ik het Carnaval schreef! Maar gelukkig; ik heb het            I
zonder desillusie gevolgd. Hier en daar zijn er herhalingen, en te
abstracte passages, en zoo meer; maar het geheel is voor mijn gevoel
nog totaal gaaf en zelfs bij stukken veel actueeler dan in 1929. Dat is
toeval, maar het geeft mij toch eenig vertrouwen in de waarde van het
betoog. Misschien is dat nonsens, maar het is niet weg te cijferen.2

'Nonsens' en 'toeval' zijn na het met uitroeptekens bezworen zelfbewustzijn wat al te
overdreven relativeringen. De slotalinea van het'woord vooraf Bij de tweede druk (die
deze herdruk zijn positie poogt te geven in de, tegenover Du Perron nog niet zo zwaar

georkestreerde context van een nieuwe historische situatie)luidt veel
zelfbewuster zo:                

'Onder het doorlezen van de proeven van de herdruk kwam het mij voor, dat de
'vervalsing van het leven' door het dubbelzinnige 'wij' zo mogelijk nog meer aan de
orde is dan toen ik in 1928 en 1929 dit boek schreef; reden waarom ik deze tWeede

uitgave, die de uitverkochte eerste opvolgt, met bijzondere vreugde zie verschijnen...
als strijdmateriaal, als'metaphysische brochure'." Ter Braak verdoezeltenigermate de
nieuwe historische constellatie, waarin het 'wij' van de collectiviteit anno 1934 is
komen te verkeren: hij suggereert een eenvoudig lineaire toename aan aaualiteit, die

zijn anti-collectivistische geschrift-even aangenomen dat (lit de lading van Het
Carnaval der Burgers was geweest-vergeleken met vij f jaar eerder kenmerkt. Wat
verder bij de vergelijking van dit 'woord vooraf' en de genoemde brief van i oktober

1934 aan Du Perron nog opvalt, is dat zij de woorden 'voor mijn gevoel' gemeenschap-             I

pelijk hebben: '(..) voor mijn gevoel uln geheel, dat geen wijzigingen behoeft' is de

formulering uitde voorrede bij de tweede druk; '(..) maar hetgeheel is voor mijn gevoel
nog totaal gaaf en zelfs bij stukken veel actueeler dan in 1929': zo luidt het in de
betreffende brief. Het staat daar misschien in beide gevallen als de geheime 'ver-
dichting' van een problematiek, die zich in de loop van de maandseptember 1934 in de           4

correspondentie tussen Ter Braak en Du Perron tot het voor de eerste nogal hinderlijke
clich6 vandienscerebraliteithadsamengepakt. Hij verweertzich daartegen indiezel fde

brief in bewoordingen die niets minder dan een existentieel belang lijken te ver-
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woorden en die misschien ook niet kunnen worden los gezien van de omstandigheid,
dat Du Perron in die tijd bezig was Ter Braak in de gedaante van 'Wijdenes' te

portretteren in zijn autobiografische roman Het Land van Herkomst. Ter Braakschrijft
in nog steeds diezelfde brief van i oktober 1934:

Over die 'cerebrale constructie' ben ik het nog niet met je eens. Het
woord 'cerebraal' meen ik nog altijd niet verdiend te hebben. Ik versta

ondereen cerebraal mensch iemand, die van zijn gevoelgeen noemens-

waardigen invloed ondergaat t.o.v. zijn verstand. En dat gaat bij mij niet
0               op. Dat ik 'verschuif', is niet een cerebrale constructie, maar de lang-

zame uitmergeling van de verstandelijke contr6le door het gevoel;
tenminste zoo... voel ik het. Het verschuiven van het partijkiezen kan
inderdaad in een eindeloos proces uitmonden, maar het kan ook om-
slaan in een volstrekt tegendeel. Dat ik cerebraal ben in vergelijking

0                      met jou wil ik natuurlijk wel toegeven; maar het gaat hier om de vraag,

of ik mij in mijn bewegingen laat leiden door verstandelijke, rationeele

motieven, ja of neen. En dan zeg ik positief neen.+

Zijn faam van gevoelsarme en eenzijdig cerebrale intellectualist is voor Ter Braak een

leven lang hinderlijk geweest-en opvallend is de onomwonden stelligheid, waarmee

hij zich uit de hem opgedrongen 'cerebrale constructie' wenst te bevrijden. Het ont-

springen aan de dans der definities vormt voor zijn denken misschien wei de centraal-

ste-maar ook de geheimste-impuls, via welke het de waarborg zoekt, dat het met de
'
fysica' van de eigen persoon in verbinding kan blijven. Met de thematiek van de door

Du Perron juistindit verband aangeroerde neiging van Ter Braak tot'verschuiven' was

een wel erg private zenuw geraakt. Misschien was zelfs de voor intellectuelen niet

ontypische panische angst voor het alleen-maar-intellectuele aangeroerd. Het brengt
Ter Braak tot de omschrijving van dit verschuiven als: '(..) de langzame uitmergeling

van de verstandelijke contr6le door het gevoel; tenminste  zoo...  voel  ik  het.'  De

formulering heeft de niet ontragische toonzetting van de allegoricus, die zijn em-
0 blematische kunstgrepen sleets ziet worden. Ruim een week eerder had Ter Braak

dezelfde thematiek al in de niet minder dramatische formulering gegoten: 'Door dat

steeds verschuiven lijk ik een typische cerebrale intellectueel-wat ik toch niet ben. Op
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een gegeven moment springt de logica en niet alleen oppapier; dan zal mijn romantiek
beginnen, als ik dan tenminste nog niet verkalkt ben.'s

'Uitmergeling' en 'verkalking': het zijn huiveringwekkende accenten, die Ter
Braak hier lang niet terloops plaatst en over de ernst waarvan Du Perron enigszins lijkt
heen te lezen-ze verhouden zich ook in deze maand van drukproeven corrigeren voor            I
de herdruk van Het Carnaval enigszins contrapuntisch tot de elegante maar ook wat

sardonische grilligheid, waarmee uit duizend andere mogelijkheden tenslotte die twee

karakteristieken worden gekozen om de onafgebroken, misschien ondertussen 'ver-
schoven' actualiteit van Het CarnavaJ der Burgers te benadrukken: strijdmateriaal, en
metafysische brochure. Waarbij het ook goed is op de gebruikte interpunctie te letten.            0
De drie puntjes, die bij deze met puntjes niet zo zuinige auteur vaak een surprise

inluiden, en de aanhalingstekens, die met een omzichtig voorbehoud termen tegen hun
al te gangbare betekenis afschermen: 'reden waarom ik deze tWeede uitgave, die de

uitverkochte eerste opvolgt. met bijzondere vreugde zie verschijnen... als strijdmate-
riaal, als 'metafysische brochure'.' Ondertekend 's GRAVENHAGE, Sept. 1934 met        
daarnaast op gelijke hoogte rechts: De Schrijver.

EEN DUBBELGANGER IN DE WOORDEN

De verbinding tussen het naar eeuwig vaststaande waarden verwijzende adjectief

'metafysisch' en zoiets efemeers als een 'brochure' is hier om meer dan 66n reden

opmerkelijk. Zij duikt hier in deze kleine voorrede zo nadrukkelijk-onnadrukkelijk op,
in de laatste alinea, waarvan het de slotwoorden vormen, bijna als wilden zij de
oorspronkelijke ondertitel van het boek komen vervangen: en als zodanig vormen ook

zij de indexering van een verschuiving. Ze geven aan het boek, dat als raadselachtige        I
ondertitel het enigszins duizelingwekkende 'Een gelijkenis in gelijkenissen' blijft
dragen, een nieuwe historische coefficient mee. Signaleert immers deze weliswaar

bescheiden inbreng van 'metafysische' waarden-als strijdmateriaal tegen de waan

van de dag-niet een kleine ommekeer, een terugkeer, een wending misschien in de
wijze waarop deze auteur gewoon was zich in het rijk van de begrippen te oriinteren?          0
Heeft Ter Braak, die tegenover Du Perron bekent'eenigszins benauwd' te zijn 'om de

herdruk door te lezen', maar die herlezing 'gelukkig (..) zonder desillusie' volbrengt,
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achteraf in Het Carnaval der Burgers een kwaliteitonderkend, die hem bij het schrijven
ervan was ontgaan?

Als de dodenmaskers die zij volgens een woord van Karl Kraus altijd al zijn, en die

ze bij een herdruk nogmaals openlijk aan het licht moeten leggen, wijzigen kunst-

0         werken en teksten juist in hun afgerondheid en onveranderbaarheid heimelijk hun

gehalte. waarvan een voorrede Bij de tweede druk hoogstens de coefficient optekent.
Die coefficient is het'andere' dan wat in deconstateringopgaat, dat'hetgeheel (..) voor
mijn gevoel nog totaal gaaf [is] en zelfs bij stukken veel actueeler dan in 1929 Dat is
toeval (..)'.-En wanneer Ter Braak op 31 mei 1936 in Het Vaderland een aan hem

0 gewijde monografie van Max B. Teipe en johan van der Woude bespreekt, vallen in die

recensie, die zeker niet zomaar als laatste essay zal worden opgenomen aan het einde

van de bundel In Gesprek met de Vorigen-er volgde nog de 'Brief aan J.G. over het

Individualisme'-onder meer twee dingen op.

Het eerste is, dat geheel in overeenstemming met een later canoniek geworden

beeld van het oeuvre van Ter Braak. hij hier zelf, juist ten aanzien van zijn boek Het

Carnaval der Burgers, de negatieve luister herstelt van de connotaties die voor hem het
woord 'metafysisch' heeft. En in die negatieve luister ligt, in de retrospectie van de
schrijver zelf, deze ooit, september 1934 door hem als 'metafysische brochure' in een

herdruk opnieuw begroete eersteling, nu schijnbaar definitief opgebaard. Een langer
citaat om deze toen al quasi-definitieve mummificatie van een nog niet zo oud boek te

staven«itaat, dat meteen ook de hierarchie aangeeft, die Ter Braak in zijn eigen, tot

dan toe geschreven werk wenste aan te brengen:'De heren I en v.d.W verzuimen hier

aan te tonen, dat het verschil tussen Het Carnaval der Burgers (1930) en Politicus

zonder Partij (1934) het verschilis tussen Hegel-Schopenhaueren Nietzsche, en dat de

ontwikkeling van het eerste naar het laatste boek (voor aanhangers van Hegel en

*         Schopenhauer dus een ernstige degeneratie) zonder de doordringing met Nietzsche

voor Ter Braak in deze vorm onmogelijk zou zijn geweest. De antithese 'burger-
dichter' in het Carnaval verraadt geen 'gemis aan wijsgeerige scholing', zoals I en

v.d.W beweren, maar veeleer nog een teveel aan schoolse wijsgerigheid; Ter Braak was

zich hier wei bewust van wat bij Nietzsche 'apollinisch' en 'dionysisch' heet, maar de
erfenis van de hegelse dialectiek dreef hem ook weer naar een metaphysica, die hem

werd overgeleverd als iets, waarmee de mens zijn stand ophoudt deze metaphysica
verbergt in Het Carnaval nog vaak de moralist, wiens afkeer van metaphysische

bespiegeling hemzelf pas later duidelijk zou warden.'6-Waarom gaf diens kennelijke
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afkeer van metafysische bespiegeling hem lang na het schrijven van Het Carnavaltoch

nog de wendingin de pen, dat dit een'meta fysische brochure'zou zijn?-En waarom is
minder dan twee jaar nadien het metafysische gehalte daarvan te rubriceren onder de

noemer van een 'teveel aan schoolse w#sgerigheid'?
Er is bij Ter Braak een constante, scherpzinnige maar ook wel eens naar absolute        I

skepsis ogende weigering om zich op zijn resultaten te laten beoordelen. Hij heeft daar

zelfs, in diezelfde bespreking van de monografie van Teipe en Van der Woude, de
radicale constructie vaneen dubbelganger voorover, waarmee die bespreking-als met
een gemystificeerd artefact-opent. 'Ik heb een dubbelganger, die bovendien mijn
eigen naam draagt en aan wiens aanwezigheid op deze aarde ik zonder twijfel in zeer        I
veel opzichten schuld ben. Hij is een persoon, die de reputatie heeft van polemisch,
subjectief, cynisch en veel anders meer te zijn; veel mensen vinden hem hoogst

onaangenaam en zelfs niet welopgevoed, anderen beschouwen hem meer als een

onpractische nar, weer anderen menen, dat hij het summum van pedanterie vertegen-
woordigt.'; Niet de uiteenlopende oordelen echter zijn het, die het goeddeels illusoire          
karakter van de verdubbeling uitmaken, welke tOt het bestaan van een onwerkelijk-

werkelijkedubbelganger heeftgeleid. En die hem, de hierzelf toch ook weerschrijven-
de Ter Braak bij momenten tot onherkenbaar wordens toe vreemd is: '(..) hoewel ik
hem dilavijls ontmoet, ken ik hem toch minder goed dan sommigen denken; er gaan

dagen en zelfs wel weken voorbij, dat ik niets verbazingwekkender vindt dan dat de
grote 'men' mij met mijn dubbelganger verwisselt. Want per slot van rekening: ben ik         9

voor het bestaan van die man verantwoordelijk? Ja... maar ook neen!  Ik ben verant-

woordelijk voor hem, in zoverre hij een reeks van momenten representeert in de
ontwikkelingsgang van een wordend wezen; maar ik draag gen verantwoordelijkheid
voor hem, zodra men meent in hem mijzelf te kunnen klassificeren als een geworden
wezen. Want deze dubbelganger (men heeft waarschijnlijk reeds begrepen, dat ik hier       I
spreek over de schrijver Ter Braak) is mij dierbaar, indien men het gewordene, het
'vorige' in hem (dat nu eenmaal een noodzakelijk bestanddeel is van de taal, waarin hij
zich uitdrukt) beschouwt als een beeld van het wordende; maar ik heb geen enkele

reden om zijn uitspraken te onderschrijven als waarheden voor altijd en iedereen,

sterker nog: ik verloochen mijn dubbelganger in het aangezicht van degenen. die hem        I
(met positieve of negatieve appreciatie) aan het publiek voorstellen als een afgerond en

afgesloten stuk historie." Een lang citaat van kardinaal belang echter omdat het

opnieuw, hier in de rechtstreeks aan Nietzsche ontleende autobiografische retoriek van
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het wordendeen het gewordene, de principiele onkenbaarheid, deonbeschrij fbaarheid

daarmee, lijkt te poneren van een altijd onvoltooid oeuvre-in-wording, dat zijn zelf

weerverschuivende middelpuntheeftineenander subject dan dat vandeschrijver. Een
zich in het geschrevene verdubbelende subjectiviteit'sterft' ook in dat werk. Krachtens

0 diemortihcatieis vooral voordeniet-schrijvendehelftvan hetdubbelgangerwezen het
eigen werk leesbaar als opeenvolging van-zoals diezelfde tekst het even verderop

formuleert-'de tijdelijke schijngestalten, waarin de auteur (..) zich zo goed mogelijk

trachtte te verwerkelijken als een wordende onder de huid van het gewordene'.' Het is

deze omstandigheidzelf, die erook voorzorgt, dat de altijdin het verborgeneopereren-

0        de andere, als het ware alledaagse helft van het schrijvende dubbelwezen, de enige
autoriteit is die deze mortihcatiekan afweren: 'Zolang hij immers nog leeft volgens de

Burgerlijke Standen blijkens hetprotest, dat zijnoptreden veroorzaakt, ooknog niet is
bijgezet in het familiegraf der litteraire, subs. philosophische traditie, betekent hem

verdedigen en rechtvaardigen bijna onvermijdelijk: hem vereenzelvigen met zijn ver-
leden, waarvan hij al levende bezig is zich los te maken door van zich af te stoten wat

hem als ballast bezwaart'.'° Het doet niet slechts uit de verte: ils beeld, maar tot in de

logica van de operaties, van waaruit dit beeld wordt opgebouwd, dat een beeld is van

verschuivingen, substituties, nieuwe naamgevinger, nieuwe classificaties, recht-

streeks denken aan het schip Argo zoals Roland Barthes het vele jaren na Ter Braak als

emblematisch voor het schrijven verkoos: 'Vaak terugkerend beeld: dat van het schip

Argo (lichtend en blank), waarvan de Argonauten stukje bij beetje elk onderdeel

vervingen, zodat zij aan het eind een compleet nieuw schip hadden, zonder dat zij de
naam of de vormervan hadden hoeven te veranderen. Dit schip Argo is zeernuttig: het
levert de allegorie van een bij uitstek structureel object, dat niet door genialiteit,

inspiratie, volharding of evolutie werd geschapen, maar door twee bescheiden hande-

lingen (die in geen enkele mystiek van het scheppingsproces te vangen zijn): de

substitutie (het ene onderdeel verdrij ft het andere, als in een paradigma) en de naam-

geving (de naam is op geen enkele manier verbonden met de bestendigheid van de

onderdelen): dankzij het vele combineren binnen een en dezelfde naam blijft er niets

meer over van de oorsprong (..)'.11

En zo heette dus ooit kortstondi& in september 1934, Het Carnaval der Burgers

met een nieuwe naamgeving en in een nieuwe classificatie die bij Ter Braak bevreem-

den kan'een metafysische brochure'. Misschien moest er alleen maar mee uitgedrukt,
dat met het aan de macht komen van Hitler de aan de fysica van de macht ontheven
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waarden opnieuw hun herkomst uit de abstracte angst voor de collectiviteit mochten
prijsgeven. li

Naast, misschien meer nog tegenover de toch al 'tijdelijke schijngestalten, waarin

de auteur (..) zich zo goed mogelijk trachtte te verwerkelijken' (en van welke schijnge-
stalten hij, 'als een wordende onder de huid van het gewordene' de onderlinge con-         0
stellatie in gedurige transposities en verschuivingen kan herroepen en caleidoscopisch
kan laten kantelen), bevindt zich-als in het eigenlijke arcanum van het subject-het
niet objectiveerbare, het ongerealiseerde, de voonvereld van het nog niet geschrevene.
Zoals het in het al geschreven werk gecanoniseerde zich van de oorspronkelijke inten-
tie onherroepelijk heeft verwijderd, zo vormt als het ware aan de andere zijde van het           0
schrijven het karakter van de woorden zelf het zegel van hun onmacht. Het is bijna
onvoorstelbaar, hoe midden in zijn oeuvre-als het ware op de binnenplaats ervan en

met uitzichtop de ruines waartoehetvoor zijngevoel in de canonisatie dooranderen al
is vervallen-de auteur niet alleen een dubbelganger verkiest met een individualiteit,
die niet met die van een schrijvend'ik' identiek is, en zich zo uit zijn werk terugtrekt of
er met andere intenties in poogt terug te keren, maar ook de woorden zelf nog slechts

wil accepteren als zeer onzekere 'tekenen'-er staat niet: 'tekens'-in een domein van

dubbelgangers. Er is sprake van een tweezijdige afwezigheid: de schrijver is altijd al uit
zijn 'vorige' werk ontsnapt en de resterende gegeven woorden staan niet als waarbor-

gen in voor een erin gespiegelde realiteit. Tegen het door Teipe en Van der Woude         
aangehaalde verwijt van zijn critici, dat Ter Braak geen positieve waarden schept,

brengt de gekritiseerde in 'dat de positiviteit, waarop velen prat gaan, een positiviteit
van niets dan woorden is, dat woorden de schijn hebben van realiteit terwijl zij slechts

tekenen zijn van realiteit en derhalve veel beter geschikt om realiteit te verbergen dan
te onthullen; want zodra men op de geruststellende klank van woorden afgaat, meent

men iets gemeenschappelijks te bezitten, terwijl men zich eigenlijk alleen zoet houdt          I
met de musie van een gemeenschappelijk bezit. (..) In dit licht bezien, is dus'zindelijk-
heid des geestes' het zel fde als wantrouwen jegens de woorden, en is de z.g. negativiteit
van hem, die voortdurend woorden tegen elkaar uitspeelt om hun onhoudbaarheid in
bepaalde situaties te laten uitkomen, zijn sterkste positiviteit. Woorden zijn dubbel-

gangers van de realiteit, zoals Ter Braak een dubbelganger is van Ter Braak, zoals het

gewordene, het 'vorige', een dubbelganger is van het worden; zij zijn niet te scheiden,
maar toch moeten zij voortdurend onderscheiden worden, opdat de een geen dupe

worde van de ander.'13
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Daar waar in dit citaat, dat het in de taal zelf al aangelegde motief voor de ver-
kieslijkheid van enkel een talig dubbelgangersbestaan 'tussen de woorden' formuleert

en geen fysiek talig bestaan, een weglatingsteken met haakjes is geplaatst, stond-ook
tussen haakjes-als een wat schools maar wel actueel voorbeeld van wat Ter Braak

0          onder een door woorden opgeroepen gemeenschapsillusie verstaat het volgende: 'Als

op een vergadering b.v. gezegd wordt: 'Wij zijn volksgenoten', gevoelt een ieder zich

aangenaam gestemd, maar thuisgekomen weet hij al niet meer waarom.'14 Behalve een

bijna letterlijk citaat van Anton Mussert, die in zijn redevoeringen en hagespraken tot

in de aanhef ervan gewoon was zijn toehoorders met 'volksgenoten' aan te spreken,

0           vormt het misschien tevens een impliciete verwijzing naar de openingspagina van Het

Carnaval der Burgers. Die bestond immers 66n zwiepende en zwierige pagina lang uit

niets anders dan een eindeloos zichzelf varierende incantatie van de moderne lot-

gevallen van dit persoonlijk voornaamwoord 'wij': "Wij' is onze kerker, 'wij' be-
stendigen ons in onze kinderen; 'wij' is onze vrijheid en onze vaart naar de horizon.

'Wij': iederheefttwee armen, Mee ogen, een neus, o eindeloze herhaling. 'Wij': geen is
verstoken van een verlangen naar de gemeenschap der heiligen.'15 De in haar feitelijke

versie veel langere en kleuriger incantatie krijgt er in de nieuwe context een extra

variatie bij. Maar ongewild werkt de illusieloze dofheid van het 'Wij zijn volks-

genoten'. ten opzichte van de sprankelend georkestreerde dialectiek van die oor-

  spronkelijke openingspagina als een domper: een haastig gedempte, galmloze pauken-

slag.

METAFYSICA ALS NIMBUS ROND HET VROEGSTE WERK

De met wisselende kleurschakering door Ter Braak zelf achteraf aan Het Carnaval der

Burgers gehechte kwalificatie 'metafysisch' omschrijft eerder een atmosfeer dan een

modus van hetdenken: hetwoordistoteennimbus rondom dat werkgeworden, diehet

van de rest van het 'oeuvre' lijkt te isoleren en die er de later verkregen afstand van

uitdrukt. Tegen de gebeitelde en marmeren klank van die laatste term, 'oeuvre', zou

0          Ter Braak zeker een niet mis te verstaan protest hebben aangetekend, maar juist in
weerwil van marmering en mummificatie had de verschuivende aard van zijn schrij-

ven, dat op een volgende formulering uit is, de strekking om achter zich de gestorven
gedaantes van zijn schrijvende ik als onwezenlijk geworden rekwisieten op te hopen.
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Dat anderen die rekwisieten nemen voor wat ze zijn, ooit door de 'intentie' ver-
levendigde attributen van zijn denken, herinnerde hem al bij het schrijven van de
Dubbelgangertekst aan niets anders dan aan de dood: 'Hoewel ik juiste dingen wil
erkennen in hun studie (..), word ik toch steeds gehinderd door de gedachte, dat zij mij
dood willen maken door mijn dubbelganger reeds nu te historiseren. Eigenlijk moest        
men wachten met geschriften als dat van Teipe en Van der Woude, tot de beoordeelde
biologisch of vitaal overleden is; C..).'16

Tijdens Ter Braaks leven nemen twee tijdgenoten, Hendrik Marsman en Cola
Debrot die niet de minsten zijn onder zijn commentatoren, de uitdaging aan om het
clich6 van het 'metafysische' Carnavals-boek van kanttekeningen te voorzien.-Zij      
hebben beiden met heimwee het verval van metafysische waarden na Het Carnaval der
Burgers betreurd; uit hun terugblik eind dertiger jaren spreekt een soort ingewijd
weten waarom het bij het verloren gehalte van het Carnavals-boek gaat.

De nimbus verdicht zich waar Marsman al op de derde pagina van zijn in 1938

geschreven monografie over Ter Braak na een korte karakterisering van wat hij diens
'eerste grote essay'l: noemt, vervolgt: 'Ik voel niets voor een exegese noch voor een       '

commentaar. Bovendien is het Carnavalzijn eigen exegese en in PWiticus zonder Partij
geeft de schrijver zelf zijn commentaan'ls De houding van de dichter van Paradise

Regained is ten opzichte van de eventuele paradijselijkheid, die in dit 'eerste grote

essay' wordt opgeroepen, er een van afstandelijkheid. Maar die afstandelijkheid hin-
dert Marsman niet om voor'de verschillendephasen diezijnontwikkelingdoorliep', te
spreken van'slangehuiden die hij allevend verloor'-Ter Braakhad tegen Teipe en Van
der Woude ingebracht: (nadathij zich had gedefinieerd als een'wordende onder de huid
van het gewordene'; cursivering MvN): 'Maar om het beeld van de huid nog even vast
te houden: zij verkopen de huid van de beer (of de vos) nog eer hij geschoten is.'19-

Huiden alom, die het fysiologische beeld van een eindeloos voortreppende regeneratie         I
in nieuweomhullingen alleen nogmaarkomen versterken. Hetisalsof parallel aan wat
in deze omhullingen geobjectiveerd wordt de eigenlijke aard van Ter Braaks schrijven
permanent in het verborgene moet blijven: dat maakt het raadsel van zijn individuali-
teit uit, die elke in schrift gestolde realisering ervan onmiddellijk in het museum van

het 'gewordene' wil zien bijgezet. De eigen geschriften worden overijld naar con-     0
stellaties van 'het vorige' verbannen-en het kan verbazing wekken, dat hij in zijn
opstellen-bundel In Gesprek metde Vorigen, waarvoor hij teksten over generatiegeno-
ten niet in aanmerking vond komen, w61 een tekst over zichzelf opnam. Toch behoort
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juist een dergelijk gebaar tot de intieme gestiek van dit schrijverschap zelf: 'De hier

gebundelde essays zijn dus'gesprekken' met hen, over wie ik iets definitiefs meende te

hebben geschreven': over hen die Ter Braak'de vorigen' noemt. En hij vat samen:'De

reeks dezer 'vorigen' loopt van Erasmus tot Jan Romein, om te besluiten met een
           proeve van kritiek op mijn 'vorig' zelf.'m Het gaat om diezelfde tekst Een Dubbelgan-

ger, waarmee Ter Braak midden in zijn eigen oeuvre de afgronddiepe mystificatie van

zijn eigen niet-aanwezigheid in zijn teksten heeft aangebracht. Die wordt daarin

aangebracht in de letterlijke, zware zin van dit woord; waarschijnlijk tevens als het

scherm van zijn desillusie na het onbegrip voor Politicus zonder Partij. Ook Marsman

0             ontleent in zijn in 1939 gepubliceerde monografie Menno ter Braak Een Studie, die een

jaar na In Gesprekmetde Vorigen verschijnt, vingerwijzingen voor wat hij uiteindelijk
aan perspectief (gekoppeld aan 'een essentieel beeld van den mensch dat zijn handelen

(..) richt' 1) in het werk van Ter Braak mist, aan diens in de Dubbelgangertekst uit-

gesproken aarzeling om'positiviteiten' te formuleren. Het ging volgens Marsman om

0         de noodzaak in te grijpen ten behoeve van het 'beeld eener betere toekomst':

Als men niet ingrijpt, kan men er zeker van zijn, dat het 'beeld eener

betere toekomst'-toekomstmuziek blijven zal, maar ook in geval men
w61 ingrijpt, leert de ervaring, dat van het geweldige dat men zich

I             voorgesteld had, gewoonlijk bedroevend weinig werkelijkheid wordt.
Maar waaraan wil men, om slechts den ding te noemen, de bezieling

ontleenen die tot handelen leidt, als men geen droom in zijn hoofd

heeft,  geen  'Bild dem die Zukunft entsprechen  soil' ? Doch diezelfde
toekomstconcepties, diezelfde beelden waaraan de toekomst beant-
woorden moet, worden een slaapmiddel als men ze niet rechtstreeks op
het heden betrekt. De toekomst is bovendien niet dat befaamde tijd-

perk, dat pas na den zondvloed intreden zal, het is de minuut die op mij
toeschuift terwijl ik dit schrij£

Ik ben het dus eens met Ter Braak, dat men zeer goed zonder dat
tegelijk vaag en pasklaar soort ideologieen kan ingrijpen in de om-

ringende werkelijkheid, maar ik ontken dat men dit met vrucht zal
kunnen doen, of zelfs maar het recht heeft om dit te doen, als men
niet-desnoods alleen door te handelen-duidelijk maakt waartoe men

dit doet. Het recht, de plicht, de energie en het richtsnoer hiertoe kan
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men alleen ontlenen aan een norm, die men op haar beurt enkel kan
aftezen uit wat men houdt voor de bestemming van den mensch. Maar
als men meent te weten, waartoe de mensch is bestemd, weet men
tevens dat hij daartoe reeds nd is bestemd.21

Het intrinsieke beeldverbod, dat aan het denken van Ter Braak eigen was, die immers al

aan alle woord- en begripsfetisjisme de wachtaanzei, noopt Marsman er weliswaar toe

de constructie van een toekomst aan een zo concreet en schaduwloos mogelijk'nu' te
binden-zonder de beelden echter, waarvan Ter Braak bij het lezen gegruwd zal hebben

komt deze dichter niet toe:                                                                                                   0

Uit de wolken van een toekomst die nooit zal dagen, slaan van minuut
tot minuut de bliksems neer in het heden; uit de verte roepen de
stemmen die geboren willen worden om als volledige menschen te
kunnen leven, niet over eeuwen, maar nu. De toekomst is evenmin als               
de eeuwigheid een in oneindige horizontale verten sluimerend ver-
schiet, zij 'hangt ons onmiddellijk boven het hoofd', ook zij is een
standrecht.23

En wanneer Marsman tenslotte zijn blik moet wenden naarhetwerkvan Ter Braakzelf           
om daar de eventuele aanwijzingen en de mogelijke stof vooreen vervoerend-of zelfs
maar levensvatbaar-toekomstbeeld te halen komt hij achter de negativiteit van Ter

Braak, die de oprichting van enig beeld verhindert, uiteindelijk uit bij de veronder-

stelde volheid van het vroege Carnavals-boek. En dat is veelbetekenend genoeg:

Ter Braak is zich van het dilemma waarin hij zich sinds enkele jaren             
bevindt kennelijk volkomen bewust. De redenen waarom hij zich heeft
vereenzelvigd met Reinaert en waarom hij geaarzeld heeft zijn positivi-
teiten te formuleeren als positiviteit vindt men in het reeds eerder
genoemde artikel Een Dubbelganger, dat in den bundel In Gesprek met
de Vorigen opgenomen werd. Trouwens, hoezeer hij reeds bij het

schrijven van den Politicus [het boek Politicus zonderPart#; M VN] door
deze kwestie werd gekweld, blijkt uit den Politicus zel£'+
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En na een ongelukkigerwijs in een voetnoot beland citaat uit dit laatstgenoemde boek,

vervolgt Marsman, water uit de rots slaand, als volgt:

De zoo even geciteerde uitspraak geeft, aangevuld door hetgeen op dit
0                 stuk in Een Dubbelgangerte vinden is, Ter Braaks meening ten aanzien

van het probleem der positiviteit, der toekomst en der verkondiging,

dat hij in Van Oude en Nieuwe Christenen stelde maar openliet, zeer
duidelijk weer. De vrees die hem in dit opzicht beheerscht is echter, als

ik het goed zie, nog uit enkele andere factoren dan de door hem reeds

0 genoemde samengesteld. Hij vreest niet alleen de vervalschende en
generaliseerende uitwerking van het woord, waarvan hij vooral ten
aanzien van een formuleering der meest essentieele waarden maar al te
duidelijk beseft hoe ridicuul en machteloos het zich pleegt te gedragen

in de practijk, hij weet bovendien dat juist die machteloosheid voor een

0 deel voortvloeit uit het algemeen karakter der taal tegenover het con-

crete, persoonlijke en onvervangbare van het individu. Doch hij heeft
zich vooral niet aan een formuleering gewaagd omdat hij er uiteraard
heel weinig voor voelt de schepper te zijn van een nieuwen homun-

culus, die bij alle verschil met zijn voorgangers onvermijdelijk den ding

           met hem gemeen zou hebben, zoodra hij in de gestalte der woorden
verschijnt: zijn verstarring tot een mechanische pop. Maar bovenal
wordt hij m.i. weerhouden zich uit te spreken over wat hem het naast

aan het hart ligt, omdat dit in weerwil van zijn hal f-algemeen karakter
hem tegelijkertijd te persoonlijk en onthullend zou zijn.25

Aan de onsoepele stijl van de lyricus Marsman, die er vroeger niet voor was terug-
geschrokken zich in soepele zelfvergrotingen met de ruimte en de kosmos zelf te

vereenzelvigen, valt te beluisteren hoe bar het hem in de door het werk van Ter Braak

gesuggereerde beeld- en misschien zelfs woordloze woestenij te moede is. Tegen het

einde van zijn studie, aansluitend bij wat ik hier zo uitvoerig citeerde, kan hij ver-

0          volgens niet nalaten, overtuigd als hij is 'dat Ter Braak nooit een nieuwe Zarathustra

zal schrijven' en niet gelovend 'dat hij zich voorlopig zal wagen aan een autobio-

grafie'26, wat water uit een oude rots te slaan:
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(..) en evengoedals hij destijds een volledig beeld voor wat hij te zeggen
had vond in de gelijkenis van het Carnaval, moet het hem thans moge-
lijk zijn gestalte te geven aan het beeld dat nd in hem leeft van een bij
alle samengesteldheid totalen mensch.v

Er nog van afgezien, dat wie-op het moment, dat Marsman dit schree£ in 1938 of

'39-de waarlijk contemporaine oren had om te horen welke beelden de toekomst in

petto had, zijn oren voor de beloftevolle verlokkingen van de 'totale mens' al wel had
dichtgestopt, het is duidelijk naar welke rots Marsman in het voor hem veel te vlakke

landschap van Ter Braaks werk aan het uitkijken is: 'De rots van den dichter die in het          0
Carnaval telkens weer opdook, is thans', zo luidt het in diezelfde studie, waar Marsman

het boek Politicus zonder Partij van commentaar voorziet'totaal ondermijnd; golvend

blijft ook de beweging van den Politicus, maar zelfs geen wrak steekt nu nog uit zee
overeind.'23 Naarmate hij in de chronologische behandeling van de als zelfstandige

uitgaven verschenen grote essays van Ter Braak verder vordert, schijnt het gemis aan           
een herhaling van de ervaring, die hij bij het lezen van Het Camavalder Burgers had,
hem met meerheimwee te vervullen. En datterwijl hij dit'heimwee' zelf al tot centraal

thema van Het Carnaval had verklaard. Het wordt voor hem, gebannen binnen de

letters van dit ene geschrift, het beeld van een in te lossen geluk, waarvan Ter Braak de

actualisering verzuimd heeft. Maar misschien moest hij daarvoor dit ene boek al
enigszins tegen de keer in lezen. Want hij verwringt de strekking ervan wanneer hij

aan het einde van zijn karakteristiek van Het Carnaval schrijft, dat 'de groote en

uitzonderlijke beteekenis' ervan 'voor mijn gevoel hier' ligt:

Het is waar dat het heimwee van den carnavalsmoralist zich duidelijk
richt op den dichter; dat hij in dien tijd nog christelijk-platonisch
verkleefd was aan de creatuur voor den val; dat hij niet biologisch en
misschien ook niet chthonisch genoeg reageerde om te zien dat een
steen niet minder leeft dan een stroom, maar in geen enkel van zijn
latere geschriften bleek hij zoo doorgloeid door het visioen van den
totalen mensch, die de betrekkelijkheid, de beperktheid en de relatieve

gelijkwaardigheid van zijn vermogens niet eerder erkent dan nadat hij
in hun absolutisme, hun onbeperktheid en hierarchische ongelijkwaar-
digheid heeft geloofd; daarom streeft hij ook niet naar de ontzenuwen-
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de verzoening van een synthese waarin alles vereffend wordt, maar-
in volle botsing en tevens in volle overeenstemming met zichzel f en de

wereld-aanvaardt hij de samengesteldheid van het menschelijk be-
staan in haar tegelijk chaotische en harmonische totaliteit.29

En als om deze ten opzichte van het gehalte van Het Carnaval der Burgers Zeer
excentrische interpretatie te bezegelen besluit Marsman de eraan gewijde eerste para-

graaf van zijn studie zeer lapidair met de bewering: 'Doch in zijn laatste beteekenis is

Het Carnaval der Burgers een anti-intellectualistisch en romantisch boek'.1° Het lijkt

0        een oordeel dat, meer vanuit een eigenzinnig verlangen van deze ene lezer dan uit
trouw aan de geinterpreteerde tekst, een deur achter het gaterpreteerde werk dicht-

slaat. Een werk, waarop Marsman een paar bladzijden eerder zijn samenvattend com-

mentaar zo was begonnen: 'Half abstract, hal f beeldend, hal f metaphysisch ook nog, is     1
het Carnaval met zijn objectieven parabelvorm voor een zeer persoonlijk conflict...'11

Verderop wordt zonder omwegen gesproken over de'omwenteling van het half meta-

physisch idealisme van het Carnaval naar de biologische psychologie van den Politi-
Cus'.32 Het is opmerkelijk hoe definitief al tijdens zijn leven Ter Braaks geschriften hun

eigen atmosferische dampkring rond zich verzameld hebben. Dat moet al vroeg een
door de geschiedenis eraan meegegeven bestanddeel van hun gehalte zijn gaan uit-
maken. Daaraan heeft de eveneens al vroeg aangenomen gewoonte van Ter Braak zelf

        om zijn eigen ontwikkeling in scherpe trefwoorden te markeren, het nodige bijge-

dragen. De zelfreflectie, waartoe een voortdurende positiewisseling hem noodzaakt, is

ook pas mogelijk doordat er een 'zelf' is dat verschuift, en dat bovendien nog wenst te

schuiven met de terminologietn waarin het zijn vroegere gedaantes poogt te vangen.

Zo is het opmerkelijk dat in de terugblik, die Ter Braak in Politicus zonder Partij op de

0                fase van Het Carnaval der Burgers geeft, de skepsis uit die vroege jaren beslissender is

dan een metafysische hang naar vervulling en volheid, die Marsman erin wil lezen.

Wanneer Cola Debrot november 1937 in de Kroniek van Hedendaagsche Kunst en

Kultuur Ter Braaks laatste grote essayboek Van Oude en Nieuwe Christenen be-
0 spreekt, staat die bespreking geheel in het teken van een gemiste positiviteit en van een

in de manifeste bewoordingen van dit boek niet glorende metafysica. Ook Debrot

verwijst met onmiskenbaar heimwee naar het'vroege', dan overigens amper zeven of
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acht jaar oude Carnaval der Burgers. Ik citeer uit de veel uitvoeriger recensie de

kernachtige beweringen uit de aanhef ervan:

Wil men bij de bespreking van een nieuw boek van Ter Braak niet
volstaan met te wijzen op de schitterende details, op de emditie, ge-          0
paard gaand met oorspronkelijkheid, Op tal van opmerkingen getui-
gend van geest zowel als grote durf, op meesterlijke karakteristieken
van eigentijdse verschijnselen-wil men ook van de persoonlijkheid
van deze auteur een karakteristiek leveren, dan zal men niet kunnen
afzien van een historische achtergrond waardoor deze figuur des te         I
duidelijker uitkomt. Wat het sterkst op de voorgrond treedt is zijn
verhouding tot (strijd met, bestrijding van) de metafysica. Ook naar de
verhouding tot de metafysica kan men de modernen indelen in een

'positieve' en een 'negatieve' groep. Tot de positieve behoren allereerst
de meer of minder orthodoxe gelovigen, die hopen op een regeneratie
van hun geloof. In Frankrijk noemt men in dit verband namen als Ldon

Bloy Pdguy; in ons land: Gerard Bruning, Pieter van der Meer de
Walcheren. 'Verscheurde Christenheid' van Van Duinkerken betekent
een hoogtepunt, omdat de belangstelling van de auteur zich uitstrekt,
daarmede tevens belangstelling wekkend, ook buiten de engere kring

van geloofsgenoten. (.-1
Wanneer men Ter Braak op zijn woordgeloofde, zou men hem bij de

negatieve groep onderbrengen. Niettemin aarzel ik. Het zou ook in dit
geval te eenvoudig zijn Ter Braak onder de 'negativisten' te rang-
schikken. Als verkapt positief beschouw ik Ter Braaks poging, die mij
volkomen illusoir lijkt, de christelijke ethiek buiten de christelijke
metafysica te bemachtigen. Hiermee is slechts is schijnbare tegen-

spraak wanneerikzijn meningonderschrijf, dat Rusland een eenzijdige

herleving van het christendom, in de vorm van het gelijkheidsideaal,
beleeft; (..). Ik stel intussen Ter Braak allerminst voor als een voorbeel-

dig metafysicus, verre van dat! Zijn heleoeuvre isdaar om een dergelij-                  0
ke bewering te logenstraffen.

Om te beginnen het feit dat Carnaval der burgers een van zijn
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vroegste, niet juist een van zijn laatste boeken is. Het is, naar ik meen,
het boek nog altijd het meest gewaardeerd van deze schrijver.33

De gehandschoende omzichtigheid in het geval van Debrot, de smeekbede om een

0 nieuw toekomstpathos in het andere geval bij Marsman: ze begeleiden operaties, die

met een beroep op Het Carnaval der Burgers, de illusieloosheid van een oeuvre niet

kunnen accepteren, dat juist in die illusieloosheid een niet prijsgegeven beeld van het

geluk lijkt te bezitten. Een beeld van het paradijs hebben de halve en de hele dichter-

Debrot en Marsman-slechts op het blinkende lemmet van het zwaard weerkaatst

0         gezien, waarmee Ter Braak de mensen, dichters en gelovigen voorop, de bevrijdende
weg zonder metafysica uit het paradijs wees. Het behoort tot de paradoxale, voor

sommigen ergerniswekkende dynamiek van Ter Braaks schrijven, dat het de gesecula-
riseerde weerschijn die metafysische categorieen binnen de immanente alledaagse

geschiedenis blijven hebben, ernstig is blijven nemen: zonder in de begripsrealistische
val te trappen dat wat zij voorspiegelen zelf realiteitsgehalte heeft.

Het is niet onwezenlijk dat Debrot aan het einde van zijn recensie via een pensee
van Pascal een metafysische aap uit de mouw tovert in de gedaante van een Ter Braak

toegewenst moment van genade:'Er bestaat een pensZe van Pascal betrekking hebbend

op Montaigne, die ik mij nu niet letterlijk herinner maar die hierop neerkomt:'Wat hij
aan goede kwaliteiten bezat kon slechts met grote moeite verworven worden, wat hij
miste kon in een enkel ogenblik van genade worden verkregen.' Wij willen Ter Braak

van hare dit ogenblik toewensen (..).'34 Ter Braak bleef, mUt Montaigne-die aan het

beginpunt van het moderne Europa zowel de van geloof en overgeleverde voorstel-

lingen gereinigde skepsis opnieuw uitvond als de daarbij passende vorm van het essay
bedacht-ook in het oudgeworden Europa liever op zichzelf aangewezen dan op eni-

gerlei vorm van genade. Zoals hij binnen de psychologische begrenzingen van het
'ik'-Ter Braak noemde in dit verband de psychologie'de moeder van de twij fel'33-de

lange agonie van de twij fel verre prefereerde boven de zekerheid van een geloof, waarin

Pascal, uiteindelijk katholiek geworden, ten slotte belandde.

Voor Marsman, aan wie het is opgedragen, schreef hij zijn laatste afzonderlijk
verschenen essay De Nieuwe Elite, dat wars van elke lokkende omschrijving van een
doel, waartoe Marsman hem had uitgedaagd, zijn zeker niet onproblematische in-
spiratie putte uit de wel zeer onmetafysische'wens om zich niet vast te leggen op een

wens'.36
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ANTIMETAPHYSICUM NIEUWE ZAKELIJKHEID

De aan Het CamavaJ der Burgers in september 1934 meegegeven geuzennaam'meta-

fysische brochure' blij ft-midden  in  het zo weinig metafysische oeuvre  van  Ter

Braak-iets fascinerends houden, omdat hij het bevreemdende heeft van een welover-             0

dachte anomalie. Een vergissing, die er niet per vergissing staat.

Men is even geneigd te denken, dat die vergissing trekken heeft van een mimeti-

sche reactie, waarmee wie schrikt zich in gedaante en mimiek gelijk maakt aan het

gevaar dat dreigt. Dat gevaar was, zo is uit de context meteen duidelijk gelokaliseerd in

de hoek van het totalitarisme zowel in zijn communistische als in vooral zijn fascisti-            
sche en nationaal-socialistische opmaak. Ter Braak had vanaf het moment van de

machtsovername door Hitler en 'diens' NSDAP het als zijn taak gezien om achter het

totalitaire nationaal-socialisme als hefboom of als drijfveer een door ressentiment

gedreven secularisering van metafysische gelijkheidsillusies aan te wijzen. Meende

Ter Braak met goed recht tegen de begonnen uitverkoop van metafysische categoriein             
in, zijn boek Het Carnavalder Burgers bij deherdrukervanals'metafysischebrochure'

te kunnen aanprijzen juist omdat door het misbruik ervan metafysica hem weer lief

was geworden? Zo zou hij ruim een half jaar later, begin april 1935, in het nog op het

nippertje voor de bundel Het Tweede Gezicht gereedgemaakt essay Het Instinct der

Intellectuelen een misschien analoge kleurverandering-een 'verschuiving' ook dit;        
maar wie verschuift wat?-in een aantal andere (nog niet zolang tevoren onbruikbaar

geachte} woorden constateren. Ik citeer uitvoeriger om de bijna onmogelijk geworden
verhouding tot de intellectuele woordenschat vol tot haar recht te laten komen:

Beschouwt men nu uit den treure met schoolmeesterlijke bedoelingen

gebruikte woorden als 'waarheid', 'gerechtigheid', 'geest', 'vrijheid'        I
e.d. uitsluitend als de instinctwoorden der intellectuelen (der mogelijke
intellectuelen, der intellectuelen zonder de donquichoterie van de'ho-
gere instantie'), dan krijgen zij plotseling een nieuwe kleur. Zij worden
niets meer of minder dan de termen, waarmee de intellectuelen in

bepaalde omstandigheden hun machtsprobleem aggressief (en in deze              I
aggressiviteit zuiver) stellen; na een lang en zeker eens vruchtbaar
bestaan als rechtvaardigingstermen te hebben geleid, zijn zij aangeko-

men in het stadium der instinctieve onschuld; zij kunnen zelfs, zodra de
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omstandigheden veranderen, met hun tegendeel verwisseld worden,
zonder dat daardoor afbreuk gedaan wordt aan de bedoelingen van hun

gebruikers. Termen als 'waarheid' en 'vrijheid' hebben voor de waar-

heids- en vrijheidslievende van thans alleen nog'zin', wanneer hij zich

0          er van bewust is, dat zij met een hoofdletter reeds vervalst zijn en
zonder onwaarheid en onvrijheid niets vertegenwoordigen; zij zijn
onze machtswoorden, nu eens in de aanval, dan weer in de verdediging,
en al naar gelang van hun offensieve of defensieve positie op hun effect

te beoordelen. In een bepaalde situatie kan het voor de intellectueel

I zelfs hoogst wenselijk zijn voor de onwaarheid en de onvrijheid te

strijden; niet altijd zijn het de zwendelaars met'volkse' symbolen, die
op het andere front staan; terwijl nu onze phraseologie weer over-

eenkomst gaat vertonen met de leuzen van de Franse revolutie, walg-

den wij nog geen vijf jaar geleden van 'libertd, 6galit6, fraternit6'. Om
dezelfde reden richt men alleen barricaden op, als de situatie het eist..."

Het behoort tot de dynamiek van de nog goeddeels'terra incognita' gebleven midden-

periode van Ter Braaks schrijverschap-en tot de nog altijd geheimgebleven achter-

kant van zijn omgang met woorden-dat hij het tot april '35 uitstelde, dat wil zeggen

tot bij het schrijven van zijn essay Het Instinct der Intellectuelen wachtte, eer hij de

termen 'geest', 'waarheid', 'gerechtigheid', 'vrijheid' hun aloude denotaties wenste

terug te geven. En wanneer hij het doet, dan nog tussen clausulerende aanhalings-

tekens die moeten verhinderen, dat de aangeroepen waarden hun voeling met een

vitaal intellectueel belang verliezen. Het is zijn instinct waarop de intellectueel alleen

nog kan vertrouwen wanneer hij niet langer door de schoolmeester en zijn autoriteit
' wordt beschermd: 'zodra hij alleenop zijninstinct isaangewezen, moet hij de middelen

nog zoeken om zich te handhaven en te rechtvaardigen, d.w.z. om volgens zijn moge-

lijkheden te leven'n. Niet zonder de emfase van een historisch gebaar-hij voorziet tot

tweemaal toe het tijdstip waarop hij schrijft van de concrete fysionomie van het jaartal

'1935'-werpt Ter Braak de verhullende garanties van het schoolmeesterlijke weten

van zich om zich oog in oog te zien met een fysica van een toekomst zonder de troost

van schoolmeesterwoorden. Er spreekt eerder dan zelfbeklag een soort genotvol aan-
vaard risico uit, dat op basis van de helderheid van nieuw ontstane fronten leerrijk is:
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Wij moeten er rekening mee houden, dat er binnenkort over een
intellectueel misschien zal worden gesproken als over een beroepsmis-
dadiger; wellicht zal de intellectueel in ganse streken van Europa spoe-
dig nog slechts bestaan als een listig ontduiker van het wettelijk vastge-
stelde voorschrift om alleen te denken zoals de leider denkt; het is         0
mogelijk, dat deze eens zo gevierde intellectueel samen zal vallen met
de dranksmokkelaar en dat de officiale moraal hem niet anders zal

oordelen. Wat wij aan machtsinstincten in ons hebben, verzet zich
daartegen. Terecht, ten onrechte ? met of zonder kans van slagen 2  Wat

doet het er toe, wij verzetten ons ! 39

Het is lang geen bijkomstigheid, dat in de beeldenrijkdom die Ter Braak mobiliseert om
de achterhaalde luxe van intellectuele posities op te roepen reminiscenties opduiken-
bijna per topos-aan de spot, waarmee in het voora fgaande decennium auteurs van het
constructivistische type of schrijvers uit de sfeer der Nieuwe Zakelijkheid hun ana-
chronistische kunstbroeders overlaadden. Die laatsten leken op de 'laatste buffels in
het Yellowstonepark'. ze waren leden 'van die bonte klasse van mensen, wier taak uit
het zich bezighouden met andere werelden' zou bestaan. Het moderne type schrijver
daarentegen was-met de woorden uit 1932 van Ernst Jungers Der Arbeiter-'van de
romantische ruimte overgestapt naar de sfeer van de macht'.a In Het Instinct der
Inte#ectuelen gaat de tekst even na het hierboven geciteerde als volgt verder, de
metafoor van het Yellowstonepark dient ook bij Ter Braak als metafoor voor wereld-
vreemdheid:

Levensvoorwaarde voor het'denken' is de'vrijheid': twee woorden, die
twintig jaar geleden als gemeenplaatsen zouden hebben geklonken,           0
herkrijgen thans een verschrikkelijke actualiteit, omdat wij door de
'opstand der horden' gedwongen worden ons er rekenschap van te

geven, in welk een Yellowstonepark voor intellectuelen de negentien-
de-eeuwse 'denker' eigenlijk heeft geleefd. Vergeleken bij het regiem
van Hitler maakt zelfs de 'knotting van de geestesvrijheid' door het
tsarisme of het wilhelminisch bewind op ons bijwijlen de indruk van
een onmogelijke en zeer dilettantische poging om door paedagogische
correcties het werk van scholieren te verbeteren.+1
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Het klinkt als een misschien verlate instemming met tendensen van modernisering, als

een technicistische reiniging van desfeer vandegeest, wanneer Ter Braak, omwille van

een zuiver gestelde problematiek van de macht, aan de intellectueel elk privilege, elk

Yellowstonepark-achtig reservaat elke illusie ontzegt:

de intelleauelen, voor wie een werkelijk machtsprobleem bestaat, zijn
zeldzaam. Verre in de meerderheid zijn de vlijtige academici, de on-

schadelijke commentatoren, de sonore ideologen (.-).42

0                HetisopmerkelijkhoedikwillsennadrukkelijkenmetwelkenavranteinstemmingTer
Braak in deze jaren de 'struikrovers-verachting' van keizer Napoleon I voor de ideeen

en voor vooral hun leveranciers, de 'idtologues' aanhaalt-door hem op zijn beurt

voorzien van het predikaat van medicijnmannen met priesterfuncties: 'medicijnman-
nen, in wier gebaar men de trOOSt vindt, die de kerken niet meer kunnen verstrekken,

omdat hun credietwaardigheid in twijfel wordt getrokken; zij hebben het ambt van de

priesterovergenomen'43. Hetis nog opmerkelijker wellicht, dat Ter Braakin deze jaren,

vanaf het essay Een Studie in Schaduw, dat al in december 1931 werd geschreven, in

het schaduwrijk van tweede gezichten, afgerukte maskers en officieuze vermoedens

Oswald Spengler als leidsman kiest, die hem bij de overtocht naar een niet door

  ideologieen omfloerst land zou moeten voorgaan. Spengler, volgens wiens Der Unter-

gang des Abendlandes de Caesaren van de grootindustrie het'Caesarisme dat zacht en

onweerstaanbaar naderbij komt' belichamen en dat de 'dictatuur van het geld en het

politieke wapen daarvan, de democratie' zal breken.++ Het is het onhomogene resultaat

van een op homogeniteiten gerichte zoektocht dat hier verbaast en bij de ontsluiering
van tweede en derde gezichten ontstaat een grillig sociaal fresco als bij Grosz of Dix:

Plotseling ontdekken wij achter een gerenommeerde romanschrijver
(..) een arduinen burgerman (..). Elders verandert een geraffineerde
dichter in een commis-voyageur. Een philosoof treedt herboren uit de

schaduw, maar thans is er geen twijfel mogelijk, het is een kantoorbe-

diende (..). Wat gebeurt daar, met die verdienstelijke essayist? Hij
tracht zich nog wat achteraf te houden en interessante schaduwen over
zijn hoog voorhoofd te laten spelen; maar wij zullen ons thans niet

meer vergissen, hij is brigade-commandant bij het Heilsleger. En die
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kroniekschrijver, gevreesd wegens zijn onpartijdigheid? Verandert ook
hij in een kantoorbediende ? Neen, zo waar, hij brengt het tot procura-

tiehouder!45

De uitermate geheimzinnige schaduw, die Ter Braak achter het laat-expressionistische              
Biihne-tafereel dat ik hier citeerde, aanbrengt is dan nog de-weliswaar wijkende-
schaduw van een terugtredende aristocratie: en misschien was het uit naam van die...

'wijkende' aristocratie, dat Ter Braak met oude idiosyncrasieen in zijn wezen op de zich
voltrekkende nivelleringstendensen reageerde. De romanschrijver als 'de arduinen

burgerman', de geraffineerde dichter als 'commis-voyageur', de filosoof als 'kantoor-             
bediende'-het herinnert aan het effect dat Spengler zich in een beroemd geworden
zinsnede uit de inleiding bij zijn Der Untergang des Abendlandes van zijn cultuurdia-

gnose had voorgesteld: 'Als onder de indruk van dit boek mensen uit de nieuwe

generatie zich aan de techniek in plaats van aan de lyriek gaan wijden, zich tot de

marine wenden in plaats van tot de schilderkunst, zich op de politiek richten in plaats            
van op de kenkritiek, dan doen zij wat ik hun toewens, en men kan hun niets beters

toewensen.'46 De schaduwkunde, die Ter Braak gedurende de eerste helft van de derti-

ger jaren beoefent-in een stijl, die aanvankelijk nog een rechtstreekse imitatie van de

stijl van Nietzsche lijkt: 'Dit zijn dan misschien onzegrote mannen: zij die zeer lang in
de schaduw blijven, wier tweede gezicht telkens meer te raden geeft,

wanneer men         
meent, juistgeraden te hebben; (..)'c-heeftalspendantdeheldereargwaan jegens wat
zich als 'zuiver kunstenaar', 'scherp denker', 'waarachtig dichter' voordoet. Deze

schaduwkunde zelf is als aspect van Ter Braaks opereren ten opzichte van het steeds

beslissender midden van de maatschappelijke verhoudingen, waar zich de 'massa

bevindt, in een ongeanalyseerde schaduw gebleven. Het onopgeloste karakter van de

als paradox bewaarde tegenspraak dat de intellectueel alleen krachtens een verouderde

hierarchie het recht heeft zich 'boven de 'massa' te verheffen', maar dat zonder die

hierarchiezijn positie ereen is van 'een'technicusdes geestes', die bij de monteurs kan

worden ondergebracht'.ts maakt de tegenspraak meestal ondoorzichtiger en de objec-

tieve verstrikking erin niet kleiner. Belangwekkender misschien dan te worden meege-

sleept door de vanuit deze polen ontstane paradoxen, is het stil te staan bij de extreme

polen zelf.
Het later sacrosanct geworden individualisme van Ter Braak, dat als ideologie en

leer aan zijn werk is gehecht, verhindert de blik op die polen-het verhindert daarmee
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toegang tot het werkelijke gehalte van zijn werk zel£ Hetexpressionistische pathos van

zijn vroegste essays en de ongewilde Nieuwe Zakelijkheidsteneur die tot midden in

Politicus zonder Partij zijn aanvallen op de 'geest' kenmerkt, zijn oninterpreteerbaar
gebleven ook door zijn eigen toedoen. En de anderen hebben het hem nagezegd. Het

0 heeft waarschijnlijk onopzettelijk tot in de uiteindelijke redactie van zijn zevendelig

Verzameld Werk sporen achtergelaten. Wie het uit 1932 daterende essay Het Schrij-

verspalet leest, pleidooi voor een schrijfstijl, 'die geen domheid nodig heeft om te
kunnen bestaan', en dat een kritisch pleidooi is tegen het nieuwe naturalistisch ge-

noemde zwelgen-in-beschrijvingskunst van schrijvers als Ehrenburg en Feuchtwan-

I            ger, moet versteldstaan alshij weet, dat Ter Braak niet meer dan twee jaren daarvoorin
het tijdschrift Critisch Bulletin een bespreking van Ilja Ehrenburgs Das Leben der

Autos bijna geheel opzette in de lijn van het juichende begin van die bespreking:

Dit boek is een geniaal pamfet. Een pamflet is het om zijn prachtig

volgehouden'actueelen' stijl, geniaal is het, omdat het dien pamfletstijl
geheel van banaliteit weet te ontdoen; onder Ehrenburg's speelsche

handen ziet men een schotschrift ontstaan, waarin alle gewone trucs

van dit genre zijn toegepast en tegelijk veredeld.+9

            In Het Schnjverspalet drukte hij zich heel anders uit:

De'petits faits' van het naturalisme hebben een andere naam gekregen,
zij worden tegenwoordig bij de'nieuwe zakelijkheid' ondergebracht; er
zijn allerlei hoogst belangrijke 'verschillen' tussen Zola's uitvoerige
'Freude am Stinken' (het woord is weer van Nietzsche) en DBblins

0           'simultanisme'; maar de 'petits faits' paraderen, de beschrijving tiert
welig en de illusie ener schilderkunstige veelheid maakt de mens blind
voor een schrijfstijl die niet van leningen leeft. Want hoe zonderling
het ook moge schijnen in een tijd, die het procddd van een Feuchtwan-

ger en zelfs het grove clich6 van een Ehrenburg (met de daarbij beho-
0 rende domheid incluis) als meesterlijk pleegt te beschouwen: er is een

schrijfstijl die geen domheid nodig heeft om te kunnen bestaan (..).50
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De niet in het Verzameld Werkherdrukte recensie van Das Leben derAutos-van het
boek verscheen in de bij Andries Blitz uitgegeven reeks ABC-romans een vertaling
onder de titel 10 RK Her leven der auto's-droeg het veelzeggende opschrift Staal-

harde Romantiek die misschien ook door de latere ontwikkelingen veelzeggender is

gemaakt dan het objectiverende proada, waarop het hier sloeg. Maar tegelijk schuilen                0
in Ter Braaks bezwering van de door Ehrenburg opgeroepen stilistische effecten on-

gewone momenten van overidentificatie. Bovendien doet de uitleg die Ter Braak aan

deze verbeelding van de automobielindustrie geeft-een 'Noodlot van Rubber en

Petroleum'-een overduidelijk beroep op het theoretisch register van Spengler. Het

komt daar doorschemeren, waar Ter Braak de mechanica van de feiten en een boven-               
persoonlijk'Noodlot' met elkaar verbindt. Bij het beeld van de marionetten, zo zal nog

blijken, put hij uit een geliefd en beladen, vaak aangesproken reservoir aan theatrale

termen:

De gansche gokkerij om de auto, het levensideaal van Citroen, Mi-            
chelin, Ford, Deterding e.a. vervult hier de rol van een modern Noodlot,
waaraan wij ons niet kunnen onttrekken, zonder voor sentimenteel te
worden uitgescholden. De persoonlijkheden, die zich achter deze groo-
te namen verbergen, zijn voor Ehrenburg de marionetten, waarmee dit
Noodlot van Rubber en Petroleum ons een quasi-individueel geschie-

den voortovert. Achter hun zelfstandige schijnmanoeuvres manoeu-              
vreert het, onbekommerd om de sterken, onbekommerd om de zwak-

ken. gecamoufleerd door het verleidelijke drogbeeld der geruischlooze
snelheid, dat den bakker en den slager tot den aankoop van een glan-

zenden wagen beweegt. Als men het ongelooflijk boeiende boek heeft

uitgelezen, heeft men het gevoel, dat Ehrenburg in zijn ijzig-geestige               0
logica niet zoo ver van huis is, dat men hem zou kunnen bevitten, maar
nauwelijks bestrijden. Dat is zijn genialiteit, de genialiteit van den
'beteren' pamflettist.

Ehrenburg is ver verwijderd van heroworship. Voor hem heeft de

groote zakenman, zoodra hij veinst een persoonlijkheid te zijn (en het,                  0
in den gangbaren, amerikaanschen zin van het woord, ook is), iets van
een kind, dat met Philippijnen speelt inplaats van hobbelpaarden. Zijn
gevoelsleven is niet eerbiedwekkender dan dat van een wilde, als het op
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de laatste eerlijkheid aankomt, die men waarheid noemt. Hij heeft
trouwens geen tijd voor gevoelens; daarom gebruikt hij valsche gevoe-

lens, wier waarde intusschen groot genoeg is, om de massa te leiden en

de koersen te regelen. Ehrenburg werkt dit betooverend schema schit-

0         terend uit; zijn fantasie dwaalt over de aarde met de oppervlakkige

beweeglijkheid van den krantenman, maar zij distilleert uit de duizend

berichten het 66ne accent, dat het sombere Noodlot verraadt. Dat on-
derscheidt Ehrenburg van den journalist, die door zijn vak onver-
mijdelijk tot banale heroworship moet overgaan. De liefde voor het
banale feit komt bij Ehrenburg voort uit liefde voor het epos, dat
Tegenwoordige Tijd heet, en zonder banale feitenovervloed niet ge-
schreven kan worden. Men moet, om zoo te kunnen schrijven als

Ehrenburg, alle kranten lezen en alle kranten verloochenen.51

        En nadat
Ter Braak enige kritiek heeft geuit op het slothoofdstuk van Ehrenburgs

auto-epos, besluit hij: 'Het boek is een oase van koude helderheid in de woestijn van
gewichtige, om niet te zeggen aanstellerige geschriften over 'onzen tijd'.'52 Met bijna

exactdezelfde lovende epitheta zou Een Studiein Schaduweind van hetzelfde jaar 1931

het belang van Spenglers Der Untergangdes Abendiandes nogeens onderstrepen. Ook

al droomde, naar het eigen zeggen van zijn memoires, Ehrenburg in zijn vroege jaren
        beurtelings van revolutie en van ondergang van de wereld,51 het is hier vooral als

exponent van de Nieuwe Zakelijkheid, dat hij voor ons via Ter Braak van belang is.

Laten we profiteren van deze eenmalig gelukkige constellatie Ter Braak-Ehrenburg
met Spengler op de achtergrond: ze is, hoe kortstondig zij ook is, tekenend voor een na

het verschijnen van Het Carnavalder Burgers nieuwe verhouding tot de wereld van de

0      feiten, in de weergave waarvan hij bij Ehrenburg de 'koude helderheid' begroet.
Kortstondig was de constellatie Ter Braak-Ehrenburg ook, want het daarna bij Malik

Verlag te Berlijn in vertaling verschenen boek van Ehrenburg zal Ter Braak twee

af]everingen later in Critisch Bulletin afdoen als 'banaal divertissement' en als 'goed-
koop, spotgoedkoop'; hij gaf zijn beoordeling van 13 Pfeifen de titel mee: Doorgerookte

0 Pijpen.St Toch is Ter Braaks nieuw zakelijk enthousiasme voor Ehrenburgs Das Leben

der Autos, dat hij waarschijnlijk leest terwijl hij schrijvende is aan zijn eerste roman

Hampton Court,is een voor de geschiedenis van het Nederlandse avantgardisme aller-

minst secundair feit. Het moet gelegd worden naast het waarschijnlijk meer in het oog

43



springendegegeven, dat het latere'harde optreden' van Ter Braak en Du Perron jegens
de volgelingen van wat zij Ehrenburg & Co gingen noemen ervoor gezorgd heeft, dat,
zoals Goedegebuure meent, 'het net ontluikende plantje van het nieuw zakelijk proza is
vertrapt'.56

Dat alles raakt de vraag naar het mogelijk metafysische gehalte van Het Carnaval           0
der Burgers rechtstreekser dan bij eerste oogopslag misschien zou kunnen lijken. En
het is lang geen zijdelingse rol, die Spengler evenmin als Ehrenburg, en Ehrenburg
evenmin als de hoofdstad Berlijn-waar de metafysica een illusieloze rekening met de
geschiedenis te vereffenen krijgt-in dit alles spelen. De alom erkende 'heldere' in-
vloed van Du Perron op de intellectuele ontwikkeling van Ter Braak vanaf najaar 1930             0
heeft een 'donkerder' kant in de verhouding van die laatste tot de moderniteit-en tot
de tragische noodlotsapologeten dan wel de optimistische pleitbezorgers ervan-in de
schaduw gehouden. Binnen dit kader is het afscheid van Ehrenburg, dat behoort tot de
studies in schaduw, die in Het Tweede Gezichtwerden gebundeld, veelzeggend genoeg.

Het is veelzeggend vanwege de nauwkeurig lokaliseerbare plaats, die Ehrenburg          
als'technicus des geestes' op de breuklijn tussen Expressionisme en Nieuwe Zakelijk-
heid heeft ingenomen.

In het voetspoor van Ivan Puni en zijn vrouw Ksana Boguslavskaja, die in 1920 in

Berlijn arriveerden, luidt de komst in het jaar daarna van Ehrenburg, van Lissitzky en
van Gabo een pro-Sovjetrussische explosie in, die als haar kern de proclamatie van een               
nieuwe verhouding tot de wereld van de objecten heeft en die haar voorlopige culmina-
tiepunt krijgt in de tentoonstelling van Sovjetrussische kunst, in 1922 gehouden in

galerie van Diemen-Unter den Linden. Al eerder, terwijl Ksana Boguslavskaja werkte
voor het Russische cabaret Karuse# en voor de Blaue Vogel, organiseerde Puni in

februari 1921 een beroemd geworden tentoonstelling in galerie Der Sturm, waar
duidelijk op het geometrisme van Malevitsj en Lissitzky geinspireerde schilderijen en            0
grafiek als in een met opzet wanordelijk gehouden montage door elkaar hingen, en
waar kolossale cijferfiguren en letters van het alfabet over de geschilderde voorstel-

lingen heen hingen of tussen hen in opdoken om zo aan de tentoonstellingsruimte zelf
het aanzien te geven van een 'globaal object'.-Ook ontbraken de toespelingen niet op
Dada, waarvan degepolitiseerde Berlijnse variant in juni 1920 verklaardhadbij monde              Il
van George Grosz en John Heartheld: 'Die Kunst ist tot/ Es lebe die neue Ma-
schinenkunst/ TATLINS'. Bij gelegenheid van de tentoonstelling in galerie Der Sturm
liet Puni over de Kurfurstendamm gemaskerde figuren in de stijl van Picasso's kos-
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tuums voor het ballet 'Parade' defileren. De 'totale' ambiance, zoals die binnen de
galerie uitdrukking had gekregen, moest zich ook nog naar de straat toe veruiter-
lijken-de sandwich-mannen van Puni moesten ook het te particularistische karakter

van een in de sfeer der galerie besloten en begraven kunst openlijk aanvechten.37

0           Hoewel zelf misschien enigszins excentrisch ten opzichte van het zich nieuw forme-
rende constructivistische milieu in Berlijn, zag Puni zijn atelier uitgroeien tot een
vitaal trefpunt, waar Viking Eggeling, Hans Richter, Ilja Ehrenburg, Viktor Sjklovski,

Raoul Hausmann, Nell Walden elkaar ontmoetten en waar zich tegen de tragische

exaltatie van het Expressionisme en het waarden-negativisme van Dada in een nieuwe

I technische waardering voor de tekens en voor hun onderlinge relaties ontwikkelt.

In 1921 had Eggeling zijn Diagonal-Symphonie al voltooid, dit pionierswerk, dat
Ter Braak nog in 1930 zal prijzen als

(..) de eerste poging, de film te herleiden tot Zijn bewegingsgrond, afge-

zien van alle vertroebelende bijgedachte aan spel, handeling, probleem

als

(..) een alleszins onhandige geloofsbelijdenis, een stamelend uitspre-
ken van de overtuiging, dat de film als kunst der rhythmische associa-

0 ties toekomst had.58

En in 1921 was de met Eggeling bevriende schilder en graficus Hans Richter al
begonnen voor zijn eerste korte abstracte film Rhythmus 21, met een duur van circa 4

minuten, uit papier geknipte rechthoeken en kwadraten van allerlei grootte in een
0             kleurenscala van wit tot donkergrijs over het filmdoek te laten springen of glijden.-

Ter Braakzal in zijn monografie De Absolute Film de Fijmstudieuit 1925/6 prefereren

boven de werkstukken Rhythmusii, Rhythmus23 en Rhythmus 25 uitdecorrespon-

derende jaren en de filmpjes Inflation, Vormittagsspuk, Rennsymphonie en Zwei-

groschenzauber als overgangen zien naar een associatief gecompliceerder filmvorm
0                 met verwantschap aan Eisenstein.59 Met Eisenstein zal Richter in 1929 inderdaad korte

tijd samenwerken.

'Merkwaardig (vooral voorde traagheid van de menselijkegeest)', zal Ter Braakhet

in De Absolute Film noemen,
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dat het evangelie der Russen, het evangelie der filmwerkelijkheid, al
omstreeks 1920 door absolutisten als Ruttmann en Richter, ten dele
ook Eggeling, werd verkondigd en in practijk gebracht. Dat hitn stem

destijds verloren ging, en die der Russen later werd gehoord, moet niet
geweten worden aan het minder zuivere werkelijkheidsinzicht der        0
absolutisten, maar aan het meerdere revolutionaire, uit 'begrijpelijke'
nevenassoaaties ontstane sentiment, dat de Russen onmiddellijk een
voorsprong gaf op de individualistische Europeanen.60

Maar veelbetekenend wds nu juist de uitzonderlijk hoge concentratie van Russische           
intellectuelen in het Berlijn van 1921 en 1922-ze was in dat laatste jaar op haar
hoogtepuntom vanaf 1923 plotseling weer terug te lopen, het jaar van de Ruhrcrisis en

van mislukte pogingen tot gewapende communistische opstand, het jaar tegelijk van

honger en inflatie voordat een 'relatieve stabilisering' in Duitsland inzet. Ook Ehren-
burg verbleef in de Duitse hoofdstad niet langer dan twee jaar. In zijn decennia

later            geschreven autobiografie schrijft hij niet te weten

hoeveel Russen er toen in Berlijn waren; waarschijnlijk zeer veel want

op elke straathoek hoorde men Russisch praten. Tientallen restaurants

openden hun deuren, waarachter overal balalaika's, zigeuners, gerst-
gebak, vlees aan de spies en natuurlijk de obligate barst in de ziel. Ook                0
een varud-theater bleek er te kunnen functioneren. Er verschenen

drie dagbladen en vijf weekbladen. Binnen 66n enkel jaar schoten wel
zeventien Russische uitgeverijen uit de grond; ze gaven Fonvizin en
Pilnjak uit, kookboeken en kerkvaders, technische handboeken, me-

6]moires, schotschriften.                                                                0

In wat Ehrenburg omschrijft als tegelijk een Ark van Noe en een doodnormaal Duits

cafl, het cafl'Leon' troffen elkaar de leden en genodigden van de Russische club'Haus

der Konste', een mengeling van agnostici, gedesillusioneerden van het eerste uur en

nog steeds met het bolsjewistische machtsapparaat gelieerde intellectuelen, die elke        I
vrijdag hun clubavond hadden: Andrej Belyj, Majakovski, Pasternak, Igor Sseverjanin,

Sjklovski, Elsa Triolet Nikolaj Berdjajev, Sergej Bulgakov, Nathan Altman, Archipen-
ko, Ivan en Ksana Puni, Naum Gabo, El Lissitzky, David Sterenberg, Nikolaj Zareckij,
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Ossip Brik, Roman Jakobson-Alexej Tolstoi, Remisov, Lidin, Pilnjak, Ssokolov-Miki-

tov, jessenin, Marina Zvetajeva en Chodassevitsj.6' Hier hoeft niet de vraag gesteld te

worden naar de precieze politieke portee en de implicaties van deze niet toevallige

aanwezigheid; er lijken geen bewijzen te bestaan voor een politiek mandaataan Lissitz-

0          ky, Majakovski of Ehrenburg Zeker is dat in het verdeelde en gedesorienteerde intel-

lectuele milieu van het toenmalige Berlijn de in caf6 'Leon' en in het atelier van Ivan

Puni ontwikkelde initiatieven-los van de meningsverschillen, die er binnen de Russi-

sche afvaardigingzelfbestonden-als bevreemdende voorstellen in de richting van een

'ideologie van de organisatie' hebben gewerkt. Dat moet al gegolden hebben voor wat

I     in de bovenzaal van de door David Sterenberg in galerie van Diemen ingerichte
expositie in 1922 aan suprematistische en produktivistische objecten en onderzoeksre-

sultaten was bijeengebracht van de hand van Lissitzky, Nathan Altman, Gabo, Pevsner,

Rodtsjenko, Mansurov en anderen-in de benedenzaal was de 'rechtse' stroming
vertegenwoordigd. Het vond via Lissitzky-maker van twee waarschijnlijk onbenut

            gebleven affiche-ontwerpen
voor deze'i. Russische Kunstausstellung'-zijn entree in

de literatuur: via zijn montage-illustraties bij Ehrenburgs Zes verhalen met een licht

einde(Helikon Verlag, Berlijn/Moskou 1922), Zijn omslag voor Zoo van Sjklovski, zijn

ruimtelijke lay-out voor Majakovski's Dlya Golossa ('Voor de Stem') en zijn baan-

brekend werk in het samen met Ehrenburg geredigeerde drietalige tijdschrift Veshsh

('Objet/Gegenstand'-verschenen 1922-23 bij het Berlijnse Skythen-Verlag).63 Het  tijdschrift Veshsh, dat het tot zijn verklaarde en programmatisch uitgesproken doel-

stelling rekende om een brug te slaan tussen Russische en Westeuropese kunst-

uitingen-via de uitwisseling en de 'ruil' van 'objectenien in welks kantige kolom-

men het hardvochtige wiegelied te lezen staat, dat al v66r de geboorte van de eigenlijke

Europese Nieuwe Zakelijkheid werd gezongen-Veshsh stuit met de gepropageerde
I       reductie van de artistieke produktiviteit tot een produktie van alleen maar 'dingen'

evengoed op de aan de avant-garde eigen aporie: geen andere instrumenten weten te

vinden om de dingmatigheid en het warenkarakter van de eigen produktie af te wijzen
dan de eigen oncommuniceerbaarheid in een act van communicatie te poneren. Daarin

ontmoeten elkaar de late uitlopers van Dada en Expressionisme en de vroegste Russi-

0 sche pleitbezorgers van een in de Nieuwe Economische Politiek (NEP) Opgenomen

illusieloze figurering van objecten, dingen, voorwerpen.
'Veshsh', zo hadden Ehrenburg en Lisstizky in hun programmatische inleiding bij

het eerste nummer ervan geschreven,
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zal een constructieve kunst voorstaan, wier taak het uiteindelijk niet is
het leven te verfraaien, maar het te organiseren.

We hebben OnS tijdschrift 'Veshsh' genoemd, omdat voor ons de
kunst niets anders inhoudt dan het scheppen van nieuwe'objecten'. (..)
Men moet om die reden evenwel niet denken, dat wij met objecten          0
uitsluitend nuttige objecten bedoelen.

Natuurlijk is het onze mening dat nuttige objecten zoals geprodu-
ceerd in fabrieken-vliegtuigen misschien, of automobielen-even-
eens produkten van ware kunst zijn; maar wij wensen de artistieke
schepping niet tot enkel deze nuttige objecten beperkt te zien. Elk
georganiseerd werkstuk-of het nu een huis is, een gedicht, of een
schilderij-is een praktisch object, niet met de bedoeling mensen van
het leven te vervreemden, maar integendeel met de bedoeling een
beroep op hen te doen om deel te nemen aan de organisatie ervan. Wij
hebben dus niets gemeen met die dichters die in versvorm

aankondigen                      af te zien van alle verdere poezie, of met die schilders die hun schilderij
gebruiken als middel om hun afkeer van schilderijen bekend te maken.
Een fundamenteel utilitarisme ligt ons verre. (..)64

Wanneer Ter Braak in 1930, aan het einde van de experimentele twintiger jaren, een

bestandsopname maakt van de hem bij uitstek vertrouwde en door zijn zakelijke
procldZs voor hem favoriete absolute o f abstracte film, dan gebeurt dat in het teken van

de dingen, van de objecten, waarvan de status interessanter lijkt naarmate zij zich aan
de zwaar-denotatieve bepalingen van een eenduidige clich6-werkelijkheid onttrekken.
Naarmate ze zich uit het utilitarisme van hun natuurlijk bestaan emanciperen tot
'absolute arabesken'. Hij vergelijkt de 'kanonnen', 'hijskranen' en 'tronies', die Eisen-              I
stein als materiaal gebruikt, met de 'lijnen', 'cirkels' en 'vlakken' in de absolute films
van Ruttmann om te besluiten tot de nietszeggendheidvan degewoonte om'het woord

werkelijkheid bij filmphaenomenen te koppelen aan het gebruik van objecten, die men
in denatuur werkelijkpleegt te noemen, (..)'.5 Ter Braak kiestnu een tussenvorm alste
vinden in Emak Bakia van Man Ray om zijn kleine, bovenzinnelijke credo van aan de              I
clich6-werkelijkheid ontstegen natuur-'dingen' te verwoorden en er wordt een on-

nadrukkelijke poetica van ontvreemdingen aan de sfeer van het allergewoonste beluis-
terbaar. Hij schrijft over Emak Bakia:
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Dit werkje is naar motieven gemaakt, die men in de natuur naar

believen kan opvissen: holle en bolle spiegels, boordjes, zelfs een auto
en een stierengevecht; zij worden echter als absolute arabesken geex-

ploiteerd door de cineast, die er geen belang in stelt, dat men zich in een

0                spiegel kan scheren, in een boordje kan lijden, in een auto kan rijden en
bij een stierengevecht entree kan betalen; hij laat eenvoudig zijn motie-
ven als volledige, natuurlijke objecten los, om ze te laten overgaan in

een bewegingsfantasie. Het slot, 'la raison de cette extravagance', is in
dit opzicht wel het duidelijkst; de slappe, naturalistische boordjes dan-

0                sen zich geleidelijk een roes, zodat men de boordjes uit het oog verliest

en slechts dansende, slierende, razende 'elementen' aanschouwt.66

Deze opstand van de dingen, die daarin hun revolte botvieren tegen het 'natuurlijke'
keurslij f van de clichas en tegen de versleten semantiek van hun alledaagsheid, speelt

I             zich af over de breedte van het hele spectrum van de avant-gardekunst in de twintiger
jaren-zij het ook onder wisselende voortekenen en met telkens andere zich op-

dringende nevenassociaties. Dit spectrum reikt van het tijdschrift Veshsh (1922-1923)
en de stormachtige groei, die de verbreiding van de ideeen van het Russisch-formalisti-

sche Opojaz kent,6; via de post-dadaistische Merz-Bilder en de Merz-Bau van Kurt

              Schwitters (1921
en daarna), totaan de Proun-ontwerpen (1919-1923) van Lissitzkyen

de vroegste absolutistische filmexperimenten van Eggeling, Hans Richter en Rutt-

mann (vanaf ca. 1919). En de dingen zetten hun capriolen, waarin ze zich van hun

vertrouwde semantiek vervreemden tot in het proza van de jonge Ter Braak voort. Ze

zorgen daar voor verrassende eiland-formaties van een niet nader van explicaties
voorziene poetica, die haar canonieke verwoording heeft gekregen in de passage,

waarmee in Het Carnaval der Burgers het hoofdstuk over de 'dichters' opent en die
niets minderdan een fantasmagorischeevocatie van eendoosje Zwaluw-lucifersis. Die

evocatie stuit op haar grens:

Overhetobject heenijlden zijn gedachtennaareen afgrond, verlost van

0               de zwaartekracht van het bestaan: 'Toen ik nog een kind was, toen ik

nog een kind was... ik streeklucifers af voor mijn genoegen, ondanks de

vermaningen van de keukenmeid... het krakend in- en uitschuiven van
het doosje drong totmij door..' En verder en verder Naar een afgrond.
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Maar deze man ontwaakte, na de enkele verloren seconden en hij
bevond het doosje leeg; (..).68

Het is geen vrolijke poatica van de dingen, waarvan hier als in een glimp het kleine

register, gebonden als het immers is aan hetminimale strijkvlak van een lucifersdoosje,               0
wordt opengetrokken. Het slaat ongetwijfeld ook op diezelfde evocatie van het Zwa-
luw-lucifers-doosje terug als Ter Braak op 20 oktober '32 vanuit Rotterdam aan Du

Perron schrij ft na een laatste precisering over zijn aankomst op het Gare du Nord een
week later:

Zweedsche lucifers, die heiligsten Guter, hoop ik in abondantie mee te
smokkelen!69

De mee te smokkelen lucifers van Zweeds fabrikaat, die blijkens de nog nader te

analyseren evocatie in Het Carnaval der Burgers naast velerlei andere associaties ook            
een verwijzing naar Carry van Bruggens Prometheus in zich dragen, vormen hier
ook-aan de tekstbezorger van de briefwisseling tussen Ter Braak en Du Perron was
dat aanvankelijk ontgaan'°-een klein eresaluut aan Ehrenburg. In de bij het Berlijnse
Malik-Verlagverschenen editie van diens 'Ausgewahite Werke' verscheen als deel VII,
na Das Leben der Autos en v66r Die Traumfabrik, de roman over

smokkelarij en        
lucifers met de titel Die heiligsten Guter. Op 25 oktober 1932 zal Du Perron, dan sinds
een maand wonende vlakbij Parijs, Ter Braak op dit punt overigens riposteren: 'Neem
niet te veel lucifers mee. want je kunt er het grootste geduvel mee krijgen, hoor ik.'2

Raadselachtig blijft ondertussen de zich in het teken van een verschuiving-van
Ehrenburg naar Spengler-afspelende verandering in Ter Braaks waardering van de

techniek, welke waardering bij de intellectuelen in die jaren de zekere index is van hun
'politieke' relatie tot de 'massa': de aanhalingstekens staan er ook hier omdat van die
relatie aanhalingstekens vaak onbewust-bewust de seismografie optekenen. In zijn
bespreking van Das Leben der Autos had Ter Braak zijn enthousiasme getemperd waar
het betreft het laatste hoofdstuk:

Het wil ons de voorstelling opdringen, dat de auto in handen van den
kleinen consument een ramp is. Dit slot is daardoor ondiep en het had
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gemist kunnen worden. Het Noodlot van de Auto hoeft geen verderf te

zijn in den zin van een 'ongeluk voor kleine luyden'; want niemand

maakt mij wijs, dat er door de auto minder burgerlijk 'geluk' is ont-
staan. Een visioen van de leegheid van dit algemeene autogeluk zou

0                   Ehrenburg's werk beter bekroond hebben dan de serie'pech', waarmee
hij nu eindigt.72

Deze bespreking verschijnt in 1931 in het eerste nummer van de tweede jaargang van

Critisch Bulletin. Het droge cynisme waarmee de schrijver de term 'leegheid' laat

0       vallen valt op: equivalent misschien van de afgrond achter het lucifersdoosje. Maar

wanneer hij na DtmasquL der Schoonheid, dat de ideologie van de estheten van een

tegenideologie voorziet, minstens van een tegenmelodie-hij schreef het in de zomer

van 1931-de tegenideologie ten opzichte van algemeen gezegd 'de' intellectueel moet

gaan ontwerpen, dan doet hij dat onder de Pruisische aegis van Spenglers brochure Der

          Mensch und die
Technik°. Diens noodlottige ('schicksalhafte') bepaling van de tech-

niek vormt de inzet van een minstens merkwaardig te noemen nieuwe 'fysiognomie'

van de intellectueel-omdat zij de volkomen onmetafysische mislukking van die
'inzet' laat zien. Een citaat uit Spenglers brochure, waarvoor kennelijk in Nederland

een markt bestond, want al in het jaar van verschilnen-1931-bracht A.W. Sijthoff's
Uitgeversmij. te Leiden van de hand van Dr. K.F. Proost een vertaling in de handel. Uit

           die vertaling:

Slechts kinderen gelooven, dat de koning met zijn kroon op naar bed
gaat en de lagere klassen der groote steden, marxisten, literaten, ge-
looven van de oeconomische leiders iets dergelijks. Ondernemen is een

0                  arbeid, die den handenarbeid eerst mogelijk maakt. Hetzelfde geldt van
het uitvinden, uitdenken, berekenen. Het doorvoeren van nieuwe pro-
cessen is een scheppende daad van begaa fde geesten, die de uitvoerende
daad der niet scheppende krachten noodzakelijk ten gevolge heeft.
Hiertoe behoort het wat oudmodische verschil tuSschen genie en ta-

0 lent. Genie is (..) de scheppende kracht, de heilige vonk in het leven van

het individu, dat in stroomen van generaties raadselachtig opduikt en
verdwijnt en plotseling een tijdperk wijd overglanst. Talent is een
begaafdheid voor bepadde opgaven, dat door traditie, oefening, dres-
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suur tot grootere hoogte kan ontwikkeld worden. Talent vooronder-
stelt genie, om benut te kunnen worden, niet omgekeerd.

Er bestaat ten slotte een natuurlijk verschil in rangorde tusschen

menschen die tot heerschen en menschen die tot dienen geboren zijn,

tusschen leiders en geleiden in het leven. Dit is zonder meer aanwezig                  0

en wordt in normale tijden en bij normale bevolking door een ieder

onwillekeurig erkend, als feit, ofschoon in eeuwen van verval de mees-

ten zich dwingen dit te ontkennen of niet te zien. Maar juist het
geredeneer van de 'natuurlijke gelijkheid van een ieder' bewijst, dat er
hier iets weg te bewijzen valt.74

Spengler en Nieuwe Zakelijkheid horen in het universum van Ter Braak bij elkaar,

maar dan op een elkaar uitsluitende manier. De Nieuwe Zakelijkheid, die in de stijl- en

ideeengeschiedenis het Expressionisme aflost, valt in haar opkomst met het vroegste

begin van Ter Braaksschrijverschap samen; maardeNieuwe Zakelijkheid heeft
daarop,               

zo lijkt het, geen diepgaande stilistische invloed. De langdurige gelijkblijvendheid van
de fascinatiedie Spengler op hem uitoefende ishetmedium waarin zich bij Ter Braakde

overgang tussen de expressionistische metafysica van het algemeen-menselijke en de

anti-metafysische Nieuwe Zakelijkheid voltrekt. 'Uskoud' en 'onideologisch' waren

dan ook in het essay Studie in Schaduw opnieuw de opvallendste trefwoorden uit het

vocabularium waarin-met Der Mensch und die Technik als aanleiding-de waarde-              '

ring voor Spengler was vervat. 'Er is iets kalmerends in, te weten', schrijft Ter Braak,

'dat Spengler onze cultuur ijskoud tOt de ondergang verdoemt, en daarnaast te weten,

dat die ondergang ons in laatste instantie niets kan schelen, zolang wij ons nog'lekker
voelen' (..). Op grond van een weinig meer dan formele overeenkomst (dat ook

Spengler over 'de' tijd denkt) sleurt men hem mee met de medicijnmannen, met de          0
'ideologen', met alle suspecte verre-kijkers, die met het tijdsbeeld goede zaken doen.

Maar wat Spenglerook is en hoe vaak hij zich ook vergist moge hebben, een'ideoloog'
in de napoleontische zin is juist hij allerminst!'rs
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SCHRIJVENDEHAND, STEM, SPIJSVERTERING

HET VERGETEN VROEGE WERK IN DE GEHALVEERDE
BIBLIOGRAFIE VAN TER BRAAK

      TERWITL OPKOMST EN BLOEI van de Nieuwe Zakelijkheid voor modernistische

vernieuwingen vooral in het proza zorgden, die de kritische aandacht van Ter Braak

trokken, is de atmosferische ambiance waarin zijn eigen schrijverschap zijn contouren

krijgt eerder die van een Expressionisme, dat er geen meer is en dat zijn eigen 'ontto-

vering' hee ft meegemaakt. Van het bruuske einde van het Expressionisme is Ter Braak

0          de paradoxale filosofische erfgenaam. Paradoxaal omdat hij het humanitaire gemeen-

schapspathos waarschijnlijk al vroeg als ideologie doorziet; Ter Braak bewaart slechts

de onideologische kern van het Expressionisme als filosofie van het absoluut-eenzame

subject.1 Als vroege tekst uit Propria Cures is een bespreking van Dirk Costers bloem-
lezing Nieuwe GeJuiden bekend-«le bespreking verscheen 1 november 1924-waarin

       de tweetntwintigjarige recensent Ter Braak breed uitpakt over Kurt Pinthus' an-

thologie Menschheitsdsmmerunguit 1920, die Coster min of meer tot voorbeeld had

gediend. Ter Braak schreef zijn bespreking onder de naam 'Scissor', een van zijn vele

pseudoniemen in Propria Cures. Dat hij in zijn bespreking opvallend aanleunt tegen

argumenten, die Martinus Nijhoff kort tevoren in de NRC van 27 september en 4

oktober 1924 had aangevoerd tegen de criteria die Coster al bloemlezend had gebezigd

is nog het minst opmerkelijk. De suggestieve slagordes van de poatische tinnen sol-

daatjes prikkelen nogal snel tot tegenspraak; en tot het ontwerpen van alternatieve

generatie-indelingen. Dat liet Ter Braak aan het vernuft van Nijhoff over. Wat veel
meer tot de historische verbeelding spreekt is de ongewoon schrille 6n tegelijk af-

firmatieve toonaard, waarin door Ter Braak de bijzonderheid van de in Menschheits-

0 dammerung gebundelde potzie ('dat chaotische martelaarsboek, vol van de verwarde

geluiden ener nieuwe eeuw, die zo barbaars is ingeluid door de wereldoorlog') qua

stemming en qua cultuurhistorisch gehalte werd opgeroepen. Nadat Ter Braak het

karakter van deze anthologie heeft omschreven als niet z6 opgezet, dat men daaruit de
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dichter 'naar een aantal verzen heeft te reconstrueren, maar als een 'gesammelte

Projektion menschlicher Bewegung aus der Zeit in die Zeit', als 'Symphonie jungster
Dichtung'-het zijn door hem geciteerde omschrijvingen van Pinthus-vervolgt hij in

bewoordingen, die door de letterlijkheid waarmee zij op latere parolen anticiperen

enige huivering wekken. Het is de huivering die gevoeld wordt bij het allervroegste        0
optreden van een motief:

De persoonlijkheid trad op de achtergrond; aan de gemeenschappelijke
verbeeldingsbasis moest recht worden gedaan. Zo ontstond een boek,
dat alles tot uiting bracht, waarvan een gefolterde wereld te getuigen            0
heeft, een amalgama van genialiteit en bandeloze vormverachting, 66n
aanklacht, 66n vervloeking (ofschoon niet 'ethisch' bedoeld) van een
cultuur, die haar 'bloedeloosheid' in de even walgelijk als groteske
catastrofe van 1914 voldoende bewees. Een hernieuwd besef van de
waarde van de mens als eigen heiland streed hier met de resten van           
dood-geanalyseerde wereld. De diepste verwording bracht de schoon-

ste opstanding mee. Door een hartstochtelijk kosmisch gevoel werd een
overleefd nationalisme (in Duitsland!) onder de voet gelopen!  In deze
pioniers openbaarde zich voor het eerst de grote waarheid, die voor-
waar geen theorietje is van bleekzuchtige femelaars: een

Westeuropese                    
cultuur is bezig zich te vormen. Is er doorslaander bewijs tegen het
historisch-materialisme? De ineenstorting van een maatschappij, die

op een internationalisering van het kapitalisme berustte, werd gevolgd
door een opleving van de scherpst mogelijke chauvinistische tegen-

stellingen... maar door een sterk groeiend eenheidsbewustzijn bij  de                  
jongedichters! ZO toonde de Geest zijn suprematie in de mens, die men
slechts in staat achtte de Onbekende Soldaat met een methyl-alcohol-
vlam te aanbidden. Want het eeuwige vuur brandt niet onder de Arc de
Triomphe, maar in het pantheon der Mensheid...2

De andere connotaties, waarmee hier begrippen als 'persoonlijkheid', 'gemeenschap',         I

'vorm', 'eenheidsbewustzijn' opduiken, andere dan ze in het latere werk van Ter Braak

hebben, maken de parade ervan niet minder verwonderlijk. Het is daarbij tevens

verwonderlijk, dat deze later zo prominente trefwoorden zich hier groeperen rondom
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het probleem van het Expressionisme. Het was waarschijnlijk vooral buitengewoon
adequaat, in de zin van 'ter zake', dat de tweefntwintigjarige Ter Braak in het Ex-
pressionisme de persoonlijkheid zag terugtreden, en vormverachting het-zij het
tijdelijk-zag winnen van een alleen maar esthetische geldigheid van de vorm. Maar

0 blijkbaarbeschouwtTerBraakdedoorKurtPinthus samengesteldebloemlezingbehal-
ve als het expressionistische document, waarin de catastrofale Eerste Wereldoorlog
zijn neerslag heeft gekregen, ook nog als de trofee van een beschavingsoverwinning.

Wie het heeft over'een hernieuwd besef van de waarde van de mens als eigen heiland',
over'de schoonste opstanding', over een 'hartstochtelijk kosmisch gevoel', en over 'de

0 grote waarheid, [dat] een Westeuropese cultuur bezig is zich te vormen', die heeft de
voorafgaande episode als een hachelijke ontsnapping ervaren, als een ternauwernood
overleven van de cultuur. Daarom is veel meer dan de welwillendheid van de jonge Ter
Braak jegensde samensteller en inleider van Nieuwe Ge/uiden, hetexpliciete oproepen
van de atmosfeer van Menschheitsddmmerung in het oog springend. Dirk Coster had

  daarmee tenslotte niet veel meer gedaan dan het als voorbeeld voor zijn eigen bloem-

lezing doorgebladerd. Carel Peeters, die de Propria Cures-artikelen van Ter Braak
achter elkaar zette en inleidde, heeft niet alleen weinig o f geen oog voor de verrassende

aanwezigheid van zoveel expressionistisch vuur bij de student Ter Braak. Hij lijkt ook
bij deze allervroegste Ter Braak alleen naar termen met de later gecanoniseerde lading

         op zoek

Toen in 1924 Coster's Nieuwe Geluiden verscheen wijdde hij daaraan
een groot artikel; Coster heet daarin een 'geniaal essayist' en iemand
die de 'gave heeft een persoonlijkheid te tekenen'. Zijn stijl heeft 'de
rust van een klassiek betoog' en 'getuigt van bezonken inzicht, van

I          aangeboren zin voor structuur'. Hierover zou Ter Braak later anders
oordelen.

Coster legde in zijn uitvoerige inleiding bij Nieuwe Geluiden een
direct verband tussen 'menselijkheid' en 'poezie'. Iets dergelijks deed
Ter Braak in de tijd dat Forum werd opgericht ook, maar met de

0 belangrijke afwijking dat hij niet van menselijkheid sprak, maar van
'persoonlijkheid'. Zo dacht hij er in P.C. nog niet over.;
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Maar juist de in die twee woordjes'nog niet' gelegen suggestie miskent de duistere en

getourmenteerde herkomst van de 'persoonlijkheid', zoals die uiteindelijk gelouterd
en tamelijkongecompliceerd injanuari 1931 in her TerInleidingbij het eerste nummer
van Forum terechtkwam. Zelfs al zouden 'menselijkheid' en 'persoonlijkheid' ver-
gelijkbare grammaticale grootheden zijn-er was in 1924 nog geen operatie denkbaar           0

via welke achter de menselijkheidspathetiek opeens, als via een daartoe overgehaald

palletje, de contouren van een persoonlijkheid zich aftekenen. En bovendien, zoals de

in vele opzichten onovertroffen studie van Borsboom het omschrijft: 'Als Forum-
redacteur en medestrijder van Du Perron ziet men hem een andere (..) persoonlijkheid

verdedigen dan die hij in zijn filosofische eenzaamheid ontwerpt.'+ Die flosofische      I
eenzaamheid zal pas na de Propria Cures-periode haargebiedende waarheden formule-
ren als werden zij uitgesproken op de Jongste Dag. Ze zullendan-in 1926 en 1927-de
luciditeit hebben van jeugdige en grondige desillusies. De mon daarvan-vooral in de
beide grote essays Ondergangen Het SchoneMasker, allebei in 1927 gepubliceerd-is
die van een zelfbewust fatalisme. Dit vroege fatalisme is misschien in vele

opzichten al           
veel diesseitiger, afkeriger van poetische hocus-pocus dan een te gemakkelijke cesuur

tussen de jonge en de latere Ter Braak wil doen vermoeden. Een aanwijzing in die

richting vormt ook een zeker zwak, dat Ter Braak voor een essay als Ondergang,
duidelijk een jeugdtekst, zal blijven voelen. Hij schrijft op 2 september 1932 aan Du

Perron:

Je was veel vroeger zelfstandig dan ik; voor Ondergang heb ik me

eigenlijk nooit aan mezelf durven wagen, want zelfs het stuk over
Adwaita is voor mijn gevoel nog absoluut'wetenschaps'werk. Wat ik in

'23 en '24 schreef heeft niets om het lijf. 5

En nog in november 1934 wil hij een geplande'representatieve' bundel van zijn essays

methetstuk Onderganglatenopenen.'Die bundelingkomterniet. Demogelijke titels

ervoor, die Ter Braak in zijn correspondentie met Du Perron laat circuleren, verraden

een overduidelijk ongemak met de focus van een overzicht geboden door in chronolo-

gische orde verzamelde essays. Het ongemak deelt zich pijnlijk mee aan de mogelijke         0
titels die zich voor die essaybundel hebben aangediend. Degen in de Inkt heeft de
verzameling essays een paar dagen als titel gedragen, verzonnen door Vestdijk. Wan-

neer deze titel door de Du Perrons als 'monsterlijk'-'zoowel voor Bep's gevoel als het
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mijne'-is afgewezen, stelt in plaats van deze wel erg onhandzame titel Ter Braak nog
voor het niet minder geduchte Kroniek van den AanvaL De kwestie van een passender
titel even terzijde, zou een dergelijke bundeling het onschatbare voordeel hebben

gehad, dat zij tussen de ideeangolven en -ismen van de jaren tWintig het jeugdessay

0         Ondergang--met als ondertitel Over Persoonlijkheid en Woord-als het eigenlijke

boegbeeldvan Ter Braaksoeuvrezou hebben doen uitkomen. Ter Braaknoteerde ineen

brief van 26 november 1934 aan Du Perron, 'als absoluut zeker fundament' voor deze

verzamelbundel, een lijst van veertien essays, waaraan buiten de precieze keuze zelf

opvalt, dat het aan Ondergang complementaire essay Het Schone Masker, met dat

I                eerste een soort tweeluik vormend, er als onleesbaar uit is geweerd. En dat het vroegere
essay Dat ben jij over de dichter-wijsgeer D&r Mouw-Adwaita, voorzien van een

vraagteken, op een zijspoor is geplaatst:

Ik begin ook steeds meer over te hellen naar een representatieven
bundel, in jouw geest. Maar dan wordt de vraag: wat is representatief?
Een al te 'historisch' criterium wil ik ook in geen geval aanleggen. Ik
zou b.v. denken aan dezen inhoud:
Over Adwaita ? 1 Ondergang. (niet Het Schoone Masker;

is onleesbaarl
2       Waarom ik Amerika Afwijs

3     De Wegen
4     Huizinga voor den Afgrond

5      Prisma of Dogma
6     Het Opium der Vormen
7     Verdediging van de Middeleeuwen
8     De Moderne Ketterjager
9     Een Studie in Schaduw
10 Het Schrijverspalet

11 Paapsche Sympathieen

12 Dionysos en Pentheus

13     'Geest' en 'Vrijheid'
14 Einstein

Dit dan als absoluut zeker fundament. Ik heb voorts uitgezocht allerlei

dingen, die in aanmerking komen: panopticums en kleinere stukken uit
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Forum, Naar een Concertgebouw v.d. Filmkunst (afscheidsartikel uit
Filmliga}, verschillende stukken uit de N.R.C over Spengler, Nietz-
sche, het stuk over Anthonie uit de V.Bj. De hoofdmoeilijkheid is voor
mij: het panopticum.7

Het plan verwatert, al vanwege de aan Ter Braak eigen weerzin om zichzelf over-
zichtelijk en representatief bijgezet te zien. Die weerzin-en mogelijk was het ook
alleen maar weifelen, Bn tijdgebrek-zal allerminst zijn verminderd door de veel

bewerkelijker voorstellen plus de opvallend veel ruimere keuze uit het jeugdwerk van
Ter Braak, waarmee Du Perron drie dagen later vanuit Parijs reageert op wat voor zijn           I
vriend als'zeker fundament' van de essaybundel vaststond. Hij komt in 'krabbels', die

bijna niets anders bevatten dan de titels van circa zeventig teksten van Ter Braak uit de

voorbije kleine tien jaren, tot een verbazend genereuze selectie. Neemt men tenminste

de enigszins tot een mythe uitgegroeide faam van Du Perron in aanmerking, dat pas

onder zijn inwerking Ter Braaks schrijverschap tot volle ontplooiing is gekomen.-       
Overigens stelt Du Perron voor, en zo opent hij zijn lijst, om het Adwaita-opstel Dat
ben jij uit 1925 w61 op te nemen, maar misschien hier en daar te bekorten. Dan als

tweede tekst Ondergang te nemen, waarbij hij aantekent: Z6ker bekorten. En als derde

opteert hij t6ch voor-het naar Ter Braaks maatstaven ('is onleesbaai) voor nieuwe

bundelingongeschikte essay-Het SchoneMasker, zij het maar voor de helftervan, en
dat is wonderlijk genoeg. Du Perron zou die laatste tekst handhaven vanaf'-waar de
didactische toon ophoudt en het betoog boeiend wordt; bv. over het genie (blz. 87-99

ongeveer). De rest resumeeren; de 'denkoefening' eruit werken!'s Bij niemand zozeer

als bij Du Perron kon hyper-getrouwheid aan de kern van iemands denken zich zo
drastisch in respectloosheid jegens wat nog niet goed genoeg geformuleerd was uiten.

Zo'n radicale vorm van tekstgetrouwheid kan met rechtzeldzaam worden genoemd; ze            0
neemt niet als vanzel f aan, dat de schrijver er wei in aanwezig zal zijn.

Ook al is de representatieve bundeling van grote en kleine essays van Ter Braak,

waarover de beide vrienden tot in details delibereerden, nooit gerealiseerd: de nu

misschien al ondenkbaar geworden precisie waarmee dat gebeurde heeft iets gebie-
dends. Dat gebiedende schuilt in de autoriteit die ongewild uitgaat van een bibliografi-           e
sche trouw aan een oeuvre als geheel; het lijkt alsof Du Perron bij het opschrijven van

deze bijna zeventig titels van geen ophouden wilde weten. 'Vergeet ik niet een groot
stuk?' , zo vraagt Du Perron zich tegen het einde van die opsomming met oprechte
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bezorgdheid a£-De bibliografie, zo heeft Walter Benjamin ooit genoteerd, is van een

wetenschap beslist niet het meest geestelijke deel: 'Ze speelt evenwel in de fysiologie
ervan een centrale rol; is niet haar zenuwenvlechtwerk, maar het systeem van haar
bloedvaten. Met bibliografie is de wetenschap groot geworden en op een dag zal blijken,

0      dat zelfs haar huidige crisis goeddeels van bibliografische aard is." Van een ver-
gelijkbaar soort is de crisis die binnen de receptie van het werk van Ter Braak al sinds

langere tijd gaande is-alleen in het zeldzaamste geval lijkt de hele fysiologie ervan

serieus in ogenschouw te worden genomen. Ook een recente bloemlezini die preten-
deert 'in kort bestek een indruk [tel geven van het beste wat Menno ter Braak

0 geschreven heeft', zoals de achterflap belooft sluit daarvan op 66n uitzondering na-

namelijk het beginhoofdstuk uit de roman Hampton Court-alles uit wat v66r begin
1931 werd geschreven. De draagbare Ter Braak,1° die we ons bij de titel kennelijk

moeten voorstellen, is ook een chronologisch gehalveerde, van wie Hn helft gevoeglijk
aan de vergetelheid kan worden prijsgegeven. Een vals eigenlijkheidspathos laat pas

0         met de fusie tussen Ter Braak en Du Perron in het najaar van 1930, wanneer zij hun

eerste brieven met elkaar wisselen, een echte, ware Ter Braak ontstaan: de daaraan

voorafgaande, oneigenlijke Ter Braak valt aan een bevreemdende censuur ten prooi.

Tegen het einde van de twintigste eeuw herrezen, als zoiets kon, zou een nog levende

Du Perron niet gerust hebben eer de onzinnigheid van die cesuur die ook een censuur

           is, aangetoond was-of eer de cesuur was gerepareerd, die in het werk van Ter Braak

zijn naam is gaan dragen. Men hoort al bijna de raillerende toon waarop hij tegen de

ondraaglijke lichtvaardigheid zou hebben geketterd, waarmee een moderne cultuurin-
dustrie de waarheden van haar grote persoonlijkheden draaglijk weet te maken. En
misschien zou hij, in volle ernst, de woorden van Alfred Jarry's Kapitein Borduur

hebben geciteerd, die zoals ze ook al v66r in Het Carnaval der Burgers als motto
fungeerden om de onsplitsbaarheid van het individu te verdedigen, nu de zinspreuk

zouden kunnen vormen bij een andere bloemlezing, De ondraagbare Ter Braak Kapi-
tein Borduur mag zijn methode uit de doeken doen om zijn samenzwering tegen de

koning te voleinden: 'Nou, ik raad aan hem een flinke por met'n sabel te verkoopen en
hem zoo van top tot teen door midden te spalken'. En allen roepen: 'Ja, dat is edel en

0 dapper.'
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'DE EERLIJKHEID EN MOED VAN DE SPIJSVERTERING'

Tegen de verafgoding door zijn'fans' van een halve Ter Braakmoethet eerherstel voor

de hele noodzakelijkerwijs eenzijdig zijn. Het vroege werk is in de na-geschiedenis van
Ter Braak van een noli me tangere voorzien, dat hijzelf alleen maar voor het ene essay                

Het Schone Masker wilde laten gelden. Of men zou de zelfbeschrijving in Politicus

zonder Partij als een reeks leesverboden moeten zien of als de decretering-achteraf van
een soort prehistorie, waarvan de schrifturen als voortaan uitgewist moeten worden

beschouwd. Men vereenvoudigt de relatie van een auteur tot zijn teksten wel erg

improduktief wanneer men haar eenzijdig modelleert naar die van een vader tot zijn

geesteskinderen, die door hem verstoten, geprivilegieerd of doodgeknuffeld kunnen

worden naargelang zijn grillen, en wiens pedagogische trefzekerheid we maar hebben

te aanvaarden. Vaderschap, ook het geestelijke, is een onzekere categorie, en in produk-

ten van de geest beweegt zich meer dan wat deze er heeft ingelegd. De uiterste

consequentie daarvan zou zijn eraan vast te houden, dat interpretatie die naam niet         
verdient als zij zich tot executeur maakt van een intentie die niet in het werk ook al is

i afgestorven. Juist de niet-organische polariteit tussen het om verwoording vragende

persoonlijke idee en de stoetaan versteende tekens, waarin het moet worden gevangen
tekent als spanningsverhouding hetgeheel van Ter Braaks denken. Het heeft juist zijn
persoonlijkste toets in het vergeefse protest ertegen, dat het woord in plaats van

'klank', 'adem', 'beweging' te blijven: 'allesdingen, (lieoneindig verraderlijker zijn dan
dode tekens'11 in de materialiteit van onzekere letter-conventies moet 6ndergaan. Het

maakt deel uit van de duizelingwekkende ban, waarin als een onderonsje Ter Braaks

werk de lezer hoogstpersoonlijk binnentrekt, dat in dit werk zelf van een hoogstper-
soonlijke magie-van-het-woord geen spoor te vinden is. Het maakt de uitbanning

daarvan eerder tot program. Dat gebeurt ook nog midden in het hoofdstuk Ge-     I
schiedenis enerIntelligentieuit het boek PoliticuszonderPartij, waaraan diegenen hun

argumenten ontlenen, die van een cesuur omstreeks einde 1930 in het werk van Ter
Braak spreken. Men moet er zich misschien eerst in oefenen, eerst langdurig leren deze

cesuur niet te zien. Men moet leren als het eigenlijke 'tragische' voorwerp van Ter

Braaks schrijven de onmogelijke presentie binnen de tekst van zijn eigen empirische         0

'(ik)zelf' te onderkennen.

Na ontstaan, thematiek, ambiance, bedoeling van zowel Het Carnaval der Burgers
als van Dtmasqul der Schoonheid te hebben geschetst onderbreekt de auteur zichzelf:
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Tot zover mijn mtmoires. Als ik teveel over mijzelf praatte, geschiedde
dat om zelfs de geringste tWijfel aan de afkomst mijner 'ideeen' bij
voorbaat onmogelijk te maken; die 'ideeen' waren de vrucht van per-

soonlijke en dus toevallige levenservaringen, ik ontken het niet langer;
0         dat zij in schijnbaar algemeen verstaanbare woorden werden uitge-

drukt, bewijst alleen, dat een mens met enige voorliefde generaliseert
en schematiseert. Met woorden trachtte ik in de loop mijner'carri re'
eindtoestanden van chaotische processen in vereenvoudigde gedaante

buiten mij zel f te stellen; ik koos woorden, waarschijnlijk omdat woor-

0            den kruispunten zijn van banale verstaanbaarheid en heimelijke bin-
nenpretjes. Woorden zijn ordinair geworden runen; iedeI; die zijn krant

spelt, meent te'weten' en te'begrijpen', wat hij leest, meet' nog, hij is er

trots op, dat hij allezende deel heeft aan een wirwar van objectiviteiten;
en waarvoor deze santekraam van bewustwording eigenlijk moet die-
nen, welke abonnd maakt zich daarover ooit ongerust? Toch bleven de

runen runen (..).12

De interruptie hien met dit weglatingsteken (..) heeft iets ongehoord spannends en

onrustbarends, alsof de tekst volkomen ontekstueel, woordeloos en feeeriek tegelijk,

*              zou
kunnen verdergaan, nooit meer onderhevigaan de onheilspellende verstening van

het ordinaire tot-rune-worden. Men zou het punt van deze interruptie allereerst

eindeloos willen uitbreiden: als een 'Verweile doch, du bist so schon' van het onder-

broken schrijven. Werd het eerst weer hervat, dan misschien wel in de spichtige

sprinkhaanachtige gedaante van voor ons onbekende en van de loden last van hun

evidenties ontdane ideogrammen-zonder-idee, krabbels, grillige protocollen...  Maar.p
voordat deze van alle niet aan de persoon immanente waarheden bevrijde trein, die iets

muzikaals heeft, kan gaan rijden, moeten nog douaniers aan boord komen en grens-
beambten. Zij kammen de coupas uit op de contrabande van een hinderlijke, metafysi-

sche tonaliteit, die nog een andere muziek der s feren belooft dan die dooralleen rails en

treinwielen al wordt gegarandeerd. Het 'enzovoort' van het van alle logocentrisme

0           bevrijde schrijven2
Het intermezzo dat begint met de geciteerde aanhef: 'Tot zover mijn m6moires'

duurt drie hele bladzijden. Het is een waar intermezzo omdat het, de runen runen

latend, het schrijfwerk van de gewantrouwde hand inderdaad lijkt op te schorten. De
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tekstgaat pas weer verder waarhij deeigen draad weer oppakt:'Uitmijn m6moires, die

ik nu openlijkde'geschiedenismijnerintelligentie' wil noemen (..)'. Intussen heeft Ter
Braak in het dubbele register van iemand, die niet opgehouden is te schrijven, de hem

hinderende eigenaardigheden van de schrijftaal de revue laten passeren, alsof dit

mogelijk was: het schrijven dat, stopgezet, nog als het emblematisch poppenspel over          0
en van zichzelf verder loopt. Binnen het schrijven verschijnt het schrijven nogmaals,
nu als in een klein theater, niet groter dan een schrij ftafelblad. De betekenissen van de

woorden klapperen, als slecht eraan opgehangen schildjes. Nooit meer na het zien van

dit mini-schouwspel-dat zo klein ook weer niet is-zullen we eraan voorbij kunnen

aanhalingstekens met de ijzerdraadjes te associeren, waaraan de schildjes van de hogere               I
woorden bengelen. Het woord 'taalmagie' gaat hier voorop; het even nog opgeheven
blikkerende stel bekkens van deze woordkunstenaar zal ook weldra zakken. Maar niet

alleen afzonderlijke woorden moeten het ontgelden, al staan er vele met de scheef-

gezakte sjerpen om hun hals niet langer feestelijk bij.-Al het geschrevene blijkt
bekleed met de schamelheid van een provinciale toneel-illusie, die het zelf in stand         0
houdt

De schrij ftaal (..) is een soort acteursdialect, bij uitstek aangewezen om
tussen de schrijver en de geadresseerde het voetlicht te schuiven; de
geadresseerde ziet uit de zaal een wezen, dat zich van effecten bedient
om een persoonlijkheid te schijnen; en ook al weet de geadresseerde dat,
toch laat hij zich telkens weer gewillig beetnemen door de toneelcon-
ventie.13

Wat zich nu rondom de strak-omgrensde conventionaliteit van het schrift-toneel in
haar daarvan afwijkende kwaliteit waarneembaar maakt, is-

omdat gesproken woorden niet de bedachtzame hand als intermediair
kunnen kiezen14

-de door niets nog gebroken natuurlijkheid van het schriftloze spreken. De hand lijkt             0
voor de grotere oorspronkelijkheid van de stem te moeten wijken. Dat daarmee een in

de geschiedenis van de logos vanouds ook heersende nieuwe circulariteit van con-

venties haar intrede doet, is een niet indifferent gegeven: Aristoteles' De Interpretatio-
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ne maakt al onderscheid tussen, als iets primairs, 'het in de stem weerklinkende als

staande voor zielestaten' en, als iets secundairs, 'hetgeschrevene als staande voor het in

de stem weerklinkende'.15 Tussen deze twee heerst niet alleen een soort van tijdsonder-

scheid, maar ook een rangonderscheid. Het stamt van de, als het ware spontane,

0                voorstelling datin destemen haarsymboolproduktie het wezen van de zielstoestanden

en van de dingen directer wordt gerepresenteerd dan in het daaraan uiterlijker schrift.

Het is onzeker of Ter Braak in zijn ontmanteling van het Theater van het Schrift

zich ervan bewust was, hoezeer hij daarmee in de buurt la*am van een filosofie van de

'aanwezigheid'. Die is minder dan een halve eeuw later immers het strijdperk van een

0           nieuwe ontmanteling, van een nieuwe anti-metafysische argwaan geworden. De arg-

waan geldt nu niet meer alleen de versteende uiterlijkheid van de tekens met hun valse

suggestie van re-presentatie, maar ook nog, en misschien nog eerder, elke suggestie

van'presentie' zel£ Daarvan begint zich ook al een eigen geografie, en een eigen lexicon

af te tekenen: 'De aanwezigheid van het ding voor de blik als eidos, aanwezigheid als

0 substantie/essentie/existentie (ousia), de aanwezigheid van de tijd als punt (stigma)

vanhetnuof vanhetogenblik(nun), aanwezigheid aan zichzelf van hetcogito, van het
bewustzijn, van desubjectiviteit, mede-aanwezigheid van de anderZn zichzelf (..).'16 De
termen van deze aanwezigheid, die samen zoiets als het idiolect van het primaire en

ongearticuleerde vormen, kunnen voorlopig de illusie van hun onvervreemdbaarheid

* blijven koesteren-zolang alleen de representerende conventionaliteit van het ge-
schreven teken wordt aangevochten. 'Klank', 'adem', 'beweging': dat zijn de termen

die Ter Braak, viermaal in deze volgorde herhaald, gevarieerd en gekanteld om en om,
midden in het intermezzo invoert, dat de Geschiedenis ener Intelligentieonderbreekt.
Hij voert ze in alvorens haar, meer nog 6m haar als 'geschiedenis mijner intelligentie'

,         te kunnen vervolgen. Vreemde inbreuk, die de 'stem' hier op het 'schrift' probeert te

maken, maar die aan de titel van het hoofdstuk geen a fbreuk heeft weten te doen; want

in plaats van die'mijner' is het de geschiedenis'ener' intelligentie blijven heten. Vanaf

zijn entree in de filosofie heeft Derrida kanttekeningen geplaatst bij de flagrante,
'metafysisch' te noemen, privilegiering juist van destem tegenoverandere vormen die

de logos representeren, in het bijzonder tegenover de velerlei gedaanten van het

schrift. Terwijl de 'levende stem' het denken vergezelt als zijn schaduw, wordt het
schrift pas ten tonele gevoerd wanneer deze vitale band tussen de klank en de betekenis

al is verbroken, wanneer de klankafsterften in vergetelheid raakt.':In het schrift is, zo

wil het de metafysica van het logocentrisme, de logos niet langer in leven, maar
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overleeft in de gedaante van een herinneringsspoor, van een testament, van een
grafinscriptie. In de stem brengt het subject zijn eigen betekenende intentie ronduit
onder woorden en verstaat haar ook zo, terwijl in en door het schrift het denken van

zijn auteur wordt verwijderd-zich vAn hem verwijdert. De auteur die zichzelf her-

leest isgeen bevoorrecht lezer: ook voorhem is het willen-zeggen«le'intentie'-van              I
de auteur van de tekst die hij leest, reeds dood. Als het schrift dus voorgoed breekt met

deaanwezigheid aan zichzelf van het denkend subject, dan voltrekt en voltooit de stem

daarentegen het leven van het reflexieve bewustzijn. Vanaf Aristoteles tot aan Husserl

looptde heirbaan van hetdenken overde stem alshetequivalentofzelfshet fundament
van het reRexieve bewustzijn: zuiver fenomeen waarin het transcendentaal subject        I
zich laat zien aan zichzelf en zich als constituerend laat zien, dat wil zeggen: terwijl het

zin geeft aan de wereld. 'De stem is het fenomeen' van de transcendentale subjectivi-
teit.lt_Het logocentrisme, dat voor Derrida een ander woord is voor metafysica, is

daarmee wezenlijk fonocentrisme: absolute nabijheid van de stem bij het zijn, van de
stembij dezin van hetzijn, van destem bij deidealiteit vandezin.1, Indebewoordingen              
van Derrida's Grammatologie

Het tijdperk van de logos degradeert dus het schrift, dat als bemiddeling
van de bemiddeling en als een terugval in wat uiterlijk is aan de
betekenis wordt gedacht. Bij dit tijdperk hoort zo ook de differentie *
tussen betekende en betekenaar, of minstens de bevreemdende afstand
in hun 'parallellisme', en hun uiterlijkheid, hoe ingehouden ook, ten
opzichte van elkaar. Het genoemde bijeenhoren is georganiseerd en
gehierarchiseerd in een geschiedenis. De differentie tussen betekende
en betekenaar hoort op een diepgaande en impliciete manier bij de
totaliteit van het grote tijdperk dat door de geschiedenis van de meta fy-
sica wordt gedekt, en zij wordt op een meer expliciete en systematische
manier gearticuleerd in het begrensder tijdperk van het christelijk

scheppings- en oneindigheidsgeloof, dat zich de middelen van het
Griekse begripsmatige denken heeft toegeagend. Dit bijeenhoren is

wezenlijk en onlosmakelijk: men kan aan het gemak en de 'weten-          *
schappelijke waarheid' van de stoische, later middeleeuwse tegenstel-

ling tussen signans en signatum niet vasthouden zonder ook alle meta-

fysich-religieuze wortels daarvan mee over te nemen. Aan deze wortels
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zit niet alleen-en dat is al heel wat-het onderscheid tussen het
zintuiglijke en het intelligibele met alles wat daaruit gevolgd is, te
weten de metafysica in haar totaliteit. (..) Maar met deze metafysisch-
religieuze wortels hangen nog vele andere verborgen bezinksels sa-

0                 men. De semiologische of, in nauwere zin, linguistische 'wetenschap'
kan aan de differentie tussen betekenaarenbetekende-dus de idee van
het teken-niet vasthouden, zeker, zonder de differentie tussen het
zintuiglijke en het intelligibele, maar ook niet zonder tegelijk ook vast
te houden aan een diepere en meer impliciete verwijzing naar een
betekende, dat als intelligibel iets 'bestaan kan' voordat het 'terugvalt'
in en verdreven wordt naar de uiterlijkheid van het zintuiglijke aardse

zijn hier beneden. (..) De uiterlijkheid van de betekenaar is de uiterlijk-
heid van het schrift in het algemeen (..).20

*          De hedendaagse deconstructie gaat er al bij de refexieve zelfervaring van de stem als

het fenomeen dat het dichtst bij de waarheid is, van uit dat deze zuiverheid door

onzuiverheden wordt gecontamineerd. Bij het bewuste zichzelf horen verdubbelt de

stem zich al in een echo. die zich tot in het oneindige verbreiden en herhalen moet. En

wil de stem anderzijds verstaan, begrepen worden, dan moet zij zich in een 'taalcode'

  inschrijven. Zelfs in het geprivilegieerde geval van de monoloog waarin het subject
zichzel f aan zichzelf representeert, brengt de uitdrukking 'ik' een scheiding teweeg in
de schoot zelf van de aanwezigheid-aan-zichzelf. En ten slotte zou een stem die louter

expressief bleef om aldus haarzuiverheid te bewaren, niets anders kunnen zijn dan een
stem diehetstilzwijgen bewaart.11 Hetiseen thematiekdieziel en begrenzing raakt van

het al dan niet metafysische karakter van voorstellingen over de zuivere taal, de

zuivere bedoeling, de verstaanbaarheid, de stem en het schrift. Zij wordt, in het
intermezzo dat de Geschiedenis ener Intelligentie onderbreekt, omgekeerd en inge-
bracht tegen de privilegiering van het schrift en de schrijvendehand. Maar de-gezien
vanuit het hedendaagse deconstructiedenken-als metafysische ommekeer te inter-

preteren toevlucht tot de 'klank', de 'adem', de 'stem', is ook leesbaar (behalve als een
0 hier onverwachte rest van het pathos van het Expressionisme) als denkbeweging die

het grensgebied tussen physis en logos, tussen natuur en cultuur in kaart brengt.

Dat de 'klank', de 'adem', de 'beweging' bij Ter Braak staan voor lichamelijke en
physische kwaliteiten van de stem in tegenstelling tot die van het verheven schrift,
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wordt door hun stevige fysiologische verankering in-het is een afdalende reeks-de
mond, het strottenhoofd, de ademhalingsorganen benadrukt. De hand, waarvan de
verzelfstandiging opvalt, neemt tegenover deze natuurhistorie de honneurs van de
cultuur waar. De hand is ook uitgangspunt voor een reeks van associaties, waaraan het

poppenspel niet vreemd is: de hand kan zich in het woord als in een poppenkastpop         0
verbergen. Laat ik dus eindelijk maar citeren:

De schrijvende hand is een veel beter acteur dan de mond, het strotten-
hoofd en de ademhalingsorganen; hij stelt ons onhoorbaar en onzicht-
baar, als een conventiewezen achter de schermen, aan onze medemen-
sen voor, klankloos, adem-loos, bewegingloos. Is het wonder, dat dich-
ters en philosophen, die het woord met alle geweld hoofdzakelijk willen
kennen via de hand, voorbeschikt zijn tot toneelspeler; dat zij ten slotte
in 'handwoorden' gaan denken, met termen 'handig' leren goochelen
en verbaasd staan als  men hen in gangbare woorden toespreekt i 22

Thematiek en metafoor van de 'hand' en de 'handwoorden' worden hierna verder
uitgesponnen. Het valt op, dat aan de tegenpool ervan de nog etherische noties van

'klank', 'adem' en 'beweging', die eerst al in een wanordelijke emblematiek aan li-

chaamsorganen waren gebonden-'mond', 'strottenhoofd', 'ademhalingsorganen'-
nu alin de nabijheid van ape- en hondegeluiden uitkomen. In de ontstaansgeschiedenis
van het subjectieve intellect tekenen zich onmiddellijk en allegorisch brokstukken uit

een oergeschiedenis van de natuur af:

Het heeft mij grote moeite gekost aan deze waardevermindering der
'handwoorden' te wennen; het zijn immers juist de'handwoorden'.die                   I
met 'geestelijke' privileges van dichters en philosophen beide over-
stelpt de voorname toon aangeven, die onze verfijndste begrippen

dragen en onze klank-, adem-, beweging-woorden moeten verheffen
boven de geluiden van apen en honden; en het is pijnlijk, die verheven

positie op te moeten geven, wanneer men u geleerd heeft, dat de mens                I
begrijpend aan de spits der dieren gaat! Onwillekeurig hadik de intelli-
gentie toch nog gezocht, waar ik haar allerminst zou vinden: in'hogere'
regionen, bij het begrip,  bij de grote acteur Hand!...ls
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Het is de allegorische blik, die hier peinzend op de speelwerken van de rede, de

begrippen, rust-waarvan de ijdele verwijzende functies leegstromen. Hetisdezin van

dit intermezzo, dat het de fabricage van zinrijkheid stopzet om haar als vanitas te

veraanschouwelijken en af te doen. De afgrond van de natuurgeschiedenis opent zich
           om alle symboliseren als vergeefsheid in zich terug te nemen. Als op Durers 'Melan-

cholie'-gravure van 1514, door Albert Verwey berijmd onderhet ijdelheidsmotto'Wat

baat het?', pauzeert de grote acteur Hand: 'Wat baat het? Zwaar is't zitten op de tre6,/

Zwaar 't steunen van de vuist aan 't hoofd. De hand/ Die in de schoot rust steunt de

passer niet/Noch'tboekmettoegeklampte sloten. (..)'1*Dedieren zijnniet vermeer, de

0             hond en de apen, de dieren uit Van den Vos Reinaerde»-en aan een hond zal het vierde

hoofdstuk van Politicus zonder Partij, het hoofdstuk over de 'geest' zijn opgedragen:

Aan mijn hond Laelaps. Dieren staan als het ware al v66r de ingang van dit boek. De
confrontatie met hun lijfelijke creatuurlijkheid gaat aan het schrijven van Politicus

zonder Partij, dat tijdens het schrijven steeds De Ingebeelde Zieke heeft geheten,

0 onmiddellijk vooraf. Zij geeft aan de schriftuur ervan het zegel van een allegorische,
meer dan van een individuele echtheid mee:

Vanmiddag een uur voor de apenkooi in de diergaarde doorgebracht
voor De Ingebeelde Zieke (laat ik het voorlopig zo maar noemen, de
naam staat nog allerminst voor me vast). Ik heb verder al onze mede-

primaten bezocht en heb de stank van de kleine roofdieren, mitsgaders
onovertrefbare apenurine, nog in mijn neus. Onderwijllees ik Darwin,

een engel van een apenkenner, maar wel zo dom als psycholoog als een
Engelschman maar zijn kan. Wie spreekt van het 'instinct der sympa-
thie' heeft toch niet veel meegemaakt!25

Dat schreef hij op 22 september 1932 aan Du Perron, alvorens in de tweede week van

oktober met het eigenlijke schrijven een begin te maken. Hoewel het in deze on-

biografische reconstructie hier misschien nog niet de plaats daarvoor is: Het past in de
dialectiek van het persoonlijkste, dat in het alleralgemeenste moest omslaan, dat

wanneer Du Perron begin juli 1933 het manuscript van Politicus zonder Partij tot

halverwege het derde hoofdstuk-dat over Nietzsche en Freud-heeft ingezien, hem
dit het paradoxaalst denkbare, want met de teneur van het geschrevene strijdigste

commentaar ingeeft. Namelijk: 'Tot dusver is het een uitstekend boek, en vreemd
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genoeg, in de passages waarin je voortdurend 'ik' zegt, meer boek dan in de rest.-'16
Beide keren heeft Du Perron het woord 'boek' onderstreept. En hoewel hij in de zin
erna onmiddellijk vervolgt, dit niet als 'een 'kritiek"'; te formuleren, het vormt de

inleiding op een kleine lawine van opmerkingen die-ook toen al-leerden hoe moei-
lijk het is om zich 'van iedere horigheid aan een getekende orde van de taal'ls te       0
bevrijden. Ter Braak had al vooman in het eerste hoofdstuk van Politicus zonder Partij
de coderingen van deze 'horigheid' opgezegd ten gunste van een schijnbaar ongeco-

deerde categorieuitdenatuurhistorie van hetlichaam: 'despijsvertering derideeen (..)
onder deschijnsolide, glanzende opperhuid van het werk'.79 Maar na zijn eerste lectuur
kan Du Perron niet anders dan teleurgesteld verzuchten.                                                       0

(..) terwijl ik je brillante opinies over Freud en de intelligenten, en de
dommen, lees heb ik een gevoel van: 'waar blijft die aangekondigde
'spijsvertering' ?  en hoe oneindig boeiender zou ik het vinden,  als  hij,
met deze middelen, deze stijl en intelligentie, mij bijv. vertelde hoe zijn                   I
eerste erotische indrukken geweest zijn (of: hoe hij als schooljongen
was).':0

Het is een aanwijzing voor de onnavolgbare cultuurhistorische intuitie van Du Perron,
dat hij al bij de lectuur van het manuscript ogenblikkelijk de grote tegenspmak op het             
spoor is tussen de literaire vorm van het grote essay en de natuurlijker (in Ter Braaks

termen: 'officieuze') aanspraken van het lichaam, met zijn'klank'. 'adem', 'beweging',
zijn 'mond', 'strottenhoofd', 'ademhalingsorganen', en tenslotte zijn 'spijsvertering'.
Het is verleidelijk hier Roland Barthes' naoorlogse notities over een dan algemene
'tragiek van de schriftuur' te citeren. Die ontstaat-en het signaleert de onmogelijk-

' heid van een modern meesterwerk; en dat was ook Politicus zonder Partij niet gewor-              *

1

den-'omdat deschrijver zich door zijn schriftuur in een uitzichtloze tegenstrijdigheid
bevindt: ofwel de bedoeling van het werk wordt achteloos aan de conventies van de

vorm overgeleverd, deliteratuur blijft doof vooronze tegenwoordige Geschiedenis, en

1

de literaire mythe wordt niet overwonnen; ofwel de schrijver erkent de onmetelijke
nieuwheid van de tegenwoordige wereld, maar bemerkt dat hij, om er rekenschap van
te geven, slechts over een weidse, maar levenloze taal beschikt; voor het witte blad

papier, op het moment dat hij de woorden kiest die zijn plaats in de Geschiedenis

i ronduit te kennen moeten geven en moeten getuigen dat hij de gegevens ervan op zich
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neemt, bemerkt hij een tragische onevenredigheid tussen wat hij doet en wat hij ziet;

voor zijn ogen vormt de bewoonde wereld nu een ware Natuur, en deze Natuur spreekt
ze ontwikkelt levende talen waarvan de schrijver is uitgesloten: de Geschiedenis,

daarentegen, stelt hem een decoratief en compromitterend instrument ter hand, een

0        schriftuur die hij heeft geerfd van een voorafgaande en verschillende Geschiedenis,

waar hij niet verantwoordelijk voor is, en die niettemin de enige is die hij kan ge-
bruiken.'11 Ter Braak bevindt zich met het intermezzo midden in het hoofdstuk Ge-

schiedenis ener Intelligentie halverwege deze tegenstrijdigheid, die hij nog radicali-

seert door al zijn eigen geschriften als de hefi'Fvreemd- ewdri[en artefacten uit een

0       voorafgaande en verschillende Geschiedenis van zich af te zetten.-Aan de tegen-

gestelde sctnerie van de Natuur weet hij alleen nog maar de schibbolets van een'ander

spreken' te ontlenen, dat maar geen'schriftuur' en geen'Geschiedenis' wil worden. En

dat daarom Du Perrons gevoel van: 'waar blijft die aangekondigde 'spijsvertering' 1'

eindeloos op de proef blijft stellen. Du Perron neemt alleen maar de oude conventiona-

liteit van een 'boek' waar, waarin juist deze andere schriftuur niet wenste op te gaan.

Dezelfde tegenstrildigh:id hechtte zich behalve aan het beeld van een gedroomde

schriftuur ook aan het daarin geimpliceerde beeld van de ideale lezer en het gezochte

publiek. Midden in PoJiticus zonder Partij schetst Ter Braak van deze lezer en dit

publiek een tegelijk nabij en terugwijkend beeld:

"           (.) ik publiceer voor vrienden, die argumenten en nuances delen, ik
zoek mijn publiek overal en nergens... ik zoek misschien het zonder-

lingste publiek, dat denkbaar is, omdat ik mij de mogelijkheid van het
vinden niet eens kan voorstellen. Want al zoekend verlies ik meer
vrienden dan ik er vind; maar al verliezend geloof ik steeds overtuigder

0           in de waarde der vriendschap en derhalve ook in die van haar nood-
zakelijke complement, de vijandschap.,2

Een nieuwe esthetische categorie, die van de 'schok der niet-herkenning', zou moeten

worden uitgevonden om de donkerte te omschrijven, waarin Du Perron rondtastte

0            men hij,de eerst aangewezen lezer, Politicus zonder Partij in manuscriptvorm in zijn

geheel had gelezen. 0£ zoals hij op 7 juli 's avonds-1933-schreef, verslonden. Van

die brief citeer ik hier in extenso het begin; een passage eruit iets verderop over Het
Carnaval der Burgers bewaar ik even. De brief kreeg trouwens de volgende dag een
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uitvoerig naschrift, deels als antwoord op een intussen gearriveerd schrijven van Ter
Braak, deels als nadere toelichting op wat Du Perron de dag ervoor had geformuleerd.

Hier de eerste twee alinea's van de eerste brief:

Beste Menno, Ik moest je nieuwe boek lezen tusschen nbg meer ge-              0
moerneuk door als het Carnaval. Ik heb het verslonden, ofschoon ik
mijn hoofd vol heb van allerlei materieele ellende; het is dus in ieder

geval meeslepend, en dat is werkelijk heel wat. Maar het einde is voor

mijn gevoel als het begin: vol met uitstekende gedeelten, maar ook
dikwijls een brillant boek. De toon is'goed volgehouden', van begin tot                 I
eind; wat voor een boek uitstekend is. Ik voel veel voor je honn6te
homme,8 maar hij is mij (misschien door mijn tegenw levensom-
standigheden) te'humoristisch'; er is, om met Malraux te spreken, een
zoo volslagen afwezigheid van 'tragiek' in je wezen of in je boek, dat al
je eerlijkheid mij ditmaal een beetje links laat-ik vroeg mij dikwills af                 
of ikwel behoor tot de vrienden voor wie je het geschreven hebt.  Bijv.
als iklezen moet dat hetgenie zoo'n verdomddichtbij ietsis, en, alishet
in een beetje rare vorm, aanwezig kan zijn in een dorpsnotaris, dan is
het mij voor het minst of ikje niet versta. Ik verbind het idee'genie' aan
Malraux bijv., soms aan Slauerhof£ om er allerlei historische figuren
buiten te laten; dat er 66n notaris bestaan zou die er mee gezegend zou

zijn, al is het dan een dorpsnotaris, wil er bij mij niet in (misschien
alweer door mijn omstandigheden).-Maar is zooiets voor mij ge-
schreven ?

le titel politicus zonder partij is niet kwaad; maar prediker zonder

geloof zou beter zijn. ['Prediker' dan zonder 'pejoratieve' zin:  Cohe-                  0
leth'+ en niet de dominee!] Bep zei dat je boek, voor zoover het haar
bekend is (zij is nog niet eens tot de helft) voor vijanden schijnt ge-
schreven. Op menige bladzij lijkt mij dit waar; en zooniet voor 'vij-
anden', dan met een duidelijke houding toch tegenover die specimina
van vergeestelijkte menschheid waar Holland rijk in is, met een groote               0
schare van die specimina op den achtergrond. Je richt je tot je vrienden,
dat is waar-tenminste, zeer vaak waar-maar die schare 'mag' mee-
luisteren, als zij het niet moet.35
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Wat zich in het geheel van deze eerste lectuur van Politicus zonder Partij aftekent is

niets minder dan een klein drama, waarvan de portee zich hier op dit punt nog maar

moeilijk laat overzien. Misschien kan het drama langzaam ontrold worden, want het

verdraagt geen overhaastingen en geen wazigheid. Niet de wazigheid, waarin persona-

0              ges vervloeiende gedaantes worden en de scherpte van de vele, soms dubbele, schriftu-

ren vervaagt.
Er is een nauwe connectie tussen het geciteerde'intermezzo' uit Geschiedenis ener

Intelligentie, hoofdstuk II van Politicus zonder Partij, en deeerste reactiesper brief van

Du Perron-reacties van 7 en 8 juli 1933, waaruit ik gedeeltes citeerde-op het hem

0 toegestuurde manuscript van PzP, zoals het afgekort voortaan zou gaan heten. De

relevantie van de dubbele scdnerie, zoals in het intermezzo opgebouwd, met aan de ene

zijde de attributen van een in het schrijven niet opgaande 'rest' (van 'klank', 'adem',

'beweging', 'mond', 'strottenhoofd' enz.) is Du Perron waarschijnlijk niet ontgaan,
maar hij vatte haar letterlijk, positivistisch, onfilosofisch op. In de sociologie van Du

  Perrons intelligentie hebben de metafysische idolen nooit hun lange schaduwen ge-

worpen. Dat met een simpele omschakeling naar de memoires-stijl de problematiek
van de schriftuur niet als bij toverslag zou zijn opgelost, zal ook Du Perron wel hebben

beseft In de schriftuur van Politicus zonder Partij raken elkaar niet alleen de moeilijk
van elkaar af te grenzen gebieden van het 'persoonlijke' en het 'onpersoonlijke'; ze

raken elkaar op en binnen het vlak van een taal, die in haar grammatica het toneel blij ft
van een waarheidsvorm ook nadat het rond de metafysische waarheidsidolen nacht is

geworden. Het paradoxale in veel wat Ter Braak schreef is dat de letters er in hun I

grammaticale slagorde, hun ongeduldige 6n noodlottig-gedulde nevenschikking, tbch j

staan. Door de absoluutheid van iets anders-<le dode stof, de dieren in de diergaar(le, 1

de opgeroepen eigen dood-gerelativeerd, trillen zijn teksten niettemin van het waar-

heidsgehalte dat erin wordt afgezworen. Midden in de 'ik-vorm' ervan schrijft de
memoires-schrijver-ook die van Politicus zonder Partij-verder in het geheimschrift
van een ander'ik', dat eigenlijker en onpersoonlijker is tegelijk. Met betrekking tot de
schriftuur van Politicus zonder Partij heeft Borsboom, beschikkend over een speciale

gevoeligheid daarvoor, deze gelijktijdigheid als volgt omschreven:

Door heel Politicus openbaart zich een spanning tussen Ter Braaks

werkelijke bedoeling en de vorm die hij heeft gekozen. En al verschaft
de abstracte ongelovige zich heimelijk toegang tot de formules van de
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memoires-schrijver dat gebeurt tegen Ter Braaks officiele bedoeling in.
Pas aanhet einde van Politicus verlangt hij naar een'boek in waarheids-
toon' en heeft zijn stemming van slechts te schrijven 'voor vrienden,
die argumenten en nuances delen' zichzelf overleefd.

Reeds in het eerste hoofdstuk echter kan men de ontwikkeling naar                    0
dit latere standpunt zien beginnen, voor zover Ter Braak daar in zich-
zelf op een schrijfdrang stuit die zich nauwelijks als zelfonthullings-
drang laat benoemen. En min of meer gegeneerd door zijn neiging om
zich druk te maken, moet hij het antwoord op de vraag waarom hij
schrijft schuldig blijven. Hij schrijft 'omdat [hij] het niet laten kan' en                0
hij schrijft in 'spijsverteringstaal', omdat er 'met 'ik' een ander spel te

spelen is' dan met het onpersoonlijke'men', waarop hij zich in vroeger
werk had vastgelegd.

Zijn afscheid van dit'men' symboliseert echter zijn afrekening met
vroegere objectiviteitspretenties, en het spel dat hij speelt is dan ook           I
veel meer de afbakening van zijn positie tegenover zijn vroegere positie
en zijn vroegere collega's dan het spel der zelfonthulling, der weergave
van 'feiten die [hemzelf] betreffen en niemand anders'. Het officieuze,
gewone ik, in gezelschap waarvan hij zich aan de lezer presenteert, is
het onpersoonlijke, verheven 'ik'' waarop de mens na het verlies van de

oude transcendente zingeving des levens wordt teruggeworpen en dat
model moet staan voor een nieuwe zuiverheid.16

Het is dezel fde analyse, dertig jaar later en uitgesponnener nu, als die al in Du Perrons
reacties per brief lag besloten. Daaraan moet worden toegevoegd: Borsbooms analyse

staat op zichzelf, zij is niet de vertaling in wetenschappelijke termen van wat Du Perron
al eerder elders had geformuleerd. Ze kon dat trouwens ook niet zijn, omdat de
Briefwisseling tussen Ter Braak en Du Perron pas integraal begon te verschijnen-in
1962-men de monografie van Borsboom over Ter Braak al was voltooid. Hij citeert
een paar maal uitdeuiterstbeknopte mini-bloemlezin; die in 1949 uithun onderlinge

correspondentie verscheen.-Beiden nu, zowel Borsboom als Du Perron, zien een

verspringing aan het werk, een 'verschuiving' zo men wil, binnen het 'ik', dat als het

schrijvers-ik van Politicus zonder Partij bezig is datzelfde boek te schrijven. Er schuilt
in de verder analoge manier, waarop Borsboom en Du Perron het probleem van de
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'dubbele schriftuur' in Politicus zonder Partij hebben waargenomen (en dat op het

uitblijven van de 'andere' schriftuur: die van de memoires, die van de spijsvertering,

betrekking heeft) 6#n wezenlijk verschil. Toen Oversteegen jaren en jaren nadien de

uitzonderlijke intellectuele biografie, die Borsboom aan het hele oeuvre van Ter Braak

0         wijdde, uit de vergetelheid van een alleen maar gestencild bestaan redde, liet hij een
niet te negeren excuus voor die veronachtzaming niet onvermeld: 'De tobberige

betoogtrant en stijl van Borsboom bezorgen ook belangstellende lezers hoofdpijn.'3;

Hij voert als veroorzaker van deze waarlijk objectieve hoofdpijn het feit aan, dat
Borsboom

enerzijds Ter Braaks relativerende houding tegenover het woord aan-

vaardt, en zelfs als uitgangspunt gebruikt, maar anderzijds steeds weer

probeert te achterhalen wat er aan 'vastigheid' te konstrueren is onder
die bewegelijkheid van de oppervlakte.18

Dat deze 'vastigheid' een verder niet expliciet gemaakte verankering heeft in de

'existentie-flosofie'«lie als ideeen-achtergrond, naar Oversteegen suggereert, zowel

bij Ter Braak als bij Borsboom aanwezig zou zijn-zorgt voor een telkens veronder-

stelde eigenlijke tekst achter de tekst, waarin het ook weer wemelt van de bedoelingen.

            De 'werkelijke bedoeling', waarvoor geen corresponderende instantie in de tekst zelf

kan worden aangewezen, is de niet-bestaande schriftuur, die door Borsboom wordt

geinterpreteerd en voorondersteld. Daartegenover staat de letterlijkheid van een an-
dere schriftuur, waarvan Du Perron binnen de tekst van Politicus zonder Partij de niet

verderontwikkelde mogelijkheidende kiem hadgezien. Het was volgens hem, toen hij

          het manuscript gelezen had, de 'eigenste' kant van het boek. In de al geciteerde brief
van 7 juli 's avonds, zijn eerste reactie na lezing van het hele manuscript, maakt hij als

terloops nog een opmerking over het kardinale verschil met Carnaval der Burgers.
Beideopmerkingen zijn fundamenteel-zelaten alsineen flits hetbergmassief van het

tot dan toe geschreven werk van Ter Braak oplichten:

0                  Kritiek heb ikoverigens niet. Het kan zijn dat het als boek je beste boek

is; maar het Carnaval, met al zijn scepsis, was'tragischer'. Ik geloof ook
dat de hoofdstukken hier een willekeurige indeeling zijn; behalve mis-
schien in Freud-Nietzsche; dat je veel juister zou doen met de rest in
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kortere paragrafen in te deelen, om het karakter van invallen en apho-
rismen, dat het boek heeft en dat er de 'eigenste' kant van is, tot volle
recht te doen komen.39

Maar misschien, zo is hier de vraag, staat in PoJiticus zonder Partij de reeks, die-       0
tegenover de grote acteur van de Hand, die schrijft-door de klank, de adem, de

beweging, door de mond, het strottenhoofd en de ademhalingsorganen gevormd
wordt, en vooral: misschien staat hier hun sluitstuk, de spijsvertering, nogwel voor iets
anders dan voor de ambities van een memoires-schrijvend ik en voor de daaraan

inherente 'natuurlijke' schrijfwijze? Welke natuurhistorie wordt in die memoires     I
verhaald? En welke eertijds verhulde cultuurhistorie wordt daarin leesbaar ge-
maakt,-Maar vanaf zijn eerste regel vernietigt dit schrijven de spontaneiteit en de

onschuld van een taal, omdat het meteen het niveau van een taal in de eerste graad

vaarwel zegt. Het opent de afgronddiepe spiegeling van wat Roland Barthes een taal

van de tweede graad en verder heeft genoemd. Aan het geschrevene is vooral perma-           
nent af te zien dit het geschreven is. En dit niet om zo een nieuwe kunstmatigheid, een
nieuw stijlproddd, een nieuwe retorica in het leven te roepen, maar om die kunst-

matigheidalskunstmatigheid, dit stijlprocddd als procddlin het licht te kunnen stellen.

Maar is voor dit in het licht stellen niet iets anders Als duisternis, een andere duisternis

elders, nodig? Het lichtelijk duizelingwekkende van het probleem, dat zich hier af-        
tekent, dat zich hier opent als een niet eindigende afgrond in en van de taal is niet te

stoppen. Die duizelingwekkendheid is van Politicus zonder Partij de inhoud.
'Wie een boek begint, legt zich met de eerste regel vast voor het gehele boek.'*

Vanaf deze allereerste zinsnede, merkwaardig metrisch ook nog, denkt in Politicus

zonder Partij de taal als het ware zichzelf mee. Het is geen schrijven meer in de eerste
graad van de taal; misschien dat het dit opnieuw wil worden.

'Ikschrij f: datisde eerstegraad van de taal. Vervolgens schrij f ikdat ikschrijf datis
dan de tweede graad. (Reeds bij Pascal: 'Een ontglipte gedachte, ik wilde haar op-

schrijven; ikschrij f in plaatsdaarvan op, datzemeisontglipt.')'41 Metdeze voorbeelden

begint Roland Barthes zijn korte bespiegeling over de gapende ordeningen binnen de

taal, die aldus een eerste graad, een tweede graad en verder kent. De openingszin uit        0
Politicus zonder Partij is er een voorbeeld van hoe dit spel van de taalgraden effecten tot

ver buiten de eigen context weet te produceren; wie de verdere tegendraadse orkes-

tratie van FWiticus zonder Partij kent, weet dat die er juist op gericht is de cultuurmy-
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thologische dwang van de waarheid waarmee het opent-het is eerder de openingszin

van een 'ander' boek, dat het niet wilde zijn en dat Du Perron er niettemin in bleef
meehoren-grondig te ontregelen. Anderhalve bladzijde verder denkt dit boek niet

alleen zijneigen taal mee, maardenkthetalaanzijneigen voltooiing voorbij, en het'is'
0               al bijde lezers, het'is' al bij de recensenten. Het doet het om achter en onder zijn eigen

gestolde gedaante, waarvan het stollingsproces met de eerste regel was ingezet, iets
anders te produceren:

Nu zullen binnenkort de lezers komen en zij zullen dit geheel als geheel
I gaan verslinden; zij zullen de kleine avonturen voor een schrijftafel

volbracht, de weerbarstige variaties op de eerste zin, aanvatten als een
officieel complex van bedoelingen; de recensenten zullen hun plicht
weer doen en alles, wat voor de schrijftafel met kleine, bijna onmerk-
bare zwenkingen tussen sigaren en kopjes thee officieus ontstond,
zullen zij-methet gelijk van hun vak-tot huneigen geriefvergroten.
Overhetgeval van de man, dieeen jaarof langerde slaafwas vanbladen
wit papier, zullen zij niet meer spreken; zij zullen spreken over 'de
roman','hetessay','de figuur' (denk nietaan de schrijftafel: de figuurf)
en 'zijn generatie'. Of: Als zij spreken over die arme slaaf van dat
diabolische papier dan zullen zij ook dat martelaarschap weer ver-
groten, tot de schrijver zichzelf niet meer als martelaar herkent; zoiets
was die kwelling toch niet, zal hij denken, met zulke krasse gebaren

placht ik niet tegen de toon van mijn eerste regel te strijden! Moet dan
alles per se worden vergroot om voor de lezer waar te zijn ?42

              Zo doet dit hele boek, in zijn volgehouden tekstuele argwaan jegens het boek, dat het

niet wil worden-(en krachtens welke argwaan het m6t zijn eigen inhoud mee, en zo

als zijn eigenlijker inhoud, vooral de modus formuleert, waarin het verstaan wil

worden: niet z6, maar zb; het schrijft daarmee zijn eigen enunciatie }-niets anders

dan dit bijbehorende eerste boek toch meeproduceren. Om het als een meegeprodu-

0               ceerde oudere-en andere--slangenhuid van zich af te kunnen werpen.*4 En om zo het

andere boek, dat het niet kan worden, t6ch te laten ontstaan. Maar dan moet, tegen de

ordening van de taalgraden in, die oneindig is, die een bij elk woord gapende a fgrond is:
een door argwaan inganggehouden waanzin van de Mal,4'ereen kerendeinstantie, een

75



proevend en beproefd orgaan worden gevonden, dat deze werveling van de tweede

graad en verder kan stilzetten. Want: 'als ik de grendel (van de rede, van de wetenschap,
van de moraal) weghaal', zo zegt Barthes in ditzelfde fragment, 'als ik de enunciatie de

vrijelooplaat, danopenik deweg vooreen ontketening zonder eind, dan vernietig ik de
goede trouw van de taal.'46

Dit in FoliticuszonderPartij de grendel van'de' rede, van'de' wetenschap, van 'de'
moraal (deze laatste grendel naar later zal blijken het minst overtuigend, want Van
Oudeen Nieuwe Christenen herstelt juist deze grendelin ere) wordt weggehaald, en de

grendel van 'de' waarheid daarbij, is voor wie het boek kent als intentie ervan over-

duidelijk. Maar de schrijver ervan, en zijn schrijven zelf, belandt daarmee-aan rede,          
wetenschap en waarheid voorbij-ook in het nergensland van het niet-geyntendeerde,
het onformuleerbare en het onbedoelde: wat onbedoeld is in het schrijven, wat in de
'officiele' bedoelingen nietopgaat, datis van wat het bedoelt tezeggen het raadsel. Juist
deze'rest' zou schrijven moeten heten, die pas achter de communiceerbaarheid van de
taal en haar naieve transport aan mededeelbaarheid begint een schrijven, dat de graden               
van de taal-haar 'hiirarchieen'-krachtens een 'andere' instantie kan proeven en
schatten. Die 'andere' instantie-is nu, metaforisch maar zonder nog een metafoor te

zijn, de spijsvertering. De spijsvertering: dat is interpretatie binnen en door het li-
chaam; en omgekeerd is de interpretatie spijsvertering.

Wat ik nodig heb, dat is muziek, waarbij men het lijden vergeet; waarbij
het dierlijke leven zich vergoddelijkt voelt en triomfeert; waarbij men
zou willen dansen; waarbij men misschien, cynische vraag, goed spijs-
verteert? Het vergemakkelijken van het leven door makkelijke stout-
moedige zelfverzekerde uitgelaten ritmes (..).4;

Nog weet ik niet veel meer, dan dat ik schrijf, omdat ik het niet laten
kan... en daarom schrij f ik  in de spijsverteringstaal van m6moires.

want zij, die het schrijven wdllaten kunnen, maar het niettemin doen,
omdat zij het regelmatig bewegen van hun rechterhand nu eenmaal

gewend zijn, verbergen hun spijsvertering als iets onfatsoenlijks. Mijn
stijl wordt daarom niet nonchalant; ik wens rhythmisch te verteren.
Aan idealistische oprispingen heeft niemand iets, terwijl het dagelijks

rhythme der spijsvertering meer van iemands 'innerlijk' verraadt dan
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hij zelf wil en juist datgene verraadt, wat hij door een etalage van
beschavingsgoederen pleegt te maskeren. De eerlijkheid en moed van
de spijsvertering: daarvoor wil ik trachten in te staan.48

0        Het eerste citaat is uit Nietzsches nalatenschap, het tweede uit Ter Braaks Politicus

zonder Partij. Maar het hele werk van Nietzsche kent een uitbundige fora aan metafo-
ren die ten eerste vanuit het oogpunt van een moraliteit van de stijl, ten tweede en in

ruimere zin als richtpunt en opperste criterium voor een fysiologische duiding van de
cultuur, het lichaam als een nog te weinig onderzocht systeem van scheidingen en

0         onderscheidingen aan de geest ten voorbeeld stellen.

Bij Nietzsches beoordelingen van de kwaliteit van iemands ideeen zijn al gauw

bijgedachten aan diens lichaam in het spel. Maar de herleiding tot het lichaam geldt ook
in de veel omvattendere betekenis, dat de cultuur zelf naar het prototype van de

interpreterende functies binnen het lichaam geanalyseerd wordt. In Die frahliche

I      Wissenschaft 'o hoe snel kunnen we al raden, hoe iemand op zijn gedachten is

gekomen, of hij datzittenddeed, achterzijn inktpot, met ineengedruktebuik, hethoofd

over het papier gebogen'.*In Ecce Homo: 'De Duitse geest is een indigestie'.m Ook in

Ecce Homo: 'Zitvlees-ik zei het al-de eigenlijke zonde tegen de heilige geest'.51 Weer

in Die frOWiche Wissenschaft 'Door het feit dat enkelingen, machtigen, invloedrijken

  zonder schaamtegevoel hun hoc est ridiculum, hoc est absurdum, dus het oordeel van

hun smaak en weerzin, uitspreken en tyranniek doorzetten:-zij leggen daarmee aan

velen een dwang op, waaruit geleidelijk een gewenning van nog meer mensen en

tenslotte een behoefte van iedereen ontstaat. Dat deze enkelingen echter een andere

gewaarwording en 'smaak' hebben, heeft gewoonlijk zijn oorzaak in de bijzonderheid
van hun levenswijze, voeding, spijsvertering, misschien in een grotere of kleinere

I hoeveelheid anorganische zouten in hun bloed en hersenen, kortom in de physis: zij
hebben echter de moed voor hun physis Uit te komen (.-)'.52

De voorbeelden zouden gemakkelijk tot een klein compendium zijn uit te breiden,

dat een introductie in het denken van Nietzsche zelf zou zijn. Zozeer komt wat daarin

beoogd wordt uiteindelijk neer op een uitbraak uit het te beperkte vertoog van het
0 bewustzijn. Uitbraak via een beroep op de verfijndere andere, veelvuldige impulsen

binnen het lichaam, die de centrale positie van het bewustzijn aanklagen. Nietzsche

herleidt niet de cultuur tot het lichaam; het lichaam is een uitleggend, uiteenleggend,
proevend intermediair orgaan tussen de absolute meervoudigheid van de chaos die de
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wereld is en de absolute simplificaties die daarin door het intellect bij wijze van
ordening worden aangebracht. Nietzsche spreekt bij voortduring over een onbekende

onderwereld van de ziel om datgene aan te geven wat in het lichaam het meest geheim
is.53

Het is weinig twijfelachtig dat de zo opvallende intronisatie in Politicus zonder       0
Partijvan de spijsvertering als beslissende instantie een regelrecht tribuut aan Nietz-
sche inhoudt. Het is evenmin twij felachtig dat aan de suprematie van de spijsvertering

die bij Ter Braak kortstondig is en die in 66n en dezelfde conjunctuur thuishoort als de

expliciete opwaardering van de stem, de adem, het strottenhoofd enz., al snel een
extern politiek einde wordt bereid, waarbij de namen van Hitler en Mussert staan voor              
dat einde. Zij denatureren met hun wijze van optreden een al te natuurlijk vertrouwen
op de taal als physis:

De wereld heeft een Hitler kunnen voortbrengen; en deze synthese van
vijfmaal gevulgariseerde wetenschap en holheid, deze paradoxale een-
heid van leider en kuddedier schreeuwt om de 'honn6te homme' als
tegenpool! De hysterie regeert, de geest is woord en het woord is
strottenhoofd geworden: dat zijn de tekenen des tijds! 54

En Mussert is door Ter Braak voorgesteld als beschikkend over een'gehypertrophieerd
spraakcentrum:55 In het eerste opstel dat Ter Braak aan het nationaal-socialisme      
wijdde, het in het mei-nummer van 1933 in Forum gepubliceerde Hitlez Ebenbild des
Herrn worden de denaturerende technische hulpmiddelen die het bereik van de stem
van de'Fiihrer' hielpen vergroten, 66kmet zoveelherhaalde nadrukaangevoerd om de
schok te registreren die aan het door Ter Braak kort tevoren geprivilegieerde orgaan

van de stem met de opkomst van Hitler werd toegebracht. Ter Braak omschrijft de           0
reactie daarop van de intellectueel, oorspronkelijk mogelijk een van hemzelf: '(..) de
halfintellectueel d la Hitler, wiens terminologie een intellectueel tintje heeft, maar in

essentie op de apparatuur van het zendstation is afgestemd, brengt hem van de wijs,
omdat hij aan het intellectuele tintje overmatige waarde hecht en de loudspeaker

daardoor niet meer hoort. (..) Was Hitler alleen maar een barbaar, dan zou hij de      0
intellectuele mimicry missen; was hij werkelijk intelligent, dan zou hij zijn daverende
leiderstoon niet hebben; maar hij is het type van de door enorme loudspeakers ver-

sterkte kleine burgerman, die dus wel voor de niet-versterkte burgerman het ideaal van
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een aanzienlijk denker moet zijn.'56 In een 'periode van windstilte' heeft Ter Braak

meteen na voltooiing ervan, gezegd dat hij Politicus zonder Partij heeft geschreven.37
Ter Braaks privilegiering van de stem als het oorspronkelijkere kan niet alleen voor

ons, nu, vanuit het hedendaagse deconstructiedenken-ook voor hemzelf kon zij toen

0       al, vanuit de devaluatie die voortkwam uit het redenaarschap van Hitler, als een

metafysische idylle verschijnen. Dat echter anderzijds door middel van de categorie
van de 'spijsvertering' hier het schrijven zelf in nietzscheaanse termen zichzelf in het

vizier nam, kan van die idylle gedeeltelijk worden uitgezonderd.
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3

SANCTUS JANUARIUS

DE WILLEKEUR VAN DE INTERPRETATIE

ONDANKS DE BEKNOPTHEID van zijn nog geen twintig pagina's in een ruim letter-

korps blijft hetdoorslaggevendste commentaardat in de periode na Ter Breaks dood bij            I

zijn oeuvre als geheel werd gegeven Gomperts' aan Ter Braak gewijde causerie uit de

herfst van 1958. Zij vormt een centrale schakel in de reeks lezingen over respectievelijk

Baudelaire en Poe, Dostojevski, Nietzsche, Ter Braak, Du Perron en Multatuli, die

Gomperts in dat najaar voor het Studium Generale van de Leidse Universiteit hield, en
die later in De schok der herkenning werden gebundeld.1 Zowel de 'spijsvertering' als             
de 'interpretatie' hadden daarin de hun toekomende respectabele plaats.-Ze werden

door Gomperts echter wel, zonder veel boze opzet, ten opzichte van elkaar verzelf-

standigd. Met als gevolg, dat hun pointe die ze juist hebben in verhouding tot elkaar

enigszins in het ongerede raakt, en gaat zweven. De spijsvertering wordt door Gom-

perts niet, tenminste niet expliciet, als een interpreterende functie
beschouwd-als het               

orgaan bij uitstek van de interpretatie misschien wel, wanneer daarvoor de te 'luchti-
ge', te 'bevooroordeelde', te 'geestelijke' geest ongeschikt is bevonden. Eigenlijk gaat

heel Politicus zonder Partij over het allerminst meta forische probleem hoe de categorie
van het lichaam tot ankerplaats van de interpretatie kan worden gemaakt. En de

programmatische nadruk waarmee Ter Braak beweert, dat hij voor de'eerlijkheid en
moed van de spijsvertering (..) wil (..) trachten in te staan'  moet misschien om te      I
beginnen zo ernstig en onmetaforisch mogelijk worden genomen. De onbegrijpelijk-
heid, die Francis Bulhof toedicht aan het soort lectuur door anderen van Ter Braaks

Politicus, waarin deze lichaamsmetaforiek wel letterlijk wordt genomen-hij doelt
daarbij indirect op Gomperts-illustreert enkel het eigen onbegrip van Bulhof. Want

zelfs in de reductie van de dingen van de geest tot het niveau van het lichamelijke is de           0
teneur van Ter Braaks schrijven nog maar tamelijk on fortuinlijk samengevat. Bulhof

zegt in zijn kleine monografie over Politicus zonder Partij:
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Kennelijk wil Menno ter Braak geestelijke processen tot het niveau van
het lichamelijke terugbrengen. Het is niet zo dat hij ze als lichamelijke

processen beschouwt, in de trant van het door hem afgewezen materia-
listische 'Der Mensch ist, was er iRt', maar wel is het zo dat de talloze
aan lichaamsfuncties ontleende metaforen ten doel hebben de gelijk-
waardigheid van lichaam en geest te onderstrepen. Het beruchte 'zin-

delijke denken' is zo'n lijfelijke metafoor, evenzo de 'kropgezwellen',
de vooroordelen van zijn tegenstanders, het 'ruiken' van die tegen-
standers, de wens om hun 'ogen, bewegingen, houding en stem' te

0        ondergaan, het zien, 'tasten, ruiken, proeven', 'neus en zenuwen',
'zenuwen en ingewanden'. Het ongeluk (of het geluk) wil dat men, hoe
diepmenookzijn neus in eenboek steekt, nooit de spijsvertering vande

auteur op die manier zal kunnen controleren. Het onrealistische van al
deze metaforen reduceert ze tot wat ze zijn: metaforen. Het is on-

begrijpelijk dat ze zolang door de kritiek letterlijk zijn genomen.'

De onbegrijpelijkheid zal integendeel nog vele malen vergroot moeten worden, tegen

het beeld van een naar ideeen zich orienterende Ter Braak in, wiens idealiteit tijdelijk
boven de te lange omweg van een geestelijke grammatica het nauwkeurig luisteren

             naardeinfluisteringen vanhetlichaamprefereerde.4 Want:'de walgelijkste omweg, die
de sto f soms kiest om sto f te zijn, heet'menselijk denken', 'bewustzijn van verleden en

toekomst', 'geest'; de omslachtigste vorm van dood-zijn is het levensproces van de

mens, om van zijn speciale vertakking, de geestelijke mens, maar niet eens te spreken:'
Onmiddellijk aan het schrijven van Politicus zonder Partij voorafgaand, als het

       ware op
de drempel ervan, staat naast het al gemelde bezoek aan de Rotterdamse

dierentuin de intensieve herlezing van Nietzsche; een week na het dierentuin-bezoek
schrijft Ter Braak aan Du Perron, op 29 september 1932

Ik herlees alles van hem, het werk na Menschliches, Allzumenschliches
dan; en het is steeds weer beter, verrassender zelfs dan de eerste maal.

I         De UnzeitgemSBen zijn daarmee niet te vergelijken. Die Frhhliche
Wissenschaft en Jenseits zijn de geniaalste boeken, die ik ken. Lees in
Fr. Wissenschaftover de acteurs! ! Prachtig! Het zal me enorme moeite
kosten, in mijn nieuwe boek de invloed van N. te verwerken; ontloopen
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kan en wil ik hem niet eens. Een auteur die je twee jaar achter elkaar
vasthoudt, is een 'Erlebnis ersten Ranges'. Werkelijk, daarbij legt ook
Multatuli het absoluut af; en er is niets van de rancune en het heesche

stemgeluid van den man, die nog op een publiek wil werken, die bij
Multatuli nooit heelemaal verdwijnen.6

Precies negen maanden na het diergaarde-uitstapje, op 22 juni 1933, is 'de Politicus

zonder Partij', zoals Ter Braak het boek, met lidwoord 'de' voor de titel aanduidde, af:
'hij is 241 pagina's'typs'gewordenen ligtnu in vormendus voorlopigongelezen naast

me.'; Op 2 augustus trouwden Ter Braak en Ant Faber; de korte huwelijksreis voerde           0
hen van Bazel, waar Nietzsche vanaf april 1869 tot aan zijn vervroegde pensionering

tien jaar later pro fessor was, via Chur naar Sils-Maria, dat vanaf juli-september 188i
tot en met juni-september 1888 jaarlijks-behalve in het jaar 1882-het geliefkoosde
zomerse toevluchtsoord was van Nietzsche. Die daar dan een 'kamertje in een wat
schuw van de straat afgelegen boerenhuisje'S betrok, waar de eenzame avonden maar
moeilijk weg te slikken brokken waren: 'Die Abende, wo ich ganz allein, im engen

niedrigen Stubchen sitze, sind harte Bissen zum Kauen', schreef hij zomer 1884 aan
Franz Overbeck. Menno ter Braak en Ant Faber zagen het huisje alleen van de buiten-

kant; het werd pas vanaf 1960 als tentoonstellingsruimte met het in de oorspronkelijke

staat herstelde'enge niedrige Stubchen' ('klein bed, tafel, stoel, gaslamp en
waskan'9)            

opengesteld voor publiek. Ze logeerden in H6tel Alpenrose, nu, zestig jaar later, leeg en

vervallen en waar Nietzsche, vij ftig jaar eerder, 's middags wel eens at.10

In het oorspronkelijke plan voor de huwelijksreis was eventueel-'als we geld
overhouden'n--ook nog een kort verblijf in Genua gepland. Ook dat zou een klein
saluut aan Nietzsche hebben betekend-in Genua beleefde Nietzsche in januari 1882

zijn 'Sanctus Januarius', latere titel van de vierde afdeling van het boek Die frahliche            I
Wissenschaft, dat, oorspronkelijk alleen als voortzetting van Morgenrute gedacht,
waarschijnlijk op 29 januari 1882 voltooid werd.1' La gaya scienza dat is Genua, waar
Nietzsche vanaf begin oktober 1881 tot 29 maart 1882 onafgebroken woonde. En in de

aforismen van de afdeling Sanctus Januarius dringen de klimatologie, de bouwwijze

van de huizen, het straatrumoer van Genua bijna voelbaar en taStbaar door: 'Het geeft

meeen melancholiekgelukom midden in dezewirwar van steegjes, van behoeften, van
stemmen te leven (..).'13 En in aforisme 291, dat Genua als titel draagt:
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In het Noorden imponeert de wetmatigheid en de algehele lust aan

regelmaat en gehoorzaamheid, wanneer men de bouwwijze van de
steden bekijkt: men krijgt daarbij een vermoeden van dat innerlijke
zich-gelijkmaken, zich-inpassen, waardoor de ziel van alle bouwenden
moet zijn beheerst. Maar hier vind je bij elke straathoek die je omslaat,
een mens voor zichzelf, die de zee, het avontuur en de Orient kent, een
mens, die van wet en van buurlieden gruwt als van een soort verveling
en die al het reeds gevestigde, oude met afgunstige blikken opmeet: hij
zou, met een wonderbaarlijke geslepenheid van zijn fantasie, dit alles

0          minstens in gedachte nog eenmaal nieuw willen vestigen, zijn hand
erop, zijn zin erin willen leggen-al was het maar voor het moment van

een zonnige namiddag, waarop zijn onverzadigbare en melancholieke
ziel voor Zon keer zich voldaan voelt, en aan zijn oog alleen nog maar
wat eigen is en niets vreemds meer zich mag tonen.14

Een maand na de huwelijksreis-waarop Genua overigens niet meer werd aange-
daan-zou Ter Braak als bezegeling van zijn beinvloeding door Nietzsche de wel zeer

kernachtige formulering gebruiken: 'de geluksfeer van het boek Sanctus Januarius b.v.

uit Die Frdhliche Wissenschaft is de mijne'.15 De formulering komt voor in een brief

             aan Du Perron van 9 september 1933 en lijkteen streep tezetten onderoncomfortabele

meningsverschillen met deze laatste over levensaanvaarding, menselijke rangordes
zoals in de FWiticus geformuleerd, en over Nietzsche:-meningsverschillen, die niet
geheel uit de weg waren geruimd toen het echtpaar Menno ter Braak en Ant Faber na

Sils-Maria niet via Genua, maar via het Parijse voorstadje Bellevue, waar ze een week

of wat bij Eddy du Perron en Elisabeth du Perron-de Roos logeerden-aan h6n beiden

was Politicus zonderPartij opgedragen-naar Eibergen in de Achterhoek waren terug-
gekeerd. Hier is de iets ruimere context van de alinea, waarin Ter Braak zijn ver-

wantschap met Nietzsche op zegevierende mon voor zich lijkt op te eisen:

Over Nietzsche's ziekelijke vroolijkheid accoord, na de preciseering.
0           Het dansen heb ik ook niet meegevoeld; de nuanceering is inderdaad

anders (Engadin-Rotterdam misschien); maar de geluksfeer van het
boek Sanctus Januarius b.v. uit Die Fr6hliche Wissenschaft is de mijne.
Het is het geluk van de'amor fati' gevonden te hebben, het pessimisme
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als argument tegen het leven te hebben overwonnen. (daarom kan ik
practisch nog wel pessimist blijven tegenover veel specialismen!).16

Het geluk van Sanctus Januarius: dat is het mijne, zo en niet minder zegt het Ter
Braak-Sanctus Januarius, dat met aforisme 276 Zum neuen Jahre, waarmee het       0
opent, van meetaf aande'amor fati' tOthetgekozen uitgangspuntinde regulering van

de verhouding tussen leven en denken verheft:

Nog leef ik, nog denk ik: ik moet nog leven, want ik moet nog denken.

Sum, ergo cogito: cogito, ergo sum. Vandaag veroorlooft iedereen zich                 
het uitspreken van zijn wens en zijn liefste gedachte: welnu, zo wil ook
ik zeggen, wat ik mezelf vandaag door mezelf graag gewenst zag en
welke gedachte me dit jaar het eerst over het hart kwam,-welke
gedachte mij reden, waarborg en lekkernij van alle verdere leven zal
moeten  zijn !   Ik wil steeds meer leren  om het noodzakelijke  aan  de
dingen als het mooie te zien:-zo zal ik een van diegenen zijn, die de
dingen mooi maken. Amor fati: laat dat voortaan mijn liefde zijn!15

Zelfs de biografische feiten uit het leven van Ter Braak hebben de neiging zich in een
nietzscheaanse textuur te incorporeren en vice versa. Zodat de kadans van het ene

leven en werk niet goed leesbaar is zonder de kadans vanhet andere werk en het andere

leven, dat er met het historische verschil van een halve eeuw op volgde; Ter Braak

noemde Nietzsche zijn 'Urbild', zoals Roland Barthes ooit Gide zijn 'Ursuppe' noem-

de.ls Genoeg, ook al kan men van deze b€invioeding, die eigenlijk geen beinvloeding

meer is, geen compleet genoeg beeld geven: zoals hij in de geciteerde alinea uit een brief
aan Du Perron over de 'geluksfeer' van Sanctus Januarius sprak als over dezijne, zo zal             0

Ter Braak nog in zijn Journaal 1939 vol heimwee het geluksgevoel oproepen, dat aan

het schrijven van Politicus zonder Partij via de naam Nietzsche verbonden was:

Nergens in mijn werk is de invloed van Nietzsche sterker en toch beter

verwerkt, op een afstand gebracht. De oneindige dankbaarheid jegens               0
Nietzsche, die mij nog altijd beheerst, heeft zich hier omgezet in een
geluksgevoel, dat ik waarschijnlijk met deze kracht niet meer zal bele-
ven.0
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Gomperts' al genoemde Leidse causerie over Ter Braak uit 1958 heeft de onschatbare

verdienste, dat ze zeer beeldend en zonder de spijsvertering te veronachtzamen dit

gelukkigeeffect van Nietzscheop zijn schriftuur heeft verwoord. Zonder de spijsverte-
ring te veronachtzamen-die men misschien zo lang voor onmetaforisch moet hou-

den, zolang Ter Braak zegt dat waar een ander, in dit geval Du Perron, mogelijk 'den
indruk krijgt van abstracte brillantheid', er voor hem, Ter Braak, 'werkelijk alleen

concrete 'spijsvertering' aan den gang was'.'° Gomperts schrij ft:

DtmasquZ der Schoonheid en de roman Dr Dumay verliest zijn ge-
schreven na zijn ontdekking van Nietzsche. De verwerking vindt men

echter pas in Politicus zonderpartij. Dit is het beste, het volmaakte boek
van Ter Braak. Zijn ontmoeting met Nietzsche heeft alle kanalen door-

geblazen. De cirkulatie is nu geheel vrij. Het boek is niet meer [zoals
Het Carnaval der Burgers nog; MVN] georganiseerd volgens twee prin-

I               cipes, die elkaar uitsluiten en elkaar toch weer insluiten. De ontwikke-

ling is niet meer dialektisch, maar naar alle kanten. Denken en schrij-
ven voltrekken zich nu met de natuurlijkheid van de ademhaling en de
spijsvertering. Er zit een opmerkelijk speelse kant aan het boek, dat
overigens geen afwisseling vertoont van spel en ernst, maar een chemi-
sche verbinding ervan. Dit grote essay maakt een moeiteloze, een

gelijkmatig-overmoedige indruk. Het heeft alle pretenties van objekti-
viteit in de essaystijl laten varen, het is onvermomd subjektief. Het
bestaat voor een belangrijk deel uit mdmoires, uit een beredeneerd

rapporteren, zich herinneren en beoordelen van een schrijversverle-

                den.
Het wandelt langs de horizon van een bewustzijn, het biedt kom-

mentaar, assoaaties en explikaties. 21

Maar verder dan deze ene evocatie van de mogelijke schatplichtigheid van Ter Braaks

schriftuurin PoliticuszonderPart#('hetbeste, het volmaakteboek van Ter Braak') aan

concepties van stijl en vorm bij Nietzsche gaat Gomperts niet-Nietzsche, die zich in
0     een aantekening uit de herfst van 1887 zijn 'volmaakte boek' qua vorm en stijl

uitgedacht hadals een idealemonoloog, waaruit alle'geleerderigheid' was weggezogen
naar de diepte. Monoloog ook Politicus zonder Partij, dat zich-een onopgemerkt

aspect ervan-lezen laat alsof het in 66n dag was geschreven; en wat de 'geleerderig-
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heid' betreft: 'ver van alle wetenschap' zijn er de vier afsluitende woorden van. En als
de verdere desiderata voor zfjn volmaakte boek formuleerde Nietzsche onder andere

nog: 'Overwinning van de bewijsvoering absoluut persoonlijk. Geen 'ik'... een soort
memoires; de abstractste dingen zo lijfelijk en bloedig mogelijk (..).'11 Daartegenover
heeft Gomperts, die zichzelf daarmee blind maakt op zijn beurt voor de precieze       0
gedaante van Nietzsche, die in Ter Braaks werk rondwaart, vooral oog voor het
produktieve misverstand, dat in de zelfherkenning van Ter Braak in Nietzsche aan het
werk is geweest, voor het element mutatie, verblinding en mistekening daarin.13 Dat

maakt van zijn elegante theorie over de invloed van invloed in de literatuur de
skeptische kern uit. Die theorie laat geschreven invloeden eigenlijk niet gelden en

relativeert ze weg tot louter subjectivistische wensdromen en projecties, waarvoor het
materiaal der zelfherkenning eigenlijk verregaand onverschillig is:

Het doet er ten slotte niet toe, wie een bevrijding of zelfontdekking
mogelijk maakt. Juist een Nietzsche van ten dele eigen vinding kon er
voor zorgen, dat hij er de nodige benen en vleugels bijkreeg.24

Maardie Nietzsche van eigen vinding blijftwel degelijk de schrijver van die andere dan
deeigen tekst, Sanctus Januariusuit Die fruhhche Wissenschaftbijvoorbeeld, waarvan
de Politicus via een ongetwij feld geheim, maar daarom niet minder objectief en werk-
zaam systeem van fantasma's de corresponderende kopieerarbeid vormt.25 Als men,
zoals vele Terbrakianen gewoon zijn te doen, Ter Braaks PoliticuszonderPart# voor het
eigenlijke begin van zijn schrijverschap zou mogen houden, waarvoor de tekst zelf

enige aanleiding geeft, dan zou men hier ook doodgemoedereerd Roland Barthes' niet
r eens z6 provocerende vraag kunnen invoegen: 'Kan men-of althans kon men vroe-
E ger-beginnen met schrijven zonder zichzelf voor een ander te houden?'16 Barthes          

verbindt dat wat zijn eigen herkenning in Gide betreft aan ogenschijnlijke futiliteiten

van geografische en religieuze herkomst, aan het piano spelen, 'om van al het andere

maar niet te spreken'.1; Wanneer alle gehakketak over vooral Nietzsche en de notaris-
sen, en over de ware aard van de 'honnete homme' tussen Du Perron en Ter Braak

achter de rug is, bindt deze laatste het verschil tussen hen beide aan twee verschillende

fantasma's, twee'Urbilder', die van Nietzsche en Stendhal, want hij wil van zijn eigen

Nietzsche-fantasma kennelijk niet af:
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Ik geloof toch wel, dat Stendhal jouw en Nietzsche mijn 'Urbild' ver-
tegenwoordigen; zoowel wat afstamming, als opvoeding, als milieu, als

aanleg betreft, wijken wij in accenten precies zoo van elkaar af als deze

beide heeren.

Het vervolg van deze zelfde brief-geschreven door Ter Braakop 7 oktober 1933 vanuit

Rotterdam-is in zijn fantasmatische objectiveringsdrang ronduit roerend:

Nietzsche zou ook nooit jouw m6moires of Brulard hebben kunnen

0           schrijven; hij zou (als ik) dadelijk zijn gaan 'moraliseeren', iedere ge-
beurtenis zou hem dadelijk een theoretische wenk hebben moeten

geven, anders zou hij haar niet geboekt hebben. Vgl. Brujard en Ecce

Homo: twee voorbeelden van de prachtigste autobiografie, die ik ken,
beide tegenover andere kategorieen zeer verwant, tegenover elkaar

0             weer zeer verschillend.28

Maar juist dit verschil, dat nogal groot is-ook al zou men het op het oorspronkelijke
niveau van de voorbeelden en de oerbeelden weer kunnen toedekken met de bewonde-

ring die Nietzsche voor Stendhal had-wordt in Gomperts' wat al te relativistische

            visie verdonkeremaand. Kon TerBraakPoliticuszonderfartijschrijven zonder zichzel f

voor een hele of halve Nietzsche te houden? En kon Du Perron schrijven zonder achter

en in het schrift de voor frappant gehouden gelijkenissen met Stendhal en Vallry
Larbaud (op welke twee hij werkelijk 'leek') present te zien, ook al was het fantasma-

tisch i Gomperts verkleint het raadsel van de culturele parallellie tussen Ter Braak en

Nietzsche nodeloos door haar uiteindelijk alleen maar uit te leggen in het light van iets
anders, te weten Ter Braaks kennismaking in het leven zelf meteen levendeDu Perron.

Dat is in Gomperts' skeptische visie op de mogelijkheid van beinvloeding via teksten-
die hij natuurlijk niet ontkent, maar lijkt te willen terugbrengen tot een uiterst

subjectivistische functie binnen het existentiele ervaringsapparaat van wie door tek-

sten wordt beinvloed-het primaire feit. In vergelijking met die lijfelijke kennisma-

0          king krijgtde manierwaaropTer Braak'zijn' Nietzscheheeftgelezenhetonfundamen-
tele karakter van een niet langer fantasmatische luchtspiegeling--eerder van subjec-

tieve willekeur:
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Ter Braaks vriend, die hij Nietzsche noemde, was dus eigenlijk iemand
die op Nietzsche leek, maar die Ter Braak was. De konklusie moet zijn,
dat men ideeen over Nietzsche niet aan Ter Braak moet ontlenen, als
men ook bij Nietzsche zelf terecht kan. Aan de andere kant is het
misverstand over Nietzsche bijzonder vruchtbaar geweest voor Ter          0
Braak. Deze Nietzsche kon hij inlijven bij zichzelf zonder een epigoon
van de echte Nietzsche te worden. Deze Nietzsche kon hem aan die

zelfbevrijding helpen, die hij op het moment van de ontmoeting nodig
had. Juist omdat Ter Braaks gedeeltelijke gevangenschap in oude voor-

oordelen of denkschemal medebepaald wasdoor zijnangst voor fysiek                     I
overwicht en de vervalste waardenschaal, die daarop berustte, werkte
Nietzsche met zijn reduktie van waarden tot lichamelijke feiten, tot Wil
tot macht, zo bevrijdend op hem. Zijn geluksgevoel werd gestimuleerd
omdat de angst, die hem begrensde, begrijpelijker voor hem werd.:9

Het past binnen het model van de telescopagevan de ene invloed binnen de andere, dat

Gomperts ook de dateringen daarvan zo goed als ineenschuift:

Als men zich herinnert, dat Ter Braak zijn twee schokken van herken-
ning met geringe tussenruimte onderging, Du Perron in november           
1930 voor het eerst ontmoette en Nietzsche in december 1930 intensief

ging lezen, dan kan men zich voorstellen, dat hij zijn nieuwe ont-

dekking, Nietzsche, voor de nieuwe vriend, Du Perron, aanvaardbaar
heeft willen maken. Het is begrijpelijk, dat hij Nietzsche daarom gezn-

terpreteerd heeft in de termen die juist bij Du Perron de hoogste waarde

vertegenwoordigden. Want juist voor hem was het karakteristiek, dat
filosofie en waarheden minder geldigheid hadden dan de vriendschap.:0

De ineenschuiving van de beide herkenningsschokken heeft een lichtelijk desastreus

effect. Ze weet zich echter gesterkt door de common sense, die de raadselachtigheid van

het spoor dat de ene tekst in de andere trekt, raadselachtig laat blijven en de schijnbare
helderheid van een hechte vriendschap met haar invioeden daarboven prefereert. In de
presentatie van Gomperts raken de beide invloeden eerst tot onontwarbaar wordens

toe verstrengeld: daarna verdwijnt Nietzsche achter of fn Du Perron. Zoals het die
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laatste was, Du Perron, die ooit voor een bewaard gebleven foto, naast een Ter Braak

met een onduidelijk snorretje opgeplakt en terwijl een bijna onwezenlijk witte zwaan

in de vijver op de achtergrond bezig was statiglijk te passeren, op het kasteel Gistoux
had geposeerd: met Nietzsche-snor en in een soldatesk-Pruisische jekker'l De be-

0         treffende foto werd waarschijnlijk in juli of in augustus 1931 door een Oostenrijkse
gezelschapsdame van Du Perrons moeder genomen. De niet meteen tot de verbeelding

sprekende uitdossing waarin Ter Braak de als Nietzsche verklede Du Perron flan-

keert-een opgeplakt zwart snorretje-is voor een wel erg premature en profetische

uitbeelding van Adolf Hitler gehouden. Maar Ter Braak beeldt hier Nietzsches trouwe

0 vriend Peter Gast uit. Het Schrijvers-Prentenboek over Menno ter Braak Uit 1961 gaf

nog als bijschrift bij deze foto: 'Du Perron en Ter Braak in Gistoux, vermomd als

Nietzsche en een 'bevriend staatshoofd'.' Begin augustus 1931 schreef Du Perron aan

zij n Uren met Dirk Coster; Ter Braak had eind juli, met een loflied op Stendhal en

Nietzsche, zijn DEmasqul der Schoonheid afgerond. De bedoelde foto wordt op 28

I            augustus 1931 door Du Perron opgestuurd aan uitgever Sander Stols, met de volgende

adstructie:

Ingesloten een zeldzame photo van Nietzsche en Peter Gast, opgeno-
men in de tijd dat Der Fall Wagnergeschreven werd.'Der Fall Coster' is

I          AF. 173 blin.n

De feitelijke kennismakingen met respectievelijk Du Perron, in levenden lijve, en met
Nietzsche in geschrifte, liggen overigens veel verder uiteen dan Gomperts aannam.

Het wasnietin december 1930, niet een maandna dekennismakingmet Du Perron, dat

Ter Braak Nietzsche intensiefging lezen; en ook de meest obsessieve lezer zal daarvoor

meerdan een paar weken moeten uittrekken. Waarschijnlijk moet pas begin april 1931

de datum worden gelegd, die bij Ter Braak het eerste beginpunt was van een aan-

eenschakeling van anti-metafysische zelfontdekkingen via zijn Nietzsche-lectuur,

waarvan de portee zich pas gaandeweg kon aftekenen." In een interview uit zomer

1933' afgenomen door G.H. 's Gravesande, zei Ter Braak:

Een veel-lezerben ikniet. Ikleesgraagboeken van mensen, waarvande
persoonlijkheid me interesseert. De literatuur staat daar buiten. Zo heb
ikomstreeks mijn 3oejaar pathologisch veel gelezen van Nietzsche, een
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schrijver wel degelijk voor 30-jarigen en ouderen en niet voor 20-
jarigen, die hem gewoonlijk lezen.;4

Dertig jaar was Ter Braak geworden op 26 januari 1932-zijn'Heilige januarius'. Ook
het eerste hoofdstuk van Politicuszonder Partij dat de titel draagt Een Schrijverna zijn              0

Dertigste Jaar wijst op een datum later dan december 1930, waarop de invioed van
Nietzsche op Ter Braaks denken en schrijven volledig tot gelding komt.

De te suggestieve antedatering is nog de geringste tegenwerping, die tegen de

telescoperende ineenschuiving van de twee invloeden-Du Perron en Nietzsche-kan
worden ingebracht. De kleine filosofische zonsverduistering, die het negeren van een         I
autonome Nieesche-invloed boven het werk van Ter Braak teweegbrengt heeft veel

verderstrekkende consequenties. Overigens is juist in de tijdsspanne tussen de kennis-

making met Du Perron en de allereerste serieuze lectuur van Nietzsche-'(..) ik wist
veel van hem, ik zag niets van hem, toen ik toevallig Jenseits von Gut und Bose in de
trein begon te lezen', zo staat hetin Politicus zonder Partij,35 'Iklas onderweg, ondanks

alles geboeid, Jenseits von Gut und Bose van Nietzsche, dat ik nog niet kende', zo
schreef hij op 9 april 1931 aan Du Perron'b-Ter Braaks bestaan het toneel van een

aantal schokken, die al om hun wijd-uitwaaierende effecten de comprimering van die
periode, inclusief de kennismaking met Du Perron, tot 66n punt wel erg gekunsteld

maken. Maar daarover later. Daarover later...2 Wie eenmaal genoteerd heeft  dat

iemand, Ter Braak, toevallig in de trein Jenseits von Gut und Base begon te lezen, is al

bezig over zijn schouder mee te lezen:

Vorausgesetzt, daE die Wahrheit ein Weib ist-wie? ist der Verdacht
nicht gegrundet, daB alle Philosophen, sofern sie Dogmatiker waren,
sich schlecht auf Weiber verstanden? daB der schauerliche Ernst, die           0
linkische Zudringlichkeit, mit der sie bisher auf die Wahrheit zuzuge-
hen pfiegten, ungeschickte und unschickliche Mittel waren, um gerade
Frauenzimmer fiir sich einzunehmen ?37

Want zobegint inde'Vorrede', dit Jenseits von Gutund Base, dat Ter Braakin dezelfde

brief aan Du Perron waarin hij vanzijn opzienbarende Nietzsche-lectuur rept, meteen

roemt om de 'bladzijden [erlin, die zoo meesterlijk geschreven zijn. dat ieder woord

preaes goed is!'ts Vertaald zou de aanhef van die 'Vorrede' luiden:
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Verondersteld dat de waarheid een vrouw is-hoe dan? is de ver-
denking dan niet gegrond, dat alle filosofen, in zoverre zij dogmatici
waren, weinig verstand van vrouwen hadden? dat de afgrijselijkeernst,
de onhandige opdringerigheid, waarmee zij tot nu toe op de waarheid af

0         pleegden te gaan, onhandige en onbetamelijke middelen waren om
uitgerekend een vrouwspersoon voor zich in te nemen?

Precies op dit punt voorziet Derrida deze aanhef van Jenseits--'Ouverture A l'Au-delb':

'opening naar het Aan gene zijd€ staat er bij hemlg-van een commentaar, dat de

0 verhouding tussen waarheid-waarheden, vrouw-vrouwen en schrij fstijl plus schrif-

tuur tot thema heeft:

Op dat moment laat Nietzsche de waarheid vrouw, de waarheid van de
waarheid een draai maken: 'Zeker is dat zij zich niet heeft laten inne-

0 men-enalle dogmatiek staat er vandaag de dag bedroe fd en moedeloos

bij.  Als ze tenminste nog staat!'
De vrouw (de waarheid) laat zich niet innemen.
Voorwaar laat de vrouw, de waarheid, zich niet innemen.

Datgene wat zich aan de waarheid niet laat innemen, is-vrouwe-
lijk wat niet haastig moet worden vertaald met de vrouwelijkheid, de

vrouwelijkheid  van de vrouw, de vrouwelijke seksuali teit en andere
essentialiserende fetisjen die precies datgene zijn wat we menen te

grijpen wanneer we bevangen blijven in de onnozelheid van de dogma-
tische filosoof, de onmachtige kunstenaar of de verleider zonder erva-
ring.

Deze spreiding van de waarheid die zich opheft, die zich verheft
tussen aanhalingstekens (machinaties, uitroep, diefstal en grijpers van
een kraan}, alles wat er in de schriftuur van Nietzsche toe zal nopen de

'waarheid'-en, als onverbiddelijk gevolg daarvan, heel de rest-tus-
sen aanhalingstekens te plaatsen, datgene wat de waarheid dus zal

0            inschrijven-n, als onverbiddelijk gevolg daarvan, alles in het alge-
meen zal inschrijven-dat is, laten we zelfs niet zeggen het vrouwelij-
ke: de vrouwelijke 'werking'.

Zij schrijft (zich).

/                                         91



Zij is het aan wie de stijl toekomt.

Liever nog: als de stijl de man was (zoals de penis volgens Freud'het
normale prototype van de fetisj' is), dan zou de schrifruur de vrouw

zijn.40

Met andere woorden, en zonder dat hier al te veel voer voor biografen hoeft te worden

aangedragen: de breuk tussen Het Carnaval derBurgers, dat nog in de schaduw van een

objectiverende, wetenschappelijke denk- en schrij fwijze wordt geschreven, en de met
Politicus zonder Partij inzettende andere schriftuur, ontwikkelt zich analoog aan en

bijna in het medium van de stijlontwikkeling bij Nietzsche: 'Hij maakt het leven door

66k in zijn stijl (..); Nietzsche [geneest] allevende van zijn philologie; hij neemt erzijn
eruditie en zijn Grieken van mee, maar hij verwerpt voorgoed het wetenschappelijk
masker als een starre truquage van de beweeglijke mens. Hij keert, van de hand terug
tot de adem, van het schijnoverwicht der universiteits-grammatica tot het vibrato der

woordnuances, waarop de kinderen zich beter verstaan dan de wijsgeren (..).'41 Uit de              

geschiedenis van zijn eigen intelligentie hevelt Ter Braak de metonymische ver-

schuiving van'hand' naar'adem' over op een stilistische ontwikkeling bij Nietzsche en

omgekeerd, weg uit de geobjectiveerde 'universiteits-grammatica' en op zoek nu naar
de nuances van zijn voorkeur. En wanneer Ter Braak in de Politicus, de werking van
Nietzsche samenvattend, concludeert:

Die  frfihliche Wissenschaft, ]enseits von Gut und BBse, Zur Genealogie
der Moral: deze boeken hebben mijn stijlgevoel zo gerevolutioneerd,
dat ik voorgoed een afkeer heb gekregen van alle principiele populari-
teit en alle principiele duisterheid.*:

dan verbergt zich daarachter ook een crypto-historie van vrouwelijke werkingen. Hij
las Jenseits von Gut und BOsebegin april 1931 in detrein terug vanuit Berlijn, waar een

halve huwelijksgeschiedenis met een nog pas achttienjarige Berlijnse-Gerda Geisel-
ten einde liep. Ter Braak zal die geschiedenis in zijn roman Dr Dumay verliest... tot een

maar half geslaagd verdichtsel maken. En ook het geluk van Sanctus Januarius, vierde             0
boek van Die frahliche Wissenschaft, is behalve als 66n langgerela motto boven de

schriftuur van Politicus zonder Partij ook te lezen als een zinnebeeldige bruiloftstekst
bij het huwelijk en de huwelijksreis met Ant Faber. Maar als Nietzsches teksten in een
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intellectuele biografie eerst en vooral moeten worden gelezen als inbreuk op de linea-
tuur van zijn geschriften tot dan toe, en als een in zijn verdere proza nog lang

narollende donder, dan dient de gloed waarin door toedoen van Nietzsche dit schrij-

versleven werd gezet ook om de schaduwranden zich te zien aftekenen, die de weer-
0           schijn vormen tevens van de verschrikkingen van Ter Braaks eigen denken.

DE INTERPRETATIE VAN DE INTERPRETATIE

0             E6n centrale passus uit datzelfde Jenseits von Gut und Bdse, dat Ter Braak begin april

1931 toevallig in de trein terug van Berlijn naar Rotterdam-'ondanks alles ge-

boeid'41-begon te lezen, vormt in Gomperts' De schok der herkenning het aan-

grijpingspunt voor de bewering dat Ter Braak, blijkens zijn weergave en uitleg ervan in

Politicus zonder Partij, deze voor een begrip van Nietzsche kardinale passage niet goed

I heeft gelezen. Deze lees-Japsus, deze interpreterende sprong over de eigenlijke beteke-

nis van een tekst heen, van letterlijk 66n tekst, 66n aforisme, is voor Gomperts

fundament en basis genoeg om te concluderen tOt een algeheel 'misverstand' bij Ter

Braak over de aard van Nietzsches filoso fie. Het gaat omaforisme 22, het voorlaatste uit

de eerste afdeling van Jenseits von Gut und Bose, die in haar geheel de'vooroordelen

der filosofen' op de korrel neemt. Van de uitleg die Ter Braak in Politicus zonder Partij
aan dit aforisme 22 geeft, beweert Gomperts:

Ter Braaks interpretatie past niet op deze tekst. Hij heeft hier, meege-

sleept door een bepaald beeld, dat hij zich van Nietzsche gevormd had,
niet goed gelezen.44

Maarde inhoud van dezeene speciale tekst van Nietzsche, diezel f als scharnier waarom

dit aforisme draaitde tegenwerpingheeft:'Aberwiegesagt, das ist Interpretation, nicht

Text; und es kdnnte jemand kommen, den mit der entgegengesetzten Absicht und
Interpretationskunst (..)'+Ldie inhoud maakt de vraag naar wat in deze interpretatie

0                van een tekstzelfweerinterpretatie isen wat tekst toteen tussen twee tegenoverelkaar
gehangen spiegels eindeloos weerkaatst beeld. Niet meer uit te maken valt wat oer-

beeld is, wat het gespiegelde beeld. En het niet meer uit te maken onderscheid tussen

een interpretatie die als op haar fundament kan teruggrijpen op een feitelijk bestaande
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tekst dn een interpretatie anderzijds waarvan de tekst onvindbaar is geworden of nooit

heeft bestaan: dat is de pointe van het bedoelde aforisme zelf, dat niet voor niets begint
met de boosaardigheid van Nietzsche als oude filoloog in herinnering te roepen. Die is

er allereerst op uit alle 'hinein' uit de interpretatie weg te houden, zodat een 'tekst als

tekst' resteert-wat dit geheimzinnige aJs in dit verband vooreerst ook moge beteke-            0

nen. Ter Braak citeert in het hoofdstuk 'Nietzsche contra Freud' uit Politicus zonder

partij alleen de slotzin van dit aforisme 22; Gomperts vat het aforisme samen, citeert

diezelfde slotzin en becommentarieert de gevolgtrekking, die Ter Braak eraan had

verbonden. Daarom moet het betreffende aforisme uit Jenseits hier eerst in zijn geheel

in vertaling volgen

Men vergeve het mij als oude filoloog, die de boosaardige gewoonte
maar niet kan afleren orn op slechte interpretatiekunsten de vinger te

leggen: maar die 'wetmatigheid van de natuur', waarover jullie fysici
met zoveel trots spreken, alsof- -die bestaat enkel dankzij jullie                     I

uitleg en 'slechte filologie',-zij is geen feitelijkheid, geen 'tekst', veel-
eer alleen maar een naief-humanitaire arrangering en betekenisver-

draaiing, waarmee jullie aan de democratische instincten van de mo-
derne ziel volop tegemoet komen! 'Overal gelijkheid voor de wet,«le
natuur heeft het daarin niet anders en niet beter dan wij': aardige          
bijgedachte, waarin nog maar weer eens de plebejische vijandigheid
jegens alles wat bevoorrecht en soeverein is, alsookeen tweede en fijner
soort atheYsme verhuld ligt. 'Ni dieu, ni maitre'-zo willen jullie het
ook: en daarom'leve de natuurwetmatigheid' !-nietwaar? Maar, zoals

gezegd, dat is interpretatie, niet tekst; en er zou iemand kunnen komen,

die, met de tegengestelde bedoeling en interpretatiekunst, uit dezelfde

natuur en oog in oog met dezelfde verschijnselen, juist het tyranniek-

meedogenloze en onverbiddelijke zich doorzetten van machtsaanspra-
ken te voorschijn zou weten te lezen,-een interpreet, die jullie de
uitzonderingsloosheid en volstrektheid in alle'wil tot macht' dusdanig

voor ogen zou stellen, dat bijna elk woord en zel fs het woord'tyrannie'                  0
uiteindelijk als onbruikbaar o f reeds als een a fzwakkende en temperen-
de metafoor-als te menselijk-zou aandoen; en die er niettemin mee
zou besluiten, hetzelfde van deze wereld te beweren als wat jullie
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beweert, namelijk dat zij een 'noodzakelijk' en 'berekenbaar' verloop
kent, maar niet, orndat wetten in haar heersen, maar omdat absoluut
deze wetten ontbreken, en iedere macht op elk ogenblik haar laatste

consequentie trekt. Gesteld, dat ook dit slechts interpretatie is-en
0 jullie zullen ijverig genoeg zijn om dit tegen te werpen?-welnu, des te

beter.-*

Dat, zoals Ter Braak dit fragment wil lezen, Nietzsche 'aan het slot van een onver-

biddelijke analyse der z.g. 'wetmatigheid in de natuur' (..) zijn ganse 'resultaat' met

D ironische achteloosheid ten geschenke [geeft] aan zijn tegenstanders' is misschien wel

waar 6n onwaar tegelijk.+; Wanneer tenminste van 'waar' en 'onwaar' nog gesproken

kan worden als het waarheidszoekende medium, de interpretatie, met een wegwerpend

gebaar alomtegenwoordig, illusoir en onmisbaar is verklaard. Inzoverre Nietzsche de

interpretatie interpreteert als verduistering van de 'natuur' en van het 'ding zelf', als

I       een onfundeerbaar metafysisch surplus op een onvindbaar lijkende tekst, gaat zijn

filosofie inderdaad 'achteloos' en 'vrijgevig'-deze karakteristieken van Ter Braak

omsluiten zijn citaat van de laatste zin uit aforisme 22-met haar resultaat om. Het

woord 'resultaat' evenals het woord 'philosoof' vlak daarvoor zet Ter Braak tussen

aanhalingstekens.-Inzoverre Nietzsche met zijn boosaardigheid van oude filoloog
achter alle interpretatie een tekst vermoed»en dat wordt door de tournure in het

midden van dit fragment gesuggereerd: 'Maar, zoals gezegd, dat is interpretatie, niet
tekst'-lijkt hij achteloos en vrijgevig met alle interpretaties Sls eventuele 'resultaten'

om te gaan, ook nog in het slot van het fragment: 'Gesteld, dat ook dit slechts

interpretatie is (..)-welnu, des te beter.-' Maar intussen lijkt het primaat van elke

tekst boven de ervan noodzakelijkerwijs afwijkende interpretatie ook prijsgegeven, of

het primaat van de tekst is op geheimzinnige wijze voor het primaat van de inter-

pretatie ingewisseld-endat verandertachtera f als met een retrograde kreeftengang de
zin van de tekst zoals hij er staat radicaal, mlt de erin geimpliceerde verhouding tot de

interpretatie ervan. Die veranderde 'zin' van dit aforisme-effect van het 'um so

besser', waarmee het eindigt-noopt Gomperts juist tot de conclusie, dat Nietzsche

D          hier zijn resultaat niet cadeau geeft. 'Zijn resultaat', zo vat Gomperts samen,

was juist zijn uitgangspunt, n.1. dat de natuur en de verschijnselen
daarin verschillende interpretaties toelaten. Dat deze interpretaties

95



door bepaalde psychologische voorkeuren bepaald worden. Dat de wet-
matigheid interpretatie is. Dat het tegendeel ook interpretatie is. Had

hij dit um so besser weggelaten, dan juist had hij zijn stelling 'tekst is
iets anders dan interpretatie' losgelaten. Hij houdt aan die stelling
rigoreus vast. Wie trouwens de samenhang van de verschillende aforis-                    0

men in deze afdeling bekijkt en wie wel op de resultaten let, weet dat het
Nietzsche's stelling is, dat er geen andere waarheid is dan een inter-
pretatie, een beschrijving, een bruikbare samenvatting van verschijn-
selen. Ter Braaks interpretatie past niet op deze tekst. Hij heeft hier,
meegesleept door een bepaald beeld, dat hij zich van Nietzsche ge-          0
vormd had, niet goed gelezen. Hij heeft Nietzsche altijd nog gezien als
een rebel tegen de gangbare filosofie, in plaats van als een ander soort

filosoof.48

Maar wordt in het nu onder de wisselende auspicien van Ter Braak en Gomperts      I
gelezen en geciteerde a forisme 22 uit Jenseits von Gut und Base zo'n rebellie tegen de

gangbare filosofie niet juist in gang gezet?-Wordt rot zo'n rebellie niet opgeroepen

onder het daarin ook, bijna terloops, vallende wachtwoord van de 'Wille zur Macht'...
En maakt deze 'Wille zur Macht' de verhoudingen binnen de trits 'filologie', 'tekst',

'interpretatie' niet vanaf uitgerekend dit punt grondig anders? En reikt de
strekking            

van dit ene door Ter Braak niet bij toeval zo prominent uit de kolking van Nietzsches

geschriften opgedoken fragment niet veel verder dan de betekenis, die Gomperts erin
legt en die neerkomt op de relativering, 'dat er geen andere waarheid is dan een

interpretatie, een beschrijving, een bruikbare samenvatting van de verschijnselen' ?-
De leus, het codewoord Umwertung aller Werte, deze zoals Ter Braak het noemde'uit
den treure misbruikte term uit Nietzsche's oeuvre',49 vertaalde hij, Ter Braak, veel
letterlijker dan met het nu gecanoniseerde en slappe 'herwaardering',m graag met

'ommunting van alle waarden'; hij houdt daarmee aan het ook door Nietzsche triom-

fantelijk ingezette beeld (de 'troop') van een revolutionering van de ideeenruil en van

een omverwerping van de koerswaarden der ideeen vast. Ook zo, als verstoring van de

gangbare circulatie vangedachten«liezondergangbaartezijn ooknietzullen circule-             0

ren-kan de 'vrijgevigheid' van Nietzsche worden begrepen. Aan Georg Brandes

schreef Nietzsche op 23 mei 1888, bijna aan het einde van zijn revaluatie-project,
vanuit Turijn:
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Deze weken heb ik ervoor gebruikt om 'waarden om te munten'.-U
snapt deze troop?-In wezen is de goudmaker de verdienstelijkste

soort mens, die er bestaat: ik bedoel diegene, die uit wat gering en
veracht is iets waardevols en zelfs goud maakt. Want die alleen schept

0            rijkdom. de anderen wisselen alleen maar om. (..) Dat men mij maar
niet van valsemunterij beschuldigt !51

Het gelukkige culminatiepunt, dat door Ter Braak met het schrijven van de Politicus

werd bereikt, was mogelijkerwijs zelfs gelegen in een analoge doorbreking van de
0          circulariteit-van de ideeen. van de taal, van de waarden.

Maareerstterug naarde verre vaneenduidigegedaante, diehetbegrip'interpretatie' in
het denken van Nietzsche vanaf ongeveer de winter van 1881-82 aanneemt, op een

grensgebied tussen wetenschap en kunst,52 waar ook Ter Braak vij ftig jaar later wist en

0              voelde, dat zijn van de Waarheid losgekoppelde waarheid zich bevond: een gebied waar

hij over de moeilijkste dingen kon spreken

zonder vakjargon of dichterlijke insinuaties en ook zonder de vermaarde
' frisse eenvoud' (..), alsof geen cultuurstof die dingen bedekte (..)P

Ook het in zijn nageschiedenis met zoveel zwaarwichtigheid omklede aforisme 22 Uit

Jenseits von Gut und Base begint aanvankelijk met een wending uit het good old

repertoire van de strenge regels der filologie. Tegen het gangbare vertoog, hier dat van

de fysica-maar het geldt natuurlijk algemeen-brengt Nietzsche als argument in, dat
het als interpretatie alleen maar voorgeeft een feitelijkheid te beschrijven, bij nadere

beschouwing de eigenlijke natuur der dingen mist en langs hun 'tekst' heengaat o f die

verdraait, en aldus neerkomt op een gebrek aan filologie. Datzel fde argument vindt bij
Nietzsche een hele waaiering van toepassingen; het is drijfveer achter zijn skepsis

jegens de bestaande waarheids-constructies. Zo ook daar waar hij in aforisme 47 Uit

Jenseits von Gut und Base de plotselinge bekering tot heiligheid als verklaarbaar uit

een wonder, namelijk 'dat een 'slecht mens' opeens in een 'heilige', in een goed mens

verandert', met een 'filologische' tegenwerping becommentarieert:
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De psychologie tot nu toe leed op deze plek schipbreuk: zou dat niet

voornamelijk daarom gebeurd zijn, omdat zij zich onder de heerschap-
pij van de moraal had geplaatst, omdat zij zelf in de morele waarde-

tegenstellingen geloofde, en deze tegenstellingen in de tekst en de
feiten tevoorschijn keek, tevoorschijn las, tevoorschijn duidde?-Hoe-               0
zo  dan? Het 'wonder' alleen  maar  een  fout  in de interpretatie?  Een
gebrek aan filologie?-54

Elders bestempelt Nietzsche bij de theoloogdiens 'onvermogen tot filologie' als onder-
scheidingsteken.s Er lijkt hier naast de foutieve, afgewezen interpretatie wel degelijk         0
sprake te zijn van een tekst, hoe moeilijk leesbaarook, en leesbaarder wordend nadatde

interpretaties er als schillen-of ookals'schellen'-van zijn afgepeld. Zij het ook dat de
interpretatie van de interpretatie het risico loopt om dicht bij de sprakeloosheid te
eindigen. Ineen nagelaten fragmentuit voorjaar 1888 legt Nietzsche meteenop Proust

vooruitlopende fijnzinnigheid de subtiele gevaren bloot die de meest subjectieve erva-             
ringen lopen om door hun veralgemening in algemeen verstaanbare taal van zichzelf
weg te drijven en zo voor het individu op radicale wijze vreemd te blijven:

De'innerlijke ervaring' dringt tot ons bewustzijn door, pas nadat zij een
taal heeft gevonden, die het individu verstaat... dat

betekent een ver-                  
taling van een toestand in aan het individu bekendere toestanden-

'verstaan' betekent naYef gezegd enkel: iets nieuws kunnen uitdruk-
ken in de taal van iets ouds, bekends

bv 'ik maak het slecht'-ZO'n oordeel vooronderstelt een grote en

laatverkregen neutraliteit van de observator-: de naYeve mens zegt
altijd: dat en dat zorgt ervoor, dat ik het slecht maak-zijn slecht-        I
maken wordt hem pas duidelijk, als hij een reden ziet om het slecht te
maken...

Dat is wat ik het gebrek aan blologie noem: een tekst als tekst
kunnen aflezen, zonder daarin als inmenging een interpretatie aan te

brengen, is de pas als allerlaatste verkregen vorm van innerlijke erva-              0
ring'-misschien een nauwelijks mogelijke... 56
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Het is het onfilosofische ideaal van een filosofie, voor welke ook de kleinste trilling en
het futielste gerucht niet onbenoembaar zouden blijven; het is tegelijkertijd de mis-
schien nauwelijks mogelijke filosofie omdat haar fijnstgespannen strikken al de inter-

pretatie vormen die het onbenoembare moet laten ontsnappen. Het is uit het traject,

dat bij Nietzsche de interpretatie-van-de-interpretatie doorloopt terug naar de tekst,

naar een tekst nog v66r alle verwoording, de spannendste episode, bijna een moment-

opname: zij bewaart de specificiteit van de ervaring in het ogenblik vlak voordat zij
sjabloon wordt. Niet toevallig heeft deze episode, die aan haar beginpunt ook bij
Nietzsche als oudere tijdgenoot van de Nederlandse Tachtigers het verzet articuleert

0          tegen het afsterven en het teloorgaan van het allerbijzonderste in de veralgemening

door de taal, haar parallel bij de jonge Ter Braak. In de taalfilosofie van de jonge Ter

Braak staa»met onmiskenbaar tragische ondertoon-de aanvaarding van deze te-
loorgang op de agenda, een aanvaarding die tragisch is zolang zij een dialectische

herinnering aan wat teloorgaat wil behouden. Vervangt men in sommige passages van

              Ter Braaks vroege essay Ondergangde term 'passie' door het begrip 'innerlijke erva-

ring' ('een misschien nauwelijks mogelijke..'), dan heeft men lang voordat Ter Braak

zijn Nietzsche werkelijk las, al bijna een fragment van Nietzsche onder ogen:

Hoe men zich de mysterien van het eerste ontwaken der taal ook
voorstelt: van den beginne beweegt het woord zich tussen de polen van
passie en verkeersbehoefte. (..) De veralgemening betekent ook de
verzwakking van het pathos. Het woord, dat levensvatbaarheid toont

als massawoord, verliest zijn uitzonderingswaarde en verbleekt tot
communicatiemiddel. Niet langer hijgt het naar gemeenschap, het is

'gemeenschap: het is vernederd tot dienstbaarheid aan het verkeer (..).
Het verkeerswoord heeft de taak te verbinden; maar het verbindt
slechts wat zich niet verzet. Zodra de passie zich van het woord meester

maakt, herleeft ook de verwijdering en het wederzijds wanbegrip; zo-
dra het woord met de energie van het gevoel geladen is, doet het zijn
functie als communicatiemiddel te kort.

I                           Hetenergieloze is het verbindende. Hetgepassioneerde is het schei-

dende. De tragedie: de gematigden verstaan elkaar, de hartstochtelijken
niet..„57
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De antinomielin uit het essay 'Ondergang' van 1927-'passie' tegenover 'verkeers-

behoefte'; de 'innerlijke ervaring' tegenover de 'verstaanbaarheid' bij Nietzschess-

zullen in Het Carnaval der Burgers als het begrippenpaar van de 'illusie' tegenover de

'verstening' terugkeren. Dat Ter Braak in Politicus zonder Partij de verwijzing naar de
slotzin van het aforisme uit Jenseits ('Gesetzt, daE (..)-nun, um so besser.-') on-       0
middellijk vooraf laat gaan door het compliment aan Nietzsche, 'dat hij voor het
Medusa-effect der woorden uitweek'. en dus de 'verstening' ontliep 'door voor zijn
vrienden genuanceerd te schrijven's' maakt van deze hele passage een ingewikkelde

zel fverwijzing, waarin de categorie van de'nuance' wordt opgewaardeerd. Het behoort
tot de moeilijk resumeerbare eigenzinnigheid van de vroege taaltheoreticus Ter Braak,            0
dat de 'nuancering' van het dichterlijke woord het taalsociologisch tegen de verkeers-

taal moet afleggen. Dat is de 'ondergang', die in de titel van het grote essay uit 1927

over 'Persoonlijkheid en Woord' werd bedoeld: 'de ondergang van het onbeweeglijk

dichterlijk woord in de beweeglijke verkeerstaal, het steeds wisselend product van
passie en verstaanbaarheid, waarin voor de nuance ener persoonlijke orde geen plaats          0
is....'60 Waar Ter Braak zich met een zeker grootburgerlijk air bewust zal blijven van

wat hij  nog in het voorjaar van  1939 het 'conservatieve karakter van  de  taal'  zal

noemen,61 de zekerheid dat de taal voorsubjectieve stembuigingen eerder ontoeganke-
lijk is, maakt de aan Nietzsche toegezwaaide lof een regelrechte uitzondering, waar-
rond een aura van geluk zweeft

over de moeilijkste dingen spreken, alsof geen cultuurstof die dingen
bedekte; adem en gebaren der spreektaal verzoenen met de nood-
zakelijke eigen luxe der schrijftaal; nergens aan stijve termen met hun

belachelijke pretentie van 'juistheid' kleven, de paradox aanvaarden als
het woordenspel, waarmee de vriend zich in klanken en tekens van          0
onuitputtelijke veelvoudigheid aan ons meedeelt (..).62

Enzovoort,-de reeks omschrijvingen, waarmee Ter Braak hier, aan het eind van het
hoofdstuk Nietzsche contra Freud uit Politicus zonder Partij, het raadsel Nietzsche

probeert te omcirkelen lijkt zelf van een onuitputtelijke veelvoudigheid en wil mar         0

niet stoppen:
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juistheid in de onverzoenlijkste vorm slechts eisen van hen, die geen
andere middelen hebben om zich 'waar te maken'; het verwijt van
duisterheid enerzijds en vulgariteit anderzijds accepteren als de enig
'juiste' diagnose, waartoe een beurtelings onverfijnd en oververfijnd

0               publiek het kan brengen.

Hoe het timbre van een schrijver thuis te brengen en hem te laten figureren binnen de

termen van een eigen schriftuur, die tot voor kort geen midden kende tussen de
hartstochtioze ordentelijkheid  van het al te goed verstaanbare en het ra ffinement van

0        de verfijndste nuance, waarvan de mededeelzaamheid niet uitkomt boven een 'ont-

lopen van de woordlozestilte, die alle nuancezou oplossen. ...'P' Nietzsche lijktalsmet
schaatsenrijdersgratie de wakken en klippen van deze antinomieen te 'nemen':

prijs stellen op intelligentie tegenover de principieel dommen, lachen
om de subtiliteiten der intelligentie tegenover de principieel intelligen-
ten; nooit het'hogere', het'diepere' of de'geest' inschakelen, zolang de

oppervlakte volstaat, de oppervlakte en de 'stof' alleen verloochenen
ten overstaan van algemeen ontwikkelden en stofaanbidders; de be-

grippen gezondheid en ziekte losmaken van de gezonden en zieken, die

                   op deaardbodem metdie benamingen rondlopen of doodstilliggen....65

Of heeft Ter Braak hieral deschaatsen van Nietzscheondergebonden en schrij ft hij zijn

eigen figuren? Wordt niet het tussengebied tussen de antinomieen berijdbaaren is dat
niet hEt politieke bij uitstek aan de Politicus zonder Partijl Heeft zich omwille daarvan

niet een kleine verschuiving in waarden binnen Ter Braaks waardenhierarchie moeten

voordoen? En maakte die zich niet al bemerkbaar toen Ter Braak in diezelfde brief,
waarin hij van zijn 'schok' door de lectuur van Nietzsches Jenseits von Gut und Buse

repte, daaraan met voor Du Perron onmiskenbaar veelzeggende bijklanken toevoegde:
'Nietzsche is hier toch wel de absoluut ideale combinatie van denker en dichter' ?66 Hoe

clichdmatig deze op 9 april 1931 neergeschreven indruk ook was, hij registreert ook

0         meteen een schok in het coisrdinatenstelsel van zijn schrijven, een verschuiving van
termen.-De dichter wordt van deze wereld.
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HET MEDUSA-HOOFD EN DE 'WIL TOT MACHT' ALS
INTERPRETATIE

Dat overigens Nietzsche 'voor het Medusa-effect der woorden uitweek, zoals Ter

Braak-kort hiervoor geciteerd-meende te weten, is een veel hardere en veel raadsel-             0

achtigere feitelijkheid dan zoals zij in deze nog sierlijke metafoor verschijnt. Die, let
wel, tegelijkertijd een niet-metafoor is, een afwezigheid-die als zodanig moet dienst

doen om een effect, dat Nietzsches woorden niet hebben, te suggereren in de gedaante

van een niet optredend metaforisch effect. Maar het is letterlijk en veel dramatischer

zo, dat Nietzsche voorhet uiteindelijk formulerenenop papierzetten van zijngedachte           0
van de Eeuwige Terugkeer terugdeinsde als was de Wiederkunftslehre het Medusa-

hoofd zelf. In aantekeningen voor het vierde en laatste deel van Also sprach Zarathu-
stra, vana f herfst i884, duiken op een aantal plaatsen notities opals: 'sprach alles noch

Ein Mal (wiederkehrend wie das Medusen-Haupt', of: 'In Zarathustra 4: der grosse

Gedanke als Medusenhaupt alle Zuge der Welt werden starr, ein gefrorener Todes-        
kampf, of ten slotte: 'Siebente Einsamkeit-zuletzt 'Medusenhaupt'. (c. 40 Seiten)'.6;

Het zijn notities die erop wijzen dat Nietzsche minstens het welomschreven plan
heeft gehad om op een concrete plek in de opbouw van Zarathustra deel IV en met een

omvang van veertig bladzijden het hoofd van Medusa emblematisch te laten instaan

voor de gedachte van de Eeuwige Terugkeer-Maarwie de in 1885 door
Nietzsche in           

eigen beheer uitgegeven definitieve tekst van Zarathustra IV raadpleegt, kan nergens
een spoor van deze Medusa of haar hoofd vinden, evenmin trouwens als van een

positie f en ronduit geformuleerde these van de Eeuwige Terugkeer zel f. En de afwezig-
heid van ook maar iets in Zarathustra IV, dat met de'Medusa-notities' correspondeert,
maakt 'het Medusa-effect der woorden', waarvoor zoals Ter Braak zegt, Nietzsche
' uitweele, sprekender, raadselachtiger. Want het is onwaarschijnlijk, dat Ter Braak dit
kleine complex van Medusa-notities heeft gekend.6, De coincidentie is frappant; maar

is het anderzijds verwonderlijk, dat hier deze koningin en zuster der Gorgonen zich

bijna vanzelf opdringt aan een auteur, wiens eerdere boek Het Camaval der Burgers
meteen in zijn aanhef van zichzelf zei: 'het credo van deze regels [isl geboren tussen de

verstening en de illusie'P' Tegen de betoverende grijns van de verstening heeft zijn,        0
overigens tegelijk heel selectieve-in de verdeling van enthousiasme en afwijzing

selectieve-Nietzsche-lectuur Ter Braak minstens tijdelijk immuner gemaakt. En uit

zijn enthousiasme voor Nietzsche heeft Ter Braak zekeraanvankelijk juist Also sprach
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Zarathustra, dat in de Medusa-gedachte van de 'Ewige Wiederkehr' had moeten

uitmonden, zorgvuldig buitengesloten. Hij noemde die Wederkeer bij herhaling

'theosophie'.m
Maar ook als men, de profetische toon ervan indachtig, Also sprach Zarathustra als

0           het leerstellige centrum van Nietzsches denken zou willen nemen, dan nog met des te

meer reden geldt dus, dat Nietzsche 'voor het Medusa-effect der woorden uitweek'

wanneer daarmee de versteende codificering van een leer is bedoeld. Even afgezien nu
van Ter Braaks'theosofische' Zarathustra, bestaat er een niet minder dan verbluffende

ondergrondse verwantschap tussen dit'uitwijken voorMedusa-effecten' enerzijds, dat

0       Ter Braak voor Nietzsches stijl van filosoferen karakteristiek vond en de anti-leer-

stellige leeswijze anderzijds zoals die in de afgelopen decennia vooral in Frankrijk en
Italia tegenover Nietzsches schriftuur als een soort lopend vuurwerk tot ontwikkeling
is gekomen.11 En soms lijkt onrechtstreeksen onverwachtde moderniteitvan Ter Braak

bij de Bitsen van dat vuurwerk eerderop te lichten dan door reconstructie van wat zijn

0         werk te beweren heeft.-Die anti-leerstellige leeswijze had als chronologisch begin-

punt het VIIe filosofisch Colloquium van Royaumont, dat van 4 tot 8 juli 1964 werd

gehouden, en waar Gilles Deleuze op de slotdag er bij wijze van conclusie aan her-

innerde, dat 'in geen enkele gepubliceerde tekst van Nietzsche de Eeuwige Terugkeer

onderwerp is van een formeel of 'definitief' expose. Hij wordt enkel aangekondigd,

           voorvoeld, vol huivering of extase En als men de twee belangrijkste teksten in Zara-

thustrabekijktdieerbetrekking ophebben, Vom Gesicht undRathselen DerGenesen-

de, danzietmen datdezeaankondigingen dit voorgevoel zich steeds onderdramatische

omstandigheden voordoen, maardatzij niets tot uitdrukkingbrengen van dedieperlig-
gende inhoud van deze 'opperstegedachte':2 Het is alleen Zarathustra's dwerg, dieeen

              dan ook nog parodistisch-simplificerende flard ervan te berde brengt ('Alle waarheid is

krom, de tijd zelf iseen cirkel')endoorZarathustra ophoongetrakteerd wordt; hetzijn
alleen Zarathustra's dieren, die uit wat hij in zeven dagen moest vervullen, meteen het

mechanisch gedoedel van een orgeldeuntje hebben gefabriekt; en zij houden een

exegetische samenspraak over de Wiederkun fisiehre, waarbij Zarathustra in slaap lijkt
te zijn gesukkeld. 'De slang en de adelaar echter eerden, toen ze hem in zulk een

zwijgzaamheid vonden, de grote stilte rondom hem en maakten zich behoedzaam uit

de voeten:73 Overigens zou Ter Braak later met de hem kenmerkende generositeit die
vaak de motor achter zijn scherpzinnigheid was, de voor hem onpruimbare Zarathu-

stra-kant in Nietzsches mythomanie en daarmee de
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'dubbelzinnigheid', voortkomend uit het spel met de mythe (Zarathu-
stra) als tegenspel van de psychologie (Voltaire, Chamfort, Galiani e.a.)

weer gaan herwaarderen als

niet weg te nemen uit Nietzsche's persoonlijkheid, zonder dat men van
zijn revolutionnaire optreden een caricatuur maakt.74

Maar deze herwaardering van 'Zarathustra' als een binnen een compleet Nietzsche-

beeld onmisbarepool krijgt pas vele jaren na het lees-rapport uit PoJiticuszonder Partij             0
haar beslag. Die herwaardering stamt uit een in februari 1938 in Groot-Nederland

gepubliceerde recensie van Erich R Podachs Friedrich Nietzsche und Lou SalomE In
Politicus had hij vooral herinnerd aan een poging om, tien jaar vddr de hem vieugels

gevende ontdekking van Jenseits von Gut undBOse, al eenseerder Nietzsches Zarathu-
stra te lezen: 'ik was even over de twintig en begreep er geen woord van,

zonder       
daarvoor overigens naar behoren te durven uitkomen'.a En hij had zijn lezers ver-

zekerd, dat ze bij hem nog altijd geen 'buitensporige adoratie' voor deze 'Zarathustra'
zouden kunnen vinden, want hij onderging dat werk ook nu nog'als een gedeeltelijke
kwelling'.76 Het mag de soms naar geborneerdheid neigende insensibiliteit van Ter
Braaks Pojiticus tekenen, dat hij Nietzsche als schrijver van

Zarathustra ziet                      

als niet meer dan een dichter van philosophische problemen, terwijl hij
juist in zijn beste werken de dichters en philosophen het recht ont-
neemt hem met hun voorbarige betuttelingen te etiquetteren.77

Het is in het licht van de essayistiek van de allervroegste Ter Braak even tekenend,dat           0

de zelfmythologisering van Nietzsche dankzij de documenten van Podach pas weer in
het vizier komt om element te worden in een levende fysionomie, wanneer zij in

verband is gebracht met Nietzsches vereenzaming als 'zieke' tegenover het gezonde

vooruitgangsoptimisme van zijn tijd: als een man, 'die aan zijn mythen de macht

ontleendeomzijn eenzaamheidin deeeuwdergemeenzaamheidvan devooruitgang te            il
kunnen dragen'.7'Enpas wanneer Ter Braakin deze relatief late tekst over Nietzsche de

duister-heroischeen'soldatesk-poetische' Zarathustra-kant in een en dezel fde persoon
ziet belichaamd als de veel lichtere Voltaire-kant: Nietzsche als voortzetting en be-

104                                        4D



kroning van het Verlichtingsdenken, lijkt hij vanuit die als eenheid o f als twee-eenheid

herontdekte Nietzsche ook diens stijl als iets anders te herwaarderen dan als alleen

maar een 'stijl voor vrienden':

0            naarmate men de mythe in het leven van Nietzsche duidelijker leert
aanwijzen, komt men met groter genegenheid en bewondering terug
tot zijn stijl. waardoor de 'dubbelzinnigheid' Voltaire-Zarathustra de

bevrijdende 'dubbelzinnigheid' par excellence is geworden.3

0           En alsof hij nu het fundamentele karakter van die stijl pas werkelijk op het spoor is
gekomen, vervolgt Ter Braak in een terminologie, die de taal van Het Carnaval der

Burgers en de beide voorafgaande essays Ondergang en Het Schone Masker lijkt te
willen hernemen, inclusief de daarin nog heersende kale onherleidbaarheid van de

begripstegenstellingen; de'stijl' veeleer als splitsing en verscheurdheiddan als harmo-

nie. Het laat zich lezen als 'andere' terugblik op de leerjaren v66r Politicus zonder

Partij, waarbij het in het voorbijgaan vallende trefwoord van het 'risico'S° openlijk
verwijst naar het Ddmasqui der Schoonheid:

Nietzsche losmaken van zijn'dubbelzinnigheid' betekent hem beroven

          van zijn geur en smaak, van zijn risico; de tekens, waarin hij zich
uitdrukte en die samen zijn stijl uitmaken, zijn immers de taaltekens
van twee werelden, de rationele en de irrationele, globaal gezegd; van

die beide werelden was hij, omdat hij hun doelstellingen niet meer
gelovig kon aanvaarden, afgestorven, terwijl hij in beide tevens nog
intens leefde, omdat hij door geboorte, opvoeding, milieu, kortom: door
alles wat ons tot sociale wezens maakt, deel bleef hebben bdn die twee

werelden; beurtelings moesten humanistisch-rationalistische en solda-
tesk-poetische termen dienen als masker voor de 'afgrond', voor de
tragedie, die in een niet tot de oude termen te herleiden wereldbeeld
besloten ligt.st

Een 'afgrond': zo had Nietzsche kort na de voltooiing van de eerste drie 'bedrijven'
ervan, zijn Zarathustra genoemd in een brief van 22 februari 1884 aan Erwin Rohde:

'Het is een soort afgrond van de toekomst, iets huiveringwekkends, vooral in zijn
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gelukzaligheid. Alles erin is van mijzelf, zonder voorbeeld, vergelijkingspunt voor-

lopers (..).' En verwonderlijk is dat Nietzsche zijn met verkondigingspathos zo beladen

hoofdwerk Zarathustra-dat wel het vijfde Evangelie is genoemd-in diezelfde brief
aan Rohde vooral om zijn stijltechnisch ra ffinement aanprijst, datzichtbaarzou zijn tot
in dekeuze van deklinkers en een spellaatzien met'symmetrieen van allerlei soort en              

een wegspringen over en spotten met deze symmetrieen:s' De soms bevreemdende

aandrang, waarmee Nietzsche zijn lezers meer dan aan een speculatieve inhoud er-

achter, bindt aan de materialiteit van een tekst, aan een klinkende oppervlakte van
assonantie en ritme, heeft met de anti-metafysische teneur van zijn denken evenwel
alles te maken. En Ter Braak was minder ver dan Gomperts suggereert van de niet als             0

'positiviteit' te formuleren kern daarvan verwijderd, toen hij zich erover verwonderde

van Nietzsches betoog en argumenten zo weinig te onthouden.g

De gecompliceerde verhouding die er tussen Also sprach Zarathustra en de on-

middellijk voorafgaande geschriften als Morgenrote en Die frohliche Wissenschaft

bestaat, heeft Nietzsche zo gekarakteriseerd, dat die twee werken bijna per regel als         I
inleiding, voorbereiding en commentaar op Zarathustra kunnen worden gelezen. Het
geeft hem in een brief van 7 april 1884 aan Franz Overbeck de minstens voor 81010gen

verbluffende formulering in de pen, dat hij-en hij noemt dit een'feit'-het commen-
taar voorde tekstheeftgemaakt.s+ En mogelijk moet ook ons, Ter Braak-filologen in de
allereerste plaats, dit feit-dat de chronologische opeenvolging van tekst en inter-

pretatie als het ware'omstulpt'-bedacht maken en gespitst doen zijn op ingewikkelde
omkeringen tussen grondtekst, uitleg en de vele varierende omspelingen ervan. Men
kan de conceptie van de dichterlijkheid en burgerlijkheid in Het Carnaval der Burgers
ook als het commentaar lezen dat voorafgaat aan een latere grondtekst.-Midden in
het verslag, dat Ter Braak in Politicus zonder Partij van zijn ingrijpende lectuur van
Nietzsche geeft, staat in achteloos-huiselijke stenogrammen een aantal voor Ter      I
Braaks doen buitengewoon poetische beweringen, die bijna als een advies te lezen

vallen om van alle naspeuring naar de door Nietzsche in hem veroorzaakte metamor fo-
ses af te zien. Men zou er gemakkelijk overheen lezen; maar juist in hun bijna te

alledaagse onnadrukkelijkheid bevatten ze de quintessens van wat Ter Braak alleen

quasi-terloops in langszwierende zinsfragmenten als zijn poetica heeft geformuleerd,             0
die een poatica is zonder vaste beginselen en zonder plechtstatigheid. Het behoort tot
de onformuleerbaarheid ervan, dat zij geen andere leerstelligheid kent dan de in een
toevallige wending van het moment vastgehouden onformuleerbaarheid zelf. Wat ik
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citeer staat kort na de doorGomperts zo averechts uitgelegde bekentenis van Ter Braak
dat hij van Nietzsches betoog en argumenten zo weinig onthield. Het behoort tot het

eigene van Ter Braaks schriftuur, dat hij het volle pond van zijn bewondering in een
vorm lijkt te geven, die bijna in een niet-hommage dreigt om te slaan. Die passages in

0            de tekst hebben bij Ter Braakde grootsteemfase, waarbij de lezeraankomt vlak voordat

zij tot damp vervluchtigen. De bij Ter Braak zo talrijke drie of vier puntjes houden van

die vervluchtiging de gestiek vast. Bijna had hij de invloed van Nietzsche geheel
onzichtbaar gemaakt:

0 nooit profiteert Nietzsche van zijn analyse, hij gaat verder, alsof er niets

gebeurd was en vindt misschien morgen het ontsluierde geheim weer
als geheim terug. Juist daardoor kon ik hem niet meer loslaten; deze
methode van volkomen fair play tegenover de geheimen maakte mij

langzamerhand poreus; al vergetend zoog ik Nietzsche in mij op, ieder

'argument' voor zijn Umwertung aUer Werte achteloos verliezend
zoals ik het achteloos had ontvangen... om mijzelf ten slotte terug te
vinden als iemand, die een nuance, een kleine, maar beslissende nuance
veranderd was. V66r Nietzsche: Het Carnaval der Burgers, nd Nietz-
sche: dit boek; de grote veranderingen in ons zijn wellicht bijna on-
zichtbaar....85

Het gebruik, als was het een categorie, van het woord 'nuance' valt op, kernbegrip uit
Ter Braaks vroegste esthetica, waarnaar het hier ongetwijfeld verwijst; de grote veran-

deringen vallen op, die 'wellicht bijna onzichtbaar' zijn en hun door een streng beeld-

verbod opgelegde onzichtbaarheid alleen garandeert het behoud van die beslissende

nuance.-Misschien ook m6estenze zo onzichtbaarmogelijkgehouden worden, om de

idiosyncratische reacties van Ter Braaks subjectiviteit-zijn reactie op Nietzsche-in
al hun zuiverheid a fgesplitst te houden van elke verarmende objectivering in de slechte

algemeenheid die 'taal' heet. Psychologische waarheid en artistieke waarde gingen
voor Nietzsche schuil in het allerkleinste, in de nuance die tegen Wagner, in de nuance

0               die tegen het idealistische denksysteem, in de nuancedie tegen het'Gesamtkunstwerk'
wordt ingebracht: 'wee mij ! ik ben een nuance', zo heeft Nietzsche zichzelf ten opzichte
van Wagner gekarakteriseerd.  Van die nuancering is het afzonderlijke aforisme de

filsosofische vorm bij uitstek.-Maarer lijkt meer aan de hand: alsof de huivering van
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de herkenning ook voortkwam uit de ervaring bij Ter Braak van een vergelijkbare

'afgrond' als die Nietzsche ertoe gedreven had om beurtelings humanistisch-rationa-

listische en soldatesk-poetische termen te laten dienen als masker voor die a fgrond, als

bemanteling voor een niet tot gangbare termen te herleiden tragedie van de individua-
liteit. Zo staat het er jaren later, in het Groot-Nederland opstel uit 1938 Nietzsche de             0
Dubbelzinnige, waarin Ter Braak op grond van biografische documenten de Zarathu-

stra-kant van Nietzsche min of meer rehabiliteert: de dichterlijke Nietzsche, de diony-
sische Nietzsche, de Nietzsche van het 'Nur Narr! Nur Dichter!' uit de Dionysos-
Dithyramben. Maar was niet al het dichter-hoofdstuk uit Het Carnaval der Burgers

vlak na zijn begin met het lege zwaluw-lucifersdoosje in een afgrond naast de ervaring               I
en bijna achter de taal uitgemond 7

Over het object heen ijlden zijngedachten naareenafgrond, verlost van
de zwaartekracht van het bestaan: 'Toen ik nog een kind was, men ik

nogeen kind was... ikstreeklucifers af voor mijngenoegen, ondanks de                       
vermaningen van de keukenmeid... het krakend in- en uitschuiven van
het doosje drong  tot mij  door...' En verder, en verder.  Naar een  a f-
grond.87

De splitsing, door Ter Braak niet zonder een element van afweer binnen het werk van

Nietzsche aangebracht, verloopt aanvankelijk precies langs het breukvlak, dat zich in
de laatste aforismen van Sanctus Januarius al aftekent-Vita femina, Der sterbende

Sokrates, Das gr te Schwergewidit en Indpit tragoedia--en waar Zarathustra be-

gint. Het is duidelijk, dat Ter Braak de beslissende sprong in het ongewisse van een
andere creativiteit en een andere taal A la Zarathustra, nadat met Morgenr8te en Die
frahliche Wissenschaft de Verlichting over haar eigen troostende idealen was 'auf-         I

gekldrt', niet waagt. Dat is de andere, de bij-betekenis van zijn formule, dat de grote

veranderingen in ons wellicht bijna onzichtbaar zijn. Het betekent niet alleen dat op
het schip Argo van de literatuurgeschiedenis en in concreto dat van Ter Braaks schrij-

versontwikkeling de rol van Nietzsche die van een halve verstekeling is gebleven.
In haar uitkomsten blij ft Ter Braaks door hemzel f'pathologisch' genoemde lectuur                 I

van Nietzsche als door een weigering achter bij het perspectief, dat zich voor Nietzsche

na de deconstructie van alle metafysica had geopend. juist die weigering zelf echter

moet-anders dan Gomperts wil-met nietzscheaanse ogen worden gelezen en niet als
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uitvloeisel van een verkeerde lezing van Nietzsche worden misverstaan: zij vormt als
weigering het concrete tegenbeeld van onmogelijke verlokkingen in Nietzsches tex-

tuur zelf. Een bijkomende impuls tot die weigering ging uit van de eigentijdse histori-
sche stormwind, die, opstekend in de eerste helft van de jaren dertig, Ter Braak ertoe

          noopte nog met terugwerkende kracht alle zeilen van zijn denken te verzetten en zo
mogelijk de beletteringen daarop te herzien. Dat heeft voor de status die achteraf Het

Carnaval der Burgers--en met name de exemplarische gestalte van de 'dichter' daar-

binnen-in het hele werk is gaan innemen, een bijna copernicaanse verschuiving
opgeleverd. waarin de ene tekst de andere herschreef en de andere zijn eenduidigheid

0     pas krijgt als effect van een verminderde meerduidigheid elders.-Daarover later

uitvoeriger. De kortgesloten en eenzijdige lezing door Ter Braak van dat ene, alleen

schijnbaar toevalligeaforisme uit Jenseits von Gut und Boseisook demoedwil vaneen

afgekapte, gecoupeerde receptie van hetlatere werk van Nietzsche. En ook wanneer het

geen moedwil was, hee ft hethier tussen teksten heersende misverstand een objectieve-

re lading dan die van een gebrekkig begrip.
In de chronologie van hun ontstaan niet zo ver af staand van de aforismen uit

/enseits von Gut und Buse, dat in juni 1885 in Sils-Maria als sluitstuk zijn Vorrede

meekreeg ('Veronderstelddat de waarheid een vrouw is-hoe dani), bevinden zich in

de nalatenschap van Nietzsche aantekeningen uit de periode kort daarna, vanaf herfst

I           1885, diehet onzeker lijkende spiegelgevecht tussen tekst en interpretatie drastisch en

definitief beslechten. Hetlooptuitinhetemfatisch te noemen voordeel vaneen'pathos
van de interpretatie'.SS Daarin verdwijnt elk voorafgaand bestaan van een 'tekst', dat
zekertothalverwege hetomstreden a forisme 22 door deoude filoloogin Nietzsche nog

was meegedacht, waarna de afwijkende interpretatie vanuit de voorzichtig geopperde

         'wil
tot macht'-als-alleen-nog-interpretatie de tekst verdonkeremaant. Twee opeen-

volgende fragmenten uit genoemde aantekeningen verduidelijken dezelfde vernieti-

ging van de-metafysische-tussenruimte tussen 'natuur' en'uitleg' veel drastischer.

De 'uitleg' is 'natuur' en omgekeerd:

'Doel en middel' als duiding  1   (njet als feitelijkheid)
O             'Oorzaak en effect' als duiding

 
alles in de zin van een

'Subject en object' als duiding wil tot macht
'Doen en lijden'
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('Ding an sich en verschijning') als duiding en in hoeverre misschien
noodzakeJijke duidingen 7 (als 'gericht op zel fbehoud')

En onmiddellijk aansluitend:

De wil tot macht interpreteert bij de vorming van een orgaan gaat het
om een interpretatie; hij grenst af, bepaalt gradaties, machtsonder-
scheiden. Simpele machtsonderscheiden zouden zich nog niet als zoda-
nig kunnen voelen: er moet een groeien-willend iets zijn, dat ieder

andergroeien-willend iets op zijn waarde interpreteert. (..) In waarheid                    I
isinterpretatieeenmiddelzeLE omiets meester te worden. (Hetorgani-
sche proces heeft een permanent interpreteren als vooronderstelling.h9

De haakjes sluiten zich niet als wilden ook die de eindeloosheid van een proces

openhouden, dat opgeen enkele a fsluitbaarheid of referentie meerstuit
behalvedan op               

een keten van nieuwe'betekeningen', van nieuwe maskerades boven een afgrondelijk
niets, dat geen andere tekst dan die van deze nieuwe maskerades zelf oplevert:

Men mag niet vragen: 'wie interpreteert er dan?' maar het interprete-
ren zel£ als een vorm van de wil tot macht, bestaat (maar niet als een
'zijn', maar als een proces, een worden) als een affect.'°

Nietzsche onttroont zo ook het 'wie', dat/die interpreteert. In een later fragment: 'Is
het ten slotte nodig om de interpretator nog achter de interpretatie te zetten 7 Dat is al

poezie, hypothese."1 Nietzsche erkent van geen enkel interpreterend subject de auto-

riteit, erkent de interpretatie alleen als een misschien wel 'neutraal' wordingsproces,
dat subjectloos is enerzijds en anderzijds geen referent meer heeft in enigerlei tekst.

Het bestaat, zelfs zonder te 'zijn'. En de beweging van het interpreteren zelf in zijn
neutraliteit moet evenmin versleten worden voor een middel tot kennis, voor een
instrument waarover het denken zou beschikken om de wereld te denken. De wereld is

geen object van interpretatie, evenmin als het de interpretatie toekomt buiten zich een            I

object te scheppen, waarvan zij zich zou kunnen onderscheiden. De wereld: de on-

eindigheid van het interpreteren--en vice versa.': Moeilijk te zeggen of deze op niets
eigenlijks en op niets zegbaars te reduceren omwenteling in en van het denken-
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daarvan is het beroemde Jenseits-aforisme een van de talige epicentra-uiteindelijk
niet dichter staat bij Ter Braaks Nietzsche-van-eigen-vinding dan Gomperts wil aan-
nemen: een Nietzsche van de nuance en niet van het resultaat. Zeker raakt Gomperts'
eigen uitleg, dat Nietzsche aan zijn stelling 'tekst is iets anders dan interpretatie'

0                  rigoreus vasthoudt,e de uiteindelijke teneur en de denkbeweging vandit a forisme juist
niet-met het verschil van een beslissende nuance. Ook hier immers breekt Nietzsche

in principe al met het nog vanuit een 'subject' redenerende idee, als zou, zo Gomperts,
'er geen andere waarheid [zijn] dan een interpretatie, een beschrijving, een bruikbare
samenvatting van verschijnselen'.94 Ook het 'welnu, des te beter', waarmee aforisme

                22 uit Jenseits von Gut und Bose besluit, liquideert de in 8101ogisch opzicht geponeer-

de, in filosofisch opzicht gewraakte dichotomie tussen interpretatie en de door de

interpretatie ervan vervangen grondtekst. Zo heft het aforisme bij de lectuur ervan

zichzelf op-het verdampt.
Ideaaltoestand van een lectuur en een geschiedenis, die meteen al voorvallen kent

als hun eigen interpretatie, zonder voor en na. Was dat de 'zin' van Ter Braaks

raadselspreuk met betrekking tot Nietzsche, dat de grote veranderingen in ons wellicht

bijna onzichtbaar zijn 2

Maar op minstens vier terreinen zijn die veranderingen zichtbaar genoeg, zij het

ook niet binnen de idealiteit van de betekenis, maar verborgen in een vooraf-daaraan.
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4

OVER ENKELE MOTIEVEN BIJ TER BRAAK EN
HUN VERBORGEN NIETZSCHEAANS STEMPEL

ACHTER DE SCHERMEN EN IN DE HADES

NIETZ SCHE IS IN TER BRAAKS werkeen ruimte v66r alle schriftuur komen bezetten.

Juist tot de sfeer voorafgaand aan de tastende articulaties van het denken, voorafgaand              I
aan het register waarin zal worden verdergedacht en verdergeschreven, horen in Ter

Braaks werk-en in zijn brieven-de nadrukkelijk-onnadrukkelijke plekken, waarniet
zozeer Nietzsches ideeenwereld aan de orde is, die zich ook moeilijk laat 'represente-
ren', maar iets geheel anders.-Iets wat van die ideeenwereld voorwaarde en vlucht-
punt is; en iets wat zo, tussen Ter Braak en Nietzsche in, het spoor vormt van een

historische onherhaalbaarheid. Het bewustzijn van die onherhaalbaarheid omgeeft in
Ter Braaks werk de naam Nietzsche met een merkwaardig aureool. Ter Braak doet ook

geen moeitehetgeheimdaarvan rechtstreeks, op het niveau van deinhoud, teontsluie-

ren; Als iets geheims wordt het juist door de overgang naar het domein van het

uitdrukkingsloze, en daarachter dat van het zwijgen, gemarkeerd. De naam van Nietz-

sche en de begripsmatige 'stomheid' van het zwijgen zijn in Ter Braaks denken daar

met elkaar gecontanimeerd, waar, als was het in haar utopische grensgebied, de schrif-

tuur overgaat in een iegens de noodlottigheden van de taal ingebracht 'neen'.1 Wan-

neer  op een colloquium  in  1977  de late Roland Barthes gevraagd wordt  naar  de

verhouding van de tekst en de schriftuur tot wat erin mogelijk noodzakelijkerwijs

wordt verzwegen, dan ziet men hem zich terecht opmaken voor een gedetailleerd en          I
complex antwoord. Elementen daaruit mogen hier fungeren als blazoen o f als leidraad

bij hetopsporen van soortgelijkethema's in of aan de rand van het werk van Ter Braak,

die daar echter al op de schreef van het onverwoorde balanceren en misschien al eerder

'gebaren' zijn Opvallend is, dat ook bij Barthes juist in dit verband tot tweemaal toe in

een nadrukkelijke zin naar Nietzsche wordt verwezen.

'In de eerste plaats', zo begint Barthes zijn commentaar op de vraag of
het mogelijk is, dat een tekst alles zegt-:
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als bepaalde teksten die wij lezen de indruk maken, heel grof en heel
empirisch gesproken, alles te zeggen, dan lijkt het me bij deze teksten
geproduceerd door het'alles zeggen' om slechte teksten te gaan. Onder
slecht alles te verstaan wat u maar wilt: vervelend, strijdbaar, on-

0                    waarschijnlijk, laat ons zeggen dat het teksten zijn die juist als teksten

ongeloofwaardig zijn (..). De schriftuur is dus niet van de orde van het
'alles zeggen'. Maar tegelijk lijkt ze mij niet van de orde van het 'iets
zeggen', zij is niet van de orde van de boodschap. Door de theorie van de
tekst zoals die sedert tien jaar bestaat is dit punt heel goed opgehelderd,

0                      heel goed geformuleerd: de schriftuur zegt niet iets, rekent het ook niet
tot haar taak 6m iets te zeggen, met als resultaat dat we overduidelijk
een uiterst moeilijk, zo niet onmogelijk te definieren statuut van de
schriftuur naderen, immers zij zegt niet niets, zij zegt niet iets en zij
zegt niet alles. (..) Men bevindt zich zo in een regio, die op een proviso-
rische manier als onmogelijk kan worden aangemerkt; ik zou het zo
willen uitdrukken, dat de schriftuur tot de orde van het 'bijna iets'
zeggen behoort, en dat, als zij tot de orde behoort van het'bijna iets', dit
al in de richting voert van een volkomen nieuwe epistemologie, die
misschien gezocht moet worden vlak bij de regionen van het eerder
nietzscheaanse soort: bij een semiologie of, als men dit zo zeggen kan,
een tekstologie van de intensiteiten en niet van de boodschappen (.-).2

Dit zou niet zo uitvoerig hoeven worden geciteerd als niet de Ter Braak van na de

Nietzsche-lectuur-tijdens en na het schrijven van Politicus zonder Partij-in de
moeilijk te vatten dampkring van dit'bijna iets' zat ingesnoerd. Zonder veel omwegen

brengt Barthes, hierna verder improviserend, de categorie van het 'bijna iets' in
verband met de spitsvondige grammaticale mogelijkheden en onmogelijkheden, zoals

die binnen de middeleeuwse negatieve theologie, en daaraan voora f al door Thomas en

Augustinus werden uitgedacht: in de gedaante van een nomen innommabile, een
onnoembare naam-die van God. Het is de sluitsteen 6n de gapende opening van een

kosmologie, waarnaar de grammatica haar homologe model moet construeren: door

onder de grammaticale noemer van de 'onnoembaarheid' datgene wat onnoembaar

moet blijven tegelijk in en uit te sluiten. In de bewoording van Barthes is de uitkomst
daarvan een aporie
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Als God geen naam heeft, dus als men hem niet kan opsluiten in een

naam, is hij onnoembaar; maar dit 'onnoembaar' w6rdt de naam van

God, en men sluit zich dus op in een aporie. Om dat alles draait het bij de
schriftuur zo'n beetje (.-).1

En Barthes keert via de hierin al geimpliceerde categorieen van het verborgene en het
geheime terug naar Nietzsche en naar het door Nietzsche al in het vizier genomen

project van een vervallen-verklaring van het onderscheid tussen enerzijds de ver-

schijning en anderzijds iets dat het werkelijke zou zijn. Dit project wordt door Barthes

'moeilijk' en 'veelomvattend' genoemd.+ Het zou immers de heksentoer moeten vol-           0
brengen van een slechting van het verschil tussen interpretatie en tekst-tussen een op
de voorgrond gestelde 'schijnbare' wereld en een 'ware' wereld daarachter-slechting
dan wel in het medium zelf. de taal, die krachtens haar onverdrijfbare metafysische

tover dit verschil telkens weer instelt. En er is binnen de geldende grammatica, binnen

de 'rede' in de taal, aan die slechte tover geen ontsnappen, want ons geloof in de        
grammatica en ons vastgeketend-zijn aan de metafysica zijn met elkaar zo goed als
identiek, zozeer dat Nietzsche al had uitgeroepen:

De'rede' in de taal: 0, wat een bedriegerig oud vrouwspersoon! Ik ben

bang, dat wij niet van God af zullen komen, omdat wij nog in de
grammatica geloven...5

Het 'bijna iets' van Barthes' nietzscheaanse intensiteiten is de categorie van een al

fabelachtige grammatica, waarin het onderscheid tussen 'schijnbare' en 'ware' wereld

niet langer geldt-dat onderscheid, waarvan de flosofie-geschiedenis als de geschiede-
nis van een vergissing en een misverstand de geschiedenis van de langdurigste ver-        0
gissing en het langst durende misverstand is. Of al is geweest, want Nietzsche schrij ft
in Gotzen-Dsmmerung onder de titel 'Hoe de 'ware wereld' eindelijk tot fabel werd'

daarop een soort terugblikin zes bedrijven, met voorelkbedrij f scenischeaanwijzingen
tussen haakjes toegevoegd. Het stuk, maar veertig regels lang, draagt als ondertitel
'Geschichte eines Irrtums' en was oorspronkelijk, volgens een ontwerp van voorjaar           
1888, gedacht als beginhoofdstuk van de WillezurMacht,6delaatste tweebedrijven uit

dit stuk geschiedenis, dit op te voeren historie-stuk, volgen hier:
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5 De'ware wereld'-een idee, dat tot niets meer van nut is, niet eens
meer tot iets verplicht-een onnut, een overbodig geworden idee,

bijgevolg een weerlegd idee: laten wij haar afschaffen!

(Heldere dag; ontbijt; terugkeer van bon sens en van vrolijkheid;
0                     schaamrood van Plato; duivelse herrie van alle vrije geesten.)

6      De ware wereld hebben we a fgeschaft: welke wereld blee f over 7 de

schijnbare misschien ? . . .  Welnee !  met de ware wereld hebben w#
ook de schijnbare afgeschaftf

(Middag; ogenblik van de smalste schaduw; einde van de langste
vergissing; hoogtepunt dermensheid; INCIPIT ZARATHUSTRA.)r

Het 'incipit Zarathustra', waarmee in deze terugblik op de geschiedenis van de hele

filosofie de categorieen van de 'ware' en de 'schijnbare' wereld letterlijk uit de wereld

worden geholpen, verwijst ongetwijfeld naar die andere scenische aanduiding, die als

  titel dient voor het allerlaatste aforisme dat Nietzsche schreef eer hij zich zette aan het

schrijven van Zarathustra: het is aforisme 342, dat het Vierde Boek-het boek Sanctus

Januarius-van Die frohliche Wissenschaftbesluit en dat getiteld is'Incipit tragoedia'.
Hetaforismezegt dat toen Zarathustradertig jaaroud was, hij zijn thuis vaarwelzei en

de bergen in trok, waar hij er tien jaar lang niet moe van werd, van zijn geest en zijn

  eenzaamheid tegenieten. Dan staathij opeen morgen tegelijk met het morgenroodop,
en treedt op de zon toe die hij toespreekt. Hij zegt tot de zon dat hij van zijn eenzame

wijsheid genoeg hee ft, als een bij die teveel honing verzameld hee ft, en dat hij nu-net
als de zon dat's avonds doet wanneer zij in zee zakt om zelfs nog aan de onderwereld

licht te brengen-ook moet ondergaan, zoals de mensen dat noemen, naar wie ik,
Zarathustra, nu af wil dalen.-Er bestaat geen drogere, veelzeggender hommage aan

I        het als het ware verloren, toen ook nog goeddeels onbekende, ideeengoed van Nietz-

sche dan de droge, bijna zwijgende reminiscentie eraan bij Ter Braak in de curieuze

context van een marionettentheater-recensie, die onder de titel Bij de Marionetten op
27 september 1934 in Het Vaderland verschijnt.8 De tekst van dat marionettenstuk

heeft een meer dan symbolische en een meer dan historische draagwijdte omdat hij de
0             lezerin de allegorische produktievoorwaarden van de lessen der geschiedenis-en hun

symboliek-didactisch en bruusk binnenvoert. Hij doet dat bovendien door drastisch

de dubbele scBnerie van een voor- en een achtergrond, van een schijnbare en een ware

gedaante van de wereld in ere te herstellen; het was het pathos van Nietzsches fabule-
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rende anti-metafysica geweest, van zijn 'geschiedenis van een vergissing', deze di-
chotomie uiteindelijk te slechten, desnoods ten gunste van en in het medium van de

artistieke schijn.-Tegenover Nietzsches mateloze gebaar van de opheffing eens en
voor al van de verdraaiingen en verduisteringen van de metafysica, staat hier bij Ter
Braak de microfysische verwondering van een dwaaltocht, onverhoeds ingezet, achter           0
de schermen van het kleinste mirakel. 'Achter de schermen en in de Hades' luidt de
ondertitel van Bij de Marionetten. Volgens een woord van Adorno is de metafysica van

het Avondland behalve bij ketters steeds 'kijkkastmetafysica' geweest: 'Die abendlan-

dische Metaphysik war (..) Guckkastenmetaphysik'.9 Dat speelt misschien nog in
Nietzsches hypergefascineerde ontmanteling ervan een rol, die ermee eindigt metafy-            0
sica in een voluntaristische act van creativiteit weg te vagen. Niet voor niets heeft

Nietzsches beslissende tekst Wie die 'wahre Welt' endlich zur Fabel wurde, waarin de
ontmanteling van de metafysica op het spel staat, de bouw van een toneel, en van een
toneelstuk. Daartegenover houdt Ter Braak als in een achttiende-eeuws model van wat

verlicht denken is aan de scenische demonstratie van de
kijkkast-apparatuurvast, die al               

het begin vormt van haar demontage; dat metafysica werkt is wat tot haar kritische

monstering motiveert.

De tekst Bij de Marionetten, met een veelheid aan verwijzingen, voert meteen aan

het begin een voorallange gestalte van Ter Braak bijna struikelend op, en ons als lezers

een allegorie binnen; want de verwijzingen zullen we zelf nog opnieuw hebben te

rangschikken:

Men leidt mij door een deur en nog een deur, en ik sta temidden van een

wonderlijke chaos. Het is het toneel van Diligentia, maar het is bevolkt
met fabelwezens, griezelige reptielen, reuzenluizen en onbestaanbaar
geboomte. Alles klein, maar daarom niet minder geheimzinnig. Mijn
hoofd komt in botsing met een langstaartig gedrocht, dat naast andere
slachtoffers aan een onschuldige galg hangt te bengelen. Flesjes, tubes,
elektrische installaties. Een soort schavot, dat uitzicht geeft op een
miniatuurtoneeltje. En overal: een benauwend visioen van draden en

nog eens draden.                                                                                         0
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De verleidingis tegrootom hier nietper letterlijkzinnebeeld dezegswijze van het'aan

de touwtjes trekken' gematerialiseerd te zien. Gaandeweg toonde Ter Braak zich

immers gehechter aan de goedmoedige scherpte van waarheden zoals ze al in de

gangbare grammatica vervat liggen-gestolde metaforen waaraan in het dagelijkse

0               spraakgebruik hun metaforische karakter niet meer valt af te lezen. Even verder is het

niet anders of:

Achterde coulissenvan het marionettentheater krijgtmen wijze lessen

in staatsmanskunst: daar voor, verlicht door de bontste spelingen van
0 schijnwerpers, trippelen de beweeglijke heertjes en dametjes met fraaie

kostuums aan heen en weer en vertonen het publiek de schoonste

geschiedenissen: daar achter, met geluidloze gebaren en ongelooflijke
handigheid, manoeuvreren de eigenlijke potentaten, die 'aan de
touwtjestrekken' en met een bijna onzichtbaar manuaallaten vallen en

10

I                  opstaan, wie zij maar willen...

Het allegorische'hoe' van de produktiewijze van alle betekenis is de toevallige presen-
tatie van dit ene stuk, 'Die Raumrakete'. door het Salzburger Marionettentheater van

professorAicher komen overheersen. Via de suggestieve drie puntjes, dit notenschrift

van al te diepgravende maar wel diepere bijgedachten, of deze ruine van een oor-
spronkelijker tekst, bekent de schriftuur als allegorische schriftuur ook haar eigen

andere inhoud dan die van de betekenissen. Zij schrikt uit haar eigen Grubelei op en

voegt een souvenir ervan in het geschrevene in:

Ik heb het nog altijd over het Salzburger Marionettentheater, wel te
verstaan. Maar achter de schermen van dat theater, onder de virtuozen
om prof. Aicher, wandelt men om zo te zeggen tussen leerrijke gelijke-
nissen... 11

Dat verwijst ook naar Ter Braaks schrij ftafel. Daarop lagen in diezelfde tijd, de laatste

weken van september 1934, de proeven voor de tweede druk van Het Carnaval der

Burgers, papieren vrucht van vijfjaargeleden, die vanaf zijn ondertitel-Een gelijkenis
in gelijkenissen-tot aan de mysterieuze slotalinea's, tegen de dl te manifeste beteke-

nissen in, de gelijkenissen benoemt als de index, waaraan historische waarheid kan
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worden afgelezen. Dat Het Carnaval der Burgers als geschrift in die vijf jaar aan
actualiteit kon winnen, lag in de geschiedfilosofische constructie van zijn einde opge-
sloten:

De papieren vrucht, het afgevallen lichaam uit gestorven tekens ge-         0
bouwd, wacht ook op de herkenningsblik, die uit de betekenissen gelij-
kenissen leest! (..) Wat aan de gelijkenissen verandert, is hun betekenis;
maar Thales, die van het Water sprak en Heraclitus, die de Stroom
noemde, zijn verstaanbaar, als dagtekenden hun namen van heden; als

men verstaan kan....                                                                                                            0

Waarna in een naar zijn strekking wonderbaarlijke slotzin de redding van de ver-

schijnselen bij de letter van het bestaande wordt gelegd, niet in het droombeeld dat het

bestaan van zich gee ft; Her Carnaval der Burgers formuleerde als'laatste carnavalsmo-

raal: dat men de burger moet verstaan, om tot de dichter te naderen.'12-Tussen het      I
schrijven van het Carnavalin 1928/29 en het heden stond tot nu toe de herinterpretatie
ervan in Politicus zonder Partij, waarin Het Carnaval der Burgers tot een 'typisch

christelijk-platonisch boek' en de 'dichter' daaruit tot'de paradijsgestalte van de mens'
werden omgestileerdil. Die herinterpretatie heeft elke andere interpretatie en elke
nieuwe lectuur van het Carnaval overleefd,14 toch schrij ft Ter Braak bij herlezing

ervan          .,
voor de uitgave van een tweede druk eind september 1934 aan Du Perron het'zonder
desillusie' te hebben gevolgd. Zonder desillusie: er moet voor Ter Braak geen onver-

dachter compliment denkbaar zijn geweest;15 het wijst er mogelijk op, dat vij f jaar na
het schrijven ervan het illusieloze gelijkeniskarakter van Het Carnavd der Burgers
niet meer door paradijselijke reminiscenties o f door hinderlijke

christelijk-platonische           bijgedachten werd bedreigd. De illusies ervan waren, ontranscendentaal, volledig van

deze wereld geworden. Dat heeft Ter Braak bij de tWeede druk tot het inzicht gemoti-
veerd, aan het eind van een kort voorwoord geui»sept. 1934-dat Het Carnaval der

Burgers zou kunnen fungeren '... als strijdmateriaal, als 'metaphysische brochure".

Wanneer dit inzicht een veranderd inzicht mag heten, dan beschrijft de tegelijker-

tijd met het aan de heruitgave van Het Carnaval der Burgers meegegeven 'vooraf,      0
namelijk in dezelfde maand september van 1934, ontstane tekst Bij deMarionetten de
excursie naar de infernale krochten die er de werkplaats van zijn. En als er staat, dat
achter de schermen van het Salzburger Marionettentheater, men om zo te zeggen
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wandelt tussen leerrijke gelijkenissen, dan zag het gehalte van een gelijkenissen-tekst

zich ook nog met de macabere dans van een werkelijk geschiedverloop geconfronteerd,
hier als toevallig met behulp van rekwisieten verbeeld. Het allen*ezenlijkste wordt

voor Ter Braak vaak enkel waarneembaar als hem terloops een blik op de fabricage van

0         geschiedenis en symboliek wordt vergund; hier ziet hij achter de schermen van een

poppentheater woordeloos de quintessens van het bloedbad in de nacht van 30 juni

1934 voor zich, waarin de leiding van de sA en de hoop op de tot dan toe evidente

interne instabiliteit van het nationaal-socialistische regiem om zeep werden geholpen.
Iemand lijkt hier aan de achterkant van de geschiedenis verzeild:

De poppen hangen in rijen naast het schavot, waarop straks de macht-
hebbers zullen plaatsnemen. Wanneer hier een acteur het toneel ver-

laat, wordt hij onmiddellijk opgehangen. Niet alleen als hij slecht

gespeeld heeft; ophangen is hier regel voor alle acteurs, en gage wordt
nooit uitbetaald. Die innen de duistere machten achterde schermen. De
toestanden zijn hier dus, men ziet het, nog beklagenswaardiger dan in

de grote toneelwereld.
Ik klamp iemand aan die rondloopt in een witte jas en met een soort

salamander sjouwt.

l                   'Is het moeilijk, om met zo'n pop te manoeuvreren ?'

'Ich bin kein Puppenfiihrer'. Hij behoort tot de onderaardse mach-
ten die de poppen spraak en zang verlenen, en onder het schavot in een

ongemakkelijke krocht worden opgeborgen.
'Maar ik kan u daarom wel vertellen, dat u in een paar uur kunt

leren een marionet zo'n beetje te laten marcheren;  ...en dat er toch

mensen zijn die het eigenlijke vak nooit leren, ook al doen zij er hun
hele leven moeite voon Men moet het aanvoelen.'

Met de'Puppenfuhrer' schijnt het dus al niet anders te gaan dan met

de echte'Fuhrer'; men moet het aanvoelen, anders leert men het nooit...
De machthebbers bestijgen nu het schavot. De innerlijke stemmen

0                 dalen af naar hun laaggezolderde Hades, waar ik een piano zie, en een

grammofoon en een scheepsroeper en ondefinieerbare folterwerktui-

gen. Het wordt duister om de duistere machten. Alleen de gloed van de
miniatuurschijnwerpers op het miniatuurtoneel rest ons hier.16
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Hetgaat hierkennelijk meer om demachinerie van de representatie danomdebeelden

en de voorstelling die zij voortbrengt. Van de voorstelling ervaren wij-aan wie
immers alleen de gloed rest, die een miniatuurtoneel beschijnt-buiten een naar
pyrotechniek en vroege ruimtevaartfantasie klinkende titel zo goed als niets: Die
Raumrakete heet het stuk. Deze ruimteraket evenwel, aan het eind van de tekst met         0
een 'nogablok-in-zilverpapier' vergeleken, steekt wel erg naref-technicistisch af tegen
de broeierige techniek-bak onderin, waarin rook ontwikkeld wordt en die steeds met

zijn oeroude benaming van'Hades' wordt aangeduid. Vanuit die mythologische Hades

van v66r alle geschiedenis wordt hetspektakelstuk van heden aangeblazen, waarvan de

allegorische zin echter alleen maar mag worden aangeduid, niet in zijn facettenrijke          0
gehalte vrijgegeven. De bijna ongrijpbare boodschap ervan is het echtheidsstempel, dat
Ter Braak als de gelijkenissenschrijver die hij in aanleg evenals Kafka geweest is,
achterlaat in zijn teksten. Ongenegen om bij de sierlijke implicaties van symbolen zich
langer dan nodig Op te houden, oefent hij zich liever in de achteloze kunst van het
verdwalen tussen wat hier de 'angstwekkende dradenchaos' achter alle symboliek     I
heet.-'En plotseling', zo heet het in de Marionetten-tekst (tussen spaarzame vinger-

wijzingen door naar wat op het poppentoneeltje werkelijk werd uitgebeeld: een groot,
misschien carnavalesk 'insektenfeest' met een 'keverkoning' en diens 'ceremonie-

meester' en met een 'bloemenballet' toe):

En plotseling, onder het insektenfeest, zie ik dat de kikkerachtige zan-
ger die een aria voordraagt en duidelijk zwelt van inspanning en trots,
via zijn staart door een macht uit de Hades opgeblazen wordt. Ook het
opblazen van op zichzelf weinig betekenende personen geschiedt hier
dus van hogerhand.

Dan staat er opnieuw, min of meer a fsluitend:

Ik spreek nog altijd over de Salzburger marionetten, en over'Puppen-
fuhrer'.17

Die laatste verzekering is al min of meer retorisch en overbodig geworden; een tekst,
die tot tweemaal toe zegt het enkel over marionetten en poppenbazen te hebben, gaat

des te meer over wat hij van zijn betekenisveld zo nadrukkelijk uitsluit. En ook wat Ter
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Braak een aantal weken eerder in zijn Vaderland-kroniek 'de gebeurtenissen van Juni

1934' had genoemd,15 de bloedige marginalisering van de sA naar de rand van de
geschiedenis en naar het dodenrijk, vormen nog een te beknopte connotatie bij deze

'Puppenftihrer' en hun Hades. Veeleer schetst de Marionetten-tekst droog en on-
             moralistisch, en als in instructies horend bij de bouwtekening voor een theatermodel,

de arbeidsdelige vooronderstellingen achter alle betekenisproduktie, achter alle schei-

ding tussen idee en representatie, achter alle kunst en metafysica; hij is ook te lezen als

plastische uitvergroting van denkbeelden, die Ter Braak ertoe brachten 'de[ze] tweede

uitgave' van Het Carnaval der Burgersdezelfde septembermaand 1934'metbijzondere

0          vreugde [te] zie[n] verschijnen... als strijdmateriaal, als'metaphysische brochure'.' Te

beweren dat in deze betiteling een Ter Braak te zien is 'ironisch terugblikkend op een

afgesloten periode'19 betekent de actualiteit juist miskennen van wat in Het Carnaval

der Burgersals 'strijdmateriaal'lag opgeslagen. De aanhalingstekens rond 'metaphysi-

sche brochure' stonden daar ook om metafysische gezichtspunten in hun relatieve eer

0      te herstellen-: ze vormen de scharnieren, rond welke Ter Braak zijn ideeen, zijn

woordwaarden, de inkleuring van de begrippen met een enorme draaiing zal laten

kantelen. Ze komen daarmee letterlijk in het licht, of in de schaduw te hangen-en ze
hangen inderdaad als aan touwtjes-van een paradoxaal opgewaardeerde, maar tege-

lijk zinledig geworden hiernamaals-illusie. Maar dat voert al tot midden in de ietwat

        stoffige, idealistische Titanenarbeid
van nieuwe begripsvorming rond oude woord-

waarden, die in het boek Van Oude en Nieuwe Christenen zal worden ondernomen:

Al deze begrippen, van'mensheid' tot'gemeenschapsbesef, die van het
Christendom afstammen zonder meer de naam 'christelijk' te dragen,

zijn daarom paradoxen, omdat zij niet meer betrokken kunnen worden

op de oorspronkelijke eenheid, waaraan zij hun ontstaan en ontwikke-
ling danken. De paradox wijst hier dus op een Christendom, dat zijn

metaphysische basis verloren heeft, maar ondanks dat verlies van in-

houd voortgaat met de europese begripsvorming te bepalen. (..) Zij zijn
(voor ons, de ongelovigen zonder hiernamaals) psychologisch onhoud-

/ baar, omdat zij afstammen van het hiernamaals, dat een illusie, een

compensatie of een dwanggedachte is geweest; zij zijn hardnekkig,
omdat in de schaduw van die hiernamaals-illusie de Europeanen ge-
worden zijn tot wat zij zijn en omdat hun geloof zich wel kon omzetten
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in een aardse doelstelling (die niet minder een geloof is), maar zich niet
bevrijden van een eens als hoogste moraal opgelegd richtings-prin-
ape.20

Hiertoe verhoudt de tekst Bij de Marionetten zich ogenschijnlijk als de beschrijving          I
van alleen maar een avondje uit onder vingervlugge artiesten, 'dactylo-estheten'21

zoals Ter Braak ze niet zonder snerende eerbied noemt. Maar wie zegt dat ze zich niet

ook al tot elkaar kunnen verhouden als het prille voorstadium en de omvattende
eindversie van een en dezelfde tekst? Daarvoor zou mogelijkerwijs de vijf keer met
name genoemde 'Hades' tot voorafbeelding van het 'hiernamaals' moeten worden       0
omgeduid?-daarvoorzou vooral het midden in een regel'verborgen' Nietzsche-citaat
moeten worden begrepen, dat opduiktzodra in B#deMarionetten onderde miniatuur-

schijnwerpers de voorstelling begint:

Een gongslag. Incipit tragoedia, 'Die Raumrakete:11

Dan volgt een regel wit. 'Incipit tragoedia': dat is het aforisme-alweer-aan het einde

van het Vierde Boek van Die frohliche Wissenschaft Samen met het'INCIPIT ZARA-

THUSTRA', waarin de'Geschichte eines Irrtums' of 'Hoe de 'ware wereld' eindelijk tot
fabel werd' uitmondt, staat dit 'incipit' bij Nietzsche er als het signaal tot emancipatie
van de 'schijn' en de 'verschijningsvormen' uit hun ketening aan 'waarheid' en 'we-

zen', als uitnodiging tot herwaardering en rehabilitatie van de sfeer zelf (ze is de
waarde in zich; ze verwijst niet) der illusies.13 De context, waarin het'Incipit tragoedia'
echter bij Ter Braak opduikt, maakt de betekenis ervan bijna radikaal tegengesteld aan

zelfs maar een zweem van bevrijding, die van het symbolische als sfeer zou kunnen

uitgaan. Er is eerdersprake van een soort neutralisering; na degongslag en de regel wit,
die het begin van de voorstelling markeren, maakt de teksteen zijsprongen wijkt voor
enigerlei illusie uit:

Een illusie van achteren is geen illusie. Maar soms is het bijna nog
interessanter om een bedrijf in zijn naakte, illusieloze werkelijkheid
gade te slaan dan in zijn poetisch droomgewaad.:+
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Hetzou als een nieteens zo ondichterlijkopschrift boven heel Ter Braaks werkkunnen
staan-ontrukt als het zo ook is aan het politiek overgedetermineerde verband van de

zomermaanden van 1934 met hun illusielozer wordende realiteit. Ook de drukproeven

voor een heruitgave van Het Carnaval der Burgers kunnen zich hebben laten aanzien

0          als een 'illusie van achteren': nog din met een onwillekeurige aura begiftigd, wanneer
het uur van haar onttovering heeft geslagen. Ter Braaks esthetica verraadt (ook in zijn
eigen romans bij voorbeeld) een grote voorliefde voor die constellaties in de tijd, waarin
het droomgewaad van het dichterlijke rafelig wordt en de contouren te vermoeden

geeft van een al te mechanisch verloop. Maar natuurlijk is, ontdaan van zijn nabije

0      overdeterminaties door iets anders, Bij de Marionetten ook nog een tekst over het
marionettentheater. Meer dan honderddertig jaar eerder had een befaamd danser, met

een vast engagement bij de opera, voor een niet groter publiek dan dat van 6/n
ongelovig toehoorder, breed de voordelen van het mechanisch poppenspel boven de

levende danskunst uitgemeten; hij had zijn betoog onderbroken voor deze korte

0 bespiegeling:

Het paradijs is vergrendeld en de cherub achter ons; we moeten de reis
om de wereld maken en zien, of het misschien ergens aan de achterkant

weer open is. 25

Deenetoehoorderheette Heinrich von Kleist; hij legdedeongebruikelijkeargumenten
van een danser, die de hogere gratie van poppen tegenover die van dansers verdedigt,
vast in de wonderlijke tekst Ober das Marionettentheater.

         DE KNECHT VAN TWEE MEESTERS OF NIETZSCHE BIJ
HET VADERLAND

A.     Tweemaal Goldoni.-Met een inferno heeft Ter Braak zijn journalistieke werk bij
het Haagse dagblad Het Vaderland vergeleken. Hij doet dat al enkele maanden nadat

0       hij-voorlopig voor een zelfbedongen proefperiode van een jaar-er het redacteur-
schap letteren was gaan vervullen. Zijn benoeming tot redacteur bij de deftige Haagse

krant als opvolger van Henri Borel was officieel op 6 november 1933 ingegaan. De

donkere vergelijking van het krantebedrijf met een hel, met een 'inferno', wordt Ter
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Braak ingegeven door een in haar probleemloosheid daarmee contrasterende toneel-

voorstelling: 'Gisteravond voor her eerst sedert ik in het inferno ben een toneelstuk

(helaas van Reinhardt) gezien, dat mij meesleepte. Diener Zweier Herren van Goldo-

ni', zo schrijft hij aan Du Perron in een brief die gedateerd is '17 Jan '34'· Misschien

geantedateerd, gezien de aanhef van de brief: la, ik had je al eerder moeten schrijven.               0
Maar momenteel is alle drukte over mijn hoofd losgebarsten (..).'26 En gezien het feit

dat alop 16 januari Het Vaderland van de hand van Ter Braak een eerste en ongewoon
lyrische recensie van deze Duitstalige opvoering van Goldoni's Een knecht van twee

meesters had afgedrukt. Van belang is hier echter vooral dat het een eerste recensie

was, want in een recapitulatie drie dagen later zal Ter Braak de lyrische hoogvliegerij             0
van zijn aanvankelijke reactie op Goldoni's klucht grondig indammen.

De beide recensies zou men met een gerust hart aan de vergetelheid prijsgegeven

kunnen laten, als er niet het lichtelijk alarmerende verschil was tussen die twee. En als

zich met en binnen dat verschil niet emblematisch en in het klein, de veel algemenere
verscheurdheid aftekende waarmee, in hetgroot, Ter Braaks standpunt is doortrokken.

Het is zijn standpunt ten opzichte van de middelen waarmee cultuur geproduceerd

wordt. Meer nog dan dat: in de toonzetting en in het lichte koloriet van de eerste

Goldoni-recensie komt een paradijselijkheid doorschemeren die bij Ter Braak maar

zelden zo'n uitgesproken verwoording vindt. Die paradijselijkheid kent als de haar
bevrijdende sleutel juist de-hier kortstondige-pheffing van vaste relaties tussen

doel en middel. Zij vormt het ene, uitzonderlijke lichtpunt in een ellips, aan het andere

uiteinde waarvan de gangbare culturele produktie de eigenlijk vederlichte middelen

van taal en uitbeelding aan eeuwig dezelfde zware doeleinden vastgeketend houdt.

Met de uitroep: 'Wonderbaarlijk: men is de ganse tijd geboeid door niets!' is na een

korte inleiding over de figuur van Carlo Goldoni in de eerste recensie de toon gezet.

Dan wordt een door de Commedia dell'arte bewerkstelligde emancipatie van toneelspel                0
en toneelspeler uit de zwaarte van 'Strindberg-suggesties of Ibsen-symboliek's be-

groet en een opvatting van de toneelspeler geroemd als 'op zichzelf aangewezen, zelf
totaal verantwoordelijk voor zijn prestatie': '(..) hij is, verwant aan het rhythme van de

marionet, weer een volledig wezen zonder schrijver en zonder problemen, aan wier
theoretische leiband hij moet lopen.' s Daarmee is het op toneel voorgetoverde beeld

van bevrijding nog allerminst uitgeput. De recensie roert vluchtig maar daarom niet

minder veelzeggend een door de zuidelijkheid van Goldoni's typeringen opgeroepen
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filosofische utopieaan, waarin hetdenkenzijn antinomieenvan wezen en verschijning,

innerlijk en uiterlijk, doel en middel enkele uren lang eenzijdig ziet opgeheven:

Alle motieven, die wij 'innerlijk' plegen te noemen, liggen hier op
straat, onder een heldere hemel, zonder de schaduw van het pessimis-
me of de echo van'Hintergedanken'; men moet er eens op letten, deze
mensen denken niet, zij praten, zij denken met hun mond. zij denken

tegen elkaar aan, zoals men babbelt. De veruiterlijking (of liever: de

primaire uiterlijkheid, want er is van innerlijk nooit sprake geweest)

0           der gevoelens staat in de scherpste tegenstelling tot het 'mijmeren',
'grubeln' of 'philosopheren' van de mens uit het Noorden. In deze
arabesken van het ene niets naar het andere wordt de Hegeliaanse
logica voor ons tijdelijk buiten werking gesteld.29

        Vanuit een buiten werking gestelde Hegel verder, en vooral zuidwaarts-dan kan
Nietzsche niet ver weg meer zijn. Hij is het ook niet, en wel in een dubbele maar ook

dubbelzinnige zin.
Eerst is er het door de Goldoni-opvoering teweeggebrachte geluksgevoel dat, in de

emfatische zin van een werkelijk geluk dat niet onder louter intellectuele voortekenen

staat, eerder aan Ter Braaks Nietzsche-lectuur gekoppeld was geweest: '(..) de geluk-
sfeer vanhetboek Sanctus Januariusb.v. uit Die Fruhliche Wissenschaftis demijne', zo
had Ter Braakop 9 september 1933 aan Du Perron geschreven, en het was geen simpel

leesgeluk geweest.10 Ook hetgeluk van'Sanctus Januarius' floreert onder een zuidelijk

gesternte. Hetzelfde-want misschien is het hetzelfde-nietzscheaanse geluksgevoel
heeft zich nu kortstondig aan een achttiende-eeuwse Venetiaanse komedie gehecht:

'Hetiseen geluksgevoel, datzich van destijve Noorderling meestermaakt(..)', zostaat

het er in de recensie van Der DienerZweier Herren en de recensent moet zich in het

uitmeten van lyrische evocaties matigen: 'Ik zou gemakkelijk lyrisch kunnen worden

over dit spel van Goldoni, maar ik zal mij trachten te beheersen.'11 In de al aangehaalde

briefaan Du Perron van een dag na hettheaterstuknoemtde nietzscheaanse inslag van

de gelukservaring zichzelf bij de naam; wat Ter Braak schrij ft over de toneelopvoering
aan het eind van deze brief die met hectische beelden, met de schildering van op de

nieuweling uitgeoefende druk totprestatie ('De heerenzijn amerikaansch, dreinen om

'koppen' en 'leadings' (..)') was ingezet, luidt voluit:
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Gisteravond voor het eerst sedert ik in het inferno ben een toneelstuk

(helaas van Reinhardt) gezien, dat mij meesleepte. Diener Zweier Her-
ren van Goldoni. Ik denk, dat ik er bij zat, zooals Nietzsche bij Bizet.
Ongelooflijk aardig, amusant, verder niets en dus voldoende.:2

De briefpassus klinkt ongewild al geresigneerder dan het geluksgevoel waarop hij nog
moest slaan. De naast de veelzeggende verwijzing naar Nietzsches enthousiasme over

Bizets Carmen nogal mat en bleekjes afstekende Haagse epitheta 'ongelooflijk aardig',
'amusant', 'verder niets en dus voldoende' doen aan de glans van het gesuggereerde

gevoel eerder afbreuk. Gelegd naast ten willekeurige uitspraak van de door Carmen           
bevleugelde Nietzsche uit de aanhef van Der Fall Wagner-'Men wordt daarbij zelf tot
'meesterwerk": dit gezegd naar aanleiding van de 'vijf uur zitten' die de opera Carmen
vergde -gevende Haagse epitheta zelfs te vermoeden, dat de gebruikelijke stij fheid
weer over de Noorderling Ter Braak was neergedaald.

Dat wordt akelig bevestigd door een als het ware 'over' de eerste toneelrecensie

'heen' geschreven algemenere nabeschouwing over Commedia dell'arte en toneel-
herleving, waarin drie dagen later, in Het Vaderland van 19 januari 1934, de weer

noordelijk geworden Ter Braak de zuidelijke pointe van de voorafgaande recensie

afbreekt. Onder de bijzonderheid van die ene esthetische ervaring worden de poten

bijna letterlijk weggezaagd. Het overijld afzien van wat het geluksgevoel der estheti-

sche ervaring van zich uit wilde, roesachtige illusie en schijn. haalt door instemming
met een realiteitsprincipe dat altijd al op desillusionering uit is, de heilige angel eruit

weg. Een centrale passage uit de nabeschouwing bij de Goldoni-opvoering klinkt naar
desertie uit het eigen gevoel van geluk, dat twee dagen tevoren toch niet'zomaar', mag
men denken, om van zijn gehalte een begrip te geven op een beroemde ervaring bij

Nietzsche had gezinspeeld. Als door'Triebverzicht' getekend, zien de dingen er plotse-                0
ling heel anders uit. Dit lijkt zich ook aan de schrijfstijl te hebben meegedeeld:

Een onafgebroken reeks van harlekijns en pantalones zou ons al spoe-
dig een kunstmatige beperking toeSchijnen. De voorstanders van de
commedia dell'arte & tort et b travers zouden niets liever willen dan de                  0
acteur van zijn problemen beroven en hem weer maken tot een dan-

sende, pirouetterende, in de salto mortale beter dan in de metaphysica
geoefende clown; het vanzelfsprekende, als uit de muziek geboren
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toneel zonder philosophische 'Leitmotive' en expressionistische
krachttoeren met de menselijke psyche heeft voor hen zoveel aan-
trekkingskracht, dat zij geneigd zijn de kunstmatigheid van hun renais-
sance over het hoofd te zien. Het toneel, dat men in de opvatting van

0 Carlo Goldoni zou kunnen vergelijken meteen sonate van Corelli, is nu
eenmaal niet alleen een 'muzikaal' genoegen. Men kan zich niet altijd
permitteren, om de verhouding van mensen onderling te zien, zoals

men de thematische bewerking van de componist hoort, want het

toneel stelt ook andere eisen.34

Meer dan iets anders deugt aan deze passage niet dat aan muziek een halt wordt

toegeroepen-onder het terechtwijzende voorwendsel, dat zij niet in staat zou zijn het

zo-en-niet-anders a f te beelden van wat later de'intermenselijke betrekkingen' is gaan
heten. De muziek, aan het slot van Dlmasqut der Schoonheid-dat minder dan drie

1. jaar hiervoor werd geschreven-nog door Ter Braak in het hart van alle esthetiek

binnengebracht om er de begripsmatige verhoudingen aan het dansen te brengen,

wordt naar huis gezonden. Het is een onbedrieglijk teken, meestal, van op de loer

liggend conformisme.

Het kan van dit dreigend conformisme niet los worden gezien, dat de breuklijn in

0          het op zichzelf misschien onbetekenende complex van de twee Goldoni-teksten (met
wat er overigens aan'leadings' en interviews nog bij kwam) voor Du Perron aanleiding
was om onraad te bespeuren. De episode is een klein leerstuk, dat alle details ervan in

een schrillicht zet. Het leerstuk speelt zich af 6n in de kantoren van Het VaderlandZn,

mogelijk meer nog, in het schizoide centrum van een zich kapitaliserende cultuurin-

         dustrie. Het
zijn grote, en al bijna antieke woorden; maar het leerstuk verbeeldt het

verre van onverschillige moment. waarop een meestal abstract blijvend antagonisme

zich metobjectieveschizofrenie in deziel van wie schrij ftnestelt. Hetmag een vreemde

coincidentie heten, dat deze barst in de creatieve psyche zich aandiende onder de

auspicien van een toneeltekst die Een knecht van twee meesters heette.

De argwaan van Du Perron was echt gewekt nadat Ter Braak in een brief van 20

januari 1934-dus een dag na verschijning van de nabeschouwing over Goldoni-zijn

Parijse vriend een blik had gegund in de hachelijke verbintenis die broodschrijverij
enerzijds en trouw aan de eigen intellectuele inspiratie anderzijds in Ter Braaks werk-
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wijze waren aangegaan. Hij had daarvan naar aanleiding van de tWeede telst over
Reinhardt en Goldoni, met een nieuwe verwijzing naar Nietzsche, dit beeld gegeven:

Zooiets schrijf iknu's morgens tusschen 10 en 10 34 uur. Soms lukt het,
soms niet; maar mijn hersens slapen door, mijn pen beweegt gelijk-           0
matig, en het wordt dadelijk gedrukt en weggesmeten (behalve i ex.
voor het plakboek). Nietzsche in de eenzaamheid van Sils Maria moet
ook zoo te vinden zijn, hoe dan ook. Indien niet, dan was voor mij de
heele Nietzsche-solitude een idylle, een gemak, dat hij zich nog kon
permitteeren. Maar het blijft riskant, dit experiment.35

Typerend voor Ter Braak, dat hij de beide extremen, dat van een bijna bewusteloze
kopijleverantie aan een apparaat met massa-publiek tegenover het daaraan radicaal
tegengestelde andere extreem van een schrijvers-'solitude' 8 la Nietzsche, als in een
klinisch experiment sec en commentaarloos neerzet. Zo had eerder de schrijver van Het
Carnaval der Burgers in een polariteit van extremen de figuren van de'burger' en de
'dichter' hun dialectische werk laten doen. Maar het laconieke fatalisme waarmee Ter
Braak zijn trouw aan de extremen zich tot een nieuwe configuratie denkt te kunnen
laten uitkristalliseren, is een waarmerk van zijn heroiek en van zijn conformisme

tegelijk.                                                                                                                                                                    0

B. 'Nietzsche tussen de KRANTENPERSEN'.-0nuitgemaakt blijft in hoeverre Ter
Braak in zijn aanpassing aan het krantebedrijf-niet voor niets een 'inferno' ge-
noemd-zijn schrijftalenten niet aan een te drastische hellevaart heeft onderworpen.
Uit persoonlijke aantekeningen die neergeschreven lijken te zijn in de begintijd bij Het
Vaderland (en die ook een gedaanteverandering in de verwerking van de invloed van
Nietzsche laten zien), blijkt eerder vrolijke mimicry aan de veronderstellingen van de
journalistiek: 'De oppervlakkigheid ervan trekt mij aan, verder eigenlijk niets. De

persvrijheidiszooietsbelachelijksinhet verband van dealgemeene dwang, datdaarvan

voor mij niet eens sprake is geweest!  Ik wist vooruit, dat ik onder dwang zou moeten
schrijven.'36 Even verderop wordt de gebleken overbodigheid gemeld van een oor-       0
spronkelijk plan om naast iedere dagbladkritiek een 'eigen critiek te noteeren', welk

opgegeven plan in een ander perspectief verschijnt door de niet ver daarboven gedane
bekentenis: 'Als ik 'populaire' artikelen schrijf, gebruik ik een soort geheimtaal voor
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'slaven'.'31 In diezelfde aantekeningen is ook de ondramatischer parafrase te vinden van

de verscheurdheid die in de aangehaalde brief aan Du Perron veel dissonerender

doorklonk. Zij volgt hetzelfde anti-psychologische schema, dat volgens een nieuw

zakelijk sjabloon als modernistische conjunctie verloopt tussen idee en machinerie,

0              waarin de eerste het nakijken heeft.#In de versie van het persoonlijke aantekeningen-

boekje klinkt het 'tusschen de krantenpersen' al naar geheimzinnige verzoening:

'EENZAAMHEID. Voor ons (zonder pensioen van de universiteit Bazel)

is het zaak, de eenzaamheid van Nietzsche tusschen de KRANTEN-

PERSEN te vinden. Zij moet daar evengoed te vinden zijn als in Sils-
Maria.'39

Verschrikt is voorde reactie van Du Perron op Ter Braaks brief van 20 januari 1934 een

te zachte omschrijving. Die reactie dringt in de hachelijkheid van Ter Braaks con-

0 structie, waarin de geest van Nietzsche bij een Haags dagblad komt te werken, pijnlijk
diep door-en het wordt pijnlijker nog door het antwoord dat Ter Braak daarop laat
volgen. Du Perron schreef op 22 januari 1934 uit Parijs:

Beste Menno, Je brief over het krantenvak als experiment geeft mij
voor de eerste keer het gevoel van een serieuse scheiding tusschen ons.

Ook je stuk over Goldoni, met dat ronkende slot over Reinhardt als

cultuurdrager, al is het dan de opinie van 'den vreemde', al is het de
Duitsche cultuur, en al gaat het tegen de nazi's. Hoe meer ik gecon-
fronteerd word met al deze stukken waar M. t. B. onder staat, hoe meer
ik voor mijzelf naga hoezeer en hoe goed je al bezig bent jezelf te
beduvelen, en in het gareel van de maatschappij te gaan loopen. Er is
66n ding dat mij interesseert, omdat je mijn vriend bent en blijven zult:
hoe dit alles eindigt. Met een complete metamorphose of met een

uitbarsting.
(..) Ikbegrijp drommels goed datje hetexperimentaan wil. De vraag

0            is alleen: wanneer zal je er genoeg van weten om er weer vrijuit en
zonder zel fbeduvelarij van te kotsen. In het smoelwerk van De Lang, of
van Jessner, of van wie er dan toevallig bij de handis.-Of... dit gebeurt

niet. Er is dan jets andersgebeurd, ofje het wiltof niet, ofje het weet of

129



niet. Daarnaar ben ik ook curieus, misschien niet zoozeer tech omdat ik
je vriend ben... Meerals'a studentofhumanity'; met de ietwat vunzige

goochemheid van het soort.

Je speelt 'les r&gles du jeu: bewust dat ze maar 'les r gles du jeu'
zijn. Je bent al zoover, te gelooven dat Nietzsche een idylle beleefde,een                      0
onverdiend geluk, misschien bijna een kleineering?  als  hij  ze  niet
hoefde te spelen. Je kijk is al vervalscht: neem van mij nog aan dat
Nietzsche, hoe dan ook, het verdomd zou hebben ze te spelen.40

Een bladzijde verder besluit Du Perron met de belofte 'spoedig beter' te zullen schrij-            0
ven,'-maar een tijdje lang maar niet over de zwendelonderneming (tusschen andere,

grootere) die 'krant' heet.'41

Het is voor een goed begrip van Du Perrons heftigheid en reserve jegens de'krant'
allerminst bijkomstig, dat het op het moment van de aanvaarding van het redacteur-

schap bij Het VaderlandTer Braakzelf was geweest, die deze reserveindegedaante van
een principiele dubbelheid had geinaugureerd. Het is een dubbelheid waar\,an de

geforceerde conjunctie van een nietzscheaanse eenzaamheid met de Nieuwe Zakelijk-
heidskilte die tussen de krantenpersen heerst de afspiegeling is. Met een ernst die van

jongensboeken de mythische flair heeft, maarer nietminder omis, had Ter Braak opde

dag van zijn aanstelling bij Het Vaderlandschriftelijk ten overstaan van de getuigen E.
du Perron en Elisabeth du Perron-de Roos de 'Eed (onder vrienden)' gezworen: Hij,

,
Menno ter Braak, totnogtoe docent, verklaarde hierbij 'een nieuw dubbelleven' te

laanvaarden 'ten einde te trachten het even macchiavellistisch ten behoeve van 'calen-
derlijke' doeleinden te misbruiken als het vorige.'4'

Over de naar abracadabra klinkende 'calenderlijke' doeleinden hier slechts de

volgende spaarzame maar noodzakelijke uitleg. Namelijk dat de'calender'-spreek uit
'kalandb'; het woord hee ft zijn oorsprong in het Perzische 'qalandar', en kwam via de
'calenders' uit Gobineau's roman Les Pl6iades naar Europa-door Ter Braak en Du
Perron rond de tijd dat Ter Braaks aanstelling bij Het Vaderland begon, als huis-

synoniem en geheim criterium voor de creatieve persoonlijkheid was ingevoerd. De
drie'calenders' die inde roman van Gobineau optreden zijn min of meerzelfbenoemde             0

koningszonen, die op grond van onachterhaalbare voor-burgerlijke privileges immuun

zouden zijn voor alles wat normaal aan de debetzijde van burgerlijke vermaatschap-

pelijkingmoet worden geboekt. Zezijn merkwaardignegatiefen niet-negatief bepaald:

130



Ik ben een koningszoon wil geenszins zeggen: Mijn vader is geen

koopman, soldaat, schrijver, artiest, bankier, ketellapper of stations-

chef. (..) Het betekent: Ik heb een stoutmoedig en edelmoedig karakter
en de gewone neigingen van het gemene volk zijn mij vreemd. Mijn

0                 smaak is niet in overeenstemming met de mode; ik ga a f op mijn eigen

gevoel en laat me niet door de krant voorschrijven waar ik al dan niet
van houden moet. De onafhankelijkheid van mijn geest, de meest

absolute vrijheid van mijn meningen zijn de niet te schokken voor-
rechten van mijn edele afkomst.L

In hun dromerige vertrouwen, dat de 'calenderlijke' doeleinden toverkracht verlenen

aan wie ze nastreven, kunnen de koningszonen onverhoeds bekneld raken tussen de

raderen van die mechanismen, die als burgerlijke en industriele weinig acht slaan op
niet thuis te brengen adelsbrieven. Zeker is ook dat in het bedenksel van de 'calendef

       meer dan alleen jongensachtige reminiscenties aan een negentiende-eeuws genie-
begrip overleven, dat Ter Braak in 1927, in zijn opstel Het Schone Masker, nog voor

moderne tijden had proberen te redden. Zelfs in de bescheidener gedaante van zijn

substituut de 'persoonlijkheid' lijkt het scheppende individu op dat moment nog een
aureool opgedrukt te krijgen, waarop het met zijn aanstaande schipbreuk al rekening

moet houden. In de van het schrijfproces nog lange tijd onafscheidelijke categorische

          voorwaarde van de 'eenzaamheid' behoudt bij Ter Braak het geniebegrip iets van zijn
glans, en treft de persoonlijkheid voorzorgsmaatrgelen om op de schipbreuk als een

refel historisch voorval te anticiperen.+4 Een tijd lang houden Ter Braak en Du Perron

zich in hun correspondentie bezig met het aanscherpen van de term 'calender' toteen

onfeilbaar criterium om de geniale persoonlijkheid in beeld te brengen. Du Perron die

0     in november 1933 zover was gegaan graden van 'calenderschap' in tabellen met
waarderingscij fers voor talent, intelligentie 'ziel'en ideeen uit te drukken, had voor

Nietzsche-die in de hierarchie eindigde als eerste, boven achereenvolgens: Poe,

Stendhal, Drieu la Rochelle, Huxley, Lawrence en Ortega y Gasset-in elke kolom het

cij fer tien genoteerd. Ter Braak had die becij feringen met het oog op de kolommen van

0           Het Vaderland te vrijzwevend gevonden:

Ik bedoel: op een of andere manier moet het calenderschap en zijn

nuanceeringen weer in verband worden gebracht met den 'slaaf'; hooge
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cijfers moeten een uiterst reeele verhouding uitdrukken, ook in macht.

(..} Ik leef midden in de practijk ervan door de dagelijks terugkeerende
vraag: hoe vind ik een geheimschrift, dat niets verraadt en toch geen
'onwaarheid' spreekt!+5

1

1 Dat was begin december 1933· Twee maanden later is de paradoxale dubbele strategie

; van solitaire excentriciteit naar het voorbeeld van Nietzsche enerzijds en restloze

aanpassing anderzijds aan de'krantenpersen'-alsof die aanpassing geen psyche beno-
digt die haar uithoudt-ruw op de klippen gelopen. De strategie van de'eenzaamheid
tussen de krantenpersen' hoort thuis in het tijdens de omschakeling van de jaren         
twintig naar dertig zo rijke arsenaal aan 'symbolische tovermiddelen' die werden

ontworpen om een, zo mogelijk, angstloze toegang tot het proces van modernisering te
openen 2n daarnaast een speelruimte aan vrijheid te construeren.*

Op de klippen juist van de krantenpersen loopt Ter Braaks strategie als die van een
andere Odysseus in zelfbedwang stuk, wanneer hij in de nabeschouwing over

Goldoni               zich doof houdt voor de verlokkingen van de Commedia dell'arte die hem eerder als

muziek in de oren hadden geklonken. Hij heeft zelf in antwoord op de brief van een
opgeschrikte Du Perron de prijs voor dat zelfbedwang-in combinatie met een zelf-

prijsgave aan de machinerie-bij de naam genoemd: die van een soon psychose. Hij
'antwoordde op 24 januari 1934

Hartelijk dank voor je brief! Hij kwam als slotpunt van een soort

psychose, waarin ik ongeveer een week (na een bezoek van van Yzeren,
den secretaris der directie) geleefd heb, en waarvan het volkomen

overbodige, meerendeels ridicule stuk over Reinhardt een gevolg was.
So lebt man !  Ik weet niet,  wat voor walgelijke verantwoordelijkheid                      0
voor die krant mij plotseling bekroop, toen de Betuwsche amerikaan v.
Yzeren mij opjoeg om artikelen, artikelen, artikelen te vervaardigen.

Schrijven mocht het niet meer heeten. Denk niet, dat ik een oogenblik
dupe was van 'de publiciteit' of zoo; het was een gevoel van een arbei-
der, die zijn werkzoo goed mogelijk wil doen, een primitief instinct, dat
mij bij het leeraren ook vaak te pakken had. (maar toen merkte jij het
niet,  omdat het binnen vier muren kon blijven !). Dat beruchte  stuk
over Reinhardt heb ik als een gek zitten neerkalken, zonder eenig
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pleizier, behalve met het idee, dat ik mijn werk goed opknapte. Dit is
definitief afgeloopen; ik schrij f eenvoudig niet meer dan ik met een
zekeren lust kan doen. Willen de heeren mij er na den 'proeftijd'
uitgooien, omdat ik niet aan hun amerikaansche ideaal beantwoord:
O.K.-Je brief ga f een laatste stoot, in zooverre, dat ik mij bewust nog
eens realiseerde wat ik achter den rug had.

(..) Ik hoop, dat ik weer boven water ben. Zoo'n aanval draagt

absoluut een psychotisch karakter, al realiseerende ben je onverwacht
jezelf volkomen la*ijt.47

Ook het beeld van het 'inferno' keert verderop in deze brief terug, maar dan als een te

accepteren gegeven: '(..) ik ben er van overtuigd, dat iemand, die wat te zeggen heeft, in

de hel van Dante of de Lang kan gaan en er tenslotte onbeschadigd uitkomen:+8

0         C. Zarathustra's aap.-Bijzonderheid en algemeenheid waren in het tableau van de

'eenzaamheid A la Nietzsche tussen de krantenpersen' een ongewoon krasse conjunctie
zonder enige bemiddelende tussensfeer aangegaan. De onvervreemdbaarheid van het

individu, waarvoor op het cultuurhistorische fantasie-clicht van Nietzsche als de

eenzame van Sils-Maria meer dan op zijn geschriften een beroep kan worden gedaan,

I             overleeft hoedan ook tussen de raderen van het cultuurindustriele machinepark. Maar
als op fotomontages van Hannah HBch, waarvan de bekendste de titel draagt Schnitt

mit dem Kuchenmesser, zijn de raakvlakken en breuklijnen tussen menselijke indivi-
dualiteit en maatschappelijke machinerie bruut, scherp en abrupt. De psychose was
regelrechte uitdrukking van de tussen psyche en machine volgens een nieuw zakelijk

1.
procada uitgespaarde bemiddelingssfeer.

Elementen van zo'n bemiddelende tussensfeer zijn rijkelijk genoeg aangebracht

wanneer Ter Braak veellater, in de Don Quichote-paragraaf diehet Eerste Boekvan het

in 1937 verschenen Van Oude en Nieuwe Christenen afsluit, theoretisch en in heel

andere bewoordingen lijkt terug tekomen op hetgehele complex waarvan de'Goldoni-

ervaring' maar een klein specimen was. Die tussensfeer is dan &n met een definitie van

I            taal die de afstand tussen het denken en zijn reproduktie in het machineschrift (van de

drukpers) drastisch vergroot en met een curieuze schijngestalte van Nietzsche op-

gevuld en gestoffeerd. In de Don Quichote-paragraaf die Ter Braaks intellectuele

voorgeschiedenis recapituleert, wandelt een aap van Nietzsche rond en heet de taal zelf
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het misverstand. Ter Braak schrijft daar, en hij rangschikt zijn bespiegeling onder de

zwaarwichtige noemer van het 'probleem der verkondiging':

Verkondigen en verkondigen is twee. Erligteen wereld vanstijlverschil
tusschen de hysterische verkondiging van de 'leer' door heilssoldaten,                   0
die gebaseerd is op het verlangen naar een even directe als goedkoope
klandizie bij het voor suggestie vatbare publiek, en de verkondiging van
zijn 'waarheden' door Nietzsche. Maar met dat al heeft ook een Nietz-
sche, door het feit, dat hij van het veralgemeenend, vulgariseerend
middel taal gebruik maakt, de consequenties te trekken van een ver-              
kondiging-in-woorden; zoo had hij na zijn dood een waar heilsleger-
effect bij het Duitsche volk, dat bij hem'in de leer ging'. Het is wat al te

simpel, deze onvrijwillige verkondiging van een denker aan het volk af
te  doen met het woord misverstand.  Want de taal zelf is het misver-
stand [mijn cursivering;  MvN],  en  de denker,  die  'niet  zwijgen  kan',
weet wat hij doet, als hij spreekt, schrijft en zich laat drukken. De taal                  
van den meest anti-democratischen denker, dien men zich voorstellen
kan, blijft toch taal, d.i. democratie in veel organischer vorm dan de
democratie van het politieke leven ooit kan aannemen (-).49

En deze argumentatie,-waarover op zich al veel te zeggen zou zijn, maar die in elk
geval het niveau-onderscheid tussen algemene taaivorm en de concrete taaluiting wat
al te gemakkelijk verwaarloost en in haar contaminatie van die twee aan Ernest Renan

doet denken, die in een voordracht ooit beweerde dat het Frans nimmer een reactionai-

re taal zal kunnen wordenw-deze argumentatie mondt bij Ter Braak enkele alinea's

verder uit in de stelling, dat ook voor de 'verkondiging van waarden door woorden'

geldt: 'Zij is, door het karakter der taal voorallen; maar zij is ook prijsgegeven aan alle
dubbeizinnigheid die in woorden ligt opgesloten.'51

 
De affirmatieve maar slechts halve aanvaarding van het vermaatschappelijkende

karakter van de taal is fundamenteel. Het is in Ter Braaks particuliere taalopvatting
maareen halveaanvaarding, wantde vermaatschappelijking wordtverduisterddoor de              0
dubbelzinnigheid in het teken waarvan zij zich voltrekt. Zij wordt nog verder gecom-

pliceerd en in haar ambivalentie op de spits gedreven door de in deze rudimentaire

f taalsociologische beschouwing ingevlochten lange en nadrukkelijke verwijzing-zij
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het niet letterlijk, zij het zonder citaten-naar Nietzsche. Naar, ongewoon voor Ter
Braak, Zarathustra-maar niet naar Zarathustra zel f: naar Zarathustra's 'aap'.

De taal is, zo zegt Ter Braak op diezelfde bladzijden van Van Oude en Nieuwe

Christenen, en hij verdedigt en rechtvaardigt daarmee zijn veralgemenende werk, dat
0            hijin de kolommen van Het Vaderland verrichtte: de taal is

als zodanig reeds eigendom van de ongedifferentieerde menigte, die
haar opvangt, die recht meent te hebben haar op te vangen en te

gebruiken voor de doeleinden, die zij kan bevatten. Naast Nietzsche

0            wandelt dus bestendig zijn aap, die eveneens Nietzsche heet en al zijn
woorden onmiddellijk terug vertaalt voor de luisteraars; Zarathustra
bemiddelt tussen die twee.52

En even verder:

Laten wij dus beginnen met de noodzakelijkheid van de aap naast de

denker te constateren; de aap is de demonstratie van zijn afhankelijk-

heid als sociaal wezen, die alleen een naYeve bewoner van de ivoren
toren negeren kan.

53

Met als conclusie:

dat de meester, evengoed als de aap, de taal gebruikt, zij het dan ook
slechts om zijn'waarheden' het karakter van voorlopige bepaaldheid te

geven, bewijst al, dat het onderscheid tussen hem en zijn aap iets zeer

betrekkelijks is. De meester, die de middelen van de aap gebruikt, mag
dan ook wel beseffen, dat hij met apenmiddelen werkt, dat zijn oor-
spronkelijkheid zonder aaps epigonisme (de taal als zodanig is apentaal)
niet zou bestaan. Mens-aap en aap-mens grenzen ergens aan elkaar,

gaan ergens in elkaar over.54

Maar-en dit is een groot 'maar': de manier waarop Nietzsches eigen filosofie in een

doorslaggevend fragment de confrontatie tussen de meester Zarathustra en zijn aap
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ensceneert, heeft een aan Ter Braaks uitleg radicaal tegengestelde teneun En kent een

omgekeerde rolverdeling.
In het fragment Vom Vorubergehen uit het derde deel van Also sprach Zarathustra

stuit Zarathustra 'die tussen veel volk door en door velerlei steden langzaam voort-

schreed'55 bij de stadspoort van de grote stad op een 'schuimende nar', die met uit-          0

gespreide armen op hem toespringt en hem de weg verspert. Vana f het begin nu van dit
derde deel is Zarathustra bezig als 'wandelaar' (Der Wanderer heet het eerste frag-
ment} terug te keren naar het gebergte, naar zijn eenzaamheid. Gedurende deze

terugkeer stapelt hij de beelden en symbolen in zich op, die, neergelegd in het vierde

deel zijn leer zullen gaan vormen. De eerste door hem ontmoete 'beproeving' is de          I
geest van de zwaarte: 'half dwerg, half mol; verlamd; lam makend; lood door mijn oor,
loden gedachten-druppels in mijn hersenen druppelend'.  Alles wat opklimt moet

neervallen, zo luidt het uitgangspunt van het pessimistische evenwichtsdenken van
deze dwerg, en hij voegt Zarathustra toe: 'Oh Zarathustra, jij steen der wijsheid, jij

slingersteen, jij sterren-verbrijzelaar! Jezelf wierp je zo de hoogte in-maar elke         
geworpen steen-moet vallen!'s Het is essentieel om Zarathustra's en Nietzsches

Eeuwige Wederkeer als het radicaal andere te zien ten opzichte van dit loodzware

pessimisme, dit synthetiserende nirwana; het is essentieel om het erin geimpliceerde
tijdsbegrip, zoals door de dwerg verwoord, als radicaal tegengesteld te zien aan dat van

Nietzsche, hoe opmerkelijk hetook isdat juistde formule van dedwerg, dieluidt:'Alles
wat recht is liegt (..). Alle waarheid is krom, de tijd zelf is een cirkel',ss vaak als de beste                I

benaderingervanen alseen treffendeomschrijvingheeftgegolden. Tenonrechte; maar
zo kan men wel de kromme vulgarisering van de leer voor die leer zelf misverstaan.

Het pad, de Thorweg, waar deze eerste samenspraak-van-het-misverstand zich
afspeelt, kent geen kromming en geen curve. 'La via non s'incurva', 'The path does not
curve', zoals in een scherpzinnig commentaar bij deze passage Massimo Cacciari heeft              I

opgemerkt. En hij vervolgt:

Bij de poort, duurt de straat voorwaarts een eeuwigheid, en ook een

eeuwigheid duurt de straat achterwaarts. De eeuwige wederkeer sluit
voor ons de mogelijkheid uit, die laatste opnieuw te betreden. De         I
eeuwige wederkeer sluit nostalgie uit. (..) Door de idee van de conserve-

ring, van het statische, wordt de dwerg beheerst. Het idee van de
voortdurende terugkeer van het elkaar tegenspreken van de twee pa-
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den, van de twee eeuwigheden-nu voortaan als een geheel begrepen,

als een lot-beheerst Zarathustra.59

Juist bij de poort van de grote stad nu, komt Zarathustra de al genoemde en in het
0        misverstaan van zijn leerstellingen uiterst bedreven discipel tegen: de nar die zo ver

gegaan was, dathij bij Zarathustra'iets van de wending en de toonval van zijn spreken
had afgekeken en ook gaarne uit de schat van zijn wijsheid het een en ander leende'.60

Daarom werd hij Zarathustra's aap genoemd: 'DieE aber war der selbige Narr, welchen

das Volk 'den Affen Zarathustra's' hieE'.61 Nietzsche is er zich maar al te scherp van

0 bewust, welkgevaar hij looptom doorzijn aap verdraaid, op zijn kop gezet, misverstaan

te worden; en daarom neemt Nietzsches Zarathustra voor de poort van de metropool

zijn aap een test af. De aap verkondigt over de metropool in verband met de door

Nietzsche nooit expliciet gemaakte doctrine van de Eeuwige Wederkeer het aapse

standpunt van de vulgariserende verkondiging schijnbaar juist niet. Hij meet alleen

         maar de gevaren daarvan breed uit:

Oh Zarathustra, hieris de grote stad: hierheb jij niets tezoeken en alles

te verliezen.

Waarom wilde jij door dit slijk waden? Heb toch medelij met je voet !

Spuw liever op de stadspoort en-keer om !
Dithieris voorkluizenaarsgedachten de hel: hier worden grote gedach-

ten levend gestoofd en kleingekookt.
Hier teren alle grote gevoelens weg: hier mogen alleen maar klappe-

rend dorre gevoelentjes klapperen!
Ruik je niet reeds de slachthuizen en gaarkeukens van de geest? Dampt

I              niet van wasem van geslachte geest deze stad?

Zie je niet de zielen hangen als slappe smerige lompen?-En men
maakt nog kranten van deze lompen!62

Uit het arsenaal van de romantische cultuurkritiek zoals die zich al v66r Nietzsches

tijd ruimschoots bezig was te articuleren in een globale afkeer van de anonieme,

anorganische en 'gemeenschaps'-loze grote stad, diept Zarathustra's aap zijn beelden

van cultureel verval op. Zarathustra, die minstens de schijn wekt de eenzaamheid te

willen opzoeken, kan met zijn affirmatieve leer van de 'wederkeer', van de 'terugkeer
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van hetzelfde' hier toch niet leven1 Maar de aap interpreteert hier, let wel, Nietzsche

precies op die wijze-verkeerd-als vele latere literatoren en essayisten het hebben
gedaan: Nietzsche als de onverbiddelijke en eenzame tegenpool van de civilisatie, als

'Wanderer' weg uit de metropool. En had Ter Braak in zijn verwarrende wending naar
de 'KRANTENPERSEN' de Nietzsche, waarvan hij daarmee afscheid nam, niet ook zo            0
geinterpreteerdi Het is de moralistische cultuurkritiek van Zarathustra's aap, het zijn

zijn klaagzangen, zijn onmogelijke nostalgie tegenover en weg van de'intellectualise-
rende' grootstedelijke realiteit, die als topoi en clich6s in de latere sociologie en filosofie
van het grootstedelijke hun opwachting hebben gemaakt. Maar dan onder de naam

Nietzsche, in naam van Nietzsche, en met een beroep op de intenties van zijn filosofie.              0
Ter Braak meent Nietzsche meer recht te doen door omgekeerd in de geest van

Zarathustra's en Nietzsches aap--en niemand heeft meer dan die aap de vulgariserin-
gen van de massacultuur gevreesd-op de komende cultuur te anticiperen. Dat hij in

hetgezelschap van deze aap zijn intocht maakt in het domein van degedemocratiseerde
middenklasse-civilisatie, drukt op Ter Braaks latere cultuurkritiek een door en door
ambivalent stempel. Er is bij Nietzsche en Zarathustra zelf, anders dan wat het aapse

epigonisme uit hun leerstellingen gemaakt heeft, geen nostalgische contemplatie van
het metropolitane verval, eerder acceptatie ervan, geen herstel van waarden, geen
terugkeer naardesubstanties van een'gemeenschap'. 'Hier (..) valt niets te verbeteren,
niets te verslechteren',63 zo luidt na lang zwijgen Zarathustra's eerste reactie op het           
vertoog van 'zijn' aap, wanneer hij de grote stad vanaf de stadspoorten in ogenschouw
heeft genomen.

Naast Nietzsche wandelt dus bestendig zijn aap? Misschien moet die aap minder

gelden als de mascotte die Ter Braak helpt 'de heerschappij van de'middenklasse' over
de culturele spelregels (te) aanvaarden'.6' Hij is veeleer de emblematische uitdrukking
voorde weerwil tegen dieaanvaarding. Vanuit de drukpers, vanuit hetgeld, trekt in het
slothoofdstuk van het Eerste Boek van Van Oude en Nieuwe Christenen immers geen
Aap van de Verlichting zijn grimassen:

want de drukpers, een van de zeven zaligheden onzer intellectuelen,
brengt het geschreven woord binnen het bereik van het geld, en daar-                 0
mee van iedere aap, die betalen kan voor geestelijke waar, ook als het
hem niet toekomt. De edities van Nietzsche zijn bovendien buiten-
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sporig goedkoop tegenwoordig; en voor de lagere apen vervaardigen de

hogere voorts zorgvuldig gecastreerde bloemlezingen.65

0               HETVERLORENAUREOOL

In een voor het eerst postuum gepubliceerde prozatekst uit de verzameling Le Spken

de Paris, met de titel Verlies van een aureool beschreef in 1865 Baudelaire met

grimmige instemming het afscheidsuur, dat voor de mogelijkheid om nog waarlijk
0 lyrische ervaringen op te doen geslagen had. Degene, die dit afscheidsuur ternauwer-

nood overleefd heeft, is een dichter-'de man die essences opslurpt, die ambrosia

gebruikt!'-en Baudelairesprozatekst laathemals volgtaan het woord komen: 'Ach, U

weet toch (..) welk een angst paard en wagen mij kunnen bezorgen. Zo juist nog stak ik

haastig de boulevard over en op het moment dat ik in deze bewegende chaos, waarin de

0 dood ineens van alle kanten in galop op ons afstormt een verkeerde beweging maak,

vliegthetaureool van mijn hoofden valtop hetasfalt in demodder. Ikhadniet demoed

het op te rapen.'66 De dichter verkneukelt zich bij het idee, dat een onbetekenende

collega met het nogal antieke ereteken aan de haal gaat; hij peinst er niet over om het
verlies bij het bureau 'Gevonden Voorwerpen' te gaan aangeven.

Veel van die houding, die gefundeerd is in een programma van slechting van
verschillen, is aan Ter Braak in de late twintiger jaren al eigen. Hij heeft het ooit

achteloos geformuleerd als zijn verzet tegen de 'walgelijke afstand tusschen Poeet en

kruier, die nu juist nietdeafstandis, die moet blijven bestaan!'67 Dattotin onverwachte

uithoeken van zijn werk de poetische desillusionering als half-verlangde en reinigende

             catastrofe
haar opwachting maakt, is het goed bewaarde en onopgemerkte geheim van

zijn esthetiek. Zij riskeert het om niet langer als esthetiek herkenbaar te zijn.-

Benjamin heeft de mogelijkheid geopperd, dat de prozaschets van Baudelaire aan-

gaande het aureoolverlies een pathogene schok als aanleiding had. En hij noemt de

wijze waarop Baudelaire die schok in zijn werk geintegreerd heeft des te leerzamer.9

Dat is ogenschijnlijk bij het lichtelijk pathologische zelfverlies, waarmee de bruuske

eerste confrontaties met de wetten van het moderne krantenbedrijf gepaard gingen

voor Ter Braak in diens werk veel minder het geval geweest.

Opvallend aan de hierboven weergegeven verslaggeving van Ter Braak over zijn  1

psychotische zelfverlies aan de krantenpersen, zelfs uit de historische a fstand van nu, is    li
1
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haar verwonderlijke droogte, die niet helemaal pluis is en iets van een slecht scharnie-

rende uitwijkmanoeuvre heeft: er blijft ook in het taalgebruik iets klapperen van de

mechanica, die bij de psychose hoort. Ook de herhalingen dienen niet echt om wat

gezegd wordtnogeens aan te scherpen. Zonderdatdaarmeeook maardeaanzet tot een

psychoanalytische duiding van Ter Braaks brie f gesuggereerd wil zijn: de tot tweemaal                 0

bij zijn naar grootindustrie klinkende naam genoemde Van Yzeren staat daar met zijn
veelzeggende epitheta 'Betuwsch' en'amerikaansch'-die laatste karakterisering drie-
maal--een intrede in de symbolische orde van de taal wel zeer breedgeschouderd in de
weg: 'Ik weet niet wat voor walgelijke verantwoordelijkheid voor die krant mij plotse-
ling bekroop, toen de Betuwsche amerikaan v. Yzeren mij opjoeg om artikelen, artike-

len, artikelen te vervaardigen. Schrijven mocht het niet meer heeten. (..) Willen de

heeren mij er na den 'proeftijd' uitgooien, omdat ik niet aan hun amerikaansche ideaal

beantwoord: O.K.-(..) Nu, na een paar dagen psychose, imponeert me ook de Ameri-
kaan niet meer, en mijn arbeidswoede is weer binnen normale grenzen teruggekeerd.'69

'Betuwsch': dat verwijst 66k naar zijn eigen gymnasiumjaren vanaf 1915 in Tiel;
'amerikaansch' verwijst zeker naar het Amerika, dat Ter Braak in 1928 al als iets veel

nabijers-en'niet alseen te bestuderen verschijnsel tegenover ons'; '(..) wij weten niet
eens waar Europa begint en Amerika eindigt';0-had afgewezen dan uit de titel waar-

onder hij dat deed meestal wordt geconcludeerd. In de essayistische beginselverklaring
Waarom ik'Amerika' afwijs staan de aanhalingstekens in de titel er niet voor niets. In

de tekst zelf taxeert Ter Braak namelijk het probleem van het amerikanisme zo, dat
men het, en Amerika zelf daarbij, niet meer als door een oceaan van ons gescheiden

moet voorstellen:

het is in ons gedrongen, het bezit ons als de tendentie tot wanorde en
oppervlakkigheid, tot sentimentaliteit en journalistiek, tot rumoer en
verkeer.:,

Exemplarischer dan in een roman bedacht had kunnen zijn, is het opdoemen van de
vreeswekkende Van Yzeren tussen de krantenpersen ook tekenend voor de mate,
waarin zich het amerikanisme van een cultureel oppervlakte-fenomeen in het sinds-

dien-sinds het schrijven van Waarom ik 'Amerika' afwijs--verstreken halve decen-

nium tot een nieuwe gedaante tastbaar had geconsolideerd Zoals het in een studie over

het korte tijdperk, dat juist toen ten einde liep werd geformuleerd. onder het schijnen
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van de'dollarzon' viel de opkomst van een nieuwe maatschappelijke laag te registreren,
die niet langer een literair fantoom was, maar reele kapitalistische agentuurn Benja-
min en Kracauer signaleerden de opkomst van het nieuwe bijbehorende type om-

streeks 1930: journalisten in de liberale pers, beursjobbers, personeelschefs in de
I          confectiebranche, een slag lieden, dat 'hun economische machtsposities onverhuld in

bezit nam en zich als geen ander op de naaktheid, op de ongemaskeerdheid van hun

bedrijfsmatige fysionomie liet voorstaan'.73 Maar in dit verband is aan het fenomeen

van het amerikanisme meer nog dan de weerslag die het in Ter Braaks werk heeft

gekregen de keerzijde ervan interessant. Het essay Waarom ik 'Amerika'afwijs, voor-

D         jaar 1928 in de derde aftevering van De Vrije Bladen gepubliceerd, opent ongewoon

lyrisch met een bijna novellistische aanhef, die de latere 'eenzaamheid van Nietzsche

tusschen de KRANTENPERSEN' alalS een tOpOS in andere termen opvoert. Het klinkt

naar een omgekeerd citaat, de 'krantenpersen' worden nog als 'courantenpersen'
gespeld, maar het geeft voor 6dn keer de blik vrij op het gehalte van de tijding, die Ter

0           Braak als een onheilsbode van v66r alle tijden en als een 'heremiet van het ogenblik'

van oudsher voornemens is geweest in te brengen tegen de raderen van de meningen-
industrie in. Ter Braak ontdekt zfin Engel van de Geschiedenis naast zich op het
voorbalkon van een tram:

I               Onlangs, in een normale vlaag van haast, sprong ik op het voorbalcon

van een tramwagen. Naast mij zag ik, nadat ik een dubbeltje voor

bovenmenselijke snelheid voldaan had, een jongen zonder leeftijd, 66n

dier slaafjes, die onder het gedaver der courantenpersen het spoor van
de Tijd bijster raken; hij droeg het vormeloze voorwerp, dat bij deze
wezens tussen een slagersmand en een actentas kan varieren (..). Maar
in de rechterhand had hij een met geschreven noten overdekt papier,
een vioolpartij, wellicht van een even vormeloze structuur als het
gebruiksartikel onder zijn linkerarm. En terwijl het verkeer aan hem

voorbijstroomde, de auto's hun aanmatigend geblaf in zijn gezicht

slingerden, de passagiers op het balcon hem medelijdend aanstaarden,

I             verdiepte hij zich in een geheimschrift; (..). Hij werd niet afgeleid en

niet ontmoedigd; de dingen en de bewegingen rondom hem gleden
langs hem af ten bate van tekens, die hem meer van het leven gaven;

van tijd tot tijd bewoog hij op een andere maat dan die van het verkeen
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Er was een opvallende en onverwachte trOUW in dit geconcentreerd

verdiept zijn; dit wezen was verdiept, zijn tastbare, aanwezige huid

afwezig, verzonken of opgeheven, maar geen deel van het maatschap-
pelijk bedrijf rondom hem; een heremiet van het ogenblik, een figuur,
een gestalte met iets prinselijks en ongenaakbaars: met de aristocratie                 
van het verdiept-zijn, van de afwezigheid, een aristocratie, die alleen
door tekens kan worden gediend en in tekens kan worden uitgesproken.
Een courantenslaa£ die door lawinen van ongelezen en onbegrepen
tekens overstelpt en doodgedrukt wordt, een al dan niet doelmatig
functionnerend onderdeel van een vulgair organisme, een bleke jongen                         I

met licht-groene ogen, waaraan men geen aandacht schenkt, stond hier

plotseling als een individu, losgeslagen uit de plebejische wereld, die
zijn dagelijkse omgeving, zijn enige voedingsbodem vertegenwoordig-
de. (..) Hier stond een Ander dan ik, geen fragment van de buiten-
wereld, maar een nieuwe, andere binnenwereld, een bestaan met de           I
begeerte naar zichtbare muziek, die men in zichzelf verlangt te horen,
met een liefde voor de stof, die over de stof heenreikt. Hier openbaarde

zich de concentratie, die door geluiden ingesloten en door kleuren

begrensd, maar slechts door een geheime zelfstandigheid verwekt
wordt.7+

Er lijkt iets van hoon in te zitten en van anticipatie op een zeker geachte ontgoocheling

die komen gaat, dat Ter Braakaan zijn prinselijkegestalte op het voorbalkon gauw nog,
letterlijk op de valreep, een bochel meegee ft. Die bochel kan echter ook opgevat worden
als dein diens fysionomie verankerde garantie, datdeze'koningsmens'-zoalshij v66r
zijn opgaan in het stadsrumoer nog genoemd wordt-incognito kan blijven. Hij wordt
daarmee van hetzelfde kaliber als de dichter uit Baudelaires Le Spleen de Paris, die na

het verlies van zijn aureool met opluchting verklaart: 'Ik kan nu incognito rondlopen,
streken uithalen en mij even vulgair gedragen als iedere andere sterveling.'rs De bochel

behoort eveneens tot het reservoir der metaforische manoeuvres, waarmee in het
tijdperk van de moderniteit de elleboogstoten van de menigte worden gepareerd. Ook             I
bij Baudelaire is de lezer al geneigd, zich'zijn' dichter als een onwillekeurig gekromde

gestalte voor te stellen-een die zich voortbeweegt 'met de machteloze toorn van

iemand, die zich keert tegen de regen of de wind'.;6 Het is verrassend en van een
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lapidaire zeggingskracht, dat bij Ter Braak de aura van een geheimschrift, dat voor

verbrijzeling moet worden behoed, die van een alledaags viooldeuntje is.

Toen hij het balcon verliet, zag ik, dat hij een bochel had, de konings-
0                mens. Het papier, dat hij met zorg wegstopte, droeg aan de buitenzijde

de titel Serenade van Toselli.77

Hetgaathierwaarschijnlijk nietspeciaal omdtze muziek maarommuziek uberhaupt,
die hier tot instantie wordt van een niet te vermaatschappelijken rest, tegenover alle

0              verkeer, dat van detram, dat vanhet straatrumoer, dat van de taal. Maar ook gesitueerd
midden in dat verkeer; alleen daar kan deze muziek de contrapuntische functie op zich
nemen, die tegen het eind van Waarom ik 'Amerika' afwijs als 'dialectiek' wordt

gefateerd

0          De dialectiek: dat is het zich-verdiepen in geheimtekens, die aan de

oppervlakte geen oplossing geven. De dialectiek: dat is de schone nutte-
loosheid van de abstractie, maar ook het neuriend gesprek van een
schamele krantenloper met het raadselachtige blad vol noten, te
midden van het brutale verkeer. Zo stond hij jaren geleden misschien

 ,             op een paardentram; zo staat hij misschien over honderd jaar op het
voorbalcon van een volmaakte vliegmachine... hij, die zich door deze
verschillen laat imponeren, is een Amerikaan. Ik, Europeaan, zie deze
lichtgroene  ogen,  die  een orde trachten te ontcij feren, waarbij  het

bedrij f geen baat zal vinden.78

Er loopt een rechtstreekse, ononderzochte lijn van de in het voorjaar van 1928 op-

getekende trambalkons ne uit het Amerika-essay-'krantenpersen' en 'muziek' zijn
de trefwoorden-naar de verscheurdheid van de psychose half januari 1934 op Het
Vaderland. Op die laatste valt vanuit de trambalkonsdne het steekvlamachtige licht
van iets wat als in een prognose al was voorvoeld. De prognose uit Waarom ik

O             'Amerika'afwijslaatpas zien waterindie psychotischeervaringtotsprakeloos makens

toe aan Ter Braak ontvreemd werd. In het voor Ter Braaks doen opvallend 'ver'

uitgewerkte beeld van de schamele krantenlopermet hetraadselachtige Wad vol noten

loopt hij letterlijk vooruit op de situatie van restloze vermaatschappelijking van het
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uitdrukkingsmedium taal, dat hem in de journalistieke praktijk vanuit een soort amor

fatimoet hebben aangetrokken-en dat hij kortna Waarom ik'Amerika'afwijs, in Het
Carnaval der Burgers als het domein van de burgerlijke gemeenplaatsen in het vizier
zal gaan nemen. Terwijl de krantenloper een duidelijke prefiguratie vormt van de

dichter-gestalte uit Het Carnaval der Burgers, is hij, de krantenloper, scherper van        I
contouren dan deze dichter, die zich in zijn mimicry aan het alledaagse n6g onzicht-
baarder maakt. Niet ondenkbaar is, dat Ter Braak het omgekeerde geweld toch nog
heeft onderschat, dat hij zichzelf als talig, als ook-nog-dichterlijk wezen heeft moeten
aandoen op zijn gang naar een alleen in het teken van mededeelbaarheid staande

schrijfpraktijk.„
De calculerende list van een schrijvend 'dubbelleven', waarvan hij in zijn eed

tegenover de Du Perrons bij de aanvaarding van het Vaderiand-redacteurschap had

gerept loopt zeker aanvankelijk deerlijk op de klippen. Om van de vele plannen er
slechts 66n te noemen: een reeks van tien of twaalf dialogen, in augustus 1934 als idee

opgevat, blijft op den duur ook om andere redenen steken, maar het blijven steken is            I
symptomatisch. lets van narcistische ontreddering kan men meteen al zien doorspelen

in het huiselijke gesol, dat zich Ter Braaks idool Nietzsche in die middelste dagen van
januari 1934 moet laten welgevallen. Van die van waarborg van 'eenzaamheid' on-

danks de krant verandert de rol van Nietzsche bijna onmerkbaar in die van een
medestanderbinnen het krantenbedrij f-op zijnzachtst gezegd een onwennige positie
voor de filosoof, die vij ftig jaareerderoprecht verklaardhad, zich met kranten, zelfs als

die de beste bedoelingen hadden, niet te kunnen en mogen inlaten, en daaraan had

toegevoegd: '-een aanslag op het moderne perswezen in zijn geheel behoort tot het
terrein van mijn toekomstige taken.-10 Maardat iseenbijkomstige tegenspraakbij de

alleen nog maar legitimerende functie, die Ter Braak juist aan Nietzsche-aan zijn
'muzikale' Nietzsche-binnen denieuweconstellatie toedicht. Indezelfdebrief aan Du

Perron, 24 januari 1934, die in zijn aanhef het zo onzekere relaas van de psychotische

aanval had verteld, spiegelt Ter Braak in de alinea die volgt zijn lot onmiddellijk aan dat
van Nietzsche, eerstnogom verschillen in hetlichttestellen, tweealinea's verder alom
die verschillen eigenlijk tot een miniem en te verwaarlozen onderscheid te reduceren.

Ik citeer de ene passus aansluitend op de andere-daartussen in, in een hier weggelaten                  I

alinea, gebruikt Ter Braak opnieuw het beeld van het 'inferno' voor de krant, of voor
Het Vaderland nu in de al geciteerde omschrijving: 'de hel van Dante of de Lang',
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met eraan toegevoegd de overtuiging 'dat iemand, die wat te zeggen heeft, [er]in (..)
kan gaan en er tenslotte onbeschadigd uitkomen.' Daarvoor had al gestaan:

Overigens heb je mijn opmerking over Nietzsche verkeerd uitgelegd.
I           Dat N. een idylle beleefde door in Sils-Maria te gaan zitten: de Heer

beware me! Ik bedoel alleen dit: voor mij bestaat er zelfs geen bazelsch

pensioen, ik kan economisch niet anders leven dan ik doe. Over een jaar
worden mijn ouders ook nog half armlastig (zij doen dan de practijk
over aan Jan, overgrootendeels), ik heb geen keuze, de 'eenzaamheid'

0              moet ik tusschen de werkuren uit halen. En daarbij nog zorgen, dat ik
niet genoeg krijg van het schrijven, dat ik als vak moet beoefenen. Je
zult me moeten toegeven, dat voor mij een pelgrimage alleen maar een
idylle kan zijn, tenzij-ik op Het Vaderland werkelijk last krijg, of
politiek moet bedrijven volgens mijn geweten. Als ik zooiets als nood-

0 zaak onderga, kan ik vanzelf niet blijven.81

En verderop in de brief, nadat de psychose als iets voorbijs is beschreven, de Amerikaan
als niet meer imponerend-in het Amerika-opstel waren 'imponeren' en 'geimpo-

neerd worden' sleutelwoorden geweest-de arbeidswoede als 'weer binnen normale

grenzen teruggekeerd', wordt ook een andere Nietzsche opgevoerd, niet meer die van

'tusschen de werkuren':

Ik ben er volstrekt niet zeker van, dat Nietzsche geen goed redacteur
van Het Vad. zou zijn geweest, als hij een betere gezondheid had gehad.

Iemand, die 'ein kleines Amt' en 'Vordergrunde' begeert, kan in de
I          maatschappij op een of andere manier leven. N. was in dit opzicht,

daarvan ben ik overtuigd, anders dan Multatuli, een N., die een 'mis-
stand' aanklaagt met het martelaarschap van M. bestaat voor mijn
gevoel niet. Waarmee niets voor N. of tegen M. is gezegd, het zijn
eenvoudig verschillende temperamenten, die zich ieder op hun manier

0 handhaven. Vergelijk de breuk met Wagner met Lebak-en het ver-

schil ligt voor de hand, voor het grijpen. Maar dit zijn allemaal be-

spiegelingen van'als ereis'. Wij hebben onze eigen affaires op te knap-
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pen, en al lijken wij op M. en N., wij zullen (goddank trouwens ! } geen
copie van hun leven leven.82

Maar: het naief aandoende verlangen om een niet eens fantasmatische Nietzsche bijna
lijfelijk naast zich te hebben in de hel waarnaar wordt afgedaald, staat tegen de       0
onnaieve achtergrond van een in oorsprong theologisch inzicht in het zondeval-
karakter van de taal-taal regelt alle verstaanbaarheid onverbiddelijk in de gedaante

van de afgestorvenheid van gemeenplaatsen, waaruitgeen'verlossing' mogelijkis. Het
is van dit inzicht de consequentie-en het is de kern tevens van wat men Ter Braaks

heimelijke materialisme kan noemen-dat hij met de onmogelijke heroiek aan con-          I
formisme eigen, zich in de hel van de journalistieke clichbvorming begeeft om de taal

daar haar rechten te hergeven, waar ze haar oorspronkelijke uitdrukkingskracht da-
gelijks prijsgeeft aan het zetterslood. Er bestaat tussen journalistieke hellevaart en

eigen creativiteit ook bij de niet meer christelijke Ter Braak, die aan het experiment bij
Het Vaderiand begint, een dialectiek als tussen verdoeming en verrijzenis:

ik heb de muurvaste overtuiging (zooals ik je al eens schreef), dat het
praatje van de aan-de-journalistiek-verdorvenen een excuus is van

vage talenten, en datjuistzulkeen baantjeinde volkomen idiote wereld
van den 'geest' moet bewijzen, of ik nog het recht heb een boek te

schrijven, dat daar boven uitgaat. Zoo neen, dan zal ik er ook den tijd               I
niet voor vinden, anders per se wei Al moest het tijdens het koffie-
drinken en eten.-___83

'LEVEN EN ZWITGEN': dat is als opschrift meegegeven aan een aforistische notitie uit
diezelfde tijd. Ze staat direct onder de notitie over de eenzaamheid van Nietzsche        I
'tusschen de KRANTENPERSEN'in hetal eerder geciteerde cahier met aantekeningen
voor Van Oude en Nieuwe Christenen en luidt:

Ieder schrijver schrijft zoolang tot hij een modus gevonden heeft,
waarin hij 'gewoon' kan leven, zonder protest. Dan zwijgt hij. of hij              I
begint zijn 'industrieele productie:84
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Het tekent Ter Braaks werk als dat van een radicaal criticus en een satiricus, dat aan de
onzichtbare ommezijde ervan de paradijselijkheid heerst van zijn zwijgen; het voorziet
al zijn schrijven van een levensgroot'als niet', waarin het zich met de noodlottige stand

van de geschiedenis moet meten.-Met de sfeer van dit zwijgen bemiddelt in het

0       daardoor beslissende randgebied van Ter Braaks schriftuur, die immers geen eigen
midden heeft, de muziek. Excentrische muziek, waarvan het wel 6n niet op taal
gelijkende klinkende gehalte daar tot vervulling komt, waar zij zich van de taal ver-

wijdert.85 Aan deze bij uitstek filosofische samenhang, die de hierarchie der uitdruk-

kingsmiddelen speculatiefordent, maar over welke ordening Ter Braaks werk vanaf de

0              cesuur rond 1934 eerderzwijgt, heefthij een onopvallende uitdrukkinggegeven in een

geste, die zijn hele latere werk begeleidt en die aan het eind ervan als in een zegel

vastligt. Het zegel draagt de inscriptie Musica Reservata. Het is een toeval, dat deze
muziek emblematisch met het inferno, met de talige mechanica van de psychose, met

de marionetten en met de Hades bijeengebracht is, als in een rekwisietenkamer.

Toeval' heet het gesternte, waaronder de nominalist Ter Braak zich een historisch

geluk alleen maar kan voorstellen, dat de letters uit het enerlei van hun platte aan-

eenschakeling redt. Het is de subjectieve verschijningsvorm van wat als 'cesuur' moet
worden geinterpreteerd. Het was in mei 1934, dat Ter Braak op wat hij de 'Culclub'
noemt

toevallig een musicus [trof], een zekeren van Crevel, die Rz.R van a
tot z 'verstaan' had; dat was tenminste een verademing.66

De musicus van Crevel, een musicoloo& wordt in het privt-universum achter Ter

  Braaks schri ftuur op nietzscheaanse wijze binnengetroond, wat over de inrichting van
dat universum meer uitsluitsel geeft dan welk inzicht ook in de psyche van de schrijver:

Misschien zou die heer wel mijn Peter Gast willen worden; ik zal het
hem eens vragen.87

Dit in Nietzsche-idioom gestelde aanzoek zal daarna in werkelijkheid ook hebben

plaatsgevonden; deal gauw met Ter Braakzeergoed bevriende Marcus van Crevel gaat
voortaan gedeeltelijk als 'Peter Gast' door het leven.
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MUSICA RESERVATA

Van Crevel wordt de ideale lezer van Ter Braaks Vader/and-stukken, een die het

onzichtbare notenschrift achter zijn teksten weet te ontcijferen, waar die op een ander

'verstaan' dan dat van het discursieve lezen een beroep doen. Peter Gast, een pseudo-           0
niem voor wie eigenlijk Heinrich Kbselitz heette en door Nietzsche waarschijnlijk met

deze artiestennaam bedacht-soms ook wel eens tot 'Pietro Gasti' geItalianiseerd-
was in het wintersemester 1875/1876 als bewonderaar Nietzsches colleges in Bazel

komen volgen. Hij componeerde en werd door Nietzsche na diens breuk met Wagner
wat oneigenlijk in de hoogte gestoken als muzikaal talent. Peter Gast maakte zich        0
echter vooral verdienstelijk door zijn vaardigheid in het ontcijferen van Nietzsches

door verziendheid onleesbare handschrift, door het corrigeren van drukproeven, door
het rechtstreeks in Reinschrift noteren van ideeen die Nietzsche formuleerde en hem

dicteerde. Hij las hem ook voor-onder meer uit Stifters Nachsommer.,3

Ter Braaks 'Peter Gast' moet door de verborgen muzikaliteit van Politicus zonder             
Partij gefrappeerd zijn geweest,  dat hij onmiddellijk nadat  het half april  1934  was

verschenen,'metbewondering' hadgelezen. Al op 30 mei van datjaarzal Ter Braakaan

Van Crevel een nieuw exemplaar van zijn essayboek cadeau doen, nadat die laatste het

zijne in de trein had laten liggen. Op die 'Fehlleistung' zinspeelt de opdracht in het

nieuwe exemplaar:

Zur Psychopathologie des Alltagslebens, en met de aangenaamste her-
S9

inneringen aan eenige niet-'verbale' ontmoetingen (..).

Die ontmoetingen worden er snel meer-het blijkt uit de o fficiele opdracht Aan M. van

Crevel op de Woensdagmiddag van Ter Braaks essay-bundel Het Tweede Gezicht, die

begin juli 1935 bij Boucher verscheen. Aan de wonderlijke en met 'niet-'verbaal" nog

maar half getypeerde symbiose tussen Ter Braak en 'zijn' Peter Gast is als met

terugwerkende kracht afleesbaar hoezeer het juist officieuze muzikale categorieen

zijn-de 'toon', het 'accent' °-die in het centrum van de al even officieuze schoon-

heidsleer van Ter Braak de dienst uitmaken. Ter Braak, die volgens een karakteristiek           0
van Vestdijk 'muzikaler dan Du Perron, Slauerhoff, Marsman en Holst bij elkaar'91

moet zijn geweest; dat heeft zich als magische argwaan in zijn verhouding tot de taal

vastgezet, als prefereerde hij een ander medium en als kwam het erop aan, het raster
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van de begripsmatigheid te omzeilen. Oversteegen heeft geprobeerd het buitentalige

fluidum, waarinzoookno& in een geheimtaal naast de taal, wordtgecommuniceerdals
'onnauwkeurigheid' in Ter Braaks taaleigen af te doen:

I         Ter Braak weigert, uitdrukkelijk, iedere begripsomschrijving. Waar-
om ? (..) De gewone taal is niet nauwkeuriggenoeg; hij kan de waarheid,
die achter of tussen de woorden, in de 'toon', in het 'accent', in de

aanhalingstekens, ligt, niet vastleggen. Woorden moeten daarom iets
anders doen dan hun betekenis overdragen (.).91

Drager van dit'andere' kunnen'toon', 'nuance', 'accent' echter juistdaardoor worden,

dat zij het niet met taaltekens commensurabeleals het concretere, hetzinnelijkere toch
in leven blijven houden-het zijn de appals, de modulaties, de zangerigheden, die in
het geschrevene geen toegang hebben, maar waarvan het de humaniteit bewaart.91-

  Naar aanleiding van diens reactie op Du Perrons De Sma#e Mens heeft Ter Braak de

vaardigheid van Van Crevel om juist via dat andere medium ervaringen op te doen als
in een portret vereeuwigd. Sleutelwoord is de gecursiveerde 'toon':

Van Crevel is uitmuntend te spreken over je Smalle. Hij zit er al een

  paar dagen in en is een ideale lezer, merk ik. Hij komt uit een andere

vak-sfeer (de musicologie) en weet dus verschillende dingen niet, die jij
(m.i. ook vaak ten onrechte) als feitelijkbekend veronderstelt. V. Crevel
zegt tenminste, dat hij voor sommige stukken een zakelijke commen-
taar zou wenschen, met name voor de Liaisons. Overigens is hij zoo

geestdriftig over den toon, dat hij over die dingen heenleest en ze als het  ware vanzelf'weet'; maar hier zie je nu toch een geval van een 100%

competent lezer, die je door misschien 20 of dertig 'verklaringen' (of
andere omschrijvingen) nog een dienst zou hebben bewezen. Een man

als v. C. leest de stukken over de revolutie, zooals jij het wilt, maar hij
hee ft Malraux niet gelezen... en m.i. toch evenveel 'recht' om 100%

I vanje betoog te hebben als ik, die het boek toevallig wel heb gelezen.-
Ik raak steeds meer bevriend met v. C., die een ongemeen scherpzinnig
en 'honn6te' mensch is. Zijn reactie op Politicus en de Smalle was

precies, zooals ik die zou verwachten van een werkelijk 'begrijpende'.
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Hij is goddank ook abonnd op Her Vad., en ik denk dus maar aan hem,
als ik weer zoo'n kroniek vervaardig; dan komt er tenminste nog iets
van terecht.94

Dit schrijft Ter Braak aan Du Perron op 13 november 1934· Het criterium van de'toon'            0
echter is als niet nader expliciteerbaar herkenningspunt, dat de onachterhaalbare,
'fysieke' idiosyncrasiean van de door hen beiden gedeelde smaak toch ergens moet

vastleggen, van begin af aan Leitmotivin hun correspondentieen in hun gezamenlijke
programma geweest.-Rondom de muzikale categorie van de 'toon' meer nog dan
rond de later zo spreekwoordelijk geworden maatstaf van de 'persoonlijkheid'-{de        I
'vent' achter het in de voorlopigheid van de literaire vorm vastgelegde'werk')-heeft
zich hunbeider esthetica al vroeg haareigenlijkearcanum geconstrueerd. Alsarcanum
is dat met de teneur van die esthetica strijdig, die op secularisering van de geheimen

achter alle schrijven uit is. De sfeer in dat arcanum is die van onnauwkeurigheid en
pijnlijke nauwkeurigheid tegelijk. Want via de categorie van de 'toon'-aan- en af-

wezig in de letters van de tekst-wordt protest aangetekend tegen een fatale afwezig-
heid van het lichaam in elke tekst; via die categorie wordt anderzijds de tekst dusdanig

geinspecteerd, dat als het ware aan de keerzijde ervan iets zich uitdrukt, dat normaal

uitdrukkingsloos blij ft. Die andere kant, die zich aan de 'keerzijde' bevindt, heeft alles

met de tekstuele reddeloosheid van het lichaam te maken.-Voorbeelden ervan, hoe
ook de tamelijk 'onmuzikale' Du Perron de 'toon' aanlegt als opperste criterium voor
herkenning, geeft de Briefwisseling met Ter Braak legio.-Du Perron schrijft d.d. 13

november 1932 (de brief heeft nietsanders dan de ondefinieerbaarheid van de'toon' tot

onderwerp) over Huxley en Val6ry Larbaud:

Het is mogelijk dat de schrijver van Point counter Point een ie rangs-                   
figuur is, n'en ddplaise je verrukking over Philip Quarles. Ik geloofde

nooit, zooals je weet, aan de groote waarde van P.c.R; jij bent er opeens
hevig verrukt over gaan doen, omdat je met alle geweld wou dat
Quarles op je leek (..) maar herinner je dat ik het in Gistoux al hevig
vervelend vond, en tenslotte, het is net zoo aan elkaar geluld (intelli-             I
gent, zeker. dht betwist ik nauwelijks of niet) als de essays. Huxley is
glen 'vent: dat is mijn slotindruk; en als hij het ergens zou zijn, dan in
dit Rc.R, maar misschien dan toch vooral omdat het 500 blzn. dik is.
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Maar met Barnabooth is het niet te vergelijken; en het verschil is er
vooral een van toon. Het is die ietwat labbekakkige, op zijn Oxfordsch

gecultiveerde leutertoon van Huxley, die hem mij zoo antipathiek
maakt; hoe meer ik erover nadenk, hoe meer ik het bijna uitsluitend in

0 zijn tempo vind. (..) Larbaud is gaga geworden, maar hij heeft Barna-
booth geschreven, en zijn toon is niet 2 x, maar 20 x superieur aan die

van Huxley, voor mijn gevoel.95

Het telkens onderstreepte woord duikt in dezelfde absolute betekenis op, wanneer aan

0           het einde van de brief Huxley's essaybundel Musicat Nightmet Ter Braaks DZmasqut
der Schoonheid wordt vergeleken: '-Wat het Ddmasqud onmiskenbaar boven Music

at Night voorheeft, is alweer de won.-'% Bijna zou men zo ver kunnen gaan te

beweren, dat Ter Braak daarna zijn Politicus zonder Partij enkel en alleen maar schrij ft
om het 'toonverschil' te achterhalen-zo staat het aan het begin van het hoofdstuk

  Nietzsche contra Freud-dat hem van allerlei officiale representanten van de geest

scheidt.'; In het officieuze categorieenstelsel, dat Ter Braak hanteert is de muzikale

categorie van de 'toon' daarom het moeilijkst, omdat zij naar een plek buiten de

schriftuur en zelfs buiten de taal verwijst. Wanneer hij zich in het vijfde, laatste,

hoo fdstuk van Politicus zonderPartij moeite geeft omhet effect te omschrijven, dat de

         schriftuur van anderen heeft. wanneer hij die als superieur erkent, dan komt hij als

vanzelf uit bij een niet langer als grammaticaal te definieren sfeer; die van het lichaam

namelijk. Het lichaam wordt door de toon naspeurbaar in de schriftuur, en blijft

onnaspeurlijk tegelijk:

Een schrijver met meerderheid laat zich voor mij onbedrieglijk herken-
nen aan de dwang, die hij op mij uitoefent, tot ik, al tegenstribbelend
met mijn geestelijke automatisme, zijn zin heb gedaan; ik begin met het
opwerpen van mijn kleine bezwaren (er is altijd wel iets in voorraad) en
met het besluit, de nieuwe auteur zo spoedig mogelijk onder mijn oude
categorieln te vangen en onschadelijk te maken; maar ik heb hem aan

0          zijn toon al als meerdere erkend, ik heb half en half reeds geraden

waarom hij mijn meerdere is, aan die toon, aan de gestalte, die hij onder
de gedrukte woorden aanneemt, kortom: aan het gemak, waarmee hij
over de grammatica zegeviert, om er zijn lichamelijke aanwezigheid
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voor in de plaats te geven. Ik heb dan ook nog nooit een schrijver als

mijn meerdere erkend, die aan'stijl' deed; al mijn'grote schrijvers' zijn
stylisten faute de mieux, met het physieke oven*icht van ogen, hou-
ding en stem onmiddellijk achter hun stijl. Het is met de meerderheids-

erkenning juist gesteld als met haar complement, de vriendschap: zij               0
ontstaat door de nuancering, en de nuancering wijst altijd naar het
lichaam: zij is onafnankelijk van alle geestelijke autoriteit, of die auto-
riteit is hoogstens een secundair verschijnsel. 98

In de categorie van de'toon' overleeft artistiek de uitdrukking van wat niet in discursie-                I
ve zin kan worden meegedeeld. Het wordt bij Ter Braak een hachelijke categorie:

aanvankelijk polemisch gekeerd tegen de te hoge toon, waarop de gevestigde culturele

hierarchie haar waardebepalingen regelt, dreigt zij als simpele verwijzing naar de
'persoon' haar uitdrukkingskarakter te verliezen en kunstloos te worden-om ten-
slotte uit te monden in de 'gewoonheid' van het gewone woord. Het ideaal daarvan         I
wordt in Politicus zonder Part# ergens als de 'eenvoudigste, geimproviseerdste ge-

sprekstoon'e omschreven. Maar zelfs in deze als het ware karige, gedegradeerde

gedaante representeert de'toon' als ongrijpbaar Buidum tussen de taaltekens zoiets als

de creatuurlijkheid van het lichaam, waarvan juist de sprakeloosheid iets sprekends
heeft. Niet voor niers staat bij Ter Braak op beslissende momenten tegenover de niet te               
ontlopen geestelijke conventionaliteit van de tekens en hun betekenissen een uropisch
idee van taal- en begripsloosheid, dat aan het dierlijke creatuur en aan het zwijgen is

voorbehouden. Het is van een ernst, die voor die van Kafka's Forschungen eines

Hundes niet onderdoet, dat het misschien wel beslissende hoofdstuk uit Politicus

zonder Partij met de titel'Een zonde tegen de Heilige Geest' aan zijn hond Laelaps-de
hond uit zijn ouderlijk huis in Eibergen-is opgedragen. En het is van eenzelfde vaak

onbegrepen ernst, dat Ter Braak in datzelfde hoofdstuk de formulering vindt van de

'grammaticaal geznfecteerde diersoort mens'100. Met de termen 'taalskepsis' en 'taal-

skepticisme' wordt aan de zich hier aandienende tragische verbintenis tussen een lijden
aan de cultuur en de desnoods cultuurloze, materialistische ontsnapping daaruit nau-

welijks recht gedaan;'°' die verbintenis is bij Ter Braak minder dan fragmentarisch            0
gebleven, zij brokkelt letterlijk af. Op twee, misschien met elkaar corresponderende

plekken in zijn werk liggen niettemin als trefwoorden van een voor Ter Braak onver-

woordbaar gebleven theorie de brokstukken voor zo'n verbintenis bijeen. Ze hebben
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iets, voor ons, van onaangeraakt proviand; hetgaatomde laatste drie, los aaneengekop-

pelde woorden niet ver voor het einde van Politicus zonder Part#:

Maar voor ons is de humor spelbreker. Hij maakt het handelen onder
0            het motto van een geestelijk ideaal onmogelijk, wijst het op zichzelf

terug, geeft het weer prijs aan willekeur, muzikaliteit, barbarie (..).102

En hetgaat omeen kleine catalogus van trefwoorden, die Ter Braak in een brief aan Du

Perron van 9 januari 1935 schijnbaar achteloos aaneenrijgt. Hij had zojuist in manu-

0      scriptvorm het latere vierentwintigste hoofdstuk-Bezoek van Wijdenes-uit Du
Perrons Het Land van Herkomst gelezen. Dat hoofdstuk geeft, natuurlijk met de
vertekenende middelen van een roman, een intellectueel portret van Ter Braak, die

voor de fictionele 'Wijdenes' model heeft gestaan. De trefwoorden sommen droog en

met onmiskenbare weemoed dat alles op, wat zelfs in deze open romanvorm geen

  toegang heeft gekregen; ze staan er als de verkleumde termen uit een esthetica,

waaraan artistieke rang ontzegd bleef:

Je karakteristiek is zeer juist, lijkt me, zeerscherpzinnig en ook niet vrij

van'gevoel'; maar ik ben het niet meer.  Ik zeg niet dat ik het niet ben,
maar er heeft iemand zoo aan mij geschift, dat alles uit mij verdwenen

is, wat muzikaal, zwijgen, vuJgair, werkman, Ant is. 103

Overziet men de beide trefwoordenreeksen, dan valt de herhaling van het begrip

'muzikaal'/'muzikaliteit' op, en ook aan de rest van de reeksen is iets eigen, dat voor

  talige discursiviteit eerder uitwijkt. Het zijn termen uit een esthetische theorie, die
voor Ter Braak-juist door diens rigoreuze opvatting over de heersende grammaticali-
reit van de cultuur-onverwoordbaar moest blijven. Slechts af en toe licht iets ervan

op, al bijna in de kantlijn van het geschrevene. Daar bijvoorbeeld, waar hij in Politicus
zonderPartij nazijn afscheid van het geestelijke juistzegt tehechten aan: 'de terugkeer
uit het volmaakte en het 01ympische tot het gewone, tot de doorsnee-mens, tot het

0          dier.'10' De toenadering tot deze natuurhistorische fenomenen van het creatuurlijke,

waartoe 'doorsnee-mens' en 'dier' in hun gewoonheid zo nadrukkelijk behoren, is bij
Ter Braak in een gespannen atmosfeer van zwijgen gehuld. Het zwijgen omgeeft hen

alsether van deonbenoembaarheid, waarbinnenzezijn verbannen; zoomgeeft cultuur
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de natuur als het geheim, dat ze uitdrukkingsloos laat verstommen. Toch kan ook dit

uitdrukkingsloze juist verschijnen door uitdrukking te krijgen. De quintessens van

deze uitdrukking ligt in datgene wat aan het talige karakter van kunst eigen is,

voorzover dit fundamenteel afwijkt van taal als haar medium.10' Maar juist de niet-

significatieve uitdrukkingskant van kunst, die een andere is dan het 'wat' van haar        I
uitdrukking, is voor de van taalmagie aflerige Ter Braak altijd enigszins suspect

gebleven. Zij lijkt niettemin te overwinteren in wat hij als heimelijke kracht toedicht

aan de 'toon', aan het 'zwijgen', aan het 'lichamelijke', aan het 'muzikale', aan de

'spijsvertering', aan het 'dierlijke', aan de 'aanhalingstekens'. Meer dan elders in zijn
werk overleeft in die onaanzienlijke, ja bijna schamele categorieen Ter Braaks subjecti-               
viteit-als iets meer dan strikt persoonlijks.

In een met recht diepzinnig te noemen fragment uit zijn Aesthetische Theorie

heeft Theodor W Adorno deze zo moeilijk te articuleren samenhang als het dubbele

wezen van de uitdrukking geformuleerd. Juist aan de sprakeloze zijde daarvan ziet hij

een oergeschiedenis van de subjectiviteit tot gelding komen. En niet voor niets
lijktin               

de archaische huiver ten overstaan van dieren de menselijke ervaring van deze andere

subjectiviteit een onvervreemdbaar beeld te bezitten. Adorno gaat uit van een juist bij
Ter Braak allengs met een taboe toegedekt inzicht, dat bij uitstek'de nieuwe kunst zich

inspant om de communicatieve taal in een mimetische te veranderen'.18 Wat Adorno
daarop onmiddellijk als theoretische excursie laat volgen is inderdaad dan met Ter

Braaks denken strijdig, wanneer daaruit het esthetische materialisme van de 'toon',
van het 'zwijgen', van de 'spijsvertering', van de 'muzikaliteit' wordt weggelaten.
Adorno vervolgt op die plek:

Krachtens haar dubbelkarakter is taal constituerend voor kunst en er de

doodsvijand van. Etruskische kruiken in de Villa Giulia zijn in hoogste                 0
mate sprekend van aard en tegelijk met alle mededelende taal in-
commensurabel. De ware taal van de kunst is sprakeloos, haar sprakelo-
ze moment heeft het primaat boven het significatieve van de literatuur,
zonder welk ook de muziek niet helemaal toe komt. Wat aan de vazen
talig is raakt nog het dichtst aan een Daar ben ik of Dat ben ik, een            0
eigenheid, die niet pas door het identificerende denken uit het grotere
verband van het zijnde werd losgesneden. Zo lijkt een neushoorn, dit
stomme dier, te zeggen: ik ben een neushoorn. De versregel van Rilke
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'denn da ist keine Stelle,/ die dich nicht sieht',107 bij Benjamin in hoog

aanzien, heeft die niet-significatieve taal der kunstwerken op nauwe-

lijks overtroffen manier gecodificeerd: uitdrukking is de blik die kunst-
werken opslaan. De taal daarvan is in vergelijking met de significatieve

0 iets ouders, dat echter oningelost is gebleven: alsof kunstwerken daar-
door herhaalden hoe het subject ontspringt en zich ontworstelt, door-
dat ze in hun compositorische vorm zich voegen naar een beeld van het

subject. Uitdrukking hebben ze, niet waar ze het subject meedelen,
maar waar ze van de oergeschiedenis van subjectiviteit de siddering

0                bewaren, die de oergeschiedenis van bezieling is; het tremolo in welke
gedaante dan ook is als surrogaat daarvoor niet te verdragen. Zo is
affiniteit van het kunstwerk met het subject omschreven. Zij blijft
voortbestaan, omdat in het subject die oergeschiedenis overleeft. In alle

geschiedenis begint het subject altijd weer van voor af aan. Slechts het

0 subject deugt als instrument der uitdrukking, hoezeer het in zijn waan
van onmiddellijkheid zelf ook iets niet onmiddellijks is. Ook daar nog
waar het uitgedrukte op het subject lijkt; waar de emotionele roerselen

subjectief zijn, zijn ze tegelijkertijd niet-persoonlijk, wel in de inte-

gratie van het Ik binnendringend, maar er niet in opgaand. De uitdruk-

                       king
der kunstwerken is het niet subjectieve aan het subject, maar het is

minder de eigen uitdrukking daarvan dan wel zijn afdruk; niets zo vol

uitdrukking als de ogen van dieren-mensapen-die er objectief om
schijnen te treuren, dat ze geen mensen zijn. 108

            lets van dit alles. maar dan als rest
en rudiment, speelt nog door in de naam, die Ter

Braak in de tWeede helft van de jaren dertig, in ieder geval na zijn kennismaking met

Marcus van Crevel, aan zijn angora-kater meegeeft: die kater luisterde naar de naam

'Coclico'.109

Het is een expliciete verwijzing naar de raadselachtige figuur van de, naar her-
komst Vlaamse, omstreeks 1500 geboren musicus en componist Adrianus Petit Co-

0 clico. Diens leven als humanist en muzikaal zwerver ontrolt zich als aaneenschakeling

van tegenslagen, als een gevecht om nieuwe uitdrukkingsvormen en als een dooltocht

die voert langs achtereenvolgens de Duitse steden Wittenber& Frankfurt aan de Oder,

Stettin, Konigsbergen NOrnbergom zich rond Kopenhagen in de mist van een onzeker
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einde te verliezen. Over deze ook qua uiterlijk nogal wonderlijke figuur, op een

eigentijdse gravure tweetnvijftig jaar oud afgebeeld als een gnoom (vandaar zijn

tweede voornaam'Petit') met een abnormaal groot hoofd en een nog abnormaler lange

baard reikend tot aan zijn knieen, waar ook de zoom van zijn tuniek en zijn manteltje

ophouden, schreef Van Crevel in de jaren van zijn vriendschappelijke omgang met Ter                0
Braak een omvangrijk proefschrift. Hij schreef het, net als Ter Braak het zijne destijds,

in het Duits en het draagt de titel: Adrianus Petit Codico. Leben und Beziehungen

eines nach Deutschland emigrierten Josquinschulers.11°Daaroppromoveerde Van Cre-
vel op 3 mei 1940 aan de universiteit van Utrecht; Ter Braak wijdde er bewonderend
zijn voorlaatste Vaderland-kroniek aan, die op 5 mei 1940 verscheen.                                     0

De naam Coclico, in de muziekgeschiedenis meestal hardnekkig als 'Coclicus' fout

gespeld (zoals Van Crevel aan de hand van bronnen aantoont), was behalve aan een

muziektheoretisch werk, het Compendium Musices, verbonden aan het modewoord
van de Musica Reservata. Het duikt als begrip ook op in het Compendium Musices
maar het was tevens de titel van een eerder in 1552 te Nurnberg uitgegeven bundel met                   
eenenveertigmotetten, doorAdrianus Petit Coclico voor vierstemmengecomponeerd.
Met de in het modewoord van de 'musica reservata' vaak hinein-geinterpreteerde
'neue Lockerheit der Affektsprache' en de 'malerische Ausdruckskraft des Melodi-
schen', zoals een handboek uit 1931 de bijzonderheden ervan nog had omschreven,111

springt Van Crevel op grond van een analyse van Coclico's Musica
Reservata-motetten                 uiterst terughoudend om. Met name waar het gaat om de vraag, of muziek buiten

zichzelf nog iets anders kan uitdrukken. Hij houdt zich streng aan de immanent-
muzikale betekenis, die de modulatie-techniek van Coclico's motetten heeft en be-
antwoordt met dit uiterste aan terughoudendheid-ik citeer en vertaal-'de door de
renaissance voor het eerst opgeworpen en sindsdien telkens opnieuw bediscussieerde

vraag (..), of en inhoeverremuziekeigenlijk wel'iets uitdrukt' of uitkandrukken, of zij
in relatie tot haar'inhoud' een autonome of een heteronome kunst is, wel of niet een

buitenmuzikale'inhoud' kent, of de categorieen 'vorm' en 'inhoud' weI of niet op haar
toepasbaar zijn-en hoe men de vraag verder nog formuleren wil'.111 Die terug-
houdendheidomzeiltde kardinalere vraag naar watin kunstwerken, los van hun als het
ware programmatische inhoud, wordt uitgedrukt: in hun niet-significatieve en toch          I
talige sprakeloosheid. De sprakeloosheid der muziek wordt door Ter Braaks meest

getrouwe gesprekspartner uit zijn laatste jaren in een nuchtere slotsom aan het einde

van zijn verhandeling over Coclico's Musica Reservata alleen als niet-talige gered. Met
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de categorie van de 'uitdrukking' en de 'Ausdruck' is zij op principiele wijze dan niet
meer tot dekking te brengen:

De klank-fenomenen van de muziek zijn nu eenmaal niet, zoals de

0               taalklanken, met een vaste, algemeen erkende betekenis geassocieerd.

Muziek is, met andere woorden, allereerst een systeem van esthetisch
werkzame klanken, en niet, als de taal, bovendien nog-of zelfs in
eerste linie-een systeem van conventionele tekens.113

0               Juist met de skeptische teneur van Van Crevels dissertatie, waarin via een reconstructie

van het zogeheten 'Reservataprobleem' het expressieve gehalte van de zestiende-

eeuwse motetkunst als zelfstandige waarde wordt geminimaliseerd, heeft Ter Braak

van harte ingestemd. Tegen het einde van zijn aan Van Crevel en Coclico gewijde
Vaderland-kroniek schrijft hij

Aangezien men niet wist, wat 'musica reservata' was, heeft men zich

aan hypothesen gewaagd; deze hypothesen worden dan weer door

navolgende geleerden als halve en hele zekerheden overgenomen, er
wordt op voortgeborduurd, en op dit borduursel borduren anderen dan

weer voort... totdat er een probleem ontstaat, dat met het oorspronke-

lijke probleem niets meer gemeen heeft dan het woord ! Discussies over

zulk een vraagstuk hangen dus geheel in de lucht, maar de deelnemers

merken dat niet, omdat zij menen over reale controversen te debatte-

ren. Zo zet zich de scholastiek in onze tijd voort, en als een onderzoeker

het waagt tot de bronnen terug te gaan, d.w.z. de hele weg terug te

I                wandelen, dan kan hij constateren (..), dat men gerust weer van voren

af aan kan beginnen. Het ware te wensen, dat zulke onderzoekingen (..)
meer van deze hoek uit werden ondernomen; een groot deel van onze
wetenschap zou schijnwetenschap blijken te zijn, ontstaan door het
spookachtig voorttelen van termen in een ledige ruimte.114

'Musica reservata' houdt evenwel als term in haar connotaties het idee vast van een

maar voor weinigen verneembare uitdrukkingskant van muziek, de verborgen kant
van een achter de constructieprincipes en het conventionele tekenkarakter van de
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muziek schuilgaande waarheid. Als particulier uitdrukkingsmoment van subjectiviteit
is echter een dergelijke waarheid voor Ter Braak niet anders voor te stellen dan als

niet-representeerbaar, als particulariteit van v66r alle grammatica, als niet in enige
uitdrukkingswijze te bergen. Zelfs nog of juist in de sardonisch aandoende vrolijkheid
aan het slot van zijn Coclico-recensie, die vrolijkheid 6n verbijstering tegelijk is om de              0
lucht-gevechten en de schijn-manoeuvres van een spookachtig in enkel termen zich
voorttelende wetenschap, zit als haar tegenbeeld de ernst van een niet-weten en de
materialiteit van het zwijgen verborgen. Waarlijk diep verborgen-in een tekst, die Ter
Braak niet langer dan anderhalve week voor zijn zelfgekozen dood heeft geschreven.
Vanuit deze dood verschijnt de 'ledige ruimte' waarin de tekst uitmondt, dubbel ledig                 0
en het beeld van het 'spookachtig voorttelen van termen' maakt zich op om tot
metafoor te worden voor een onstelpbaar voortwoekerende woordbeschavingsschim-

mel. Zo gelezen is die metafoor de tot hopeloosheid uitvergrote waarheid van Ter
Braaks raadselachtige materialisme, dat zijn humaniteit in iets anders dan in de'gram-
maticaal geYnfecteerde diersoort mens'113 gewaarborgd had willen zien. Dat

materialis-                  
me zou, als het als leer formuleerbaar was geweest eerder in de nabijheid van het
zwijgen en de begriploze muziek hebben gelegen dan in de sfeer van taal en discursivi-

teit; het zou onderscheidsloos alle creaturen in zijn utopische begripsloosheid hebben

gered, die met en die zonder geest.
Twee buitengrammaticale creaturen waken derhalve voor de ingangen van Ter

Braaks schrijven over de te beperkte uitleg van de woorden 'geest' en 'grammatica'.

Het zijn de hond Laelaps, die naar een vroegste cultuurhistorische concretisering van
het idee van subjectiviteit verwiist: 'Laelaps', zo heette immers ook de hond van

Odysseus. En het is de kater Codico, dankzij wiens naamgenoot Adrianus Petit Coclico

het raadsel van de 'musica reservata' in omloop kwam.

158



5

NIEMAND IS MIJN NAAM, NIEMAND BEN IK
GEHETEN

DEPRONOMINALEARENA

ER BESTAAT EEN TEKST van Ter Braak, die met enig recht apocrief mag heten-en hij

0             past ook in een apocrief gebleven geheel. Hij zou oorspronkelijk deel gaan uitmaken

van het denkbeeldig gebleven, later opgegeven plan om een boek te schrijven enkel

bestaande uit-in het eerste plan tien of twaalf-dialogen, en is in zijn ruwe versie

gepubliceerd in het laatste, het twaalfde nummer van de derde jaargang van Forum,

met in een noot de aantekenin; dat het hier ging om het'Tweede gesprek uit een boek
in dialogen'. Het bijzondere eraan is, dat hij behalve in zijn tijdschriftvorm in Forum

tegelijk wel en niet opnieuw is gepubliceerd. Want weliswaar leende hij zijn titel en

wezenlijke brokstukken van zijn inhoud aan de dialoog, die uiteindelijk als Gesprek
over de Zin des Levens met een enigszins scheve elegantie Ter Braaks essay  Van Oude

en Nieuwe Christenen opent een vergelijking tussen de twee versies van het Gesprek
laat nogal ingrijpende tekstwijzigingen zien, hele stukken weglating, herformulerin-

gen en een andere inkleuring van argumenten plus een afwijkende verdeling in het
aandeel, dat de twee gesprekspartners-de een 'Gijsbertus' genaamd, de ander op-

tredend onder de aanduiding 'Ik'-in de voortgang van de dialoog hebben, waarbij

zienswijzen en standpunten ook van persoon wisselen. Het Gesprek over de Zin des
Levens behoort zo tot de zeldzame teksteni van Ter Braak, waarvan twee sterk uiteen-

lopende versies bestaan.i Herschrijven, omwerken, bijvijlen waren niet zijn sterkste

kant; schrijven moet in zijn ideale vorm voor Ter Braak met vaart en trefzekerheid

geassocieerd zijn geweest: van Politicus zonder Partij had hij het idee het 'in 66n Elan'3

te zullen schrijven, zijn toneelstuk De Pantserkrantzette hij eind 1934-begin 1935 in

minder dan een maand op papier.+

In geen van zijn twee versies behoort het Gesprek over de Zin des Levens tot Ter

Braaks gelukkigste schrij fsels. De ongewoon lange tijdsspanne tussen de eerste schrif-

telijke neerslag van dit Gespreken de definitieve vorm, die het als beginhoofdstuk van

Van Oude en Nieuwe Christenen krijgt, hee ft haar objectieve grond. In die tijdsspanne
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is de vraag naar de in de titel van het Gesprek aangeroerde 'zin des levens' met ware

suspensezwevende gelaten. De metafysischecategorieen, die in formuleringenoverde
'zin deslevens' meerdan hun Doornroosje-slaap houden, dienenzich tenslottemeteen

zekere onafwendbaarheid aan. Niet voor niets opende Theodor W Adorno ongeveer

dertig jaar nadien deparagraaf 'Nihilismus' uitzijn Meditationen zur Metaphysik-de             0
titel van die paragraaf staat tussen omkransende aanhalingstekens-met de con-

statering, dat de'metafysische categorieen' ineen geseculariseerde vorm voortleven in

datgene,'wat voor de vulgaire drang naar het hogere de vraag naar de zin van het leven

heet'. Adorno heeft er onmiddellijk aan toegevoegd: 'De wereldbeschouwelijke klank

van het woord ['zin (des levens)'; MVN] veroordeelt de vraag'.5

Schrij fgeschiedenis, dialoogvormzelf, en het feitdat meerdan wat ook depolariteit
tussen het algemene en het bijzondere de thematiek van het Gesprek over de Zin des

Levensbepaalt, maken het tot meerdan een toegangspoortnaar wereldbeschouwelijke
kwesties. Toen Ter Braak in de zomervakantie van 1934 de eerste contouren voor een

nieuw boek voor zich zag, verankerde hij die nieuwe conceptie op formalistische wijze
in de-muzikale-tussensfeer, die ligt tussen de aan het eind van Politicus zonder

Partij, dat wil zeggen, 66n jaar eerder al sleets geraakte ik-vorm en de wij-vorm in,
waarvan Het Carnaval der Burgers alle facetten had laten zien. Het hele werk van Ter

Braak kan voorgesteld worden, zich in wat Roland Barthes genoemd heeft een'prono-
minale arena' af te spelen, waarin echter anders dan een terbraakiaanse common sense

het wil, het 'ik', dat het imaginaire mobiliseert, karig bedeeld blij ft, uiteindelijk, waar
het in de objectiviteit van de cultuurkritiek gedurig overspeeld wordtdoor de paranoi(le
vormen van het'u' en het'hij', en door, bij Ter Braak, de twij felachtige cameraderie van

het 'gij' en het 'wij'.-'De zogeheten persoonlijke voornaamwoorden: alles staat hier

op het spel', zegt Barthes, 'ik ben voor altijd in de pronominale arena opgesloten: 'ik'
mobiliseert het imaginaire, 'u' en 'hij' de paranoia." De dialoogvorm van het niet tot

een 'wij' uitbreidbare dubbele 'ik' laat zich op een fatale wijze ook al lezen als een

niet-gelukte ontsnapping uit die'pronominale arena': die dialoogvorm zelf zal misluk-

ken. Ter Braak schrijft op 29 augustus 1934 naar een in Tanger, bij Slauerhoff logeren-

de, Du Perron:

Verder heb ik de vacantie gebruikt om 'mijn nieuwe vorm te vinden'.
Tweemaal begon ik te schrijven, en tweemaal bevredigde me de vorm

niet. De ik-toon heb ik (voor een boek van grooteren omvang) absoluut
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uitgeput; op het wij-accent terugkomen, ging niet, het klonk als de
terugkeer tot een oven*onnen stadium. Toen kreeg ik plotseling onder
het scheren de juiste vorm voor me: de dialoog. En nu lukte het ineens!
De eerste dialoog is af. Als het lukt wat ik me voorstel, schrijf ik een

0              reeks van tien of twaalf dialogen; de twee personages zijn 'gelijkwaar-
digen', die elkaar onophoudelijk aanvullen en tegenspreken. Dat geeft

het voordeel, dat een these onmiddellijk kan omslaan in de antithese,
zonder dat daarvoor [sic'; M VN] iets gewrongens en hakkeligs ontstaat.

Nu maar afwachten of het inderdaad lukt. De inzet was in ieder geval

0           voor mijn eigen gevoel soepel en vanzelfsprekend.8

Als ideaal voor deze dialoogvorm stond Ter Braak bij het schrijven waarschijnlijk

Diderots Le Neveu de Rameau voor ogen, dat hem begin jaren dertig door Du Perron

was aangeraden. Hij las het in augustus 1931, herlas het nog eens december 1932 en

I        pres het men in precies die bewoordingen-een 'dialoog van gelijkwaardigen, zooals

die tusschen Diderot en neef Rameau"-die in de conceptie van zijn eigen dialogen-

boek terugkeren. Er zou een nuchtere en droge reconstructie van heel Ter Braaks werk

mogelijk zijn, die alleen maar de baan van de 'pronominale arena' daarin zou na-

trekken. Die baan zou volgens zo'n reconstructie vanaf de Epiloogbij Politicus zonder

· Partij zichtbaar in het ongerede raken, en de mislukte dialoogvorm is het terrein van

deze ontreddering zelf geworden. Meer dan ergens anders legt binnen het geheel van
de noodlotsbaan, die in Ter Braaks werk als via onbewuste geschiedschrijving is
ingeschreven naast de erin ook geschreven geschiedenis van zijn subjectiviteit zelf, de

crisis van de pronomina het geschiedfilosofische smeedwerk bloot van een problema-
tiek van de vorm. De pronominale 'ik'-, 'wij'-, 'men'vorm predestineert het schrijven,

*          al v66r zijn inhoud-- -predestineert het tot een modus van instemming met, dan

wel afzondering tot de ermee corresponderende vorm van de geschiedenis. Dat is wat
taalfilosofie heteerst wil zeggen. Het heeft tot in de kleinste brekingen en verbuigingen

zijn weerschijn. En het is niet voor niets, dat Barthes onmiddellijk op zijn dictum over

de 'pronominale arena' al bij het verschil 'mij, ik' de term 'carnavalesk'in het geding

0 brengt

ook kan (..), als de weerschijn van gemoireerde zijde, alles zich omke-

ren: in 'mij, ik', kan 'ik' niet mij zijn, dat het op carnavaleske wijze
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stukbreekt; ik kan tegen mezelf'u' zeggen, zoals Sade dat deed, om in

mij de arbeider, de fabrikant, de producent van het schrijven scherper te
doen uitkomen in vergelijking met het subject van het werk (de Au-
teur); anderzijds kan nietoverzichzelf spreken betekenen: ikben Dege-
ne die njet over zichzelf praat;  en over zichzelf spreken door 'hij'  te                      0

zeggen kan betekenen: ik praat over mezelf alsof ik min of meer dood
ben, gevangen in een lichte nevel van paranoide retoriek (..).10

Na het carnavaleske en als men het zo zeggen mag 'anti-wij'-boek, dat Het Carnaval

der Burgers heet, maar waarin het voornaamwoord'ik' niet voorkomt11_terwijl het er                 0

het gehalte van uitmaakt-eindigt het als de essayistische pendant daarvan te be-

schouwen Politicus zonder Partij, dat in de ik-vorm gezet is, maar waarvan misschien

een geheim 'wij' de adressant vormt, met de optekening van de ervaring, dat door het

schrijven ervan het medium van de ik-vorm als het ware is uitgeloogd. Dit wijst met
regressieve, mythologische kracht terug naar een oorsprongsgeschiedenis van de sub-               
jectieveuitdrukkingsmiddelen-: naarhetgeweld, dathetindividu zichzelf Alslevende

natuurmoet aandoen omzich tegenoverhetleven en denatuurals'ik' teponeren. In de
list, die het subject hanteert om te kunnen overleven, moet het zichzelf als een uit de

natuurgeschiedenis uitgebroken 'ik' ateren; en zo ziet het verharde subject de eigen
natuur uit zich ontglippen. Aan de gangbare interpretatie van Ter

Braaks werk als          
oeuvre is het veelal ontgaan, dat aan het slot van PWiticus zonder Partij onder andere

voortekenen, nu binnen de schriftuur en binnen de constituering van het-schrijven-
de-burgerlijke subject, zich dezelfde dramatiek van 'verstening' en 'illusie' ten op-
zichte van de categorie van het 'ik' afspeelt, die ten opzichte van het'wij' de thematiek

van het ongeveer vijf jaar vroeger geschreven Het Carnaval der Burgers had uit-
gemaakt. Alle modulaties van het in het pronomen 'wij' neergeslagen collectief, alle         I
aspecten van wat uit het metaforisch arsenaal rond de notie 'gemeenschap' eind jaren
twintig mobiliseerbaar was, passeerden in Het Carnaval der Burgers de revue en

worden daar gemonsterd teneinde door Ter Braak leeg bevonden te worden. Eerste

cirkelgangdoor de pronominale arena met als resultaat de lege huls van het'wij'-dat
lijkt bekend, daarover verderop meer. Maar de tweede cirkelganti die de ogenschijnlijk
minder versteende en minder illusievolle binnenbaan van de pronominale arena kiest

om modulaties en metaforiek van het 'ik' te onderzoeken, eindigt niet minder leeg.

Wanneer Ter Braak op 17 juli 1933, een kleine maand na voltooiing van 'den Pojiti-
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cus'-zoals het boek in het huiselijk idioom tenslotte is gaan heten-in een brief aan

Du Perron beraadslaagt over verdere impulsen tot schrijven en concludeert: 'Voorloo-
pig (..) ben ik leeg',11 dan moet die leegheid zo letterlijk mogelijk worden genomen. Ter

Braak herhaalt daarmee wat hij in een brief aan Du Perron van 6 juli 1933 al eerder
0 onder woorden had gebracht. De ervaring moet iets onafwijsbaars hebben gehad:

voor mijn gevoel is dit boek 10 X beter dan het Carnaval; ik voel dat,
omdat ik werkelijk leeg ben, niet meer wil beweren voorloopig. 13

0           Uit dezesubjectivistische leegte, deeigenlijke topos van detwintigeren vroege dertiger
jaren-n een inventariserend exposl van die leegte zou ooit de geschiedfilosofische

constructie van dat tijdvak kunnen leverenti-tekent Ter Braak de onlabyrintische

uitwegen, antipodisch ten opzichte van het 'ik'. In de genoemde brief van 17 juli 1933

speelt Ter Braak, ongetwijfeld als voortzetting van het zojuist belindigde Politicus

0          zonderPartij,met de gedachte, met het vage idee'ergens achter in mijn vacantiehoo fd'

zoals het daar heet

van een romanfiguur: 'een man, die tot het volk wil spreken' (met al de

gegevens  uit den Politicus tot Zijn beschikking!) en die, natuurlijk,

faalt. Maar nietpessimistisch, niet retireerend. Het is een zoo vaag idee,

dat ik er voorloopig geen vorm aan zou kunnen geven. 15

Deze roman is het onuitgevoerde project gebleven in welke gedaante het als zoveel uit

deze middenperiode in Ter Braaks schrijven hier opduikt.-Maar ook in de schetsma-

tigheid van een in een officieuze flits neergeschreven ingeving verraadt het een reele* impuls achter al Ter Braaks schrijven, een wending tegen het subject,16 die er-anders
dan de officiele noemer van het individualisme het wil, waaronder dit schrijven litera-

tuurhistorisch geboekt staat-66k de dynamiek van uitmaakt. Die wending is aan zijn

meestal impliciet blijvende filosofie van de uitdrukkingsmogelijkheden inherent; als

bewustzijn van de hachelijkheid van het subject, van het individuele. Hachelijk is
bovendien de suprematie van de geest, waarop die subjecten gezamenlijk aanspraak

menen te mogen maken boven de geestloosheid van de stoffelijke natuur.1, Radicaalste

individualiteit, die omslaat in haar andere extreem, dat van een met identiteitsverlies

gepaard gaande identificatie met het radicaal andere, dat angst inboezemt: dat is het
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intieme en alleralgemeenste bereik, waartussen de kompasnaald die'intelligentie' heet
als een woeste wichelroede bruusk op en neer zwiept. Het kompas daarachter kent

alleen de cultuurhistorische polen-warm en koud-van Expressionisme en Nieuwe

Zakelijkheid, van uiterste subjectiviteit, die eigenlijk voor zichzelf geen uitdrukking
heeft, en als haar tegenpool de uitlevering aan de stand der dingen, waarvoor het       0
Engels-naast'New Sobriety'ls--de term'New Objectivity' heeftgevonden. Demeest
steekhoudende demonstratie van het onvermijdelijke van zo'n omslag is in de muziek-
theorie van Adorno geleverd; voor de literatuurtheorie zou een anders onverklaarbaar

blijvende 'gap' door Ter Braaks schrijven-diens oeuvre En diens schrijfwijze-over-
brugd kunnen worden. De demonstratie daarvan komt hierop neer:                                  0

De omslag vindt onvermijdelijk plaats. Hij komt juist daaruit voort, dat
het gehalte van het Expressionisme, het absolute subject, niet absoluut
is.19

Precies dat brengt het ingenium van Ter Braaks werk in zijn breukvlakken, dat wil

zeggen daar waar hetzich tussen de afzonderlijke werken in als het ware beraadtop zijn

'voortgang' feilloos tot uiting. Het is feilloos waar het de feilbaarheid van de categorie

'uitdrukking' zelf betreft. Zo krijgt op de breukvlakken van zijn eigen schrijven de
wending tegen het subject die protocollaire scherpte, die het in mythologie terugstort,
in de mythologie van de 'opoffering'.

In de brief van 22 juni 1933, waarin hij aan Du Perron meldt, dat Politicus zonder

Partij'al  is, dit persoonlijkste boek dat hij ooit schreef, is het'opofferen' van dit boek
zelf een tribuut aan de algemeenheid, waartegen de bijzonderheid van het 'ik' niet is

opgewassen. In de brief aan Du Perron wordt op microschaal de atmosfeer van een

offerritueel opgeroepen, dat als wending tegen het subject de categorieen van de

'uitdrukking' aan die van de 'conventie' bindt.'G En de eerste als het wezenlijkere via de

noodzakelijke toevalligheid van de vorm kan prijsgeven aan- -aan de geschiedenis.

De Politicus zonder Partijis af. hij is 241 pagina's 'typs' geworden en

ligt nu in vorm en dus voorloopig ongelezen naast me. De Epiloog         I
schreef ik gisteren; ik geloof, dat die in 3 pag. eigenlijk wel uitdrukt,
waarom ik dit boek schreef en tegelijk zou kunnen opofferen. Als jullie
naar Brussel komen zou ik het ms. mee kunnen nemen (..).11
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'In vorm', 'ongelezen', 'opofferen': weggedrukt tussen kroniekachtig afgehandelde

huiselijke feiten, legt deze sacrale trits de niet eenduidige dialectiek in Ter Braaks

relatie tot kwesties van de vorm misschien duidelijker vast dan zijn programmatische

beginselverklaringen het hebben gedaan. 'In vorm' klinkt naar curieus Achterhoeks

0           idiolect voor voltooid ('voleindigd'luidt tegen het slot van Het Camavalder Burgersde
plechtstatige formule),11 maar het lijkt juist daardoor plastisch de beweging van het

lukken vast te houden. Geen betere hommage aan de hachelijke autonomie van de

vorm, waarbinnen uitdrukking zich naar de conventie-eisen van het schrift heeft

moeten voegen dan die van het bewustgemaakte moment, dat de soevereine willekeur
0        van het betekenen wordt stopgezet en de verstarring tot 'schrift' intreedt.

Het offer nu bevestigt door uitvergroting deze samenhang en laat in de offerdamp
het schrijvende subject-offer en offerpriester tegelijk-via list ontsnappen. Het be-
hoort tot het grootse maar kritieke vormprincipe zelf van Ter Braaks grote essayisti-

sche teksten-Carnava/, Politicus, Christenen-boek-dat voor de opoffering van hun

0         inhoud, dat wil zeggen de reductie van hun materiele gehalte tot slechts betekenissin-

tels, de schrijver ervan alle voorwerk eigenhandig verrichtte. Inzoverre treedt hij niet
enkel als zijn eigen commentator, maar ook al als criticus van zijn eigen geschriften op,

dat hij ze al binnen hun schriftuur op hun betekeniskarakter laat stuklopen, de werken

zelf tot de'lichte as' van een voorbij schrijven maakt.33 Ze citeren zichzel f al binnen het

  organisch verloop van hun eigen duur, als sommige grote muziek, nog eenmaal; ze

blokkeren zo meer de vragen, die aan het begin van hun interpretatie zouden moeten

staan, dan dat ze tot hun beantwoording uitnodigen.

Dit alles kan letterlijk worden genomen. Tegen het einde van Het Carnaval der

Burgers leidt, anticiperend op de onkenbare uitval van het offer, een lange uitweiding

        over
de dubbele betekenis van het ene woord 'sacer'-: 'dat is heilig en vervloekt in

enen',:4 de eigenlijke coda van het boek in. Die uitweiding zelf laat afsluitend een

'goddelijke demon' verschijnen, diede als betekenisvol in de taal neergelaten polen van
burgerlijkheid en dichterlijkheid, heiliging en vervloeking, tegen de eerdere codifice-

ringen in, ruw komt desorganiseren: 'die met behoud en verderf zo zorgeloos speelt
alsof niet de hoogste belangen ermee gemoeid waren...'25  Maar als 'Sacer'-hoofd-

0          letter -'dat is heilig en vervloekt in enen, kracht van behoud en van bederf tegelijk'16

had de tekst van diezelfde uitweiding de dichter aangeduid en bezwerend opgevoerd.

Maar nietin zijn eigenlijke'physiognomie', diealsdie van zaaier van verderf tevensde

orde van het geschrevene zo niet verzengd dan toch verpulverd zou hebben:
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Komt het er op aan te zeggen, 'wat' de dichter 'is', dan verliezen de
woorden eensklaps hun vertrouwde bruikbaarheid, dan schrompelen
de definities ineen, dan deinzen de anders zo energieke betekenissen
terug; dan schijnen alle formules dorre quanta en bleke qualiteiten, dan

krijgt de dichter de physiognomie van de negatieve burger. Woorden             0
zijn tekenen des behouds (..).27

Daarom zijn zij

vervloekt, driewerf vervloekt   (..),   die   in hun scheppend visioen   de                        I
wereld veranderen; want in hen dreigen de verschillen te vergaan en

kondigt de dichter zich aan als de dood, de dood der vormen. Vervioekt
2Sis het pathos, dat de betekenis der gemeenplaatsen aantast (..).

Uit deze extreem precaire situatie nu, deze constellatie op leven en dood, redt de        
Carnavalsmoralist zich door de paradox van een kunstgreep, die het gehalte van het
geschrevene als bij heilige teksten van hun papieren gedaante afzondert. Die kunst-
greep verandert als bij toverslag de verhouding tussen het tekstbestand en zijn uit-

leg-waarvan het eerste krachtens zijn vervallen stand en de heerschappij die de
abstractie erover uitoefent ('zondenval' en 'abstractie' horen volgens de

Carnavalsmo-               
raal bij elkaar'9) kan worden doodverklaard 6m en door het gehalte ervan in de
dichterlijkheid van de interpretatie te doen vervluchtigen. Die interpretatie in Het
Carnaval der Burgers ligt per definitie buiten de tekst; maar zowel de ondertitel als de

wegklinkende slotalinea van Het Camaval der Burgers, dat als een 'gelijkenis in
gelijkenissen' aan het 'onafzienbaar kansspel der historie' wordt toevertrouwd, bewa-
ren als op een aan het afgestorven taallichaam meegegeven tekstguirlande een hint        *
naar hun verlossing:

De papieren vrucht, het afgevallen lichaam uit gestorven tekens ge-
bouwd, wacht ook op de herkenningsblik, die uit de betekenissen gelij-
kenissen leest!  Edn  blik,  die  niet naar waarheid of onwaarheid vorst,                        0

maar verwonderd en glimlachendde geheime verwantschap ondergaat,
verovert iets van de dichterlijke werkelijkheid op het onafzienbaar
kansspel der historie; 66n blik, die de logge tekens ziet wijzen naar de
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naamloze dichter, naar die onbegrijpelijkheid, waaraan het begrip in
der eeuwigheid niet toekomt, maakt de tijden goed.w

Niet op het primaire gelijkenis-karakter van Het Carnaval der Burgers komt het aan,
0      dat er de literaire vorm van bepaalt; pas in de verdubbeling en grublerische kwa-

dratering ervan tot vorm-in-de-tweede-graad, de 'gelijkenis in gel#kenissen', kan een
levensfilosofisch gezichtspunt tot zijn zwijgende recht komen, voor welk gezichtspunt
dingen, vormen, ideeen tot configuraties van zin vervallen. Maar dit is opnieuw tekst

en interpretatie tegelijk, implicieteovergang van de tekstnaar deallegoriserendeuitleg
I      ervan. Wanneer Oversteegen in een paragraaf uit Vorm of vent met de titel 'De

bevrijding uit de vormen' de terechte vraag stelt 'Wat is Carnaval der burgers anders

dan een dodendans, een allegorie van leven en doodi', lijkt hij in zijn antwoord de

allegorie als vorm en de allegorisering als vormprincipe over te slaan: 'Het begin van

het boek heeft als leitmotiv de verstening. En in het slot wordt de enig mogelijke

0 konklusie getrokken: de 'bladzijden zijn voleindigd en zij vallen van [de schrijver] af,

omdat zij een vorm, een betekenis hebben gekregen'. Dit prijsgeven van de eigen

resultaten, door Ter Braak zo in Nietzsche bewonderd, zal een vast weerkerend pro-
grammapunt in zijn werk worden (..)'.11 Aldus Oversteegen. Zo globaal geformuleerd

mist deze karakterisering de dynamiek van prijsgave dn redding, die over Ter Braaks

         werk als dialectische sterrenhemel heerst.

Aan het slot van Het Carnavalder Burgers wordt niet voor niets hetgehalte van de

tekst prijsgegeven aan die 'ene blik', die er vanuit een 'geheime verwantschap' een

begin mee maakt de tekst op zijn 'onbegrijpelijkheid' te monsteren. Zo waren v66rdat

Ter Braak in Nietzsches Jenseits-a forisme de theoretische oorkondedaarvoor las inter-

       pretatie en tekst als verstrengelde grootheden al bijeengedacht. Die blik maakt het

bovendien de vraag, of Het Carnaval der Burgers met zijn onbesliste schriftuur wel op

66n rij met de eenduidige emblematiek van dodendansen en hun algehele'contemptus
mundi'n kan worden geplaatst; wat hier zijn 'dodendans' opvoert zijn de betekenissen,

voor wier redding gelijkenissen zich opmaken. Eerder is die '6ne blik' op intrigerende

wijze vergelijkbaar met de veel modernere blik van de melancholie, waarvan, zo goed

als contemporain aan Ter Braaks Carnaval, Walter Benjamin in zijn Ursprung des
deutschen Trauerspiek geschreven 1924/1925 en gepubliceerd in 1928 deeigenaardig-

heid zo heeft omschreven:
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Wanneer het voorwerp onder de blik van de melancholie allegorisch
wordt, wanneer melancholie het leven eruit laat wegvlieden en het als
dood, doch voor eeuwig veiliggesteld achterblij ft, dan blijft het voor de
allegoricus liggen, op genade en ongenade aan hem overgeleverd. Dat
wil zeggen: het is van nu af volkomen incapabel nog een betekenis. een                  0
zin uit te stralen; aan betekenis valt dat eraan toe, wat de allegoricus
eraan verleent. Hij stopt het erin en daalt erin af: zo ziet op een niet
psychologische, maar ontologische manier de toedracht er hier uit. In
zijn hand wordt het ding iets anders, hij spreekt daardoor ook over iets
anders en het wordt voor hem een sleutel tot het domein van verborgen                      4D

weten, als welks embleem hij het vereert. Zo komt het schriftkarakter
van de allegorie tot stand. Een schema is zij, en door dit schema voor-

werp van het weten, maar er pas onafscheidelijk mee verbonden als het
is gefixeerd. gefixeerd beeld en fixerend teken tegelijkertijd."

Zoals Her Carnaval der Burgers vlak voor het einde-terugblikkend-zich zelf in het
vizier neemt als 'papieren vrucht, (..) afgevallen lichaam uit gestorven tekens ge-

bouwd', zo brengt ook Po/iticus zonder Partij zichzelf tegen het einde als 'papieren
avontuur' in beeld-n het schrijvende 'ik' als dode ledepop bungelend tussen de
aanhalingstekens. Maar de sacrale constellatie heeft zich radicaal geseculariseerd tot

louter avontuur en rot puur ontkomen. De empirische dood voegt zich bij de ver-
starring van de stilvallende schrifttekens. Er kan geen groter verschil zijn: er is geen
'redding', noch van de vorm, noch van zijn gehalte; er is geen zinrijk offer: de voorstel-

ling van een wederkerigheid, waarin hetzou kunnen opgaan-in Carnaval der Burgers
het mirakel van de reddende interpretatie-is het speculeren geworden over de rede-

lijkheid-onredelijkheid van de 'prijs' ervoor: 'alleen niet (..) de warenhuisprijs, die de           I
geestelijke mens [er]voor (..) zou willenbetalen'.3+Er ismeer contemptusmundi, meer

wereldverzaking hier, omgezet in globale verachting jegens hen, die'menen ons overal

te vangen, waarwij juistzijnafgereisd'15 dan inhet naarzijnopzet tragischeria boek Het

Carnaval der Burgers. 'Nu is ook dit papieren avontuur weer ten einde', zo opent de

'Epiloog'van Politicus zonder Partij; om te vervolgen:                                                                  0

het heeft vorm gekregen en is daarmee van avontuur tot geformuleerde
phase van mijn leven geworden. Toen ik begon scheen mij dit spel
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tussen 'ik' en abstracte theorie zoveel kansen te bieden om de pedante

stij fheid der formule te ontvluchten, dat ik zelden de weerstand van de
vorm ondervond; dit'ik' paste zich soepel en geluidloos aan bij wat ik te
zeggen had; het was bijna een verrassing voor mijzelf door zijn open-

Il                  hartigheid en onlitteraire directheid.  En nu? Langzaam maar zeker
sleet ook deze gewaarwording in mij uit; al schrijvende voelde ik, hoe
het persoonlijk voornaamwoord van de eerste persoon zijn onbe-
schaamde klank voor mijn oren verloor en hoe ook deze 'biecht' gela-
den werd met theorie; tegen het slot verdroeg ik mijn'ik' alleen nog als

0            de vervulling van een gelofte, aan de eerste bladzijden gedaan.37

In Het Carnaval der Burgers was het de extreme objectivering geweest, via welke het

drama van de dichotomie tussen 'leven' en 'vorm' in de hantering van de vorm zelf

uitdrukkingkreeg. Het werd voorogengetoverd indenoodzakelijke verstarring van de

  uitdrukkingsvorm, waarmee allegorisch de takkenbossen der betekenaren zijn prijs-

gegeven aan het vuur van de interpretatie. In Pohticus zonder Partij, waar alles al

interpretatie is, lijkt alles daardoor radicaal anders, maar die schijn van subjectieve
almachtover de betekenaren bedriegt. Aan heteinde is er hier evengoed de verstarring,
nu van het 'ik' zelf, dat de sc&nerie van het geschrevene had bepaald-en is er hier
evengoed het 'offer' van het geschrevene, waarover de brief van 22 juni 1933 aan Du

Perron had gerept; zo eindigt de 'Epiloog':

Dit staat voor mij vast: had men mij onder het schrijven van dit boek de
dood op korte termijn aangekondigd, dan zou ik die termijn niet ge-
bruikt hebben om het te voltooien; het zou spoorloos weggevallen zijn

voor een laatste pijnloze middag in de plantaardige stilte van een

dorpstuin, en, misschien, voor een gesprek met mijn vrienden van
weinig woorden en veel zwijgen, ver van alle wetenschap.*

Het rondt de pronominale arena af en ontregelt haar, dat daarna het verloop ervan

vervolgd wordt en stilvalt in het 'onbepaalde' pronomen 'Niemand'-toch nog een
naam, maar ook het uiterst dubbelzinnige verraad ervan; toch nog een identiteit, die
bestaat uit het dubbelzinnige'opgeven' ervan. Hier, via wat Barthes genoemd heeft de

'shifterals utopie' biedt zich binnen de taal zelf een sluwe uitweg uit de communicatie
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aan, een edips uit de pronominale arena. Ik noem mij 'mij'-Ter Braak, Roland

Barthes, Odysseus. De uitbraak van Ter Braakuitdecodering van de taal. Ter Braak had

zijn dichter uit Het Camaval der Burgers niet voor niets'naamloos' genoemd. Roland

Barthes' utopie van de shifter3' mondt uit in een sfeer van 'vrijheid en (..) amoureuze

vervloeiing (..), waarin iedereen nooit iets anders dan ik morgen, daarginds zou       0
zeggen, zonder ook maar naar iets legaals te verwijzen, en waarin het vervloeiende van

de differentie (..) de kostbaarste waarde van de taal zou zijn'.4° Die kostbaarheid ligt in
de onmogelijkheid dat de codering van de taal ooit geheel gesloten is: 'Hoewel geco-

deerd, verschijnt de shifter, om me', zo zegt Barthes, de bekendheid met theorieen van

Jakobson en Benveniste vooronderstellend-                                                                   0

om me te beperken tot de bekendste operator, als een sluw middel-
door de taal zelf verschaft-om de communicatie te verbreken: ik
spreek wel (kijkmaarhoeikdecode beheers) maar ik hul mij in de nevel
van een spreeksituatie die u onbekend is; ik houd in mijn vertoog
viuchtwegen van de aanspreekvorm open (..). 41

De nevel van de spreeksituatie heeft haar indrukwekkende prototype in die woord- 6n

naamspeling, waarmee Odysseus zijn identiteit opoffert en prijsgeeft om aan de
mensenetende Cycloop en eenoog Polyphemus te ontsnappen. En precies die verzen

van het IXe boek van de Odyssee, waar de beroemde truc met zijn naam als de sleutel

tot Odysseus' ontsnapping staat geboekstaafd, heeft Ter Braak laten dienen als motto

voor de hele inhoud van zijn laatste grote essay Van Oude en Nieuwe Christenen. Aan
de nevel van de spreeksituatie draagt zeker Polyphemus' beneveling door de wijn bij,
die hij zich naar Odysseus' opzet maar al te goed laat smaken. Maar men kan het zich

inderdaad ook goed voorstellen-'Oetis' staat er bij Homerus; voor moderne oren        I
klinkt Odysseus nog ongeveer naar 'Oedeis'-dat in een van de dialecten waarin de
geschiedenis van de terugkeer naar Ithaka was overgeleverd de naam van de eiland-
koning gelijkluidend was aan 'Niemand'.41 In de vertaling van Coornhert luidt de
passage rondom de truC met de naam:

Driemaal schenkte ik, driemaal drank hij 's: zijn zinnen versmoorden,
De wijn brandde hem om 't hert, hij werd zwaar van lichame.
Doe sprak ik tot hem met smekende listige woorden:
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'Cyclops, terstond vraagde gij mij na mijnen name,

Hoort ze nu, zo schenkt gij mij de beloofde gift bekwame:

Niemand is mijn naam, Niemand ben ik geheten

Van mijn ouders en van elk, dies ik 's mij niet en schame'.

0                  Doe sprak hij wredelijk met hoogmoedig vermeten:

'Zijdi Niemand? Niemand zal ik dan de laatste eten,
D'ander zullen voorgaan, dees jonst zal ik u betogen::

NIEMAND

Ter Braakwas van de zestiende-eeuwse herschepping van de eerste achttien boeken der

Odysseedoor Dierick Volckertsz. Coornhert zeergecharmeerd. Toen in 1939 de Dolin-

ge van Ulysse, zoals de titel ervan was, in een moderne editie verscheen, verzorgd door

0       dr. Th. Weevers, prees hij Coornherts vertaling om haar 'zeldzame plastische kracht
zowel in het pastorale, als in het dramatische genre', en ook de onregelmatigheid der

versregels, die voor hem alleen maar de 'bekoring der naiveteit', sprekend uit dit

'mengsel van Homerus en rederijkerij' versterkte. Zelfs denietgeheel consequentdoor
te voeren moderne spelling van de editie nam hij voor lief, omdat zij de onafhankelijk-

             heid
van Coornherts kwaliteiten tegenover de loutere schilderachtigheid demonstreer-

de van zestiende-eeuwse 'woordbeelden'.u Daarom gaat het hier niet zozeer. Veel-

zeggend is dat Ter Braak ter illustratie van wat hij betoogt exact de episode citeert in de

versie van Coornhert, die op de hierboven geciteerde versregels volgt en zo impliciet
verwijst naar de 'suspense' van de nog niet voltooide trucage met de naam. Die vindt

        pas
haar epische voltooiing, wanneer de eenogige reus met een aan de punt gloeiend

gemaakte paal, die hem ooit als wandelstok heeft gediend-('Recht zo men een scheep-

maker aan een avigaar mag sporen,/ Die met beide handen draait, om haast een gat te

boren,/ Zo boorden wij in 't grote oog dees vierige pale', zo luiden bij Coornhert de

bewoordingen)-door Odysseus en zijn makkers van hetlicht in zijn ene oog gruwelijk
is beroofd, en wanneer er op zijn met recht dubbelzinnig te noemen geroep'Niemand,

0 vrienden, doodt mij (..)' er van zijn medecyclopen geen hulp komt opdagen. Dan pas is

de vluchtweg van de aanspreekvorm gebaand, en in het navertellen ervan is Odysseus'

herademing noghoorbaar:'(..) 'thert lachte mij ende isontloken/ Dat hij bedrogen was
door mijn name en listig verstand'.45
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De Griekse verzen uit Homerus' Odyssee, IXe boek 366-367 (corresponderend met

Coornhert IX, 359 en de eerste helft van 360:'Niemand is mijn naam, Niemand ben ik

geheten/ Van mijn ouders en van elk (..)'), staan bij wijze van motto v66r in Van Oude

en Nieuwe Christenen, dat in 1937 verscheen. Maardatnietalleen: zij vormen ook het
raadselschrift waarover naar zijn einde toe het hele boek als palimpsest blijkt te zijn          0
heen geschreven. Het laat als zijn eigenlijke auteursnaam, als zijn onmogelijke signa-
tuur, dit 'Niemand' doorschemeren. Het extreem-nominalistische moment van de

prijsgave van identiteit in een naam, die geen naam is, wordt door Ter Braak als list

geisoleerd, en tegenover de aanmatigingen van zowel de'begripsdemocraten' (die in de
speelruimte tussen het woord 'democratie' en haar realiteit niet dat zien wat voor haar              I
wezenlijk is) als de grote dictatoriale 'gelijkmakers' tot quintessens van subjectieve

uitdrukking en van individuele politieke handelingsvrijheid verheven
Net zoals dat voor andere actualiseringen van afzonderlijke avonturen uit Odys-

seus' thuiskeer«le Nekyia, Duits Heimkehr; het Nederlands heeft er eigenlijk geen

woord voor-het geval is-bij Kafka, wiens werk ervan wemelt, bij Paul van Ostaijen               
in zijn 'Grotesken', bij de expressionist Jakob van Hoddis, bij Brecht, wiens Ge-
schichten vom Herrn Keuner in de titel-Herr 'Keiner', dat is de heer Niemand-
Odysseus' truc met zijn naam letterlijk in ere houden+6-roept het hergebruik ervan

hij Ter Braak om interpretatie:

Dat iemand zich democraat zou kunnen voelen, omdat hij in de demo-
cratische paradox een minimum ziet, dat door de christelijke discipline
bereikt werd, en dat dus van waarde is ondanks de democratische

phrasen en ondanks het algemeen kiesrecht, zelfs ondanks de ethische

pedanterie, is voor den begripsdemocraat [de gedaante die hier bij de
'nominalist' Ter Braak zijn eeuwige antipode aanneemt; MVN] abraca-

dabra (..). Wat hem ontgaat, is immers, dat deze iemand (deze Nie-
mand, om met Odysseus een woordspeling te riskeeren) met evenveel
hartstocht sarcastisch is jegens de democratische begripspedanterie als
hij zich bewust is niet anders te kunnen leven dan met de democratische
minima. Die minima zijn zijn levenslist, zijn erfenis van het Christen-                 0
dom; door deze minima moet hij zich tegen den barbaarschen Cycloop
verdedigen, die hem en zijn makkers dreigt Op te slokken, nadat hij hen
bijeengedreven heeft in zijn grot. Want dat Odysseus zich tegenover
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Polyphemus Niemand noemt, is geen scepticisme, en evenmin boven-

partijdige objectiviteit, maar een stuk strategie en opportunisme; als
deze Polyphemus, brullend van pijn, zijn medecyclopen toeroept, dat

Niemand hem doodt, dan houden zij hem voor gek, en de Grieken
                    weten nog juist te ontsnappen... [Geciteerd wordt hier met opzet naar

de eerste druk van Van Oude en Nieuwe Christenen; die wordt in de
editie van het Verzameld Werk foutie f zo gecorrigeerd, dat er is komen

staan dat Polyphemus' consorten hem hier'voor de gek' houden, waar-
door de eigenlijke pointe verre wordt gemist; MVN].

D                 De democratie nu, die wij verdedigen tegen de overmacht van het

Cyclopendom, is de democratie van Niemand; zij is geen naam-demo-

cratie met principes, maar zij is de bezieling van menschen, die er de

voorkeur aan geven niet opgevreten te warden.47

I            Het is het bijzondere van Ter Braaks actualisering van de Polyphemus-episode, dat hij

de naam-truc daaruit isoleert, de onkenbaar- en ongrijpbaarmaking via taal voor het

subject absoluut en permanent maakt. Er is bij hem geen eigenlijk ontkomen aan de

ban van naamloosheid, waarin de reus Polyphemus-voor wie bij Ter Braak naar niet

moeilijk valt in te zien ook Hitler, mogelijk Stalin moet worden gelezen-de held

  Odysseus gevangen houdt. Polyphemus, in wiens naam het epitheton voor 'veel-

geroemd' doorklinkt, en wiens goddelijke herkomst hem in de homerische verhalen-

cyclus tot iets meer stempelt dan het primitieve monster, dat uit hem via velerlei

adaptaties in sprookjes voor ons gegroeid is (zijn ene oog kan voor de vleesgeworden

geborneerdheid worden aangezien; het geldt ook als een archaisch zonne-embleem),

  staat echter ook voor het principe van de roem, Odysseus' con frontatie met de Cycloop
als een wedstrijd in roem,+S die hij hem alleen als een zich met name noemende kan

betwisten:

Hoort Cyclops, vraagt u een mens van uwen tegenspoede,

Wie u zo fijn met die lelijke blindheid heeft geloond,

Zegt: Het was Ulysses, voor wiens list ik mij niet en hoedde,

Die zone van Laerti die in Ithaca woont.49
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Dat geeft Odysseus/Ulysses aan een met rotsblokken naar zijn schip slingerende

Polyphemus te verstaan, juist wanneer hij nog niet aan diens bancirkel is ontkomen, en
wanneer zijn makkers nog moeten roeien voor hun leven en zijn leven. Bijna alsnog
stort Polyphemus, metde hulpingeroepen vanzijn vader Poseidon (bij Coornhert-vs.
517-'diehetaardrijkbevendedoetvrezen' genoemd), deontkomendenin hetongeluk               0
onder een laatste hun achternagesmeten rotsblok, dat hen op een haartje na mist: 'Doe
nam hij nog een groter steen-«1'eerst was veel minder-/ (..)/ En had ons bijna in 't
diepste des afgronds geveld;/ Zij donderde dicht voor 't schip in zee (..)'.50

Alleen uitgesproken in die van zijn naam, kan Odysseus zijn identiteit werkelijk
redden, zij het ook dat hij juist als met name genoemde de door de blindgeworden reus                 0
Polyphemus bij Poseidon afgesmeekte wraak riskeert. Dat hij, Odysseus/Ulysses-
'niet en kome in zijn land geprezen', dat hij op zee zal verdrinken, of desnoods veel en

veellaterzijn huis zal vinden 'verwerd vol schade en hinder', naeen reis vol 'onspoed',
waarop hij zijn'gezellen allegader' zal zijn kwijtgeraakt.51 Hier mag misschien Kafka's
late en laconieke prozatekst uit 1920 in herinnering geroepen worden, waarin hij
Poseidon heeft voorgesteld als een ontevredene, die 'in de diepte van de wereldzee
ononderbroken zit te rekenen', met alleen af en toe een reisje naar Jupiter als'de enige

onderbreking van de eentonigheid', en die daardoor in de realiteit van de door hem
beheerde wateren slecht thuis was: 'hij had er nooit echt op gevaren'.32 Kafka repareert
zo van binnen uit de verhouding tussen de mythische machten der voorwereld en de
daarover middels de zel fontkenning van subjectieve ratio triomferende verlichting. Hij
bagatelliseert via een beeld van huiselijk falen, waarin de mythische macht als in

rompslomp en vergeetachtigheid zit verstrikt, het geweld van de mythe binnen haar
eigen domein. En impliciet stelt hij Verlichting voor als nog onbegonnen. In Kafka's
kleine schets over Poseidon zou Odysseus, die er ook niet in voorkomt, nog niets of
juist alles te vrezen hebben; Poseidon placht volgens Kafka te zeggen. dat hij met       0
uitvaren wachtte tot de wereld verging.

Min of meer in het spoor van Ter Braak hebben Horkheimer en Adorno in een

uitvoerige'Excurs' over de Odyssee, die een illustratie vormt van de centrale theses uit
Dialektik der Aufk/Srung tn er een kernstuk van vormt, de Niemand-episode uit het
IXeboekopnieuw becommentarieerdi3-vanuit een oogpunt, datdedubbelehachelijk-              0
heid van de erin verhaalde ontsnapping zo scherp mogelijk wil doen uitkomen. Ador-
no, die weI als de eigenlijke auteur van deze Homerus-exegese mag gelden, heeft

weinig fiducie in de echtheid van Odysseus' plannende calculatie, namelijk dat, blind-
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gemaakt, Polyphemus 'op de vraag van zijn dan naar de schuldige met Niemand zal

antwoorden en zode schuldige aan vervolging helpt ontsnappen'.31 Daarin ziet Adorno

niet meer dan een dun rationalistisch vernisje-in werkelijkheid zou het hierom gaan,
'dat het subject Odysseus de eigen identiteit verloochent, die het subject tot subject

0         maakt en in levin blijft door mimicry aan het amorfe.'55 Midden in zijn mimicry aan
naamloze natuur moet het in voorsubjectiviteit wegzinkende subject echter een kort-

stondig en verwarrend beeld van archaisch geluk hebben bezeten, waaruit het ook

geraden was weer uit te breken. Het geciviliseerde subject zal zich in zijn zelfverlies

daaruit laten terugroepen-het moet, 'ooit Niemand geheten, ervoor (..) vrezen op-

0 nieuw Niemand te worden', als het niet de 'eigen identiteit krachtens het magische

woord weer herstelt'.g De betovering van de naam 'Niemand', zo luidt binnen het

perspectief van Odysseus' avontuur de conclusie, moet ingetrokken worden, wil zij
niet voor vast gaan gelden en de drager ervan niet inderdaad 'niemand' doen worden.3;

Horkheimer en Adorno schrijven het in hun Dialectiek van de Verlichting aan de
0          verleiding toe om'te veel' te zeggen, dat Odysseus zijn naam en identiteit zo vroegtij-

dig weer prijsgeeft. Het is een verleiding, die over de intelligentere werkzaam wordt

vanuit de angst, 'dat wanneer hij aan het breekbare voordeel dat het woord boven het

geweld heeft, niet onaflaatbaar vasthoudt, het geweld hem dit voordeel wel eens weer

zou kunnen onmemen.9 Maar Ter Braak laat anders dan bij Homerus de betovering

  vandenaam'Niemand' juiststaan als deonttoverde nieuwenaam voordeintellectueel

binnen democratische maatschappelijke verhoudingen. Alleen nog gecombineerd met
een van de favoriete inzichten van de vroege Nietzsche, dat namelijk woorden de

'gebrekkigste tekens' zijn-'Worte sind ja die mangelhaftesten Zeichen"9-zou de Ter
Braak van  na 1933/34 bij het breekbare voordeel van de woorden willen zweren,  die

juist door hun onparadijselijk uiteenwijzen van 'benaming' en 'intentie' schuilhoeken  bieden tegen het overdadige geweld van de betekenis. Ter Braak redt niet de woorden;

juist hun dubbelzinnige stand redt hBm. Het behoort tot de rechtstreekse voorge-

schiedenis, maar een voorgeschiedenis met zeer lange wortels, van Ter Braaks niet

thuiskerende Niemand, dat zijn lot in het gedecreteerde verval van de taalligt voorge-

tekend. In de Don Quichote-paragraa£ die het Eerste Boek van Van Oude en Nieuwe
0 Christenen afsluit, staat de hierboven al eerder aangehaalde, van zwart pessimisme

doortrokken stelling:
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Want de taal zelf is het misverstand, en de denker, die 'niet zwijgen

kan', weet wat hij doet, als hij spreekt, schrijft en zich laat drukken. De
taal van de meest anti-democratische denker, die men zich voorstellen
kan, blijft toch taal, d.i. democratie in veel organischer vorm dan de
democratie van het politieke leven ooit kan aannemen; zij is als zodanig                     0
reeds eigendom van de ongedifferentieerde menigte, die haar opvangt,
die recht meent te hebben haar op te vangen en te gebruiken voor de
doeleinden, die zij kan bevatten. (..) Zij is, door het karakter der taal,
voor allen; maar zij is ook prijsgegeven aan alle dubbelzinnigheid, die in
woorden ligt opgesloten.60

De categorieen van de algemeenheid, 'taal' en 'geld', introduceert Ter Braak, hun

vermaatschappelijkende macht benadrukkend, niet anders dan door de kwalificatie

'vulgarisering' begeleid. En in dezelfde bladzijden uit Don Quichote of de Mensel#ke

Waardigheid omschrijft hij als met een semantisch rijmwoord op deze vulgarisering            
het effect, dat de technische verworvenheden van verkeer grammofoon, radio, indus-

trie en film ten slotte hebben, als dat van een 'illusie' van deelname" 'Zijn verhouding

tot de 'massa' is onhelder', zo luidt bij de desbetreffende bladzijden van Ter Braak het

drastische commentaar dat Borsboom eraan meegeeft. En hoewel het zich als on-
helderheid enigszins aan Borsbooms uitleg heeft gehecht, dat hij zich met zijn kritisch
commentaar toch binnen de begrenzingen van Ter Braaks zienswijze opsluit, is wat
Borsboom voor ogen staat helder genoeg als hij over Ter Braak schrijft:

Zijn verhouding tot de 'massa' is onhelden Enerzijds houdt hij haar [=
die 'massa'; M v N] dreigend voor aan de oude elite, waarbij niet alleen de

leidende positie maar ook de levensmogelijkheid van die elite op het           I
spel staat; anderzijds vertegenwoordigt die massa tegenover de hoog-
moed der oude elite het'verworpen' standpunt dat Ter Braak vertedert.
De massa symboliseert de bescheidenheid die hem als het kenmerk van
de humoristische honnete homme voor ogen staat. En zo beveelt hij de
oude intellectueel van harte aan, zich met de psychologie der massa te

occuperen en aldus bescheidenheid op te doen, maar laat hij Don Qui-
chote uitrijden onder de 'middenklasse' alsof een van haar voetstuk
gevallen elite en de middenklasse voorbestemd zijn elkaar te vinden.61
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Maar in het dubbele beeld van 'vulgarisering' en 'illusoire deelname', termen die aan

het woordenboek van Zarathustra's aap zouden kunnen zijn ontsnapt, is slechts de

flauwe weerschijn gevangen van een feitelijkheid, waarvan het laboratorium dieper

verborgen ligt. De context zelf van het tweegesprek tussen Zarathustra en zijn nan die

bijgenaamd was Zarathustra's aap, welke context door de voorbereiding van de doc-
trine van de Eeuwige Wederkeer wordt bepaald, heeft Benjamin door een 66nregelig
commentaar voor een heel andere uitleg toegankelijk gemaakt. Ter Braak heeft die

doctrine als 'theosophie' afgedaan. Als haar uiterste antipode staat daar Benjamins

interpretatie tegenover: 'De gedachte van de Eeuwige Wederkeer maakt het historische

gebeuren zelf tot massa-artikel:63

Aan de verborgen materialistische samenhang, waarbinnen Benjamin zelfs de

pseudo-theologie van Nietzsches meest enigmatische leerstuk leesbaar maakt, doen bij

Ter Braak de begrippen 'vulgarisering' en 'illusie' slechts hun halve recht toekomen.

Hetzijnditsoortbegrippen, die Benjaminop hetoog maghebbengehad toen hij ervoor

waarschuwde, dat de cultuurkritiek zich bij haar analyse van de massalere deelname

aan culturele fenomenen niet moet laten misleiden door de gediscrediteerde vorm,
waarin die deelname haar beslag krijgt:

De massa is een matrix waaruit tegenwoordig ieder gewoontegedrag

0           ten opzichte van kunstwerken nieuw geboren tevoorschijn komt. De

kwantiteit is in kwaliteit omgeslagen: de zeer veel grotere massa's van
deelnemers hebben een veranderde wijze van deelname teweegge-
bracht. Het mag de beschouwer niet misleiden dat deze deelname zich
aanvankelijk voordoet in een gediscrediteerde vorm.6'

Toch komt Ter Braak juist hien waar hij ertoe overgaat 'onze cultuur' gekenmerkt te

zien door wat hij noemt 'de penetratie van vrijwel alle lagen der maatschappij met
nivellerende bestanddelen'65 tot een stellingname, die met de door Benjamin in exact

diezelfde tijd ondernomen analyse een begin van materialistische verwantschap heeft.

Omdat, zo Ter Braak aan het einde van het Eerste Boek van Van Oude en Nieuwe

Christenen, 'op de film alle dlite-begrippen, die tot dusverre van kracht zijn geweest,

schipbreuk lijden', er 'geen enkele groep van de maatschappij (afgezien van een paar

lompenproletariers en enige zeer oude, preutse freules) (..) door de film uitgesloten'

wordt, en als gevolg daarvan 'naast de film (..) de 'oude' kunsten romantisch [zijn]
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geworden, omdat zij in deze maatschappij het beeld van een cultuur trachten te

bestendigen, wier spelregels berustten op enige bevoorrechte groepen; groepen, die in
dat cultuurspel hun bevoorrechting boven de niet tot spel capabele 'mindere man'
uitdrukten', daarom zou men er beter aan doen'positief te ontkennen, dat de film met
een der'oude' kunsten op 66n lijn kan worden gesteld', en luidt de conclusie kort en          0
bondig: 'in dit opzicht kan de film als gelijkenis gelden voor onze cultuur':6 Anders dan
dat eerder met de in het beeld van het'Carnaval' geconstrueerde gelijkenis gebeurde,
die in een reeks van gelijkenissen over 'illusie' en 'verstening' werd uitgeschreven,
vindt deze gelijkenis van 'illusie' en 'vulgarisering' bij Ter Braak niet haar uitge-
schreven vorm. Had zij die gekregen, dan had zij in haar terminologische armatuur en
haar maatschappelijke perspectieftekening de radicale breuk te zien hebben moeten

geven ten opzichte van het strijdschrift Cinema Militansen het esthetische traktaat De
Absolute Film, die Ter Braak in respectievelijk 1929 en 1931 had gepubliceerd.

DEVERLORENPARTICULARITEIT

Het inzicht, dat de film als'gelijkenis' zou kunnen gelden voor'onze cultuur' neemt in
Van Oude en Nieuwe Christenen een plaats in tot waar in de oorspronkelijke versie de
dialogen tussen 'Ik' en 'Gijsbertus' zouden hebben gereikt. Onder aan zijn laatste

bladzijde draagt Van Oude en Nieuwe Christenen als datering de dag-26 januari
1937-waarop Ter Braak vijfendertig jaar oud werd. Het maakt ondanks die leeftijd
eerder de indruk een ouderdomswerk te zijn; wat het binnen de maat die Ter Braak door
zijn zelfmoord op 15 mei 1940 aan zijn leven oplegde, ook zou blijken tezijn. Drastisch
la*am al een soort veroudering tijdens het schrijven zelf van het Christenen-boek tot

gelding; in de ongewoon vele herschrijvingen, waaraan Ter Braak tegen zijn gewoonte
in de tekst onderwerpt: 'Ik heb nog nooit aan een boek zooveel herschreven en

verbeterd', schrijft hij op 24 juni 1936 aan Du Perron:67 En in de opvallend lange
periode, zeker durend van half januari 1935 tot aan het eind van dat jaar, dat de
tekst-dan nog een in dialogen-onaangeroerd blijft.,S Zeker vanaf eind augustus

1934,  toen hij 'onder het scheren' de beslissende inval voor de dialoogvorm kreeg,

werkte Ter Braak al aan wat voor hem sindsdien 'de dialogen' ging heten. En op 27
oktober 1934 kan hij aan Du Perron melden: '(..) ik nader de 70 pagina's (getallen

zeggen mij altijd iets onder het schrijven); de vierde dialoog over de rangorde is onder
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handen.'69 Maar wanneer in het december-nummer 1934 van Forum een versie van de

tweede dialoog is gepubliceerd, en Du Perron daarop heeft gereageerd met principiele

kritiek, begint de spanningsboog definitief te verslappen:

                     Wat je oordeel over de dialoog betreft: Rudie, die hier vanmiddag was,
zei ongeveer hetzelfde, en Ant had al iets dergelijks gezegd. De pu-
blicatie in tijdschriftvorm was zeker verkeerd, maar dat wist ik ook

vooruit. Ik ben ervan overtuigd, dat, omdat het stuk een inleiding is, de
indruk totaal anders zal zijn in het boekverband. Deze redeneering over

0                      den'zin' is n.1. nu nog'zinneloos', maar blijkt een conditio sine qua non
voor wat volgt. (den zin van den nieuwen mensch). Of de dialoogvorm
al dan niet juist is kan ik nog niet beoordeelen, omdat het boek zich

eenvoudig als dialoog aan mij opdrong en het schrijven ervan samen-
hangt met deze voortdurende celdeeling. Natuurlijk is het een twee-

eenig debat, en zijn Gijsbertus en Ik beide: ik.'°

Zostaathetineenbrief van 15 decemberi934 aan Du Perron. Bijnaeen voljaarlater, in

de kerstvakantie van 1935 formuleert Ter Braak in een uit Eibergen geschreven brief
aan dezelfde Du Perron:

Het is goed, dat wij er even tusschen uit zijn getrokken, want ik had
werkelijk behoefte aan rust. Als ik nu maar tot werken kom !  Ik heb het
plan de vier dialogen te laten en ze als 'voorspel' af te scheiden van de

rest van het boek, dat een andere toon moet hebben. Die Gijsbertus &

Co. waren me op den duur niet sympathiek genoeg. De rest wordt nu,
I             denk ik, 'gewoon' essay.:1

Er is uiteindelijk een bezoek eind mei 1936 van Menno ter Braak aan de Du Perrons

voor nodig in Parijs, met Pinksteren, plus een uitvoerige brief meteen na het Pink-

sterweekend geschreven, waarin achtereen zowel Elisabeth de Roos als een met griep
onder de leden 'lamgeslagen' Du Perron hun al vaker geluchte bezwaren tegen de

dialoogvorm nog eens zo scherp mogelijk op schrift formuleerden, om Ter Braak

overstag te laten gaan. Aanleiding tot hun kritiek was de in Groot Nederland aige-
drukte Vierde Dialoog:'Gesprek overde Rangorde der Intellectueelen'.Zopdie kritiek
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antwoordt Ter Braak vanuit hotel'De Leyen' in Bilthoven, waar hij zich om te kunnen
werken een week metechtgenote Ant Faber had teruggetrokken, in een op 6 j uni 1936

gedateerde brief:

WatGijsbertus betreft: jehebtabsoluutgelijk. Hetis alleen jammer,dat                   0
je dit niet zoo positief eerder ontdekte, toen je deze dialoog in manu-

script las; want ik twijfelde zel£ maarben toch doorgegaan, omdat iknu
eenmaalin dezen toon schree£ Nu heb ikhet roerdefinitiefomgegooid;
je brief'doet de emmer overloopen'. Ikga het heele boek voorzoover af
overschrijven, en wel als 'monoloog'. Of het lukt is een tweede, maar                0
zeker is, dat ik aan dezen vorm njet vasthoud. Gijsbertus was een
principe, een dialectisch axioma, en hij heeft geen recht van bestaan
naast 'ik'. Dat is duidelijk en daarmee is de zaak afgedaan. Ik ben ook

Bep zeer dankbaar voor haar opmerkingen.
De komende dagen ga ik nu trachten te besteden aan de omwerking.

Misschien blijkt het, dat Gijs er betrekkelijk gemakkelijk uit kan, des te
meer oneer voor hem ! 73

En twee weken later terugblikkend op het in Bilthoven verzette werk:

Wij hadden in Bilthoven vrij goed weer, en ik had een rustige werk-
kamer. Gevolg: ik werkte de twee laatste dialogen (die in Groot-Ned.,
en de volgende, langste) tot monologen om. Het was eenigszins com-

promittant voor Gijs, dat het nogal gemakkelijk ging. Nogmaals harte-

lijkdank voor deze julliebeider vermaning, die door de feiten volkomen
gerechtvaardigd werd. Dialoog 1 (Forum) en 2 (nog niet gepubliceerd)
las ik ook over met dezelfde moorddadige plannen, maar hier lijkt mij
de rol van G. wel essentieel; daarom denk ik hier den dialoogvorm te
behouden, al zal ik er ongetwijfeld veel in wijzigen. Toen ik deze twee
stukken schreef, had ik ook werkelijk de behoefte aan dit 'contrapunt';
later niet meer, maar toen werd ik slachtoffer van de 'traditie'. Et ego

quoque/4
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Deze twee laatstgeciteerdezinsneden, met Latijn toe, vormen-in een brief van 19 juni

1936-onder het raster van een uitsluitend in formalistische termen gevoerde discus-

sie over de kwestie van de dialoogvorm, dit uiterst kwetsbare punt, waar de substantie

ervan blootligt:  'maar toen werd ik slachtoffer van de 'traditie'.  Et ego quoque' !  De
0 brieftekstbevatgeen verdere verduidelijking.-Vij f dagen later vervolgten besluit Ter

Braak het verslag aan Du Perron van zijn omwerking. Hij heeft daarvoor het woord

'ontgijsbertiseeren' uitgevonden en lijkt uit een impasse bevrijd:

Ik heb mijn hoofdstuk over het Christendom af. Het is lang geworden
0         en zal wel in twee deelen gesplitst worden: Don Quichotte en On-

christelijk Christendom. Ik geloo£ dat ik hier het 'hoogtepunt' van het
boek heb gehaald en ben je als een kind zoo dankbaar voor de ver-
trapping van Gijsbertus. Nu volgt nog een hoofdstuk over democratie

en fascisme, dat ik in de drie resteerende vacantieweken hoop te schrij -

ven. Maar het zwaartepunt ligt in deze afrekening met het Christen-

dom, zooals dat van Rz.R in de afrekening met den 'geest' lag. Er moet
nog veel aan gewerkt worden; trouwens, ik ga, bij nader inzien, ook de

dialoog overde honnetehommeontgijsbertiseeren. Alleen die overden

paradox blijft dan, als inleidend gesprek, want alleen hier, geloof ik, is

  Gijs onmisbaar en verdraaglijk. Ik heb nog nooit aan een boek zooveel

herschreven en verbeterd. De quaestie lijkt mij gewoon, dat ik nog niet
genoeg had gewacht met schrijven. Dat ongeduld kost me nu een paar
weken omwerken! Maar kwaad kan het zeker niet, dat Gijsbertus
geleefd heeft... zonder werkelijk te leven!75

Op 19 november 1936 kan Ter Braak al naar een op dat moment in India ontscheepte

Du Perron schrijven, dat hij 'al eenige weken geleden' zijn boek afmaakte--'dat nu

definitief zal heeten Van Oude en Nieuwe Christenen. Het verschijnt bij Nijgh in het
voorjaar. Er is nog heel wat aan om te werken, maar het is toch a£ dat is de hoofd-

zaak.';6-Meerdanhet resultaat, dat Ter Braaktoen'af voor zich had, interesseren hier

de raadsels van een na vier-vijf dialogen langdurig stokkend, en dan plotseling bevrijd

en ontketend schrijfproces. In het'ontgijsbertiseeren' en het 'toen werd ik slachtoffer

van de 'traditie'. Et ego quoque' onthullen die raadsels hun geheimschrift: misschien
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horen de beide formules in die zin bijeen, dat zij, ontcijferd, het schijnsel opleveren
waarin Ter Braak kan worden teruggelezen. Naar het begin.

Binnen de pronominale arena betekent de'ontgijsbertiseering' de reductie van die
arena tot de twee absolute polen, waaromheen deze zich in haar elliptische baan rondt.
Niet voor niets doet de naam 'Gijsbertus' zich voor als een deftig uitgedoste tWeede

persoon enkelvoud-en de verwijdering van die tweede persoon uit het pronominale
bestand van de taal herstelt het heldere zicht dat het subject in zijn absolute een-

zaamheid op zijn tegenpool, op het'wij' van decollectiviteit heeft. Was niet op de eerste
bladzij van Het Carnaval der Burgers te lezen geweest:

Wij zijn burgers. Wij zouden dichters willen zijn. 'Wij' is de algemeen-
ste formule voor het bijeenwonen der kudden. 'Wij' is het diepst en
weemoedigst uitzien naar opgaan en versmelten. 'Wij' zijn de onver-
biddelijke grenzen en het verzet tegen alle grenzen.

Zonder 'wij' geen phrasen en geen sonnetten. Zonder 'wij' geen           
oorlogen en geen apostelen. Bij 'wij' bestaat de wereld en door'wij' wil
zij voortdurend vergaan.77

In het tweede deel van  Van Oude en Nieuwe Christenen nu keert deze vroeger door Ter
Braak als allegorie van moderniteit ontworpen figuur, deze schriftuurlijke wending

letterlijk als bijschrift bij een actualiteit terug, waarin Ter Braak de door ressentiment
verwrongen verbastering meent te zien van een oeroud christelijk en metafysisch

embleem: dat 'wij' voor God gelijk zijn. Zo keert in de allerjongste geschiedenis ook
voor hem-et ego quoque-de alleroudste terug. Maar voor deze terugkeer bestaat als

uitdrukkingsmiddel geen andere taal dan de alleroudste, de allervervallenste zelf, ten
overstaan van de mythische macht waarvan het nu levende subject zich als een       0
'Niemand' moet voorkomen. Of het most zijn, dat dit'Niemand' tegelijk zijn werke-
lijke identiteit tot uitdrukking brengt.

Het moment waarop de drukproeven voor de tweede druk van Het Carnaval der

Burgers Ter Braaks schrijftafel hebben gepasseerd, kruist met de eerste vlaag van
inspiratie, waarin de later verworpen dialogen worden neergeschreven. Omstreeks de

eerste week van oktober 1934· Dan heeft Ter Braak de nieuwe erenaam voor zijn

gelijkenis-boek-'metaphysische brochure'-verzonnen. In de verworpen eerste ver-

sie van de Tweede Dialoog, die eind 1934 gepubliceerd in Forum als enige in de
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eindversie van Van Oude en Nieuwe Christenen zal terugkeren, stond het volgende

dialoogfragment, hier uit zijn context van commentaar op een uitspraak van William
Blakeis gelicht:

0 G#sbertus. Maken wij hieruit dus de gevolgtrekking, dat zelfs een
William Blake, die afkeerig was van alle generalisatie, in die mate zelfs,

dat hij het generaliseeren aan de idioten wilde overlaten, zijn toevlucht
moest nemen tot het generaliseerende, vulgariseerende middel bij uit-
stek, de taal. En nu dadelijk hierop een vraag: geeft je dat aanleiding

Blake's uitspraak minder hoog aan te slaan en b.v. te concludeeren, dat

juist de voorliefde voor het bijzondere een eigenschap van idioten is ?

Ik. Neen, zeker niet !
G. Wat volgt hieruit dan ten opzichte van den paradox?

I. Dat de paradox de 'laatste waarheid' is van de logica.
G. Denk eraan om, wanneer je dit opschrijft, 'laatste waarheid' tuS-
schen aanhalingsteekens te zetten !   Want deze 'laatste waarheid'  is

identiek met 'eerste onwaarheid'. De aanhalingsteekens representee-

ren typographisch in onzen stijl doorgaans het paradoxale karakter van

onze logische redeneering; er spreekt iets uit van:'dit zeg ik wel genera-
liseerend, maar het geldt toch eigenlijk alleen voor mij als particulier'.
I. Het komt mij, nu je dit zegt, plotseling ook voor, dat ik in mijn werk
van die aanhalingsteekens in bijzonder ruime mate gebruik heb ge-
maakt, dat ik zonder die teekens bepaalde dingen waarschijnlijk niet
eens had kunnen zeggen, zooals ik ze gezegd heb.
G. Je moet dus de typographie erkentelijk zijn voor de gelegenheid, die

ze je verschaft om al generaliseerend in woorden toch een particulier te
blijven in leesteekens.
I. Het lijkt me, helaas, onmogelijk een verhandeling in leesteekens te

schrijven.79

0         Aan de opening van de dialogen stond deze bespiegeling vanuit het interieur van het

burgerlijke schrijverschap er in de eerste versie nietzomaar. Dat zij er in de latere versie

zorgvuldig uit werd gelicht, pleit niet tegen het belang ervan. Zij vormt zoiets als het

zorgvuldig verwijderde spoor van het begin van een denkbeweging, die door Ter Braak
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alleen in haar verdere consequenties is opgetekend en dan afbreekt.-Ongetwijfeld
hebben de dialogen in hun eerste varianten deze denkbeweging ooit kaler onder
woorden gebracht-zij had haar veelzeggende vertrekpunt in de mogelijkenvijs alleen

nog maar via leestekens organiseerbare particulariteit van subjectieve uitdrukking. In
die beschuttende leestekens vindt het intellectuele subject ten opzichte van de op-        0
rukkende macht van het algemene een laatste toevluchtsoord. En daarin vallen, als de
eerste woorden van buiten, de woorden die Gijsbertus' vraag vormen-waarmee het

Gesprekover de Zin des Levens begint: 'Stoorik jei'-Waarop zijn met'Ik' aangeduide
gesprekspartner antwoordt: 'Integendeel. Ik was aan het werk'.SO Onmiskenbaar is, dat

volgens de oorspronkelijke dynamiek van de dialogen juist het geprivilegieerde priva-                 0
accent het zou hebben moeten ontgelden, dat via de aanhalingstekens aan de pasmunt
der woorden wordt meegegeven en die deze aan de circulatie onttrekken. Het Gesprek
over de Rangorde der InteUectueejen, oorspronkelijk het vierde uit het geplande

dialogen-boek-het werd in de zomer van 1936 gepubliceerd in Groot Nederland-is
niet spaarzaam met noties als 'fictiemuseum' en 'schijnrijk der negentiende eeuw',31

die aan de illusoirgeworden eigendunk der intellectuelen, hun zelfverheffing boven de

massa, een duidelijke metaforische plaats toewijzen. Van zo'n schijnrijk zou men zich

de aanhalingstekens als het overleefde spinrag kunnen voorstellen, dat nodig van de
woorden moet worden afgeblazen:

want ook de intellectueelen blijken niet anders te zijn dan de massa; ik
zie geen enkel criterium meer, dat ons nog zou noodzaken hen van die
massa te scheiden.81

Zo heeft het er in een aanvankelijke versie in Groot Nederland gestaan, voordat die
'ontgijsbertiseerd' en omgewerkt werd. Maar Ter Braaks hypersensibele schriftuur        0
kan de aanhalingstekens niet ontberen-: ze vormen er het sensorium van, de voel-
sprieten, maar ook het dekschild, de pantsering, tegelijk. Een afzonderlijke studie zou
ooit de precieze conjunctuur van hun opkomst, hun mogelijk nagestreefde verval, en
hun uiteindelijke re-instauratie moeten optekenen. Behalve dat zo'n studie meer aan
erin geimpliceerd historisch materiaal onder ogen zou krijgen dan een eerste ogen-         0
schijnlijkheid toelaat tezien, zou zij op haar wegde herschrijving van deze ene passage

tegenkomen, die er in de definitieve variant van het uiteindelijke hoofdstuk in Van
Oude en Nieuwe Christenen beslissend anders uit is komen te zien. Ze luidt daar:
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want waardoor anders dan door de gepretendeerde 'meerwaarde' aan

menselijke waardigheid werden de gepretendeerde intellectuelen van
de gepretendeerde 'massa' gescheiden?8:

0            Over de leestekens hee ft Adorno ineen van de spaarzame theoretische teksten, die aan

hun onopgemerkte status expliciet aandacht schenken, gezegd dat zij de taal articuleren

en daarmee het schrift doen lijken op de stem. Men kent Ter Braaks bijna categorische

voorliefde voor de stem boven de stijve canoniseringen in het schri ft; die voorliefde kan

het bijna wanhopige gewemel der leestekens in zijn teksten verldaren, die als hoortoe-

0        stellen voor het onhoorbare zijn. Maar door hun logisch-semantische verzelfstandi-

ging hebben de leestekens netals het schrift in zijn geheel zich van de stem losgemaakt;
daaruit leidt Adorno het conflict af, waarin zij met hun eigen wezen verwikkeld raken,

dat van mimetische aard is. En van dat mimetische wezen zou juist het ascetische

gebruik van leestekens iets goed kunnen maken: 'Elk behoedzaam vermeden teken is

0        een eerbetoon, dat het schrift brengt aan de klank, die erin verstikt wordt'.s' Bij Ter

Braak maakt de opeenhoping van aanhalingstekens zijn teksten daarom tot schrift in

een zich verdubbelende zin: ze articuleren permanent het bewustzijn, dat ze van de
stem zijn afgesneden. En het is verre van verwonderlijk, dat bij de relatief onbekende

Ter Braak van de naar hun intentie onvoltooide dialogen-die deels zijn zoekgeraakt,

           of na tijdschriftpublikatie nooit herdrukt-{le verder alomtegenwoordige aanhalings-

tekens tijdelijk schijnen te willen wijken. Dat hangt al met hun gesproken karakter

samen, waarin aanhalingstekens een lichte anomalie zijn, al ontbreken ze in de twee

vroege dialoogversies niet. Het tendentiele verval van de aanhalingstekens, juist daar,
is een begeleidingsverschijnsel van Ter Braaks onttoverende, anti-metafysische onder-

       graving van de hierarchie van
de geest, waaruit de intellectueel in nieuw zakelijke

uitmonstering als enkel nog een 'technicus des geestes' tevoorschijn komt, 'die bij de

monteurs kan worden ondergebracht'.55 Het ontwerp van dit constructivistische intel-

lectuelenkostuum stamt uit de zomer van 1934; het is door een idee van absolute

synchroniciteit met arbeidsprocessen, met de gedragingen van de massa, met degelijk-
schakelende werking van de techniek geinspireerd. Als ontwerp is het Ter Braaks

0           tribuut aan de alom waargenomen nivellering, waarin'de intellectueel al onttroond is,
zijn schijnrijk van denegentiendeeeuw isal voorbij',* maarhij heeft deze melange van

overall en Sovjetrussische ingenieursplunje nooit als eigen tenue gedragen. Integen-

deel; hij schrikt er ook voor terug aan zijn analyse-instrumenten de ingenieursprecisie
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te geven, die verder dan de oppervlakte doordringt-niet tot de 'verborgen nippels en
naden's'-in het reusachtige apparaat van de maatschappelijke verhoudingen. Er is een

in Ter Braaks werk al vanouds werkzame negatieve utopie, bestaand uit de verleiding
zich onkenbaar te maken, de subjectieve uitdrukkingsmiddelen te versplinteren in een
poazie van de gemeenplaatsen, spoorloos onder te gaan in het allergewoonste, on-         0
geestelijk te willen thuishoren 'eer bij de honden, de delfstoffen, dan bij de 'geestelij-

ken",88 die juist in deze monteurs-gedaante op haar grens stuit. Die grens is het verste

punt van moderniteit, dat in het werk van Ter Braak is bereikt; daaraan voorbij rinkelt
het alarm, dat in het niet-voltooien van de dialogen hoorbaar is gebleven en dat als een

breuklijn de beide boeken, waaruit Van Oude en Nieuwe Christenen ook feitelijk       I
bestaat, van elkaar gescheiden houdt. Hoorbaar is de alarmschel nog in de nadrukkelijk
aangebrachte ondertitel bij het Eerste en het Tweede Boek samen: Menselijke Waardig-
h e i d. . . . . .I s Christelijke Gelijkheid. Die puntjes symboliseren de overbrugging van
een crisis in het schrijven die twee jaar duurde.w

Wanneer Ter Braak aan het einde daarvan, op 19 juni 1936, aan Du Perron kan             
melden, eindelijk de draad van het schrijven hervonden te hebben-met een ver-
wijderde toespeling op 'offerpractijken': 'maar toen werd ik slachtoffer van de 'tradi-
tie'. Et ego quoque'-dan heeft zich de dichtste, moderne nabijheid van de nivellerende

verschijnselen omgezet in de grootst denkbare afstand, van waaruit die verschijnselen
citeerbaar worden. Citeerbaar in een andere taal dan die van die verschijnselen zelf, de
taal van de 'gelijkheid der zielen voor God'.r 'Onze taal', zo staat het er in het eerste

hoofdstuk, Christus, de Antichrist, waarmee het Tweede Boek opent,

is de taal, die het Christendom ons heeft leren spreken; onze begrippen
zijn de begrippen, die het Christendom ons heeft leren denken.*

Een scherpere breuk met wat Ter Braak in de voorgaande jaren zo zorgvuldig en
genuanceerd had neergeschreven is nier denkbaar. Alleen dit: weliswaar had Ter Braak

zijn lezers op de bruuske verbrijzeling van 'geestelijke' posities via de paradoxale
vlucht in hun tegendeel voorbereid; het Gesprek over de Zin des Levens had de
'paradox' tot thema gehad. Die denker uit de negentiende eeuw, die voorloper was van              0

het existentialisme, maar van wiens werk Ter Braak niets kende--anders dan van Kant,

Schopenhauer Hegel, Marx, Stirner, Moleschott, Buchner, Nietzsche en enige an-
deren-namelijk Kierkegaard schreef: 'de paradox vormt van het denken de harts-

186



tocht, en de denker zonder paradox is als de minnaar zonder hartstocht (..) Hoogste

vermogen van iedere hartstocht is echter, dat zij haar eigen ondergang wil; en zo is het
ook van het verstand de hoogste hartstocht, dat het aanstoot wil, hoewel de aanstoot

hoedan ookde ondergang van het verstandmoet worden. Dit isdusde hoogste paradox
0          van het denken: iets te ontdekken dat het zelf niet denken kan'.r lets van die ondenk-

baarheid schuilt in Ter Braaks paradoxale aanvaarding van het Christendom.-Het
'past' in het geheel van deze geschiedenis, dat al in augustus 1933 via Du Perron de

latere schrijver van Van Oude en Nieuwe Christenen als Malraux' mening te horen
kreeg 'dat Kierkegaard het type is van den grooten schrijver voor een klein land:"
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6

HET IN VERVULLING GEGANE CHRISTENDOM

DE HALVE METAFYSICA

 OOR DE V ERDELING van licht- en schaduweffecten boven het spookachtige geeste-

lijke landschap-dat van Van Oude en Nieuwe Christenen-waarin zich de laatste fase

van Ter Braaks schrijven voltrekt (en dat spookachtige heeft alles te maken met de
halve metafysica van dat licht en die schaduw), is cruciaal-: aan de rand van dat
landschap is vanuit een tussen aanhalingstekens gezet 'hiernamaals' het schijnsel van

een illusie werkzaam. Men zou ook kunnen zeggen dat het een hiervoormaalsis, want

het schijnsel is oorspronkelijk afkomstig van een vanaf het begin van de christelijke
jaartellin& minstens vanaf Paulus en Augustinus, in gang gezet heilsproces van de

geschiedenis, dat op redding en gelijkmaking van de individuen uitis. Wat het christen-
dom leerde over de uiteindelijke gelijkheid van de zielen voor God, maakt zich als een

immanente wetmatigheid in de geschiedenis, geseculariseerd of als erfenis, bemerk-

baar. Maar Ter Braak zet het in de geschiedenis van het christendom geimpliceerde

heilsproces tevens stil, door ook de doeleinden ervan-het hiernamaals, de gelijkheid          '
van de zielen voor God-te seculariseren.

Het is voor Ter Braak met zijn heilige koudwatervrees voor illusoire werkingen
uitzonderlijk, maar voor het kritische camera obscura-mechanisme van zijn ideologie-
kritiek anderzijds ook typerend, dat hij niet genegen is het illuminerende en nivelle-
rende schijnsel van de christelijke gelijkheidsidee te doven. Hij wil integendeel het

oneigenlijke schijnsel naar zijn vorm-niet naar zijn gehalte-behouden zien dat ooit
als belofte van persoonlijke onsterfelijkheid-voor-allen en als hiernamaals boven en in

de geschiedenis zijn werk deed. Hij wil het behouden zien omwille van de analyse
waarin communisme, fascisme tn democratie moeten verschijnen als de geseculari-
seerde afleggers van een christelijke gelijkheidsmoraal 'die door Paulus en Augustinus             0
over de westelijke landen kwam'.'

Nergens in het schrijven van Ter Braak, dat WE Hermans tot in de titel van zijn
Mandarijnen-essay als 'denken tussen aanhalingstekens' hekelde als was het alleen
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maar zogenaamd denken,z staan d-in de typografie van die tijd zelfs dubbele-

aanhalingstekens er voor het oog hinderlijker en door hun functie meer op hun plaats
dan in het'Tweede Boek' van Van Oude en Nieuwe Christenen. Meer op hun plaats
daarom, omdat het juist op het moment van haar ontbinding of deconstructie nodig is

0       om op een economische en strategische manier bij de taal van de metafysica en haar

syntactische en lexicale hulpmiddelen leentjebuur te blijven spelen.3 Maar Ter Braak

stelt zich ten opzichte van het tot een-zoals zijn omschrijving tussen aanhalings-

tekens luidt-'hiernamaals van dezewereld'+ geworden hiernamaals realistischeren in

zekere zin geloviger op dan de religie-critici van de Verlichting het deden. Want die

0 Verlichting heeft, zoals Ter Braak het formuleert, 'velerlei gevolgen gehad, maar de
hiernamaals-illusie heeftzij alleen kunnen bleken en verdunnen, hetgeen iets anders is

dan vernietigen. De gebleekte en verdunde voorstelling is gen voorstelling meer, is

hoogstenseen vlaag nauwelijks zichtbare philosophische mist (..)'.5 Ter Braak heftdeze

mist op om de effecten te blijven kunnen zien van de zo exact en scherp mogelijk nog

0        altijd op het Theatrum Historicum vallende lichtstralen van een eschatologie-ook al
is de bron daarvan dan opgehouden te lichten. Net als destijds in het Marionetten-
theater is hij geinteresseerd in het voor en het achter de schermen tegelijk.

Met het schijnbare anti-Verlichtingsgebaar van een geloof in het schijnsel van de
hiernamaals-illusie houdt Ter Braak de werking van die illusie in stand ondanks zijn

       inzicht in de functie daarvan. Hij omschrijft die functie-en verbergt in wat na die

omschrijving volgt via een half Nietzsche-citaat zijn intellectuele afscheid van Nietz-

sche-als

de disciplinering van de mens tot een gelijkheidsmoraal, die eeuwen
achtereen in de practijk des levens slechts dienst moest doen om de
fundamentele ongelijkheid op aarde met een beloofde zaligheid in de
hemel te honoreren; bedrieglijke voorspiegeling, als men wil, door

uitschrijving van een chdque op een bank, die niet bestaat. 'Die groge
Liige von der Personal-Unsterblichkeit zerst8rt jede Vernunft, jede
Natur im Instinkte', zeide Nietzsche van dit machtigste christelijke

0          tuchtmiddel; maar met dat al zijn wij de kinderen van deze eeuwen-
lange vernietigingscampagne (..).6
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Aan deze kinderen blijft Ter Braakechter hun vertrouwdemin, baker, engouvernante,
het christendom, meegeven. Dat is de eigenlijke grote wending van Nietzsche weg. En
de gekozen bewoordingen, vooral het woord'gouvernante' aan het eind van de volgen-
de alinea, verraden een heel programma:

maar met dat al zijn wij de kinderen van deze eeuwenlange vernieti-

gingscampagne, en wij hebben geen ander middel om onze redelijkheid
en natuur in het instinct te hervinden dan door ons rekenschap te
geven, steeds weer rekenschap te geven van de aanwezigheid van dit

Christendom, onze min, onze baker en onze gouvernante.7

Waarschijnlijk heeft Ter Braak geweten, hoezeer Nietzsche juist aan zulkegouvernan-
tes de veelbetekenende wacht had aangezegd; ze staan bij Nietzsche en daarmee ook

hier bij Ter Braak voor veel meer. Bij Nietzsche eindigt in Jenseits von Gut und BBse

aforisme 34 zo: 'Waarom zou de wereld, die er voor ons iets toe doet-niet een
fictie              

mogen  zijn?  En zou degene  die dan vraagt  'maar bij fictie hoort een geestelijke
vader?'-niet ronduit als antwoord kunnen krijgen: Waarom? Hoort dit'hoort' mis-
schien niet mede tot de fictie? Is het dan niet veroorloofd, tegenover het subject, net als

tegenover predikaat en object, langzamerhand een beetie ironisch te zijn, Zou de
ftlosoof zich niet boven de gelovigheid aan de grammatica mogen stellen  Alle

respect              
voor gouvernantes: maar zou het geen tijd worden dat de filosofie haar geloof in
gouvernantes afzwoer?'s-En  in een nagelaten fragment uit augustus-september

1885: 'Afgezien van de gouvernantes, die ook vandaag de dag nog in de grammatica als

veritas aeterna en bijgevolgals subject predikaat en object geloven (..)'.'Degouvernan-
tes: dat zijn geen anderen dan het bedriegerige vrouwspersoon dat als de 'rede' in de

taal opduikt vlak v66r de beroemde uitspraak van Nietzsche over God en de grammati-                I

ca: 'De'rede' in detaal: 0, wat een bedriegerig oud vrouwspersoon! Ikben bang, dat wij

niet van God af zullen komen, omdat wij nog in de grammatica geloven.'1° Gezien de

genoemde grammaticale functie van de gouvernantes-en van de baker en de min-
heeft hun door Ter Braak verlengde dienstbetrekking de gewichtigheid van een meta-

fysisch eerherstel, dat in verband moet worden gebracht met Ter Braaks al eerder        0
geciteerde dictum: 'Onze taal is de taal, die het Christendom ons heeft leren spreken;

onze begrippen zijn de begrippen, die het Christendom ons heeft leren denken.'11

Ter Braak houdt het ook in de rondedans die de gelijkheid en de ongelijkheid
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rondom elkaar uitvoeren bij de gelijkheid en bij de bedrieglijke grote leugen (de'groBe
Luge von der Personal-Unsterblichkeit') uit het citaat van Nietzsche. En voorzover de

fundamentele ongelijkheid op aarde nog altijd bestaat en in haar wanverhouding met
het christelijke gelijkheidsideaal het veelkoppige ressentiment wekt, laat Ter Braak die

I ongelijkheid wegsmelten vanuit een dubbel perspectivisme. In dat dubbele perspecti-

visme zijn een hemels en een aards standpunt verenigd.

Ongelijkheid smelt weg onderhet zenit van het verzengende nivelleringswerk, dat

hij zijn idee van een groeiende middenklasse laatdoen. Aan de andere kant-hier raken

theologie en sociale werkelijkheid elkaar-is er het hemels-onhemelse perspectief van

       een op tragische wijze in vervulling gaan van het christendom, binnen een volledig

geseculariseerde geschiedenis:

Het Christendom wordt anthropologie, wordt physiologie en psycho-
logie, wordt biologie: ziedaar een tragische factor in het Christendom

I voor zover het godsdienst is, en dus absolute waarheid pretendeert te
zijn. De gelijkheid immers gaat in vervulling, maar het is niet de

gelijkheid der zielen voor God, maar een gelijkheid voor het colbert.
Onze christelijke erfenis is, dat wij... de eerste christenen zijn, die met
de gelijkheid nauwelijks meer een compromis behoeven te sluiten,

omdat wij met de gelijkheid als een stuk werkelijkheid rekening hebben
te houden, of zij nu, democratisch, luistert naar de naam 'algemeen

kiesrecht', dan wel, nationaal-socialistisch, naar de naam 'Gleichschal-
tung'.11

Ook vooreenattentelezer toen moethetmoeilijk zijngeweest niet bij de hachelijkheid
van deze constructie huiverend of vol bedenkingen vraagtekens te zetten. Ter Braak

ontmoette zulke lezers al tijdens het schrijven van Van Oude en Nieuwe Christenen,

als naar zijn zeggen mensen, die verbaasd stonden over het nayeve karakter van de

gelijkheidsleuzen. Die mensen wezen hem glimlachend op de onloochenbare realiteit

van de ongelijkheid. Ze ontleenden daaraan juist de rust, nodig om het zonder te veel

bijgedachten te kunnen uithouden in hun milieu. Een milieu immers dat zo over-

duidelijk ongelijk was aan dat van de arbeider enige straten verder. Aan deze scherp-

zinnige realistische rebellen van de bestaande ongelijkheidsorde houdt Ter Braak voor,

dat als niet de 'grote gelijkheid' van het christendom al in vervulling is gegaan, er het
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andere feit rest van een uit het hiernamaals losgeraakt, letterlijk ontketend ressenti-

ment. De scherpzinnige rebellen houdt hij voor:

juist door hun scherpzinnigheid ontgaat hun, wat gelijkheid, de grote
gelijkheid van het Christendom, te betekenen heeft; het ontgaat hun             I
dat het christelijk ressentiment zich geemanapeerd heeft van het hier-
namaals en daarom aantast wat er over was gebleven aan trouwhartige
ongelijkheid: de rangen, de standen, tenslotte iedere geleding der cul-
tuur, die nog aan aristocratische privileges herinnert. Onder de heer-

schappij van het geemancipeerd ressentiment kunnen er immers geen                I
privileges meer bestaan, die niet ieder ogenblik verschuifbaar, aan-
tastbaar, omkeerbaar zijn; 'Recht ist was dem Volke nutzt', 'Gemein-
nutz geht vor Eigennutz', dat zijn de phrasen van het laatste soort

Christendom en de christelijke 'naastenliefde' in het bijzonder. Fascis-
me en nationaal-socialisme met hun alzijdige rancune tegen alles,        I
omdat men alles niet bereiken kan, met hun giftige haat tegen het
grootkapitaal evengoed als tegen de arbeidersklasse, leveren de conse-

quentste vormen van ressentimentstheorie, omdat zij uitdrukking ge-
ven aan hetchristelijkgelijkheidsverlangen zoals bij onzeheugenis nog
niet eerder te voren. Niet langer zijn het alleen de armen, die tegen de

rijken in opstand komen, zoals onder het socialisme; maar de midden-                I
stand komt in verzet tegen beide, en de rijken komen in verzet tegen

zichzelf; dat is de triomf der gelijkheidsidee door het onbeperkt heer-
sende ressentiment!13

Maar de gelijkheid voor het colbert herinnert al te spottend aan de metafysische sfeer             i
van die van de zielen voor God waaruit zij stamt, dan dat die laatste zich naar haar

substantie in de eerste verwerkelijkt. En zo kan ook de gerealiseerde gelijkheid tussen

mensen naar het beeld van die van de zielen-voor-God de verdenking niet van zich
afwerpen, dat zij als de te realiseren metafysica een maatschappij-van-gelijkheid als

autocratische en afgekondigde maatregel beoogt. Want metafysica en een volgens       I
schema's en matrices ingericht leven horen maar al te nauw bijeen.1+ Daarin lijkt het
'Tweede Boek' van  Van Oude en Nieuwe Christenen in het geheim meer op verzinsels

van het type van Huxley's Brave New WorJd dan het misschien naar zijn intentie zou
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willen.-Als pseudomorfose van de klassenmaatschappij aan de klassenloze heeft
Adomo in 1942 datgene geanalyseerd wat Ter Braak vijf jaren eerder, niet zonder

onwillekeurig cynisme, als de paradox van het in vervulling gegane christendom had
verwelkomd.15

0                     Over de grenzen aan de meerzinnigheid van het begrip'gelijkheid', waar Ter Braak

zijn verwarrende en virtuoze voordeel mee doet, heeft Bloch geschreven onder de
noemer Aporien und Erbe an der Trikolore: Freiheit, Gleichheit, Bruderlichkeit-zo
luidt de titel van een hoofdstuk uit zijn in 1961 verschenen boek Naturrecht und
menschliche Worde Hij stipt daar die meerzinnigheid als volgt aan: 'Anders dan het

0 voor velerlei uitleg vatbare begrip vrijheid zijn gelijkheid en broederlijkheid, in hun
directe gebruik, verhoudingsgewijs gemakkelijk te begrijpen voorschriften. Men kan

de gelijkheid niet in zichzelf beperken en warrig maken, zoals dat bij de 'vrijheid' van
het winstbejaghetgeval is; men kan haarhoogstens in haargeldigheid en haaromvang

beperken. Dan verschijnt zij als loutere 'gelijkheid voor de wet' of als 'gelijkheid van

I alle mensen voor God': de reusachtige rest aan verdere ongelijkheid wordt daardoor

niet toegedekt. De verschillen tussen arm en rijk kunnen door formeel-juridische of

transcendente gelijkheid niet vervalst worden; bij broederlijkheid weet men zo al, dat

de wolven er nietbij horen. (..) Bij vrijheid zijn vanwegede verschillendesferen waarin

zij haar betekenis heeft, sofismen mogelijk; gelijkheid is daarentegen niet voor niets

             een
mathematisch begrip, en omdat men weet wat men eraan heeft, heeft men het ook

in alle duidelijkheid.'16

Het cultuurhistorisch vertrouwen op het gelijkheidsschijnsel, 'schijn' niet voor
niets, dat vanuit de hiernamaals-illusie op de niet-rooskleurige verhoudingen inwerkt,

moet bij Ter Braak onevenredig groot geweest zijn. Maar misschien was dat ver-
trouwJn wel uit hetzelfde hout gesneden als zijn angst voor de te ruwe grondstof van

I            de ongelijkheid, waartussen het altijd zo gretige ressentiment een lont kan vinden om

te ontvlammen. Het naar de fysica van de bestaande ongelijkheidsverhoudingen neer-

gehaalde metafysische, paradoxale gelijkheidspostulaat, dat de gelijkheid wil en de
ongelijkheid in stand houdt, was ook een bezweringsformule. Hoezeer het dat was,

blijkt uit een abrupte inlas tegen het slot van Van Oude en Nieuwe Christenen, waar
0 meteenschrilheiddiemen verwacht dat in een aanklacht zal gaan uitmonden, maar die

in verbazing blijft steken, de feitelijke ongelijkheid haar dynamietlading als in fil-
mische beelden optast. Niet optast zozeer voor het oog van de lezer, maar voor de

plotseling lijfelijk (tussen de vergelijkenderwijs onpersoonlijke tijdsdiagnoses in) op-
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duikende 'ik', die ronddwaalt door de arbeiderswijken, de bourgeois villaparken, en
door de kwartieren van de middenstand. Men ziet opeens de burger Ter Braak, wande-

lend door Den Haag letterlijk voor zich. En de partijdigheid van de burger komt tussen

de archaisch schallende epitheta van dreigend, maar ingehouden geweld-in'gruizele-
menten' kunnen de vensters worden geslagen-niet eens al te pijnlijk te voorschijn:            0

Ik dwaal door de arbeiderswijken onzer steden en ik verbaas mij erover,

dat zij, die hier samenklitten, niet uitstromen over de villaparken, de
vensters in gruizelementen slaan, de brandkasten openbreken, de schil-
derijen vertrappen en de boeken verscheuren, om dan te kunnen zwel-                   0
gen in de nette keukens en te kunnen ronken op de fraaie spreien der

bedden. Ik dwaal door de villaparken onzer steden en ik verbaas mij
erover, dat zij, die hier huizen, niet met hun politiemacht uittrekken
om de hokken der rebelse paupers uit te roken, de ontevreden tronies
neer te slaan, dat eeuwige verwijt derarmoede te vernietigen voorgoed.                   <,
Dat alles zou mogelijk zijn voor het aangezicht der christelijke moraal;
waarom geschiedt het niet? Ik dwaal door de kwartieren van de
middenstand, verdeeld in zichzelf, jaloers op de rijken, maar evenzeer
wantrouwend jegens de armen, begerig naar meer bezit, maar ook
koppig vasthoudend  aan het dierbare  dat men heeft...  en  ik weet,
waarom het niet geschiedt. De middenstand is hier het symbool van de                   I
groeiende 'middenklasse', van het alomtegenwoordige ressentiment,
dat juist doorhalfbevredigd tezijn en nooitgeheel bevredigd te worden
zich het volledigst uitleeft, van het grote compromis, bij welks gratie
onze cultuur bestaat. Zowel aan de armen als aan de rijken heeft het
Christendom steeds weer het compromis opgedrongen, omdat het        0
compromis 'wereld' en 'hemel', onbevredigdheid en beloofde bevredi-

ging in zich verenigt; en in de sfeer van het compromis heeft het
ressentiment zich ontwikkeld tot een cultuur, die de gelijkheid wil en de
ongelijkheid in stand houdt om de grote gelijkheid, als paradox der vele
ongelijkheden, te kunnen willen en niet willen, met hetzelfde gebaar.':                  

Anders dan Nietzsche op wiens afleiding van het ressentiment uit het christendom de

analyse van Ter Braak weliswaar was gebaseerd, maar wiens onchristelijk recept-dat
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van de voornaamheid en dat van de wil tot macht-ter overwinning van het ressenti-

ment hij afwees, verwacht Ter Braak heil uit een binnen en m  de christelijke cultuur

voltrokken cirkelredenering. Van die cultuur in democratische opmaak dat wil zeggen

een cultuur waarin het ongebreidelde ressentiment bedwongen wordt, gaan &n de

0      gelijkheidimpulsen Ln de impulsen van het ressentiment uit. 'Menselijke waardig-
heid....is christelijke gelijkheid' zoals de onder de twee hoofden 'Eerste boek' en

'Tweede boek' als motto doorlopende ondertitel van Van Oude en Nieuwe Christenen

luidt. Omdat de-als door en door christelijk beschouwde-westerse cultuur vanuit

het ongerealiseerde ideaalbeeld van die gelijkheid gedurig het door Ter Braak als

0 alomtegenwoordig aangeduide ressentiment oproept, kan zij ook als de cultuur van het

ressentiment worden beschouwd.1' Het veelvuldige gebruik van de term maskerade

tegen het einde van het Christenen-boek-naar het einde ervan wordt de'gelijkheids-

illusie' door een'ressentimentsillusie' vervangen-kan de lezer al de oren doen spitsen
voor een structurele overeenkomst met de redeneertrant van Het Carnaval der Bur-

           geri De dans van het gelijkmakende ressentiment rond de reele ongelijkheid roept die

van de nivellerende burgerlijkheid rond het kwalitatieve verschil van de dichterlijkheid

in herinnering. 'Wie de alomtegenwoordigheid van het ressentiment in de christelijke
cultuur erkent,' zo is niet ver voor het slot van het Christenen-boek te lezen, 'zal zich

dus verre houden van degenen, die met heroische oplossingen komen aandragen; hij

              weet, dat hijzelf
een product is van dat ressentiment, dat al zijn waarderingen met het

ressentiment zijn doordrongen (..}. De vraag wordt voor hem, in hoeverre de ressenti-

mentspredikatie van het christendom cultuur geworden is en cultuur worden kan; een

vraag, die niets uitstaande heeft met de statistiek van Openbare Leeszalen. Men kan de

geschiedenis niet terugschroeven door tegen het ressentiment te keer te gaan en de

fictie te handhaven, als zou men het kunnen isoleren van andere 'cultuurfactoren';

want neem het ressentiment uit onze cultuur weg, en zij bestaat niet meer! De

europese cultuur werd tot wat zij is d66r de maskerade van het ressentiment als heilige

levensbevestiging onze ganse hierarchie van de geest en de geestelijke mens wordt

bepaald d66rdie maskerade.'19 Als hetchristendomin vervulling isgegaan, laat het'edn

taak' niettemin aan de 'laatste Christenen': 'de beheersing van het ressentiment, door

0      het als ressentiment te denken en het als ressentiment te behandelen.C° Met welk

sluimerend dynamiet zulk denken en handelen rekening heeft te houden, leerden de

explosieve mijmeringen van Ter Braak op zijn wandeltocht door de flagrant ongelijke

stadskwartieren van Den Haag.
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In zijn ooit baanbrekende studie over de invloed die Ter Braak van Nietzsche onder-

ging-een studie teruggaand opeen dissertatie aan deuniversiteit van Luikuit 1957-
heeft Roger Henrard op parallellieen tussen het Carnavals-boek en het Christenen-
boek gewezen. En deze parallel mogelijk al te letterlijk gemaakt door het gelijkenis-
karakter van Het Carnaval der Burgers als rechtstreeks identiek te zien aan de gelijk-             0
heidsthese waarmee in de slotpagina's, daar waar Ter Braak zo emfatisch zegt: 'Het
Christendom is in vervulling gegaan'.11 het boek Van Oude en Nieuwe Christenen

eindigt. Henrard schreef: 'De gelijkheid zal er niet komen, zij is er, en whhr is zij i In de

ongelijkheid. De gelovige christen plaatste de gelijkheid in het hiernamaals en de
gelijkheid [?; MVN] op aarde; nu Ter Braak de gelijkheid als ideaal actualiseert, laat hij               I

gelijkheid enongelijkheid naast elkaar, zelfs in elkaarbestaan; alsde'middenklasser'de
gelijkheid wil,  wil hij tevens de ongelijkheid... 'met hetzelfde gebaar'.'  Het  is de
onhistorische proef op dezelfde ongelijkheids- en gelijkheidssom, dat Henrard daar

vervolgt met te zeggen: '(..) maar wel beschouwd, alle Terbrakiaanse begrippen zijn
variaties op het thema van Het Carnaval: burger en dichter zijn uln, ongelijkheid en             
gelijkheid zijn 66n; opdat de gelijkheid zich verwezenlijkt. moet ze ongelijkheid schep-

pen; omgekeerd is ongelijkheid pas menswaardi& wanneer ze door gelijkheid bezield
wordt.'n Hetis de kleine plicht van de tel(stinterpretatie om in dergelijke veel te globale

gelijkstellingen waarschuwend, relativerend en met historische specificeringen in te
grijpen. Anders is alles altijd al hetzelfde. Dat er wel degelijk in het interval van een
klein decennium dat Het Carnaval der Burgers van Van Oude en Nieuwe Christenen

scheidt, iets beslissends verandert in de agentuur en de reikwijdte van de gelijkmaking,
valt immers tot aan het kleinste beeldende detail in Ter Braaks proza af te lezen.

Daarvan een voorbeeld. Het behoort nog tot de idyllische kant van Het Carnavd
derBurgersdathet voorzijn beslissende locaties parken kiest. Dieparken benadrukken

hun karakter van relatieve reservaten door met hun takken het 'verward gezang van           il
honderden radio's'13 te weren. Kort voordat in de alinea erna de parken zullen zijn
omgetoverd tot 'de balzaal voor het carnaval der burgers', staat in een inleidende

sfeerbeschrijving:

Er zijn vroege zomernachten, waarin de verstening van 'wij' en de          0
illusie van 'wij' elkaar schijnen te doordringen en op te heffen. Men
wandelt eenzaam door de parken der grote steden en langs de verre
huizenoevers golft een verward gezang van honderden radio's, dat
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achter de slappe takken der bedwelmde bomen blijft hangen als een

woekerende vegetatie van geluid. Maar de eilanden van groen en de
frisse kommen der vijvers weren iedere storing; de warme duisternis

slorpt de krakende noten der zendstations op.24

Dat de verstorende werking die van radioprogramma's uitgaat niet langer kan worden
geweerd, is in de tweede helft van de jaren dertig juist index van een veranderde

constellatie. Wanneer aan het eind van het eerste deel van het Christenen-boek Don

Quichote zoals het daarheet, uitrijdt onder de middenklasse van Europa, dan wordt dat

0         beeld gefiankeerd door de daarop onmiddellijk volgende schildering van verregaande

nivellering:

zijn Sancho heeft een verstopping opgedaan door het verteren van
radioprogramma's; en het dorre land van hun beider tochten is bezaaid

               met flatwoningen,
die overgaan in krotten, met krotten, die overgaan

in flatwoningen.25

En aan het einde van De Nieuwe Elite, waar de toevlucht van de intellectuele elite tot
welk reservaat ook als afgesneden wordt voorgesteld, heet het niet zonder nostalgie
naar de parken uit Het Carnaval der Burgers:

De christelijke cultuur kan in dit stadium nog slechts een geheim
bewaren door het op straat te brengen, zoals de nieuwe elite haar
eenzaamheid alleen zal kunnen handhaven in het gewoel van een
genivelleerde samenleving. Dat sluit iedere romantische opvatting van
geheim en eenzaamheid uit; waar de retraiteplaatsen in een toekomstig
Europa zullen zijn, weten wij niet, want wij weten niet, hoe en waar de
elite de stilte zal scheppen, die door de radio van de natuur is afgegrist,
tot in de stille boerendorpen toe.26

0 Deze onaanzienlijk kleine accentverschuiving binnen de waardering van het radioge-

luid begeleidt bij Ter Braak de opmars van de mechanische reproductiemogelijkheden
van vooral de menselijke stem. Wat daarmee verloren gaat is een geprivilegieerde
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presentie van de menselijke stem puur. Zo'n accentverschuiving moet als veelzeggen-
der worden ingeschat dan de gelijkblijvendheid van welk thema dan ook.

Maar natuurlijk is er een niet van de hand te wijzen overeenkomst tussen de

maskerades van het ressentiment en de carnavaleske verkledingen van de burgerlijke
gelijkheid. Volgens de kleine monografie van Marsman over Ter Braak uit 1938 dankt              0

aan de'krasse herleiding tot 6en enkel motief (..) Van Oude en Nieuwe Christenen zijn
betekenisenzijn tekort'.37Inde verduidelijking die Marsman hiervan geeft, laatookhij

zich de mogelijkheid tot vergelijking en passant met de structuur en de redeneerwijze

van Het Carnavaj der Burgers niet ontgaan. Zowel die vergelijking als de door Mars-
man aangestipte zwakte van Van Oude en Nieuwe Christenen zijn van fundamenteel             0
belang: 'Tot op zekere hoogte herinnert de tactiek om met schematische simplificaties

te werken ten einde een inzicht te krijgen in een psychologische structuur aan de

tactiek van het CarnavaL en gelijk daar de term Carnaval, als teeken voor de ver-

houding tusschen burger en dichter in hem, de magneet is die het onderzoek leidt, zoo

wordt ook in het tweede deel van Ter Braaks voorlaatste boek de materie om Hn begrip                0

gegroepeerd. Ditbegrip is het ressentiment. (..) Doch in het Carnavalbeantwoordde de

beperkte werkhypothese aan een beperkt probleem; er was identiteit tusschen het

gegeven en de methode, de tegenstelling tusschen burger en dichter als technisch

schema was aan het gestelde probleem als psychologische materie zelfs rechtstreeks

ontleend. In Van Oude en Nieuwe Christenen daarentegen wordt de oneindig gecom-               
pliceerde materie der europeesche cultuur uits!uitend als het productgezien van de niet
minder gecompliceerde materie van het christendom en wordt alles teruggebracht tot
Zen psychologische wortel: het ressentiment. '2S

Over de halve metafysica van de licht- en schaduweffecten in de laatste fase van Ter

Braaks schrijven werd in de aanhef van dit hoofdstuk gesproken. Over de halve       0
oplossing van de democratie en over het ressentiment als halve wortel van onzecultuur

heeft Marsman het in zijn met nietzscheaanse verve gevelde eindoordeel van zijn Ter

Braak-monografie. Marsman probeert de vinger te leggen op de leven-ontkennende,

en in veel opzichten inderdaad vermolmd aandoende aspecten van Ter Braaks ambiva-

lente analyse van het christendom: 'Op den achtergrond van zijn bewustzijn hebben,             0

tusschen duizend neveninstincten, in de jaren dat hij  Van Oude en Nieuwe Christenen

schreef, twee tegenstrijdige krachten geleefd, de christelijke en de nietzscheaanse, om

het schematisch te zeggen, en zelfs als men aanneemt dat ook de nietzscheaansche
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conceptie tot het christelijk ressentiment te herleiden zou zijn, dan nog zou men haar

moeten stellen boven de disciplinair-christelijke der democratie, omdat zij niet alleen

opportunistisch gebruik maakt van de realiteit, maar omdat zij zich tevens tot taak

stelt: het vervormen dier realiteit. Ter Braak vond de halve oplossing der democratie,

D                    omdat hij uitging van de halve wortel, het christelijk ressentiment, en ook hier komt hij
slechts tot een opportunistisch aanvaarden, omdat hij terugschrikt voor het latent ook

in hem levend nietzscheaansch perspectief.'29 De regulerende functie die Ter Braak aan

de reactieve krachten van het ressentiment toeschrij ft, maakt hemzelf als het ware tot

een gevangene van de negatieve zijde van het nihilisme; hij weert het af deelgenoot te

I          worden van het moment waarop, binnen het nihilisme zelf, het ontkennende neen

tegen het leven bevestigend en scheppend wordt. Het nihilisme waarvan in het werk

van Ter Braak sprake is beweegt zich, om een onderscheid van Deleuze te baat te

nemen, steedsop hetniveau van de wil totmachtals ratiocognoscendi, nooit opdat van
de wil tot macht als ratio essendi. De ontwaarding bij de latere Ter Braak van de

categorie van het ogenblik en die van de geschiedenis als zodanig, hangt met dit
nihilisme dat geen affirmaties kent nauw samen.30

In een voetnoot iets verderop in Marsmans studie duiken nog eens de-wat deze
noemt: 'halve conclusies van zijn I= Ter Braaks] Christenen' op.'1 Ze doen dat in een

verband waarin Marsman als zijn indruk te kennen geeft dat voor de vermoedelijke

richting van Ter Braaks verdere ontwikkeling diens op de dag van Nieuwjaar van 1938

in Het Vaderlandverschenen recensie van Denis de Rougemonts Penseraveclesmains

van belang zou kunnen zijn. Een boek enigszins in de lijn van Ter Braaks eigen
essayistiek. dat in 1936 het licht had gezien. Die indruk lichtte Marsman verder niet

toe--dan alleenmettezeggen, datTer Braakhier, indeze recensie, zijn halveconclusies

completeert met een 'nieuw perspectief'. Bij dat nieuwe perspectief als uitzicht mag

hier misschien even gepauzeerd worden.

DIONYSIUS VAN ROODENBERG

D             In de briefwisseling tussen Ter Braak en Du Perron waart Denis de Rougemont eind

1939 korte tijd rond als Dionysius van Roodenberg. Zo taaien zo ondomesticeerbaaris

onder Ter Braaks pen de gelukkige schim van Nietzsche. De parodierende verneder-

landsing van de naam Denis de Rougemont benoemt met het dionysische-Dionysos
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heet niet voor niets de 'komende god'-de extatische wildheid, zonder de honorering,

ja zonderde uitleving waarvan cultuurmisschien niet werkelijkuitkomt. Ondanks het

historisch compromis dat het apollinische en het dionysische in Nietzsches Die Geburt

der Trag6die gesloten hebben, verdraagt Dionysos het niet uitsluitend op de altaren

van de hogere cultuur vereerd te worden. Vanouds, zo zegt Sloterdijk wenst Dionysos                  I
ook aanspraken op de wilde kant van de cultuur voor zich te laten gelden. Cultuur is

alleen mogelijk, wanneer datgene wat ouder is dan zij en haar draagt, in haar bewaard

blijft.31 Het is begrijpelijk dat Marsman, die in het kleine bestek van hun jarenlange

onderlinge woordenwisseling altijd iets van de jonge heraut van het komende bleef

houden (waartegenover Ter Braak meer en meer een ontnuchterde verdediger werd             I

van wat was)-dat Marsman bij Ter Braakeen toekomstconceptieging missen. Boven-

dien moet voor de dichter die een gedicht uit de laatste afdeling van Tempel en kruis

over het christelijk schuldbesef in snel voortspringende regels z6 zou laten beginnen:

'Geen dragender,/ doodlijker wonde/ dan het knagend en/ slepend besef/ van een

schuld,/ een erflijke zonde,/ bedreven voordat/ wij bestonden/ en waarmee oold het            
vlees is besmet'«le herleiding van de cultuur tot beheersing van het ressentiment

bijna een persoonlijke krenking zijn geweest. Aan het einde van het gedicht-XLVIe

uit de reeks-daalt de ziel '-een geroofde genade,/ op de vleugels/ de sterren als

dauw-/ als een valk/ naar de vleeslijke dalen/ in de onschuldl van vdor het Berouw'n

Het slot van het gedicht zou men gerust als een verwijzing kunnen beschouwen

naar de 'Unschuld des Werdens' uit Nietzsches Gutzen-Dsmmerung, waar met de

afschudding van elke oorzakelijke 'causa prima'-of God-ok elke verantwoordelijk-
heid buiten werking wordt gesteld. Nietzsche zegt daar, in de voorlaatste en laatste

paragraaf van het hoofdstuk dat aan de vier grote 'Irrtumer'-of het nu dwalingen,

misverstanden, of vergissingen zijn-is gewijd, dat de mensen als 'vrij' gedacht wer-

den 6m berecht en 6m bestraft te kunnen worden-en dus om schuldig te kunnen

worden. 'Vandaag de dag', zo Nietzsche, 'nu we aan de omgekeerde beweging zijn

begonnen, nu wij immoralisten ons vooral alle inspanning getroosten het begrip

schuld en het begrip straf weer uit de wereld weg te nemen en nu wij proberen om

psychologie, geschiedenis, natuur, de maatschappelijke instituties en sancties daarvan

te zuiveren, bestaat er in onze ogen geen radicalere tegenstand dan die van de theolo-              0

gen, die doorgaan met het begrip 'zedelijke wereldorde' de onschuld van het worden

door'stra f' en'schuld' te verzieken.'8 Maar Ter Braak was in die zin wel al ruimschoots

zelf een theoloog geworden.-Het begin van het gedicht van Marsman brengt Goede-
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gebuurein zijn monografie over Marsman, die in de tweedehelft van de jaren dertig de
enig overgebleven 'vitalist' was, waarschijnlijk terecht in verband-als was het er de

omzetting van in versvorm-met wat Marsman in de inleiding van zijn eigen vertaling
van Also sprach Zarathustra schreef Daar staat:

Doordat het christendom het leven splitste in een eeuwige hemel en
een vluchtig bestaan op aarde, doordat het-gewapend met het zonde-
besef-de wereld verduisterde tot een tranendal en de onschuld van het
vlees bedier£ doordat het-uitgaand van de gelijkheid der zielen voor

0 God-ntzenuwend werkte op een natuurlijk besef van waarde en

rang, had het naar Nietzsche's mening, met behulp van het scheppend
geworden ressentiment, een cultuur in het leven geroepen, die in ieder
opzicht het tegendeel van de helleense was. De m6ns kwam te kort in
het christendom, de adel van het lichaam werd besmeurd en vergi ftigd,

                       de manlijke waarden door christelijke deugden als medelijden, naasten-
liefde en nederigheid-met den grond gelijk gemaakt.3,

Het vormt een albumblad volleerzame raadsels in een nog te schrijven familiekroniek
van de Nederlandse letterkunde tussen 1925 en 1940, dat Vestdijk met hetzelfde

             gedicht XLVI uit Tempel
en kruis als-ook letterlijk geciteerd-profetisch neergezet

sluitstuk, de dichter Marsman in een essay uit 1940 als 'Apollinische persoonlijkheid'

uitbeeldde. Om de vaak juist bovenpersoonlijke indruk die Marsman wekt nog onder

de term 'apollinisch' te kunnen vatten-voor Nietzsche vertegenwoordigde Apollo
immers de vergoddelijking van het principium individuationis-vergete men, zo zegt
Vestdijk, 'het beroemde Nietzscheaanse schema, dat trouwens zulke twijfelachtige
Apollinische figuren als de wijsgeer Socrates binnensmokkelt...' en moet men hem,
Marsman, 'persoonlijk hebben gekend, moet men hem althans zien als 'persoon'.'A

Ongewild werpt deanalyse van Vestdijk, met Marsmansbedenkingen tegen Van Oude
en Nieuwe Christenen op de achtergrond, een zeker licht op het hachelijke cultuur-
theoretische bouwsel dat Ter Braak in genoemd boek waagde op te zetten. En ze werpt

0 licht bovendien op de sluimerende en nooit afgeronde dialoog die Marsman en Ter

Braak vanaf einde van her jaar 1934, of het begin van 1935 voerden. Tegenover het

christendom dat de smet van de zonde tot in het hart, tot in het merg van de mens
verlegde en daardoor iedere katharsis maakte tot een afbetalen van schuld, die in
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beginsel niet af te betalen is, plaatst Vestdijk de figuur Marsman als de apollinische

antipode daarvan: 'Tegenover een dergelijke noodlottige conceptie moest Apollo weI
hoofdschuddend terzijdetreden. Maar hij wachtte zijn kans af, en nu na tweeduizend

jaar ziet men zijn boog weer schemeren, en kan, na niet al te lange tijd, wellicht ook de

lier weer gehoord worden. Want het heeft er alle schijn van alsof de levensleer van

toekomstige generaties Apollinisch zijn zal in die zin-en mogelijk niet alleen in

deze-dat zonde en schuld, zo zij al bestaan, dusdanig behandeld moeten worden, dat
":in en door de behandeling geen nieuwe schuldgevoelens worden opgewekt.

In Denisde Rougemontsboek Denken metdehanden nu isbelichaming, vleeswor-

ding-in het Frans 'incarnation'-en centraal begrip. Dat wil zeggen: het komt        I
centraal te staan in de receptuur aan het einde van het boek, wanneer de heersende

ideologieen en dictaturen kritisch ad acta zijn gelegd. Zonder dat-hierdoor wordt De

Rougemonts hele betoog gedragen«le liberale democratie als al te vanzelfsprekend

alternatief is gepresenteerd: 'Het liberalisme heeft alleen het recht om de dictatuur te

kritiseren wanneer het een vrijheid verzekert die reeel is en vruchtbaarder dan de         I
dwang. De surrealisten zijn gerechtigdom tespreken over'degeest van afstompingdie

uit de uss R waait', maar de magnaten van de zware industrie zijn hypocriet als ze

schrijvers betalen die de 'goddeloosheid' in de Sovjet-Unie aan de kaak moeten stel-

len.'3' In het begrip 'incarnatie', waarvan het met de handen denken alleen maar de

verbijzondering is, speelt bij De Rougemont letterlijk tevens de idee van menswording                  
door, even theologisch geladen als het woord 'mensenzoon' in de Bijbel. Zelfs laat De

Rougemont niet na, volkomen tegengesteld aan Ter Braaks altijddurende moderne

skepsis jegens de taal, adamitische potenties in de relatie tussen uitdrukking en dini

tegen een nominalistische opvatting van de benamingen in, weer op te laden: 'Dat het

zijn en de uitdrukking niet van elkaar kunnen worden
losgemaakt is een van de         

wezenlijke menselijke aanspraken. De mens strekt haar zelfs uit tot alles wat hem

omringt in de mate dat hij dit zou willen vermenselijken. Elk levend wezen draagt de

naam die Adam het heeft gegeven v66r zijn val. En aldus is het voor de mens een

levende steun, een wezen waarmee de mens betrekkingen kan onderhouden conform

zijnoorspronkelijke natuur. Maardathetzijnendeuitdrukkingin feitegescheidenzijn

geraakt en dat meer en meer raken (..), dat betekent niet dat we het recht zouden         '
hebben ongestraft te speculeren.'10 Uit de bestaande stand van een machteloos gewor-

den, 'ontwapende', in verlegenheid gebrachte taal leidt De Rougemont een pleidooi a f

voor een woordgebruik dat 'gevaarlijk' en zelfs 'op een vrolijke, actieve manier on-
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draaglijk' zal moeten zijn: ondraaglijk voor de kletsmeiers, omwille van de stilte, en
voor de denkers ondraaglijk, omwille van het handelen.

Dejubelende, affirmatieve toon, waaromhierdoor De Rougemont gevraagd wordt
en die hier door hem ook al wordt aangeheven, herinnert van verre aan de levensaan-

D vaardende Nietzsche, die-met Pascal, mdt Descartes, m6t Kierkegaard, m6t Rim-
baud*-m zijn stijl wordt geprezen. Kreeg De Rougemont daarom bij Ter Braak de

misprijzende bijnaam Dionysius van Roodenberg?+i-Hij is profetischer, hij is ten

opzichte van het geschiedverloop meedogenlozer dan Ter Braak; hij is op de redding
van het ogenblik gespitst als was het de Eeuwigheid. In de personalistische anticipatie

I                op wat later het existentialisme zal gaan heten is Denis de Rougemonts Denken met de

handen op een emfatisch engagement uit, dat de windselen van een linkshegeliaanse

religiekritiek nog niet helemaal heeft afgeworpen. Het wil in zijn nadruk op het
handelen niets minder dan immanente inlossing van de beloften uit het paradijs. Een
laatste, heellang citaat: 'Want de permanente en actuele oorzaak van elke herhaling

                   van
de oorspronkelijke zonde kunnen wij noemen, kunnen wij beschrijven. We hebben

haar dus, in een bepaalde mate, in onze macht. Het is de verzoeking om uit de
menselijke conditie te treden zoals God haar heeft geschapen. De oorsprong van de

geschiedenis, dat is de val in de tijd. De eerste zonde, het eerste en onherstelbare

loslaten van het ogenblik, betekent de weigering onmiddellijk aan het Eeuwige te

gehoorzamen. We hebben de reling losgelaten, en van toen af aan werd het steeds

hogere tempo van onze val in de tijd en de ruimte volledig bepaald door de wetten van

de mechanica. (..) Maar op de bodem van de afgrond die deze Scheiding betekent
ontving het denken, door de menswording van de geest, een nieuw vermogen tot

redding. Dat is het handelen. Want het handelen is instemming met de eeuwigheid van
het ogenblik; een ogenblik lang keert het zich tegen de mechanismen van de dood, een

ogenblik lang herschept het, in de visie op de mens, diens lichaam naar de vorm waarin

God het schiep. Zo laat het handelen ons opnieuw mensworden. Het primaat van het

geestelijke, dat is het primaat van het scheppende, van het'denken dat denkt' boven het

'denken dat gedacht wordt'. Een beslissend primaat maar dat niettemin zonder op-
houden verloren gaat.42

D Moeilijk lijkt het afgeschafte hiernamaals bij Ter Braak, waaruit de gelijkheid van
de zielen voorGod (nu zonder God) en heteruitafgeleide ressentiment wordtbewaard,

onder 66n noemer te brengen met een handelen dat bij De Rougemont zijn ethos en

zijn beeld van geluk ontleent aan een telkens hernieuwde paradijselijkheid. Bij Ter
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Braak heerstaan hetslot van Van Oude en Nieuwe Christenen enkel nog maareen leeg

'vooruit', niet eens een 'voorwaarts', laat staan een 'droom die voorwaarts gericht is'.

Bij Ter Braak heet het perspectief: 'Vooruit zonder illusie, dat men naar de hemel gaat;
vooruit zonder illusie, dat men naar een betere wereld gaat (..).'41 Dit zwaarwegende

verschil voegt zich bij de vergelijkenderwijs veel minder schematiserende, men mag

gerustzeggen minder ideologische gelijkstelling tussen de Sovjet-Unie onder Stalin en

het Duitsland onder Hitler waarvan De Rougemont uitgaat. En op grond waarvan hij
de overeenkomsten tussen beide dictaturen vooral als formeel omschrijft. De formele

overeenkomst van de middelen ter benadering van het culturele probleem zoals die

door de beide regimes gehanteerd worden, 'terwijl hun doelstellingen vijandig aan

elkaar zijn en hun uitgangssituaties verschillend, laat zien', zo De Rougemont letter-

lijk, 'dat wat zij realiter gemeenschappelijk hebben (..), niet de doctrine is, maar de
techniekomde massa's tebeinvloeden'.HMaarbij Ter Braakworden fascisme, commu-

nisme en democratie wel degelijk voorgesteld als bestaand dank zij de gemeenschap-

pelijke doctrinaire wortel van een uit het christelijk hiernamaals geroofde, reeel ge-
maakte gelijkheidsillusie

Toen Ter Braak in zijn recensie van Penser avec les mains (dat zijn titel trouwens

ook zijdelings ontleende aan een spreekwoordelijk geworden uitspraak, gedaan door
Luther na lezing van een beroemde brief van Calvijn aan Sadolet: 'Das hat Hand und

FuB'+i) schreef:

'hij staat mij eigenlijk te na, ik ontdek te weinig vijandschap of onver-

schilligheid in mij om goed over hem te kunnen schrijven, op dit

ogenblik', ging hij dan ook aan punten van grondig verschil voorbij.
'Rougemont en ik hebben, zonder iets van elkaars bestaan a f te

weten,                       
soms bijna letterlijk dezelfde zinnen geschreven: een bewijs', zo voegt
hij er mogelijk ter relativering van een al te verregaande parallellie aan

toe, 'dat bepaalde ideeen en reacties van mensen 'in de lucht zitten'.'46

Op een klacht van Du Perron dat de betreffende recensie, getiteld Denken met de

Handen, in Het Vaderland van 1 januari 1938 hem te vaag was gebleven, schrijft Ter

Braak terug:  'Dat de bedoelingen van Rougemont je vaag bleven, ligt misschien aan

hem, maar zeker aan  mij,  want mijn stuk was niet gelukt  veel te expliceerend,

academisch zelfs, en te weinig partij.' r
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Het nieuwe perspectief dat Marsman na Van Oude en Nieuwe Christenen aan-

vankelijk in de recensie van De Rougemont had zien gloren, wordt niet meer echt
werkelijk. Al in die recensie bestond meer dan voor de utopische kant van De Rouge-

monts cultuurdiagnose-en utopie is het onderscheid tot dat wat bestaa»oog voor

0       een passen op de plaats makende en leeggeworden mystiek: 'Is het dus volkomen

onjuist Rougemont een utopist te noemen, het is zeker niet onjuist hem als een

mysticus te qualificeren; een mysticus zonder mystiek, als men wil. De mysticus
onderscheidtzich van de utopist doorde riditing van zijn verlangens; terwijl de utopist
iets verwacht van de toekomst (hoe ver dan ook verwijderd), is de mysticus in ieder

I          moment van zijn denken verzoend met de toekomst, hoe die dan ook moge uitvallen.

Denis de Rougemont is een mysticus, die zich bedient van sommige uiterlijkheden,
waarin de utopist zich uitput, d.w.z. hij houdt zich bezig met de toekomst van Europa,

met de mogelijkheid van een cultuur, waarin gemeenschap en persoonlijkheid in een

dynamisch evenwichtzijn, zoals de utopist dat ookzou kunnen doen; maarhij putzich
daarin geenszins uit, omdat hij voor alles gedreven wordt door de mystieke over-
tuiging, dateen leven zonder de persoonlijkheid als inzet geen waarde hee ft en denken-

de activiteit met een weg en een doel spontaan uit de 'leegte' van het tegenwoordige

voortkomt (invloed van Kierkegaard en Nietzsche, maar hoe persoonlijk verwerkt!)

(,.).,8 Er schuilt een grotere dosis bittere ernst dan het schijnbaar badinerende karakter

          ervan
te vermoeden geeft in de opmerking van Hermans: 'Menno nam afscheid van

domineesland zonder ergens anders naar toe te gaan.'+' Het'vooruit, zonder illusie' dat
het Christenen-boek met zijn volgens Marsman'onrhythmischen titel' besluit, wordt

in De Nieuwe Elite dat in maart-april 1939 werd geschreven, niet echt voor iets anders

ingeruild. Dan enkel voor het schipperen met uitzicht op de absoluutheid van de dood:

0            Het Christendom schipperde naar de hemel, d.w.z. het schipperde de
mens naar de dood met de illusie van een Hemel, van een Weder-

opstanding, later van een Evolutie (humanistisch), van een Hemel op
Aarde (socialistisch), van een Wederopstanding van het Volk (natio-
naal-socialistisch). Wij, de erfgenamen van dit alles, kunnen met deze

0 doelstellingen niets meer aanvangen; meer nog, wij weten, dat zij reeds

zozeer aan de phrase en de propagandaleugen zijn vervallen, dat zij het
schipperen nauwelijks meer vermogen te maskeren. Voor ons is het
absolute einde de dood, het leven altijd een relatief doel; voor ons
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vervult zich het schipperen in de tactiek, voorzover wij handelen, in het
50toelaten der relativerende doodsgedachte, voorzover wij denken.

Het is alsof hierm6tde naamtruc van dezich'Niemand' noemende Odysseus, een truC

die was bedacht om te ontkomen maar die bij Ter Braak tot een blijvend'Niemand' was
versteend, ook de mogelijkheid van het ontkomen zelf is versteend en tot negativiteit

vereeuwigd.
Het niet meer kunnen ontkomen geldt echter voor de cultuurtheoretische analyses

van de latere Ter Braak als zodanig. Deze onontkoombaarheid, die met de onmogelijk-
heid gepaard gaat dat het individu zich nog aan de algemeenheid onttrekt, heeft in           0
sociologische zin iets waars, binnen Ter Braaks intellectuele biografie maakt zij tegelijk

de indruk van een sacrihdum intellectus, minstens van panische uitlevering. De
inspanning van het intellect, dat zich met het grootste, met het determinerende van

datgene wat dominant is meet, neemt trekken van het geanalyseerde over. Het is al

eigen aan het sociaal-psychologische karakter van het ressentiment zel£ waardoor de                I
hele cultuuranalyse uit Ter Braaks laatste jaren wordt gedragen, dat zij tussen het

algemeenste van die cultuur en het allerbijzonderste van de individuele drifthuishou-

ding als analyse-instrument en als regulerend principe bemiddelt. Het bemiddelt

echter om een wanverhouding tussen gevoelde reele ongelijkheid enerzijds en an-

derzijds de (voor classificaties in soorten geldende) gelijkheid-van-alle-mensen als
mensen van 66n soort-uit die wanverhouding ontspringt het ressentiment-meet-
baar en begrijpbaar te maken. En dan kan niet het ressentiment zelf de maatsta f voor

dat meten zijn. Toch is ook nodig, zoals het tegen het slot van de brochure over Het

Nationaal-Socialisme als Rancuneleer, geschreven in 1937, nog eenmaal heet, dat de

macht van het ressentiment over onze gehele cultuur wordt erkend.'1-Maar de

allerlaatste slotconclusie van die brochure, in het jaar van verschijnen door Gomperts

dichterlijk omschreven als het'taktische vliegtuig, dat van het moederschip der Chris-

tenen opsteeg'.s: kon er niet omheen naast deze vraag naar de 'erkenbaarheid' en de

'beheersbaarheid' van het ressentiment bijna als een nog dringendere die naar de
gerechtigheid-'de grote rechtvaardigheid der historie'-aan te roeren:

Hun [= dat van intellectuelen; MVN] eigenlijke probleem: hoe het
ressentiment te erkennen en beheersen, komt later aan de orde, rnaar
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niet, voor het ressentiment'pur' is onttroond en aan de'leiders' en hun
hemden de grote rechtvaardigheid der historie is voltrokken.53

Dit 'later', pas aanbrekend, let wel: nadat 'aan de 'leiders' en hun hemden' de grote
0           rechtvaardigheid der historie zou zijn voltrokken, is volgens de toekomstchronologie

die Ter Braak hier opstelt-dus-nooit aangebroken. Dat wil zeggen: dit 'later' heeft

Ter Braak niet beleefd. Hij heeft het in een prognose als de energieke redding van een
geheim, een eenzaamheid onder woorden gebracht door het zo zichtbaar mogelijk te

verbergen in woorden. Onder woorden gebracht; Ter Braak zou hebben kunnen zeg-

0          gen. in woorden onleesbaar ondergebracht.
-Waar?

-In de slotalinea's van De Nieuwe Elite die het geheim van zijn hele schrijven in
een vorm van mimicry aan straatherrie prijsgeven door het er met even zoveel woor-

den in onder te brengen: 'De christelijke cultuur kan in dit stadium nog slechts een

0 geheim bewaren door het op straat te brengen, zoals de nieuwe elite haar eenzaamheid

alleen zal kunnen handhavenin hetgewoel van een genivelleerde samenleving. (..) Het

geheim ligt op straat, maar de straat is ookeen plaats, waar men voorbijgaat, waar men

d66rlopend en door16pend voorbijgaat.'w

Deze toverformule daar waar een slotsom verwacht wordt is als stijlfguur niet
ongewoon bij Ter Braak. Zij is met recht'tamelijk cryptisch' genoemd.55 Maar zij past

in het beeldenarsenaal, waartoe ook de geest van Nietzsche tussen de krantenpersen en
de schamele krantenloper met het raadselachtige blad vol muzieknoten behoren;

waartoe de democratie van'Niemand' en nog zoveel andere denkfiguren van Ter Braak

behoren. Het is het beeldenarsenaal dat de agonale ondergrond van Het Carnaval der

             Burgers als vooronderstelling en als eerste wedrenbaan heeft. Het is een agon zonder

winnaar. Misschien met een verliezer.

LEDENPOPPEN, ETALAGEPOPPEN EN HET MEEST REELE
SUBJECT

Bij het ressentiment als factor die door Ter Braak tOt ZO'n centraal moment van de

westerse cultuur wordt gepromoveerd, hier alleen nog een paar kanttekeningen. Ze
willen duidelijk maken, dat met het door Ter Braak voorzichtig gehuldigde ideaal van
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het erkende en beheerste ressentiment, zeker voorzover die notie en haar analyse
op Nietzsche teruggaat, er misschien niet iets daadwerkelijk erkend en beheerst,

iets niet daadwerkelijk opgelost kon worden. Zolang niet mede Nietzsches verder-

gaande, letterlijk achterliggende analyse als uitweg uit het ressentiment ook werd

aanvaard.

Nergens bereiken Ter Braaks bespiegelingen over het alomtegenwoordige ressen-

timent enige concreetheid. Of het moest zijn in de al aangehaalde Haagse wandeling

of, nog het concreetst in de herinnering aan een werkster, die hij als kind in zijn
ouderlijk huis ('voor haar een huis der machtigen en rijken dus') had meegemaakt en
die hij toen 'geregeld over de 'rijke lui' hoorde spreken op een toon van blind respect,              *

gemengd met de bitterste rancune; zij behoorde tot een arbeidersfamilie, die tot
dusverre in de vreze des Heren was grootgebracht, maar in de laatste tijd kennis had

gemaakt met het socialisme, zonder dat een van beide stromingen het definitief in haar

gewonnen had. In haarstem ontdekte ik misschien voor het eerst, zonder het bewust te

formuleren, de afgrond van het christelijk ressentiment; ik voelde mij tegenover haar

hal f machtige, half schuldige; machtige tegenover de vrome Christin, schuldige tegen-
over de socialiste, met een goed geweten jegens het slapende, door het geloof opge-

slorpte ressentiment, met een slecht geweten jegens het van zijn hemel beroofde, op
aarde weer losgelaten ressentiment.... /;6

Nauwelijks is het herinnerd of het beeld van deze werkster, wier eigen merselen en                    O
wier terechte ressentiment er weinig toe doen, is al in theoretische schema's verkaveld.

En nergens bereiken Ter Braaks bespiegelingen daarom het bevrijdende punt dat bij
voorbeeld in de-als tijdsdiagnose en door zijn trefwoorden enigszins verwante--

aforistische aantekeningen van Heinrich Regius uit diezelfde tijd, bijeengebracht in de
bundel Dammerung, wel degelijk herhaaldelijk aangeroerd wordt.

Het is een bundel die onder dit pseudoniem Max Horkheimer in 1934 liet ver-
schijnen. De soms tot mini-essays uitgroeiende aantekeningen hebben in veel gevallen

het maatschappelijk onrecht, de ongelijkheid en hun mislukte verzoening tot thema.

Een van Regius' aforismen heet Sozialismus und Ressentiment, een ander Zur Lehre

vom Ressentiment. In weer een ander aforisme met de titel Die Gestrandeten is door

persoonlijkeinlevingeen waarheidskern in het ressentiment tastbaargemaakt: 'Vande

verkalkte of zelfs maar gebrekkig geworden, niet erg welgestelde huisvader, die zijn

veelvoudige plichten niet meer naar behoren vervullen kan en daarom door de zijnen
als een stuk canaille wordt behandeld, voert via de arme oude querulant, die als
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temperamentvolle geest was begonnen, een en dezelfde lijn naar de snoevende bewo-

ner van een asiel voor daklozen. Ze hebben gemeen, dat ze met de gedachte aan de

verovering van de wereld begonnen zijn en als trieste figuren zijn geeindigd Allemaal

gaan zij tekeer tegen de wereld en de maatschappij in het algemeen en tegen de lieden in

0 hetbijzonderwaarmeezete maken hebben, en allemaal doen zedeervaring op, dathun
verontwaardiging bij de mensen absoluut geen gewicht in de schaal legt.'S; Maar

Horkheimer voegt hieraan toe, dat hun trieste einde op zich geen argument is tegen

hun opinies toen en nu, zolang de ordening van de maatschappij zelf slecht is.g Het

aforisme Zur Lehre vom Ressentiment begint met het formuleren van een uitslui-
*         tingsmechanisme, 'ein feiner Trick' van de cultuurkritiek ten opzichte van het lucide

ressentiment. Die listige truc ziet er zo uit: '(..) kritiek op het systeem moet aan

diegenen voorbehouden blijven die bij het systeem belang hebben. De anderen, zij die
in de gelegenheid zijn, het systeem van onderen te leren kennen, worden ontwapend

door de minachtende opmerking, dat ze getrgerd, wraakzuchtig, jaloers zijn. Ze heb-

              ben 'ressentiment'.'39 Het werkt, zegt Horkheimer, als een stilzwijgend akkoord tussen

degelukkigen,'dat men tenaanzien van dezemaatschappij diein verregaandemateeen
tuchthuis is, alleen diegenen als getuigen wil laten gelden die dat niet aan den lijve

ervaren'.6°Totin de functionalisering en stilering van het ressentiment 'als het gevaar,

maar ook als de motor'61 binnen het opportunistische democratiebegrip, zoals Ter

                 Braak
die onderneemt, schemert iets van die truc door. Ook nog wanneer die, zoals in de

recente studie van Pels over Jacques de Kadt en de nieuwe elite gebeurt, instemmend

wordt samengevat:

De erkenning van de cultuurscheppende functie van belang en ressen-

timent betekent immers dat zij voortaan gelden als principieel dubbe/-

zinnige krachten, niet alleen gevaarlijk maar ook motorisch, waarbij
bovendien de kwade, gevaarlijke en de goede, motorische functies niet
in tegenstelling tot elkaar staan maar elkaars natuurlijk complement

vormen. Hier ligt ook de eigenlijke kern van Ter Braak's democratiebe-
grip. De democratie is tenslotte toch superieur, omdat zij de mogelijk-

S              heid van zelfreflexiviteit biedt, en het ressentiment kan leren beheer-

sen door het welbewust te stileren.61
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De hachelijkheid van deze constructie heeft De Kadt op het oog gehad toen hij in een

recensie van Van Oude en Nieuwe Christenen voor het tijdschri ft De Nieuwe Kern Ter

Braak met niet geheel onbegrijpelijke bruuskheid plaatste aan de luxe-kant van de

'grenslijn (..), die de luxe-intellectuelen scheidt van de levens-intellectuelen, een
grenslijn die ook nog door de beste der luxe-intellectuelen, Menno ter Braak, angst-              
vallig geeerbiedigd wordt'.63 De krachtpatsersbenaming 'levens-intellectuelen' pleit

weerenigszins tegen deconcepties van De Kadt, zoalsopzijnbeurt het woord'mensen-

materiaal'-dat uit de Lingua Tertii Imperii stamtu-de omschrijving nodeloos ont-

siert die in Dick Pels' studie over het elitebegrip wordt gegeven van de rol die intellec-

tuelen in de democratie van Ter Braak hadden te spelen. In Ter Braaks democratie-          0
opvatting zijn het de genoemde reflexiviteit en stilering die-zo vat Pels samen-het
'kritisch opportunisme' bepalen 'van nuchtere woordgebruikers, van intellectuele

ambachtslieden die zich niet langer beroepen op enigerlei klassesuperioriteit, en juist
daardoor het mensenmateriaal vormen van een nieuwe elite.'65 Maar dergelijke schijn-

bare kleinigheden van terminologische aard zijn hier eigenlijk bijzaak.                                 /
Hoofdzaak blijft hier: in te zien op een hoe verre afstand Ter Braak toen van

Nietzsche was komen staan; Ter Braak die in de zomer van 1933 aan Du Perron had

geschreven: 'voorloopig zie ik in Nietzsche's noodsprong, den Obermensch, altijd nog
de meest verwante inzet.'66 Dat het nodig is juist voor de latere Ter Braak de afstand tot

Nietzsche te beklemtonen spreekt uit een onduidelijk en weifelend resum6 als het

volgende, afkomstig uit de voordracht van Oversteegen over Ter Braak als een van

Nederlands grote twintigste-eeuwse erflaters:

Men heeft wel beweerd dat de belangrijkste denkbeelden in Van Oude
en Nieuwe Christenen van Nietzsche stammen. Een beetje is dat wel

zo, vooral waar het gaat om de ressentimentstheorie, maar mij lijkt dit
vooral een kwestie van tactiek. Woorden als ressentiment en rancune

zijn, om hun ongunstige lading, goede polemische middelen, en Nietz-
sche uitspelen tegen lieden die zich op Nietzsche beroepen is een effec-
tieve strategie.67

Bij Nietzsche verschilt de ressentimentstheorie letterlijk toro coelo van wat als theorie

van het ressentiment door Ter Braak uit de doeken wordt gedaan. Toto coelo: de breedte

van de hemel, van het hiernamaals, van God in het aanschijn waarvan de gelijkheid van
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de zielen werkzaam is. En die doorwerkt, dixit Ter Braak, in het marxisme, het
nationaal-socialisme en de democratie. Lang v66r Ter Braak, om precies te zijn in een

cyclus voordrachten over Schopenhauer en Nietzsche gepubliceerd in 1907, heeft

Georg Simmel de gedachte van de gelijkheid voor God, de gedachte 'dat de ziel van
D                  iedere arme drommel, van iedere schooier en stommeling dezelfde meta fysische waar-

de moet hebben als die van Michelangelo en Beethoven'63 tot uitgangspunt voor een

grote scheidslijn gemaakt die door de wereldbeschouwingen heen loopt.

Die scheidslijn is verhelderend voor het afscheid dat Ter Braak noodgedwongen
van Nietzsche nam, dn voor Ter Braaks handhaving van het ressentiment als het te

D stileren beginsel.-Simmel voert allereerst een ontwikkelingshistorisch gezichtspunt
aan. En een dergelijkgezichtspuntmaakthetonmogelijkom in dereeks die van hetdier
naar de mens ononderbroken in opwaartse richting loopt, een grens vast te stellen waar

de'ziel' begint. En als er een ontwikkeling totaan de mensheid bestaat, waarvoor geen
grens is vast te stellen, dan is het onvermijdelijk om ook de volgende conclusie te

  trekken. Namelijk die van een ontwikkeling binnen de mensheid die naar geen grens

luistert. Het is het wezen van de evolutie, dat ieder afzonderlijk wezen als het ware een

ontwikkelingsstadium op zichzelf vormt; dat wat men soort noemt niets anders is dan

een samenvoeging voor praktische doeleinden van elkaar redelijk na staande wezens

die ten opzichte van elkaar evenwel eindeloosgevarieerdzijn. 'Dat isdedieperegrond',
aldus Simmel in zijn eerste gevolgtrekking, 'waarom een fanaticus van de ontwikke-

ling als Nietzsche individualist is, en waarom hij de onverzoenlijke vijand van de
'gelijkheid voor God' moet zijn, die aan de ontkenning juist van die gedachte haar
transcendente wijding geeft.'69-Twee vormen van waardering dus voor individu en
soort. Bij de ene vorm, die bij Simmel het'absolutisme van de waarde van de ziel' heet,

berust de waarde van het mensdom op de gelijkheid van zijn exemplaren-hetzij in
D werkelijkheid, hetzij idealiter. Bij de andere vorm daarentegen, in dit geval die van

Nietzsche berust zij erop, dat er hoogtepunten in en van de mensheid bestaan; dat door

distantieringen binnen en ten opzichte van het menselijke het enkelingen gegeven is

zich boven een al bereikt niveau te verheffen. Simmel ziet in dat laatste een verhoogde
psychologische behoefte zich te onderscheiden. Zijn volgende stap bestaat eruit om

D deze algemene psychologische onderscheidingsbehoefte te confronteren met het so-

ciologische gegeven, dat de moderne differentiering van de persoon, de arbeidsdelige
individualisering, vergezeld gaat van een toenemende gevoeligheid voor onderschei-

dingen. Doordat deze verbijzondering en deze individualisering zich zozeer toe kun-
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nen spitsen dat ze dreigen om te slaan in een volledige geisoleerdheid-'waarin om zo

te zeggen de een de taal van de ander niet meer verstaat'm-zijn twee divergerende

psychologische reacties het resultaat.

Enerzijds kan de onderscheidingsgevoeligheid verzadigd en overprikkeld raken,

zodat de behoefte aan een tegenovergestelde toestand opduikt, aan een vermindering

van de verhoogde en ondraaglijk geworden staat van geindividualiseerdheid. En Sim-
mel legt de tendens richting socialisme nu uit als de psychologische behoefte aan een

rustpunt voor de onderscheidingsgevoeligheid. Als verlangen naar een toestand waar-

in het eigen levensgevoel en het beeld van de mensenwereld niet meer zo'n ge forceerde

inspanning in het waarnemen van onderscheiden vereisen. Daar staat omgekeerd       I
tegenover, dat juist omdatdeonderscheidingsgevoeligheid zo rijkelijkgevoed is, erook

behoefte ontstaat aan steeds toegespitstere prikkels, wil men zelfs nog maar iets
voelen. Nietzsches beklemtoning van hoogtepunten in de ontwikkeling van de mens-
heid, zijn eis tot distantiering, kan zo ook als uitdrukking van de afstomping worden

begrepen waaraan een in de lijn van de moderne individualisering verwende gewaar-

wording onderhevig raakt, die naar steeds krachtiger onderscheidingsprikkels moet

grijpen om zich in leven te voelen.

Zo kunnen dus de radicaal met elkaar contrasterende verschijnselen van het
socialisme en van de leer van Nietzsche worden opgevat als de antwoorden van twee

tegengestelde disposities op een en hetzelfde cultuurpsychologische feit. Simmel be-           ,
sluit met een culinaire beeldspraak: een door gastronomische prikkels afgestompt
smaakzintuig zal ofwel tot primitieve, simpele kost zijn toeVlucht nemen of tot een

ongehoord raffinement dat al het tot dusverre genotene overtreft.*1

Het is weinig twiifelachtig aan welke kant de Ter Braak van na Politicus zonder

Partij volgens het schema van deze voordracht moet worden neergezet. Hoe on-
ideologisch zijn positie in eigen ogen ook was, en hoezeer heden ten dage zijn rol ook

kan verschijnen als die van verkondiger van het einde van de ideologieen of zelfs als

voorloper van het postmodemisme.2 Die Menschheitswerte und die Dekadenz was de

titel van Simmels voordracht. Ter Braak hoort als verdediger van de menselijke waar-
digheid zonder meer tot de 'absolutisten van de waarde van de ziel', tot het kamp van

het socialisme, niet tot de partij van Nietzsche en van de decadentie. Maar hij behoort                I

daartoe bij wijze van spreken niet helemaal uit eigen verkiezing. Meer als een schip-
breukeling, als een tussen de 'mensheidswaarden' als een andere Odysseus aan land

geslagene. Het Gesprek over den Zin des Levens, het eerste echte vervolg op de
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Politicus, gepland als tweede dialoog uit het nooit ontstane dialogenboek, begon nog

uiterst 'geindividualiseerd' met een apologie van de aanhalingstekens, mogelijk zelfs

rond alle woorden. Ze zouden daar als blijvende waarborgen van het bijzondere de'zin'
van wat wordt uitgedrukt ls in een particulier arcanum-moeten beschermen tegen

D         de slechte algemeenheid van de betekenis, en tegen generalisatie. Gijsbertus zegt:

Te moet dus de typographie erkentelijk zijn voor de gelegenheid, die ze

je verschaft om al generaliseerend in woorden toch een particulier te

blijven in leesteekens.73

Het is het laatste, doorzichtige privilege, dat snel aan stukken vliegt, ook al blijft het

geklapper van deaanhalingstekens noglanghoorbaar. In het Gesprekoverde Rangorde
der Intellectueelen, de vierde in de geplande reeks dialogen, heten

I               wij, die van de intellectueelen-hierarchie vervreemd zijn, daarom eer-
der geneigd (..) de verhoudingen om te draaien en den intellectueel te
zien als den embryonalen massamensch (..).74

Hetisproblematisch, endeproef opdesom met hetschema van Simmel bewijstdit nog
eens, Ter Braak als individualist in te schalen. Dat laatste woord,'inschalen', stammend

uitdeadministratievesfeer, is hiermet opzetgekozen. Bij zijn nietszeggendheid in een
eeuw van specialisering en arbeidsdeling, die-van Simmel tot op heden-individuali-

sering als vanzelfsprekende sociologische matrix en als masker aan de maatschap-
pelijke actoren opdrukt, draagt de term 'individualisme' zijn sacrosancte bijbetekenis

van vrijwaring voor ideologie niet terecht. Bovendien is het voor Ter Braaks individua-

D            liteit, voor zijn geestelijke fysionomie op een ondergrondse wijze kenmerkend, dat zij

nog liever de aanpassing aan het collectie£ dat van de burgers, dat van de geniale
notarissen, dat van'de kaste der nijvere handwerkslieden'.r dat van de christenen, door

fysieke en geestelijke mimicry beoefent dan zich door superioriteit en geestelijke
distinctie te blameren. Ter Braak beroept zich niet autarkisch op de onafhankelijkheid

D            van de geest in het algemeen, ook niet op die van zijn eigen geest. In het Gesprek over
de Rangorde der Intellectueelen krijgt de 'Ik'-als die ervoor gepleit heeft aan de

intellectueel'den nieuwen mensch' te prediken, op voorwaarde dat die eerste dan'moet

beginnen afstand tedoen van zijn zoogenaamde superioriteit'-van zijn gesprekspart-
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ner'Gijsbertus' te horen: 'dathet niet van onze predikatie afhangt, o f de intellectueelen

al dan niet onttroond zullen worden! Sowjet Rusland, Amerika en last not least

fascisme en nationaal-socialisme zullen ons die beslissing waarachtig wel uit handen

nemen! (..) Als wij den nieuwen mensch prediken, doen wij niet anders dan erkennen

wat reeds gebeurd is (.-).':4-De alles bijeengenomen nogal absurdistische zoektocht            0
die Ter Braak onderneemt naar de nieuwe mens, en die stopt bij wat in Rusland,

Amerika en in fascisme en nationaal-socialisme is gerealiseerd en die bovendien op

onttroning van de intellectueel uit is, kan als de te abrupte secularisering van het

expressionistische gemeenschapspathos worden gezien. Maar die zoektocht kiest nog

altijd 'mensheidswaarden' als maat. En zij verschilt daarin van Nietzsches zoektocht.              0

Maar deze kanttekeningen worden ook opgetekend met een besef van het relatieve

historische comfort dat onze latere situatie van die van Ter Braak scheidt. De vraag is
ook of er voor Ter Braak geen taboe lag op de oplossing die door Nietzsche in het

vervolg van zijn diagnose van het ressentiment werd aangedragen, die van de 'wil tot                I

macht'. Het fascisme zelf, vooral het Duitse, is kunnen verschijnen, heeft zich zelfs

actief verkleed en geensceneerd als verwerkelijking van Nietzsches WiUe zur Macht.

Dat kreeg ook in een klein symbolisch ritueel gestalte. OP 4 november 1933 had

menigeen ook buiten Duitsland in de krant kunnen lezen hoe rijkskanselier Adolf

Hitler aan het slot van een verblijf in Weimar, alvorens naar Essen af te reizen, een              
bezoek had gebracht aan mevrouw Elisabeth FBrster-Nietzsche, de dan zeer hoog-

bejaarde zus van de filosoof. De oude damegafhemeen degenstok ten geschenke diein

het bezit was geweest van haar broer Friedrich. Geinteresseerd luisterde Hitler naar de

tekst die hem werd voorgelezen van een memorie, in 1879 door dr. Bernhard Filrster,

zwager van Nietzsche, gericht aan Bismarck; er werd in de memorie gewaarschuwd
voor de gevaren die Duitsland liep door de overheersend geworden invloed van de

joodse geest. Met Nietzsches degenstok in de hand liep Hitler, luid toegejuicht, door de
menigte terug naar zijn auto om verder te reizen via Erfurt naar Essen.r

Dat is een beeld van de toeligening in het klein. Daarnaast heeft er uitwisseling,

toefigening, adaptatie op geestelijk gebied in het groot plaats gevonden. Zoals een

filosoof van onze tijd het, uitgaande van de categorie van de 'eigenlijkheid' uit Heideg-                  0

gers Sein undZeit (en ter verklaring mede van de aantrekkingskracht die de revolutio-

naire parolen van vooral de s A op de wereldvreemde denker Heidegger uitoefenden),
het kan formuleren: 'De 'eigenlijkheid' van het fascisme (..) bestond uit het omzetten
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van latente destructiviteit in manifeste, waardoor het uiterst actueel deelde in het

cynisme van openlijke 'uitgesprokenheid' die niets meer onder stoelen of banken

steekt. Fascisme, met name de Duitse variatie, is de onverborgenheid van de politieke

destructiviteit, in zijn allernaaktste vorm enaangemoedigd tot zichzelf doorde formu-

0      le van de 'wil tot macht'. Alles gebeurde alsof Nietzsche in de gestalte van een

psychotherapeut tegen de kapitalistische maatschappij hadgezegd:'Julliezijn in wezen

toch al aangevreten door de wil tot macht, laat het dan eindelijk eens openlijk blijken en

maak je bekend als wat jullie toch al zijn!-waarna de Nazi's er inderdaad toe over-

gingen 'het' openlijk te laten blijken, zij het dan niet in de therapeutische situatie, maar

0         midden in de politieke realiteit. Misschien heeft Nietzsche in theoretische onbezon-

nenheid geloofd dat filosofe het mocht laten bij provocatieve diagnoses, zonder tegelij-
kertijd ook aan therapie te denken. De duivel mag alleen bij de naam genoemd worden

door mensen die weten hoe ze hem kunnen a freageren; wie de duivel noemt (of het nu

isbij de naam van wil totmachtofvan agressieenzovoort), erkentdiens realiteit, en wie

  daterkent, 'ontketent' de realiteit.'a-In Alfred Baeumler en diens boek Nietzsche, der

Philosoph und Politiker uit 1931 had de nationaal-socialistische beweging trouwens

een filosoof die-zij het met weglating van de leer van de ewige Wiederkunft des
Gleichen-zo'n 'Wil tot macht' aan alles wat maar tot ontketening wilde komen vlijtig
aanbood. Voorzien van invullingen naar 'Rasse' en 'Blut'. Veel heeft altijd afgehangen
van de interpretatieve wending die in de receptie van Nietzsche aan de 'wil tot macht'

werd gegeven. Of die 'wil tot macht' werd opgevat, zo begint Sloterdijk zijn op-
somming van de mogelijkheden, als aanmoediging tot imperiaal cynisme dan wel als

kathartische bekentenis. Als een esthetisch motto dan wel als de zelfcorrectie van een

geremd man. Als vitalistische slogan, of als een metafysica van het narcisme, dan wel

als vorm van propaganda vooreen'alle remmen los'.19 Bij deeclatante, voor hetgrijpen

liggende politieke veelzinnigheid van dit begrip kan de lange duur niet verbazen voor

het in zijn hermeneutische carriLre terugkeerde naar zijn uitgangspunt: dat de waar-

heid van de 'wil tot macht' om zo te zeggen zelf hermeneutisch en interpreterend is.S°

Baeumler heeft kritiekloos de compilatie van teksten door Peter Gast en Nietzsches

zuster Elisabeth Fisrster-Nietzsche tot het veronderstelde hoofdwerk onder de naam

'Der Willezur Macht' serieusgenomen. Hij heeft juist die twij felachtige compilatie tot

middelpunt gemaakt van zijn Nietzsche-uitleg die bij hem het 'systeem Nietzsche'

heet. (Ter Braak kende het door Baeumler samengestelde en van commentaar voorzie-

ne boek Nietzsche in seinen Briefen und Berichten der Zeitgenossen, dat hij ooit voor
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f 2,80 kocht; het commentaar was 'snert', zo schrijft hij in juni 1933 aan Du Perron.81)

Baeumler was na de Tweede Wereldoorlog tekstverzorger van de bekende KrBner-

Ausgabe van Nietzsches werken. In 1964 verscheen onder zijn verantwoordelijkheid

een nieuwe editie van de 'Wille zur Macht'-compilatie, zij het nu niet
langer van de             

suggestie voorzien dat het een door Nietzsche gewenst en uitgevoerd hoofdwerk zou

zijn. Hij heeft met zijn onderschikking van alle nuances van Nietzsches denken aan de

noemer 'Der Wille zur Macht' de vanaf begin jaren dertig op gang komende grote
Nietzsche-exegese, van Jaspers en Lawith tot aan die van Heidegger en Lukdcs toe. de

handen in zekere zin gebonden. In die zin alleen al dat hij aan al die exegeten handenvol

werk heeft verscha ft en ze direct of indirect hee ft beinvloed. Via de laatste, Lukics, die                   I

in Die Zerstdrung der Vernunft uit 1952 de positieve nazi-accenten die Baeumler aan

Nietzsches werk meegaf eigenlijk alleen in negatieve omzette, leefde Nietzsche ook

voor het orthodoxe marxisme jarenlang alleen in een vertekende vorm voort.S:-
Heidegger echter heeft na zijn decisionistische en naieve invoeging van mei 1933 in

'een nieuwe wereld voor het Duitse volk', na zijn rectoraatsrede dus en na zijn        0
teleurstellingoverde werkelijke aard van dezeDuitse revolutie, de bakens van de uitleg
van de 'wil tot macht' verzet.  En ze eerst heimelijk, later steeds opener, weer tegen die

wil tot macht zelf als politieke wil gekeerd. Tussen 1935 en 1938 verwerkt Heidegger

zijn teleurstelling over het feit, dat de metafysische revolutie geen politieke werd. Die

verwerkingzal meeren meerde overdejaren dertigheengestulpte noemer krijgen van                 I
een nadenken over de techniek: over de 'ontmoeting tussen de planetair bepaalde

techniek en de mens van de nieuwe tijd'; zij culmineert in de in 1953 gehouden

voordracht 'Die Frage nach der Technik'.sl

Aan die wending, die geen ommekeer is, zou hier niet herinnerd hoeven worden als

ze niet een zekere, meer dan oppervlakkige, affiniteit had met wat zich mutatismutan-                  
dis voltrekt in Ter Braaks schrijven, opgevat als traject waarin zich het denken van het

einde van de metafysica, die niet eindigen kan, spiegelt. De pronominale arena die zijn

werk beschrijft en die ingezet wordt met het afgewezen 'wij' uit Het Carnaval der

Burgers om met het lichamelijke'ik' te vervolgen die Politicus zonderFart# heet, loopt
in het eerste deel van Van Oude en Nieuwe Christenen op een mislukkende dialoog-

vorm tussen een 'Ik' en een 'Jij' spaak-het 'Gij' van Gijsbertus-en staat dan sprake-

loos. Sprakeloos tegenover het feit van, zoals het aan het einde van het hoofdstuk'Don

Quichote of de Menselijke Waardigheid' heet, de 'vorming van een enorme 'midden-

klasse', dieaan de algemeenheid der techniek haarcultuur-illusie dankt'.4 De techniek
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maakt door de universeel geworden toegankelijkheid van cultuurgoederen voor ieder-

een-'van de baron tot de 'ontwikkelde' arbeider', want zo ruim vat Ter Braak zijn
middenklasse op-het gemiddelde tot norm. Deze als het ware tot tweede natuur

geworden vegetatie van het gemiddelde, door Ter Braak ook'het dorre land' genaamd

D                (dat is'bezaaid met flatwoningen, die overgaan in krotten, met krotten, die overgaan in
flatwoningen'% slecht de verschillen en schept wat sociologen later de middenklasse-

maatschappij hebben genoemd. Het is niet moeilijk om in die heerschappij van de
middenklasse die alle elite-denken absorbeert een analogon te ontdekken van de
existentiele ontologie van het gewone en triviale uit de beroemd geworden zevenen-

D twintigste paragraaf Das alltsgliche Selbstsein und das Man uit Sein und Zeit van
Heidegger Dat in 1927 verschenen was. En zo is het misschien geoorloofd de in Ter

Braaks werk aangelegde pronominale arena uit tebreiden door zijn groeiende midden-

klasse te voorzien van het 'men'/'Man' van Heidegger als pronominaal insigne. Het
heet bij Heidegger ook een 'neutrum'; het zegeviert bij Ter Braak als het gemiddelde.

S       Het doorsneekarakter (de 'Durchschnittlichkeit' bij Heidegger) is een van de ken-
merken waardoor zijn bestaanswijze uitmunt, al is juist van uitmunten hier geen
sprake meer. Ter Braak schrijft:

Ik wil deze heerschappij van de 'middenklasse' over de culturele spel-

regels aanvaarden, omdat het van romantische stijfhoofdigheid zou
getuigen om de menselijke waardigheid, de rechtvaardiging van het
leven als cultuurleven, nog langer afhankelijk te stellen van leeggezo-

gen dlitebegrippen. Het gemiddelde is een gemiddelde en niets dan dat;
maar men moet zijn macht erkennen, waar die macht evident is. Eer

                    men
eraankan denken de reele belangen-tegenstellingen op te sporen,

die dit gemiddelde, zoals ieder gemiddelde, verbergt, moet men zich
van de oude schijn-tegenstellingen hebben bevrijd. Cultuur verbergt
altijd; de cultuur der Lodewijken verborg een geheel volk van rech-
teloze burgers en hongerlijdende boeren; de cultuur van de nederlandse

'gouden eeuw' verborg de kleine man en het 'graauw'. Het spreekt
D                   vanzel£ dat ook onze cultuur verbergt; maar dit sluit niet uit, dat zij, in

tegenstelling tot die andere cultuur, op weg is de cultuur van een
'middenklasse' te worden, die zich uitstrekt van de baron tot de 'ont-
wikkelde' arbeider. Zowel de baron als de arbeider mogen recht laten
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gelden op de cultuur; overal is het besef doorgedrongen, dat voor zulk
een algemeen recht geen essentiele beperkingen behoren te bestaan.86

De twee varianten, zowel-bij Ter Braal»de sociologische variant van de groeiende

middenklasse, als-bij Heidegger«le ontologische variant van de suprematie van het                0
'men' of het 'Man', roepen beelden op uit dezelfde sfeer. In zijn opwaardering van

Heidegger als vertegenwoordiger van de neocynische rede, begint Sloterdijk met te

zeggen: 'het 'Man' (..) doet in zijn schrale gestalte denken aan de ledenpoppen die

grafici gebruiken om houdingen te bestuderen en anatomische tekeningen te ver-

vaardigen.'9 En verderop: 'Wat is dat merkwaardige wezen dat Heidegger introduceert                  0

onder de naam 'Man'? Op het eerste gezicht lijkt het op die moderne plastieken die

geen bepaald voorwerp uitbeelden en waar men in de glanzende vlakken geen 'bij-
zondere' betekenis kan onderkennen. Toch zijn diedingen direct reeel en concreet.'SS En

Ter Braak doet moeite om van zijn middenklasse de suggestiviteit van etalagepoppen

verre te houden. Zonder daar echt in te slagen. Want uit het maatschappelijk tableau             I
dat zich rondom zijn beeld van een middenklasse-hemel op aarde formeert, is als uit

statistische afbeeldingen de uiteindelijke gelijkheid als maat voor alle individuen,

tussen wie verschillen solo numero bestaan, niet meer weg te denken. De gelijkheid

levert het raster waarover de ongelijkheid zich stipsgewijs, als arcering, mag ver-
spreiden. De gelijkheid van de zielen voor God seculariseert zich rechtstreeks, als het              
ware zonder dat de zielen gelegenheid hebben zich van onderscheiden lichamen te

voorzien. De etalagepop is als model en metafoor, eenmaal opgeroepen, ook niet meer
weg te denken:

Een volstrekte gelijkheid der mensen is een ideaal, dat
herinnert aan de                        

menselijkheid van etalagepoppen (die-men kan het niet loochenen-
ook een zekere mate van menselijkheid vertonen, en zelfs een zeer

doelmatige); deze gelijkheid wordt door niemand begeerd, ook niet
door de idealisten en evenmin door socialisten en anarchisten; zij zou te
kinderachtig zijn om er ook maar Un woord aan te verspillen, ware het

niet, dat zij, ondanks haar volslagen ongerijmdheid en zonder aan een                 I
heldere voorstelling te beantwoorden, overal als doelstelling aanwezig
blijkt te zijn! 89
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Alomtegenwoordig en ongerijmd noemt Ter Braak dit begrip 'gelijkheid' tussen aan-

halingstekens en bezweert het als was het iets spookachtigs. Wat het als boven-

zinnelijke rest van een geseculariseerde substantie, de ziel die in ieder individu huist,
misschien ook realiter is: 'dit begrip 'gelijkheid' (..) wordt pas interessant, wanneer

0              men het noch alleen in zijn ongerijmdheid, noch alleen in zijn alomtegenwoordigheid,
maar in zijn ongerijmde alomtegenwoordigheid en alomtegenwoordige ongerijmd-
heid ziet. Het stamt a f van een christelijke wereld met een duidelijk bepaalde relatie tot

het hiernamaals; het is ongerijmd, omdat het niet meer op een gelijkheid der zielen

voor God kan worden betrokken, maar alomtegenwoordig, omdat de christelijke disci-

0           pline de christelijke leer overleeft:v Het in vervulling gegane christendom herinnert
als idee minstens aan het in vervulling gegane nihilisme van Nietzsche; maar het heeft

alles te maken met, d.w.z. het is het treurige slachtoffer van het nog onvoltooide
nihilisme dat daaraan bij Nietzsche voorafgaat. Het heeft bij Ter Braak in combinatie

met het beeld van de zich breed makende middenklasse de dreigende paralysie van de
kritische rede, de verlamming van het denken tot gevolg-dat niet zonder de niet-
identiteit als sfeer kan. Dat moet Ter Braak voor ogen hebben gezweefd op het moment
dat hij als het eigenlijke drama van wat hij probeerde te beschrijven het verval van
iedere ongelijkheids-idee blootlegde.

Er bestaan daarom in het hele werk van Ter Braak weinig plaatsen die verlorener en

  daardoor aangrijpender zijn dan die ene plek waar-bijna mythologisch, dat wil zeg-
gen: tegen het 'recht' in dat is gaan gelden-het eigen bestaan, bijna in een re-
trospectief, als 'voorrecht' wordt gezien. Dat gebeurt in het Journaal 1939, dat Ter
Braak was gaan bijhouden vanaf de dag dat door Duitsland de oorlog aan Polen

verklaard werd. Onder de datum 8 september tekent Ter Braak daar het volgende op:

'Het weer is, zolang de oorlog duurt, zo ongelooflijk, dat het mij toch nog mogelijk is
I mijn vacantie (die gelijk begon met de oorlog) vegeterend door te brengen. Zon,

windstilte, nog volop zomer. Alles een getuigenis van een voorrecht. Ik ben al zo lang

doordrongen geweest van het feit dat ergeen recht is, maar alleen voorrecht, dat ik nog

genieten kan, zij het met grote inzinkingen. Het is een voorrecht, dat ik in deze tuin kan

zitten, terwijl elders Polen door Teutonen worden vermoord (overigens ook Teutonen
0 door Polen). Daarvoor bestaan geen abstracte rechtsgronden; de wortels van het voor-

recht verliezen zich in het oneindige."l-Binnen het tweeluik dat het boek Van Oude
en Nieuwe Christenen vormt herhaalt en veralgemeent zich naar het einde toe als in

een drama, treurspel eerder dan tragedie, en in zwarte kleur, het tevoren nog vrolijk
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gestemde beeld uit het arsenaal van de Nieuwe Zakelijkheid zoals dat in de oor-
spronkelijke vierde dialoog-later herschreven tot het hoofdstuk 'Het Klooster der

Intellectuelen'-even opgeflitst was: dat van de intellectueel als 'een 'technicus des

geestes', die bij de monteurs kan worden ondergebracht'." De blik vanuit het gesecula-

riseerde hiernamaals laat geen als monteur verklede intellectueel meer zien, die het           0
zelfbewuste resultaat is van geweigerde privileges. Hij is onkenbaar geworden en van
zijn taal beroofd krachtens een hemels gerecht van nivellering. Alleen die nivellering,

metafoorloos-of alleen met de metaforen van de 'schaaf' en het 'corset'-is het die
van de Nieuwe Zakelijkheidsimpulsen in Ter Braaks werk aan het einde nog rest. D66r

alle feitelijke verschillen heen loert het spookbeeld van het niet-meer-verschillen-         0
kunnen:

De grote gelijkheid, die over Europa komt, heeft dan ook niets uit-
staande met het 'voldongen feit' der etalagepoppen; zij veronderstelt

biologische en sociale ongelijkheden en heeft buiten die ongelijkheden                   0
om geen schijn van werkelijkheid; in dit opzicht is zij de zuivere weer-
spiegeling van de groeiende'middenklasse', van de toenemende nivel-
lering, tussen baron en arbeider. Uit het feit, dat die'middenklasse' zich

ontwikkelt, kan men immers evenmin afieiden, dat de verschillen tus-
sen de groepen en klassen bezig zijn te verdwijnen; men kan er alleen                   
dit uit afieiden, dat die verschillen door 'oude' theoretici meestal ver-

keerd worden gedramatiseerd, aangezien het eigenlijke drama van ge-

lijkheid en middenklasse hun ontgaat. De gelijkheid, die over Europa
komt, heeft veeleer haar 'dramatische kern' in een negatief, maar
daarom niet minder belangrijk criterium: het ontbreken van iedere
ongelijkheids-idee. De christelijke discipline, hoe straf zij bij tijd en
wijle ook moge zijn toegepast, is zeker niet bij machte geweest om de
ongelijkheid uit Europa te verbannen (zij is geen schaaf, maar een

corset!); maar wat zij w81 heeft bereikt is, dat geen vorm van on-
gelijkheid meer bestaat buiten de op gelijkheid gerichte christelijke
discipline om. De gelijkheidstendentie doortrekt het ongelijke (..):s

Dat vreet als het ware, zowel bij Ter Braak als bij Heidegger, aan het denkende subject.
Over de filosofe van die laatste heeft Adorno opgemerkt dat aan de 'zijnsfilosofie' een
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door de geschiedenis opgelegd voeling houden met zakelijkheid-men kan eraan

toevoegen ook met Nieuwe Zakelijkheid-niet vreemd is. Anti-idealistisch als zowel

Ter Braaks als Heideggers denken wil zijn, heeft dat denken een neiging tot kaalsla&
die het subject dolende maakt en aanpassingsgezind tegelijk.'+ De inspanning van het

0 subject, die-zo zegt Adorno-in het idealisme de basis vormt voor het kennen,

irriteert na de neergang van het negentiende-eeuws idealisme als een ornament dat

kan worden gemist. Ter Braak bekrachtigt dat in politieke en sociologische zin als een

feitelijk proces dat al voltooid is. In het vaak geciteerde: 'De intellectueel is al ont-
'93troond, zijn schijnrijk van de negentiende eeuw is al voorbij.

0 Maar omdat denkende subjectiviteit haar bemiddelende ingrepen niet uit de wereld

weg kan denken, verlangt zij naar bewustzijnsstadia terug die v66r de reflectie op

subjectiviteit liggen en v66r de reflectie op de door haar gecreeerde bemiddelingen.

Waar zij zich (als het ware subjectloos) naar het hoe de dingen er nu eenmaal uitzien

meent te voegen-'materialgerecht, urtumlich und neusachlich' zoals Adorno zegt-
daar zondert zij uit wat gedacht wordt alle bepalingen uit.96 Op dat punt ontmoeten de

christelijke gelijkheidsthese met haar neerslag in de groeiende middenklasse enerzijds
en anderzijds de toevlucht van Heidegger tot het 'Man' of het 'men' als het 'reeelste

subject' van het alledaagse elkaar.97

Zelfs op de democratie van 'Niemand' had Heidegger in Sein und Zeit als be-

  staansmodus geanticipeerd (de 'Niemand' die Ter Braak uit opportunisme en, zoals hij

het noemt, als 'een stuk strategie' tot minimalistische schuilmantel koos; zoals Odys-

seus tegenover Polyphemus zijn naam 'Niemand'99. 'Ieder is de andere en geen is

zichzelf. Het Men, waarmee zich de vraag naar het Wie van het alledaagse bestaan
beantwoordt, is het Niemand waaraan het bestaan zich in het onderelkaar-zijn altijd al

uitgeleverd heeft', zo staat in Sein und Zeit te lezen.'9 Verenigt het dit 'Niemand' uit

Sein und Zeit en de'Niemand' uit Van Oude en Nieuwe Christenen dat de Odysseus
van  nu zijn Ithaca  niet meer terugvindt?-:  'Zelfs als Odysseus inderdaad terug-
gevoerd werd naar de plek waar hij vandaan kwam, zou er geen herkenning plaatsvin-

den, en zijn eigen uitgangspunt zou hem even vreemd voorkomen als de andere

gebieden waar hij op zijn dooltocht is geweest (..).'lOG
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EEN ZINTUIG VOOR HET GELIJKSOORTIGE

In het van zijn filosofische hoofdwerk afgezonderde polemische geschriftje tegen

Heidegger, dat hij Jargon der Eigentlichkeit noemde heeft Adorno de categorie van de
ruil in materialistische zin aangewezen als de door de meesterdenker uit het Zwarte             0
Woud verzwegen index waardoor de 'Durchschnittlichkeit'-het gemiddelde van het
'Man'-in feite beheerst wordt. De in het 'Man' of 'men' beschreven nivellering is
volgens Adorno'geen andere dan de nivellering die door de onontkoombare herleiding

tot de equivalentievorm, aan datgene overkomt wat telkens moet worden geruild; de

kritiek van de politieke economie begrijpt de ruilwaarde als gemiddeld op te brengen              0

maatschappelijke arbeidstijd.'101 Ter Braak had in het eerste deel van het Christenen-

boek de veralgemenende en vulgariserende werking van respectievelijk de taal, van het
geld-ruilmiddelen in een rechtstreekse en in een symbolische zin-en van de tech-
niek (deze laatste belichaamd in het internationaal geworden verkeer, in de communi-

catiemiddelen, in de industrie), en dat alles afsluitend en ten overvloede gesymboli-

seerd in de film, aangestipt als ondergravingen van een oude hierarchie.

Zoals Heidegger de bestaanssfeer van het 'Man' of het 'men' openlijk als on-

tologisch maar als oneigenlijk interpreteert, en daaraan de niet overbodig genoemde

waarschuwing toevoegt'dat die interpretatie verre verwijderd is van een moraliseren-

de kritiek van het alledaagse bestaan en van 'cultuurfilosofische' aspiraties','02 zo         
omschrijft Ter Braak de met de techniek nieuw gegeven vervlakte cultuur als gebaseerd

op een illusie, in de betekenis van oneigenlijke deelname, z6nder dat voor die ver-
vlakking nog een alternatief kan verschilnen. Onze cultuur, schrij ft Ter Braak:

dankt haar wasdom aan de penetratie van vrijwel alle lagen der maat-
schappij met nivellerende bestanddelen, die de traditionele polijsting
van weleer langzaam maar zeker verdringt en vervangt door de illusie
van een 'algemeen-menselijke' polijsting door de 'beschaving'. Ik
noem zulk een algemene polijsting nadrukkelijk een illusie, maar niet
met de bedoeling om door dat woord de betekenis van het proces te

verkleinen, of mij sentimenteel vast te klampen aan boerenzeden, of

terug te verlangen naar de stabiele middeleeuwen. Want die illusie van
beschaving, zo typerend voor de Europese cultuur, wordt gedragen

door iets zo bijzonder reeels als de techniek (..).
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Over de invloed van de techniek op de beschaving wordt dikwijls in
gemeenplaatsen gesproken, maar dat is nog geen reden om over die
invloed te zwijgen. De techniek van het verkeer geeft de provinciaal de

illusie, dat hij wereldburger is, want hij 'kent geen grenzen meer'; de
0              techniek van gramofoon en radio geeft de man in het achterland de

illusie, dat hij deel heeft aan het stadsleven, geeft de man in de stad de
illusie, dat hij Keulen en Parijs kent; de techniek als vervolmaking der
industrie geeft de arbeider en de kleine middenstander de illusie, dat hij,
door zich met confectie te kleden, een heer is; de techniek van de film,

0                 ten slotte, verenigt al die illusies in 6dn grote alomvattende illusie. 103

Hoewel de vraag als het ware in de lucht blijft hangen-er is immers geen weg
terug-of daarmee het'nu' als een periode van verval moet worden beschouwd, moet

voor Ter Braak de hier beschreven beschavingsillusie in haar binnenste het signaal van

             een dreigende terugval in barbarij hebben bevat. Wat door de techniek aan mogelijk-

heden wordt gemobiliseerd en in de film zijn culminatiepunt vindt, duidt op een
toestand die aan een traditionele beschavingsperiode haar einde bereidt. Juist om die
reden heeft, als iets onvermijdelijks, Ter Braak zich moeite gegeven die toestand te

aanvaarden. Om de dubbelzinnigheid van die aanvaarding open te leggen dient zich

een laatste hulpstuk uit de analytische inventaris aan, waarmee tussen de twee wereld-

oorlogen de opmars van de 'gelijksoortigheid' werd tegemoet getreden.

Als formuleerde hij ze rechtstreeks in antwoord op gezichtspunten van Ter Braak

als debovenstaande, zonderde Walter Benjamin in zijn beroemdgeworden kunstwerk-

thesen, vanaf oktober 1935, toen hij begon ze op te schrijven-en uitgaande van het feit

dat'de zeer veel grotere massa's van deelnemers een veranderde wijze van deelname

0          hebben teweeggebracht'10'_juist het technisch nieuwe medium van de film uit het

geheel van zo'n beschavingsillusie a£ In de film benadrukte hij een kwaliteit, die op
meer dan alleen een illusie van deelname gebaseerd is. En die door Benjamin tegen de

keer in uithet verval van deaura werdafgeleid, een verval dat niet louter negatief werd
gewaardeerd. Benjamins kunstwerk-thesen waren op bijna provocerende wijze een-

zijdig. Ze danken de fascinatie die ze hebben uitgeoefend niet in de laatste plaats aan

wat hun'formalistische, ondialectischeargumentatie' is genoemd.16 En Adorno meen-

dein een rechtstreekse reactie aan Benjamin perbrief opde kunstwerk-thesen: 'U hebt

de kunst uit de schuilhoeken van haar taboes opgejaagd-maar het is als vreesde u de
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daarmeeuitbrekendebarbarij (..)enals behielpuzich ermeehetgevreesde tot een soort

van omgekeerde taboeisering te verheffen:106

De in de kunstwerk-thesen gehanteerde begrippen, dat van de 'massa' of het

'collectief, dat van de 'verstrooiing' en dat van de 'schok', missen hier nog ieder

verband met een explicitering van veranderingen in de ervaring, zoals Benjamin die             0
later zal invoeren-in de opstellen over Baudelaire vooral:-ter reddende nuancering
en als de verzamelnaam waarin de nieuwe gedaanten van de massa en het collectief, en

de fenomenen van de verstrooiing en de schok ingebed zijn. Ook Benjamin kende geen
substanties, ook geen historische, die als categorieen van grootscheepse redding kon-
den worden aangeroepen; want de redding, zo schreef hij 'houdt het bij de kleine         0
sprong in de almaar voortdurende catastrofe':0; De kunstwerk-thesen hadden het dan

ook, niet slechts zijdelings, op de onderkenning en het pareren van gevaren voorzien.

In het kunstwerk-opstel wordt de breuk die de film in het traditionele waarne-

mingspatroon teweegbrengt, als volgt aanschouwelijk gemaakt--en men dient een

conclusie die in een'Erste Fassung' van Das Kunstwerkim Zeitalter seiner
technischen                     

Reproduzierbarkeit nog in de tekst zelf werd betrokken, maar in de tweede versie--de
in Nederland in vertaling bekende-door Benjamin naar een voetnoot werd verwezen,

weer haar volle gewicht te geven. Zij wordt hier vanaf de gecursiveerde zin over-

eenkomstig de 'Erste Fassung' weer in het citaat ingevoegd: 'Men vergelijke het doek

waarop de film zich ontrolt en het doek waarop het schilderij zich bevindt. Het laatste

nodigt de beschouwer uit tot contemplatie; staande voor het schilderij kan hij zich

overgevenaan deloop van zijn associaties. Tenoverstaan van de filmopname kan hij dat
niet. Nauwelijks heeft zijn oog haar gevat, of zij is al weer veranderd. Zij kan niet
worden stilgezet. Duhamel, die de film haat en van zijn betekenis niets, maar van zijn
structuur veel heeft begrepen, legt deze omstandigheid vast in de notitie: 'Ik kan al niet

meer denken wat ik wil. De bewegende beelden nemen de plaats in van mijn eigen

gedachten.' Inderdaad wordt de loop van de associaties van degene die naar deze
beelden kijkt, meteen door hun verandering onderbroken. Daarop berust de schok-

werking van de film, die zoals elke schokwerking er om vraagt door een verhoogde
tegenwoordigheid van geest te worden opgevangen. De film is de kunstvorm die

beantwoordtaan hettoegenomen levensgevaardatdehedendaagsemensen in deogen               0
moeten zien. De behoefte zich aan schokwerkingen bloot te stellen, is een aanpassing

van de mensen aan de gevaren die hen bedreigen. De film beantwoordt aan diepgaande

veranderingen van het waarnemingsapparaat-veranderingen zoals op de schaal van
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het private bestaan iedere voorbijganger in het grote-stadsverkeer en zoals iedere

hedendaagse staatsburger ze op historische schaal beleeft.'i°' En in een paragraa f die in
de 'Erste Fassung' daaraan voorafging: 'De film heeft in de oude waarheid van Hera-

clitus-dat de wakenden hun wereld met elkaar delen, de slapenden ieder een wereld

0        voor zich hebben-een bres geslagen. Hij deed dat overigens veel minder met uit-

beeldingen van de droomwereld dan met de creatie van figuren van de kollektieve

droom zoals de om de aarde cirkelende Mickey Mouse. Als men er zich rekenschap van

geeft, welke gevaarlijke spanningen de vertechnisering met haar consequenties in de

grote massa's gewekt heeft--spanningen die in een kritiek stadium psychotisch van

0           aard worden-dan zal men tot het inzicht komen, dat deze zelfde vertechnisering zich
tegen dergelijke massapsychosen de mogelijkheid tot psychische inenting door bepaal-

de films heeft geschapen, waarin een geforceerde ontwikkeling van sadistische fanta-

sieen of masochistische waanvoorstellingen hun natuurlijke en gevaarlijke rijping in
de massa's verhinderen kan. Het voortijdig en heilzaam tot uitbarsting komen van

dergelijke massapsychosen vormt het kollektieve lachen. De enorme hoeveelheden aan

groteske gebeurtenissen, die heden ten dage in de film geconsumeerd worden, zijn een
drastisch teken voor de gevaren die de mensheid vanuitde verdringingen bedreigen die
de civilisatie met zich brengt.

'109

Voor de Ter Braak van Van Oude en Nieuwe Christenen was er geen sprake meer

         van
zo'n wederzijds gevarenspel van articulaties en ontladingen, waarvan Benjamin

meende dat het tussen filmvoorstelling en-bij hem nog voornamelijk proletarisch

gedacht-filmpubliek heerste. De altijd al van technische kunstbeschouwingen af-

kerige Ter Braak gaat, anders dan Benjamin, die de wegval van cultische, auratische

elementen in de eigenschappen van de technische filmapparatuur zelf fundeert, op

traditioneel-sociologische manier uit van veranderingen aan publiekszijde. Al in zijn

Grondslagen der Filmaesthetiek uit 1927 had Ter Braak afgekondigd dat die grond-

slagen 'algemeen aesthetisch orienterend en a-technisch' moesten zijn;"° en ook on-
geveer tien jaar later neemt hij de techniek alleen als een extern gegeven waar. De

wending naar het bij hem als middenklasse voorgestelde filmpubliek echter komt tot

resultaten die in hun effect van verre vergelijkbaar zijn met de 'van magie bevrijde
0 wereldtoestand', waarvan Benjamin beweerde dat hij voor het uiteindelijke ontwaren

dddrvan de zelfgebouwde teleskoop van zijn kunstwerk-thesen tussentijds had ver-

vaardigd.11° De wending naar het publiek leert aan Ter Braak:
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dat niet alleen de film, maar ook het ensemble der'oude' kunsten eens
een verhouding tot een publiek had, die hun vormen zeer wezenlijk

bepaald heeft. (..) Alle 'oude' kunsten dragen er in hun spelregels de

sporen van, dat zij eens voor een 61ite (maar dan waarlijk niet voor de
illusoire 61ite onzer intellectuelen!) bestemd zijn geweest. De film         I
alleen heeft geen wortels in vroeger eeuwen; en in plaats van auto-
matisch steeds weer braaf de vraag te beamen, of de film kunst is (wie
twij felter aan, bij zoveel kunstzinnigheid in een democratische samen-
leving!), zou men er beter aan doen positief te ontkennen, dat de film
met een der 'oude' kunsten op 66n lijn kan worden gesteld. En in dit            I
opzicht kan de film als gelijkenis gelden voor onze cultuur; zij is cultuur

juist door datgene, wat in de'oude' cultuur (de achttiende-eeuwse, met

als overgang naar de twintigste-eeuwse de negentiende-eeuwse) als het
tegendeel van cultuur zou zijn beschouwd: door het ontbreken van een
'natuurlijke' 61ite en van een scherpe tegenstelling tussen die alite en              I
het verachte vulgus, door de vorming van een enorme'middenklasse',
die aan de algemeenheid der techniek haar cultuur-illusie danktm

Van groot methodisch belang was voor Benjamin al vroeg Alois Riegls studie Uit 1901
over de Spatr6mische Kunstindustrie geweest. De kunstwerk-thesen hebben hun

grootse comprimerende gebaar, dat ver in de geschiedenis teruggrijpt en hele periodes

aan de hand van waarnemingsvormen samenvat, zeker voor een deel aan Riegl ont-
leend, naar wie trouwens ook verwezen wordt. 'Dit baanbrekende werk', zo had
Benjamin over de studie van Riegl in 1929 al geschreven, 'paste het stijlgevoel en de

inzichten van het twintig jaar latere Expressionisme met profetische trefzekerheid toe

opdescheppingen uitdelatere keizertijd, brakmet detheorie van de'tijden van verval',
en herkende in wat tot dusverre 'terugval in de barbarij' geheten had, een nieuw

ruimtegevoel, een nieuw Kunstwollen.'11' Het begrip 'Kunstwollen' kan in kunst-

historische vakbeschouwingen velerlei betekenen, het kan nu eens slaan op de struc-

tuur van het kunstwerk, dan weer op de mentale gesteldheid van het scheppende

subject, of het kan de innerlijke eenheid van een stijl aanduiden-bij Benjamin staat

hetsedertzijn Ursprung des deutschen Trauerspiels voordestructuur van de artistieke

arbeid zelf, voor de actuele vorm van zijn organisatie."4 Zoals nu Riegl in zijn Spat-
romische Kunstindustrie de transformaties van het 'Kunstwollen' had geanalyseerd,
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die-verkort samengevatm_van een overwegend tactiele waarnemingswijze zoals bij

oud-egyptische beelden vereist is 'waarvan men de modellering pas ten volle gewaar-

wordt, als men zijn vingertoppen er tastend overheen laat glijden',116 via het tussen-

stadium van de tegelijk tactiele en optische waarnemingswijze in de klassieke Griekse
0 kunst, loopt naar en uitmondt in een zuiver optische manier van waarnemen die de

uitgebeelde menselijke figuur zelfs uit het vlak ziet wegglijden. de lichaamsproporties
omwille van de ruimtelijke optiek als het ware 'vervormt', en Riegl dat niet als verval

interpreteert, zo doet Benjamin dit laatste met het door hem geconstateerde om-

gekeerde proces evenmin. Een proces dat in de moderne tijd boven de simpele optische
0 waameming steeds meer de tactiele zal laten prevaleren.

Want vanuit de behoefte aan een tactiele inbezitneming heeft Benjamin in zijn
kunstwerkthesen het verlangen van de hedendaagse massa's geinterpreteerd om'zich
de dingen ruimtelijk en menselijk 'naderbij te brengen", een verlangen 'net zo harts-

tochtel#k (..) als hun streven heteenmalige van elkegegevenheid te overwinnen door

            de verwelkoming van de reproduktie ervan.'11; De ervaringsmodus waarin Benjamin

denkt dat de tactiele receptie haar leerschool kan doorlopen is die van de gewenning.

Want wennen kan ook de verstrooide. De in het teken van schamelheid, alledaagsheid,
schok-ervaringen gewonnen wetenschap dat er aan de tactiele kant geen tegenhanger

bestaat van wat aan de optische kant de contemplatie is, heeft Benjamin zijn voorliefde
voor waarnemingswijzen ingegeven die de contemplatie buiten spel zetten. In de sfeer

van de houdingen en het gedrag vertegenwoordigt de contemplatie ongetwijfeld het
elitaire, de tactiele greep het proletarische en werkmansachtige Op de houdbaarheid of

onhoudbaarheid van zowel Ter Braaks als Benjamins stellingen komt het intussen hier

niet zozeer aan. Zij convergeren immers-ondanks de zo onderscheiden terminologie
en teneur ervan, en de andere politieke windrichting erin-in 66n en hetzelfde punt.

Was Ter Braaks aandacht gericht op het-globale, sociologische-feit dat vrijwel alle
lagen der maatschappij met nivellerende bestanddelen werden doordrongen, Benja-
mins tot in het explosieve detail gaande blik werd aangetrokken door de overhand

die-in de dingen zelf-het gereproduceerde over het oorspronkelijke nam. 'De ont-
bloting van het voorwerp uit zijn omhulsel, de vergruizeling van de aura', zo hee ftdeze

laatste het in de derde paragraaf van Hetkunstwerk in het t#dperk van zijn technische

reproduceerbaarheid geformuleerd,
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is de signatuur van een waameming, wier 'zintuig voor het gelijk-
soortige in de wereld' zodanig is gescherpt dat zij dit met behulp van de

reproduktie ook aan het unieke afdwingt. Zo doet zich op het domein

van de zintuiglijke waarneming kennen wat zich op het gebied van de
theorie uit als de toenemende betekenis van de statistiek.118

Het blij ft evenwel zo dat Benjamin het daarmee ingezette proces begroet heeft als een

uitweg uit de sfeer van het mythische en het irrationele, en dat Ter Braak op deze

ontketening van het gelijksoortige uiteindelijk met angst heeft gereageerd.
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7

DE LOTGEVALLEN VAN DE DICHTERLIJKHEID

                      NA HET EXPRESSIONISME

HALF SCHIETTENT-HALF METAPHYSICUM
ABSTRACTUM

Tot in zijn titel en beeldenarsenaal maakt Het Carnaval der Burgers-waaraan het
schrijven in de tweede week van juli 1928 moet zijn begonnen (een week nadat de

zesentwintigjarige Ter Braak met een dissertatie over de middeleeuwse keizer Otto III

doctor was gewordenl)-gebruik van en teert her op de sfeer van de moderniteit. Het

carnaval participeert sinds james Ensors Deintocht van Christus in Brussejaandesfeer

van het moderne op eenzelfde manier als cabaret, het varidtd-theater en het circus dat

doen. Maar het doet dat bij Ter Braak als het ware post festum. Het Carnaval der

Burgers roept nogeenmaal de extase daarvan op, herinnert nog een laatste maal aan de

op te heffen arbeidsdeling van leven en vorm ten opzichte van elkaar-om uiteindelijk
daaronder de slotstreep te trekken. Het Carnavalder Burgers heeft als zijn speelruimte,
door zijn titel al, de openbare sfeer, en-toegespitst-de vanaf het einde van de Eerste

Wereldoorlog cultureel toonaangevend geworden openbare sfeer van het grootstede-
lijke. Het is de Alfa en Omega van dit proza, dat alles watzich anders-en voordien-in

het geheim en binnenskamers voltrekt en afspeelde, ruw in het open daglicht wordt
getrokken en daar motief wordt in wat gezien kan worden als een totaaltheater. Dat

aspect is voor het begrip van dit nog altijd'jong' in de zin van onopgebruikt aandoende

werk even fundamenteel als zijn ideeeninhoud. Een ideeeninhoud die er trouwens net

als de persoon van de auteur zel f zorgvuldig in is gecamoufleerd. De laatste gaat er niet
eens als gemaskerde in rond.

Het Camaval der Burgers, dat als alle grote literatuur niet eigenlijk tot een genre

behoort maar er een vestigt-zonder vervolg gebleven overigens, zo lijkt het, in het
0               'genre' zelf-draagr in het medium van een stijlperiode die periode zelf als afgesloten

tijdperk ten grave. Het draagt het tijdperk van het Expressionisme ten grave, dat

evenwel tot in de categorie van de 'nieuwe mens' en de'gelijkheid van de zielen voor

God' bij delatere Ter Braak doorblijftspoken. Hettekentderang van Het Carnavalder
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Burgersdat het als metzenuwstrengen ondergronds in verbinding staat met wat op het

Expressionisme volgt, met de Nieuwe Zakelijkheid. Het is daarmee verbonden door de

zwijgplicht die het aan het dichterlijke oplegt.
Het medium van het boek is het voornaamwoord 'wij', expressionistisch in zijn

simultane, warme omklemming van alle exemplaren van de menselijke soort, nieuw

zakelijk in zijn invoeging in de kille gelijkvormigheid van die exemplaren. Maar het

wezenlijke gehalte van Het Carnaval der Burgers, het erin verzwegen 'ik', komt in dat

ambigue'wij' nooit tot gelding. Want naar zijn kern is Het Carnaval der Burgers niets

minder dan de begrafeniszang voor de subjectiviteit in haar verhouding tot alle alge-

meenheid. In de uitsluitingsverhouding van het verzwegene-de subjectiviteit; het
ontbrekende 'ik'-tot het medium van de voor het persoonlijke verloren taal, wordt

het oordeel geveld over de lyriek, waarvan het'ik' het pronominale en cultuurhistori-
sche mondstuk vormt. Het Carnaval der Burgers heeft als zijn eigen geschiedfilosofi-
sche indexbij zichdathetniettemin verwoording van de'rest van het verloren paradijs'
is.2

De nog waarlijk expressionistische dichter die erfgenaam is van deze paradijselijk-
heid, hield zich in heroische gedaante (of in die van de poeta dolorosus) in de groot-

stedelijke maalstroom ondanks alles als herkenbaar iemand staande 'De rokende,

blauwig gloeiende grote steden, de rottende havens, de door demonen erboven om-

zwenkte riien straten, de hoeren, de gehangenen, die verzamelt deze kunst om zich            
heen', schreef Heinrich Eduard Jacob in 1924 ter inleiding bij Verse der Lebenden, een

bloemlezing uit de Duitse lyriek sinds 1910. Hij voegt daaraan toe: 'In hun midden

staat de dichter op zijn post, niet wetende waarheen te moeten vluchten, krachtig, maar
heimelijk gek van angst voor het leven, als een verwonde centaur.'1 Het behoort tot de

vormwet van Het Carnaval der Burgers, dat deze dichterlijke post verlaten is:

En nacht aan nacht zwerft men van carnaval tot carnaval, van redoute

tot redoute, om de dichter te vinden, steeds moedelozer, steeds wan-
hopigen Alom dwaze burgers, burgers, burgers, verklede ambtenaren

en vermomde typistes, eenvormig in hun zotheidsritus van krank-

zinnige burgers, gestoken in de verlepte pakken van dode of verre             
burgers. Burgers, burgers, burgers, er is geen einde aan de stoeten der

gemaskerden; maar de dronkenschap bevrijdt hen niet van hun burger-
dom. Aswoensdag grijnst door de kartonnen maskerogen over een
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omgevallen champagnefies. Een bosnymph kust Franz Schubert, maar
wij kennen die gebaren van a tot z; een inquisiteur stoeit met een
marketenster en het is geen nieuws. De burger ontduikt men niet, de
burger ontduikt men niet! De voorlopige poezie van carnaval vergaat, en

I Aswoensdag schijnt de enige werkelijkheid in de zotte chaos van dwaze

burgers. Geen barri&re is verbroken, geen muur omvergefantaseerd,
geen grens aangetast. En mechanisch, als gold het de oplossing van een
puzzle, herhaaltmen de vraag: 'Waaris de dichter, waaris dedichter?...'+

D               In formeel opzicht, vanuit zijn opzet, scenografie en factuur roept het Carnavals-boek,

zonder dat het daarop door rechtstreekse invloed geent hoeft te zijn gewees»het is
evenzeer geentop de zondenval-als door een andere dan zijn inherente vormwet het

modernisme van bijvoorbeeld El Lissitzky's elektromechanische kijkspel Overwinning
op de zon uit 1921 in herinnering. Of dat van Oskar Schlemmers Triadische Ballett, op

I            30 september 1922 in het Wurttembergisches Landestheater in Stuttgart in premi#re

gegaan. Of van het daarop volgende Figurale Kabinett, als eerste grote theaterproject

van Schlemmer voor het Bauhaus in 1922-23 ontstaan: als 'half schiettent-half

Metaphysicum abstractum' heeft Schlemmer zel f dat laatste omschreven.' Het zou als

een kenschets van het cultuurhistorische krachtveld kunnen gelden, waarin ook Het
Carnaval der Burgers zich afspeelt.

'Niemand besteedt enige aandacht', zo schreef Lissitzky in een verduidelijking uit
1923 bij zijn kijkspel Overwinning op de zon, 'aan het grandioze schouwspel in onze
straten, want iedere 'iemand' is in dit spel betrokken. (..) Wij bouwen een toneel op een

plein, datopen en toegankelijk is van alle kanten; datisde machinerie van het zichtbare.

Dit toneel biedtdein hetspelbetrokken lichamen allebewegingsmogelijkheden (..). De
I               lichamen zelf zijn ontworpen zoals de gelegenheid en de wil het vereisen. Zij glijden,

rollen, zweven op en over het toneel. Alle delen van het toneel en alle lichamen worden

in beweging gezet door middel van elektromechanische krachten en installaties, en de
centrale controle daarover is in handen van een enkel individu. (..) Hij regelt de
bewegingen, het geluid en het licht. Hij zet de radiomegafoon aan, en over het plein

D               weerklinkt het oorverdovende geluid van spoorwegstations, het bruisen van de Niaga-
ra-watervallen, het gehamer van een pletmolen.'6

Verbindt men het mechanische met een levensfilosofisch principe, zoals Ter Braak

het aan zijn polen van het dichterlijke en hetburgerlijke toevertrouwde, dan heeft men
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hier de eerste mallen en de bouwplaat van Het Camaval der Burgers voor zich. Met de

gewichtig blijkende restrictie, dat in het uiteindelijk opgevoerde mechanische ballet dat

het Carnaval vormt het dichterlijke juist om levensfilosofische redenen niet met zijn
volle, werkelijke contouren gerepresenteerd kan zijn. Maarhet was deinzetook van de

constructivistische teneur, waarbinnen Lissitzky's en in beginsel ook Schlemmers voor                0

het Bauhaus gemaakte ontwerpen vallen, om de sleets geworden dichterlijkheid van
het dichterlijke zelf uit te bannen. De constructiewetten van Lissitzky's Overwinning
op de zon hebben een tegenhanger en vervolg in de scenario-schets voor een nooit
gemaakte film die Laszlo Moholy-Nagy in 1921-22 onder de titel Dynamik der Groll-

stadt op papier zette. En die scenario-schets anticipeert weer rechtstreeks op de film           0
Berlin, die Symphonie einer GroBstadt uit 1927 van Walter Ruttmann.

Het is een film, deze laatste, die voor de Filmliga in Nederland als toonbeeld van

geslaagde zuivere filmkunst zal gelden en die, na aanvankelijke strubbelingen, op 4

maart 1928 eindelijk-zij het niet onder Filmligabeheer maar in het Tuschinski-

theater zal worden vertoond. De vertoning van de zogeheten Berlijn-film van Rutt-          I
mann was door de Filmliga al in haar derde, speciaal aan Ruttmann gewijde matinee

van eind 1927 gepland. Het vierde nummer van het tijdschrift Filmliga van december

1927 bekritiseerde de weigering van bioscoop-exploitant Tuschinski om Berlin, die

Symphonie einer GroBstadtin zijn geheel of zelfs maar gedeeltelijk voor vertoning in
besloten kring aan de Liga af te staan. In plaats daarvan hadden nu alleen, weliswaar           I
door Ruttmann persoonlijk ingeleid, de vroege-zogenaamde'absolute'-Opus-films
van Ruttmann kunnen worden vertoond, aangevuld met de film Jazz van James Cruze.

Volgens het verslag dat Henrik Scholte in het december-nummer 1927 van het blad
Filmliga van deze derde matinee met Ruttmann gaf, leiddede maker van de Opus-films

zijn werk in met te zeggen: 'Ich hab mir garnichts dabei gedacht'. Ter
Braak moet over               

die uitlating opgetogen zijn geweest; hij gebruikt haar in een terugblik die in een van

zijn opstellen over de absolute film voorkomt, lichtjes gevarieerd tot een programma-
tisch voorschrift: 'Drie korte en slechts met abstracte middelen gemaakte films, pro-

duct van moeizaam atelierwerk, drie documenten van de mogelijkheden der filmkunst,
en toch onderling weer geheel verschillend: hoe verrassend helder kwamen zij hier in

1927 binnenvallen, terwijl wij bezig waren een uitweg te zoeken in de doolhof van          I

caligarisme en nibelungose! De verrassing was z6 groot, dat zij niet onmiddellijk in
haar volle realiteit doordrong; er bleef eerst nog de argwanende blik op deze curiosa, er

was een zo grote door de speelfilm geschapen weerstand te overwinnen, dat men zich
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onwennig voelde tegenover het'man soll sich dabei gar nichts denken', dat Ruttmann

als diplomatisch praeludium aan zijn werk liet voorafgaan.'7 Ter Braak was ook van de

Berlijn-film van Ruttmann een bijna onvoorwaardelijk pleitbezorger en bewonderaar.

Die bewondering was polemisch in dat opzicht dat zij het 'absolute' karakter, als hoge

0 kwalificatie meestal alleen voor de vroege abstracte films van Ruttmann-Opus 2,3 en
4--gebruikt, ook van toepassing achtte op deze film over de metropool: 'Ruttmann

zelf', zo staat in het theoretische opstel 'Rhythme' en 'Vorm'te lezen, dat eind 1927 in
de 'internationale revue' i10 werd gepubliceerd,

0                   Ruttmann zelf heeft ingezien, dat het onderscheid tussen absolute film
en realiteitsfilm niet wezenlijk is; hij heeft door zijn Berlin practisch

bewezen, dat de volheid van de zichtbare vorm niets behoeft af te doen
aan de scherpe rhythmiek, dat, integendeel, de aanvaarding der 'reali-
teit' een verrijking betekent, omdat die 'realiteit' een bijzonder voor-
recht van het gezichtszintuig is. De abstracte schilderkunst brengt een
schijnoplossing in de stof en is daarom een schone curiositeit; want het
leven is het onopgeloste waarvan de kunst noodzakelijkerwijze het
onopgeloste beeld moet blijven. De abstracte film echter, waarvoor het
abstracte beeld slechts middel is en geen doel, toont het eigen drama-
tisch accent van het visueel rhythme, als machtige potentie van het

I               ontboeide zien, dat slechts op volledige vervulling wacht.0

Over de verhouding tussen de verschillende kunsten verderop meer; de formulering

van het'ontboeide' zien, toespeling op Shelley's Prometheus Unbound documenteert

hier het aan de film toegekende toekomstgerichte potentieel. En het is in dit verband

van belang dat Ter Braak in het daarna volgende nummer van i10--dat als eerste

nummer van de tweede jaargang overigens pas in juli 1928 verschijnt-de herdruk uit

1927 van Laszlo Moholy-Nagy's 'Bauhausbuch' Maleret Fotogralie, Film bespreekt,
een aanzienlijkuitgebreideherdrukin vergelijking metdeeersteeditie uit 1925. En dat

hij juist aan de hand van het in dit Bauhausbuch opgenomen filmscript Dynamik der
0             Grogstadt het snelle tempo benadrukt waarmee de film zijn visuele beloftes inlost:

Het is karakteristiek voor de snelle ontwikkeling van fotografte en film,
dat de uiterst persoonlijke, gedrongen en aphoristische beschouwings-
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wijze van dit boek reeds thans voor een groot deel door de feiten der

film'productie' wordt gedocumenteerd; voorspellingen van Moholy
zijn in vervulling gegaan, door hem aangegeven richtingen zijn door
cineasten van verschillende landen ingeslagen. De tweede druk moest

ook daarom reeds op verscheiden plaatsen worden aangevuld, terwijl
het fotomateriaal belangrijk werd uitgebreid. Merkwaardig is het op te

merken, dat het filmontwerp 'Dynamik der GroBstadt', dagteekenend

Uit 1921-'22 en door gebrek aan technische hulpmiddelen nooit ten
uitvoer gebracht, waarin de principes: 'Ausnutzung der Apparatur,
eigene optische Aktion, optische Tempogliederung' werden aangege-                0
ven, bij dezen herdruk reeds overal toepassing heeft gevonden: half

psychologisch bij Cavalcanti ('Rien que les Heures'), bijna zuiver rhyt-
misch bij Walter Ruttmann, aansluitend bij de opzet-looze documen-
taire film in 'Moskou', beknopt en gesloten bij Joris Ivens ('De Brug').

Eere, wien eere toekomt: Moholy ontwikkelde de structuur van een               
dergelijkfilmmanuscript al eenige jaren voor de practische realiseering;
en bij herlezing blijkt'Dynamik der GroBstadt' nog een zeer bruikbaar
scenario.9

Skizze zu einem Filmmanuskript, zo luidde de ondertitel bij Dynamik der GroBstadt                 
'Dit eigensoortige 'typofoto'-genre, dat men ook een draaiboek zou kunnen noemen,

was'-zo is over deze scenario-schets gezegd-'het eenmalige en bijzondere resultaat

van het dubbeltalent van Moholy-Nagy als schrijver en schilder (hoewel hem zelf
alleen maar het visuele effect interesseerde). In de eerste gepubliceerde vorm ervan, in

het tijdschrift MA waren alleen nog tekeningen te zien, de versie in het Duitstalige boek

Malerei Fotografe. Film is veel rijker van inhoud; getekende, bijna aan ideogrammen
herinnerende tekens zijn hier door werkelijke fotografieen vervangen, die afgewisseld

worden door passages tekst, en de lay-out over meer kolommen maakt de invloed

zichtbaar van het boek Kunstismen van El Lissitzky en Hans Arp. De film zelf-de film

zoals hij is neergeschreven-herinnert naar idee nog het meest aan de vroege filmex-

perimenten van Vicking Eggeling en Hans Richter.'m-Met de thema's die Ter Braakin

zijn scherpe, waarderende, maar ook uiterst kritische recensie verder aanroert-de als

technisch en professioneel opgevatte 'beheersching van het metier' tegenover  de

'gracieuze nutteloosheid' van het handwerk; de door Moholy gemaakte scheiding
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tussen de 'Gestaltung der Farbe' die het principe van de schilderkunst, en de 'Ge-
staltung der Darstellung' die het principe van film en fotografie zou vormen; het door

Ter Braak 'vervelend' genoemde ideaal van het Gesamtkunstwerk dat Moholy-Nagy
aanhangt; en in het algemeen de vraag naar de, met de entree van fotografie en film,

D        gewijzigde hierarchie binnen de kunstvormen onderling en hun hergroepering ten

opzichte van elkaar-: met dat al bevinden we ons midden tussen de vraagstellingen

van de intellectuele en artistieke avantgardes vanaf het begin van tot diep in de tweede

helft van de jaren twintig. Midden in de controverse met name tussen Moholy-Nagy's
gemechaniseerde conceptie van het 'theater van de totaliteit' en Oskar Schlemmers

D daarmee polemiserende bespiegelingen over de plaats van de'menselijke figuur' in zijn
ballet-ontwerpen, neergelegd in de aantekeningen Mensch und Kunsthgur, gepu-

bliceerd 1925 in Die Buhne im Bauhaus, het vierde van de 'Bauhausbucher'

'Het Theater van de totaliteit', zo schrijft Moholy-Nagy in zijn bijdrage Theatec

Zirkus, Vari 6, opgenomen in dit vierde 'Bauhausbuch', 'zal met zijn zeer uiteen-

I lopende knooppunten aan betrekkingen tussen licht ruimte, oppervlak, vorm, bewe-

ging, klank mens-met alle mogelijkheden tot variatie en combinatie onderling tus-

sen deze elementen-artistieke configuratie moeten zijn: organisme.'11 Zo'n theater

van de totaliteit mag met het verdoezelende 'Gesamtkunstwerk' in wagneriaanse zin

niet worden verward. Het stelt zijn vertrouwen in de primairste instrumenten van

communicatie; de intentie ervan is de uitbeelding te realiseren van een 'groot dyna-

misch-ritmisch evenement, dat, in een tot het elementaire teruggebrachte vorm, de

grootste, op elkaar botsende massa's aan middelen samenbrengt.'11 De subjectieve
factor van de menselijke figuur is daarbinnen overbodig; zo droog als Moholy-Nagy
het in een iets latere tekst. uit 1927, heeft genoteerd: 'Hier is de mens als mede-acteur

niet nodi& omdat in onze tijd veel vaardigere apparaten kunnen worden gecon-

          strueerd, die de alleen mechanische rol van de mens op volkomener manier kunnen

vervullen dan de mens zelf.'u Niet onbelangrijk is dat Moholy de exemplarische wijze

benadrukt waarop het subjectieve wordt uitgeschakeld in de min of meer subalterne

vormen van het circus, de operette, het varidt6 en de clownsnummers van bijvoorbeeld
Chaplin en van degebroeders Paolo en Alberto Fratellini. Toen de Fratellini's in 1927 in

D Berlijn optraden, voerde men in het Bauhaus een 'Schlagwilrterfest'-spektakelstuk op

waarin de figuren spandoeken omgespeld en benamingen droegen als 'Nackte Tat-

sache' en 'Libertd, Egalitl, Fratellinitd'.14

Daartegenover, en het is ditzelfde contrast dat in de polariseringen van Ter Braaks
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denken effectief wordt, noteerde Schlemmer in hetzelfde 'Bauhausbuch', in zijn aan-
tekeningen onder de titel Mensch und Kunstfigur 'Al het mechaniseerbare wordt
gemechaniseerd. Resultaat: het inzicht in hetonmechaniseerbare'.1SDaarmeevaltvoor

Schlemmer aan het theater de opdracht toe om de onoverbrugbare tussenruimtes te

onderzoeken die als het ware de gapende kieren in het technologisch universum        I
vormen. Waar het verloren gegaan zijn van de authenticiteit een gegeven is, vertegen-
woordigt het toneel«le'Bohne'-nog het gehele bereik 'dat tussen religieuze cultus

en het naieve volksvermaak ligt, die allebei niet zijn wat het toneel wel is: van het

natuurlijke geabstraheerde uitbeelding met het doel van werking op de mens'.16

Schlemmer is zich er terdege van bewust wat de uiteindelijke consequenties zijn            I
voor een van het'skandalon' van mens en menselijkheid gezuiverde toneelruimte, die

alleen nog maar-anders dan architectuur, beeldhouwkunst en schilderkunst-als
ruimte voor gebeurtenissen in de tijd ('als Statte zeitlichen Geschehens'), plaats biedt

aan de beweging van vorm en kleur: 'Zo'n caleidoscopisch spel, oneindig variabel,

geordendbinnen een wetmatig verloop, zou-in theorie-het absolute theater zijn. De                 I
mens, de bezielde, zou uit het gezichtsveld van dit mechanisch organisme verbannen

zijn. Hij zou als 'de volmaakte machinist' aan het schakelpaneel van de centrale staan,

van waaruit hij het feest van het oog regeert."r Het is geen overtrokken parallellie te

stellen dat de introductie door Schlemmer van menselijke figuren in deze beweeglijke,
caleidoscopische totaliteit minstens naar de vorm verwantschap heeft met de

manier             
waarop in Wij Carnavalsgangers, het openingshoofdstuk van Het Carnaval der Bur-

gers, als met gouden geboortetangen de gestalten van de burger en de dichter uit de

'volheid en onzegbaarheid van het leven'" worden losgemaakt en op het plankier van
Ter Braaks essay gezet. Alleen lijkt bij Ter Braak de gegeven totaliteit levensfilosofisch

ingericht, hoogstens op een oneigenlijke manier gedomineerd door het al ruimschoots

uitgediende, mechanisch rammelende 'wij' van het humanitaire Expressionisme

("Wij' vervalst de wereld (..)'), waaruit de allerlaatste poezie moet worden gepuurd.-
"Wij'... Thans is zelfs de kleinste burger dichter, ook al dicht hijgeen gemeenplaatsen

weg'-zo staat er aan het einde van het Wij Carnavalsgangers-hoofdstukw
Voor Schlemmer had«irca 1925-het idee van een niet langer door menselijke

gedaanten bezield caleidoscopisch en door hem 'absoluut' genoemd totaaltheater iets            I

pijnlijks en geamputeer(is. Want, zoals hij in een notitie daarna in Mensch und

Kunstfigurdirectop het geciteerde laat volgen: 'Intussen zoekt de mens naardezin. Of

het nu het faustische probleem is, dat zich de schepping van de homunculus ten doel
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stelt; of de drang tot personifiaring in de mens, die zich goden en afgoden schiep: de

mens zoekt altoos zijnsgelijke of zijn gelijkenis of het onvergelijkelijke. Hij zoekt zijn
evenbeeld of het fantasiebeeld:zo

Ter Braak zal het fantasiebeeld van het onvergelijkelijke met uiterste omzichtig-
Il         heid en geresigneerd onderbrengen in de gelijkenis van het Carnaval, waarop Prins

Carnaval verklaart:

zuivere dichters mogen wij niet meer zijn, het paradijs is ons ontzegd;
wij vieren slechts het carnaval der burgers, dat reeds vergiftigd is van
Aswoensdag; en de dichters, die onze verzen schrijven, blijven eeuwig
de burgers, die zich vergeefs van hun burgerlijke grammaire trachten

te ontslaan (..). 

Bij Schlemmer zijn in dit opzicht zowel de'werk-scdne' met de Twee epische Eguren-
gepubliceerd in het'Bauhausbuch' nr. 4 Uit 1925-als de Werkzeichnungmetbijbeho-
rend commentaar voor Die beiden Pathetiker-al uit 1923-van exemplarisch belang.

Ze schijnen voorafbeeldingen te zijn van de manier waarop de 'dichter' en de 'burger

in Het Carnaval der Burgers de sc nerie beheersen.

Twee monumentale vormen, die de nogal groteske personificaties vormen van

  verheven geachte Waarden (de Kracht, de Moed, de Waarheid, de Vrijheid, de Wet)
nemen bij Schlemmer het hele toneel in beslag: ze bewegen zich als mechanische

marionetten voort, ernstig en spaarzaam gebarend, verwikkeld in een zich dan eens
verhevigende dan weer verzwakkende dialoog.- Ze worden uitgestuurd ter oplossing

van een persoonlijk-'menselijk'-probleem, waaraan het voortaan ontzegd is dat het
zich rechtstreeks verwoordt, dat het als zodanig aangeroerd wordt. Manfredo Tafuri

heeft in zijn geschiedschrijving van het avant-gardistische denken over de stad, zoals

zich dat in de eerste decennia van deze eeuw ontwikkelt, en dat hij onder de pro-
grammatische noemer 'vanaf het cabaret tot aan de metropool' samenvat, over de

ballet-gestalten van Oskar Schlemmer gezegd: 'Ten*ijl hij Waarden 'tonen' wil, is
Schlemmer gedwongen deze te verdinglijken. De mens verschijnt aan zichzelf alleen

als hij buitengesloten is van de groteske dialoog Itussen de waarden; MVN]. De aan de
mens externe wet maakt die waarden overbodig. Alleen wanneer de wet eenmaal

geinternaliseerd is. zal de mens zichzelf onder marionetten-gezichtspuntgeaccepteerd
hebben.'21 In het Triadische Ballettdat van deze inzichten, zij het nu verdeeld over drie
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gestalten, de meest beeldende uitdrukking ging vormen, zullen het daarom de kos-

tuums zijn die de menselijke bewegingen dwingend dicteren. In de bewoordingen van

Schlemmer zelf: 'Gezegd moet worden, dat op die manier minder de danser kostuums

aan heeft, dan dat zij hem aan hebben, dat minder hij ze draagt dan dat zij hem
dragen.'2'-In een brief van Schlemmer aan Otto Meyer-Amden, geschreven 30 maart                  O

1923, toen zich deze ideeen articuleerden, schreef hij naar aanleiding van een in Jena

gehouden voordracht: 'Het zaakje eindigde theatraal. Ik zei dat ik de voorstelling had

van twee meer dan levensgrote heroische kostuumfiguren, twee maskers, personifica-

ties van bijvoorbeeld kracht en energie of trots en moed. Dat ik hun gebaren zag en een

duister vermoeden had van de woorden die zij uitspraken, dat echter de dichter gezocht                  0
werd die het eigentijdse gedicht schreef. Dat wekte veel interesse, en het leek alsof het

resultaat van de avond was, dat iemand zou worden gevonden. De interesse werd

gewekt door de omstandigheid, dat van een optische voorstelling uit, het dramatische

zich zou kunnen ontwikkelen. Ik heb ook hier naar een dichter gezocht en er geen
gevonden. Zo stel ik mij een Bauhaus-stuk voor.'15

Ook in Het Carnaval der Burgers is er geen beroepsmatig profiel voor de dichter; de

dichter brengt geen poitische tekst over de lippen. Tenslotte, en daarmee eindigt dit

theatrale preludium:-wanneer Schlemmer in de soms gespannen controverses met de

technische tabula rasa-maker Moholy-Nagy aan het kortste eind dreigt te trekken,

voelt hij zich bij de vloed aan modewoorden die ontleend worden aan het aller-        0
actueelste-'Dadaisme, circus, varidtl, jazzband, tempo, bioscoop, Amerika, vliegtuig,

auto'-als iemand van eergisteren. En hij zoekt getroost en met humanitaire bijge-
dachten 8 la Schiller omtrent het toneel als 'moralische Anstalt', dekking bij het idee

dat de theaterconceptie zoals hem die voor ogen zweeft, die van een 'Metaphysisch

Theater' rrloet zijn.26

De verwijzing naar Kleists wonderlijke tekst over het marionettentheater is bij

Schlemmer bijna voortdurend op de achtergrond aanwezig.N De volledig onbewuste

gratie van de marionetscheen Kleist toe het symbool bij uitstektezijn vande utopische

gratie die wij pas weer zullen kunnen terugvinden na opnieuw van de boom der kennis

te hebben geproefd. Naar deze niet-bestaande paradijselijke plaats, naar deze on-

mogelijkheid gaat de hartstocht van de marionet uit. De draden waarmee de marionet

in beweging wordt gezet, zo schrijft Cacciari, zijn als de trap waarlangsdegoden uit de
hemel afdaalden om de mensen te ontmoeten.:' Of zo'n zelfde connectie in het spel is

wanneer Ter Braak in een slotregel zijn meer dan geruchtmakende recensie van
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Binnendijks bloemlezing Prisma besluit met 'Maar eerst moet het Paradijs zijn her-
wonnen. So long!'29  is een vraag terzijde.  Maar de beantwoording daarvan vindt

misschien in de reconstructie van de uitbanning van de dichter uit het rijk van de
burgerlijke noodzakelijkheden, zoals Ter Braak die in zijn werk tussen eind jaren

I          twintig en midden jaren dertig eigenhandig voltrekt een meer dan rechtstreeks ant-

woord. Zijn marionettentheater zal er een zijn-en anders zal het niet zijn-dat
volledig samenvalt met de burgerlijke maatschappij.

0                               WIJ ZIJN; WIR SIND

Van het Expressionisme vormt de in het boek Menschheitsdammerung uit 1919

thematisch over de afdelingen 'Sturz und Schrei', 'Erweckung des Herzens', 'Aufruf
und Emptirung' en'Liebe den Menschen' gerangschikte keuze van een kleine driehon-

  derd gedichten uit werk van ruim twintig dichters het indrukwekkende literaire ta-

bleau. Volgens de samensteller van deze misschien wel beroemdste bloemlezing uit de
twintigste-eeuwse letterkunde, een van de beroemdste documenten tegelijk van de

twintigste eeuw in het algemeen-volgens Kurt Pinthus was het Expressionisme in de

literatuur vanafddt moment een feit dat op een voorleesavond in Berlijn in 1910 Max

        Brod
het gedicht van zijn vriend Franz Werfel An den Leser declameerde. En dat

declameren werd een doorslaand succes.'° Dat gedicht, staande aan de opening van de
laatste afdeling 'Liebe den Menschen' van Menschheitsdammerung,3' zet in met de

typerende '0 Mensch'-regel:

Mein einziger Wunsch ist,  dir, o Mensch verwandt zu sein !

Het vervolgt, na de lezer afwisselend als een neger, een acrobaat, een boreling, als

meisje zingend in een tuin, als schipper op een vlot, als soldaat, als vliegenier te hebben

toegesproken, met de wat schrale aansporing: 'Sei nicht hart, und luse dich mit mir in

Triinen auf!' Om in het begin van de derde strofe te verzekeren, en hier slaat de door

0 humanitair pathos gedragen versmelting van het lyrische Ik met de gedaante van de

gehele mensheid haar niet geheel draagkrachtig lijkende vleugels uit, die ons naar het
slot van het gedicht-'DaB wir uns, Bruder, in die Arme fallen!-moeten voeren:
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Denn ich habe alle Schicksale durchgemacht. Ich weiB
Das Gefuhl von einsamen Harfenistinnen in Kurkapellen,
Das Gefuhl von schuchternen Gouvernanten im fremden

Familienkreis,
Das Gefiihl von Debutanten, die sich zitternd vor den                                           I

Souffleurkasten stellen.

Ich lebte im Walde, hatte ein Bahnhofsamt,

SaE gebeugt uber Kassabucher. und bediente ungeduldige Gaste.

Als Heizer stand ich vor Kesseln, das Antlitz grell aberflammt,                          0
Und als Kuli aB ich Abfall und Kiichenreste.

So geh8rte ich dir und Allen !
Wolle mir, bitte, nicht widerstehn !

0, kannte es einmal geschehn,                                                                         0

DaB wir uns, Bruder, in die Arme fallen!

De eerste drie poeziebundels van Werfel, respectievelijk Der Weltfreund (Gedichte) uit

1911, Wir sind (Neue Gedichte) uit 1913 en Einander (Oden, Lieder, Gestalten) uit

1915 bevatten de humanitaire kant van het Expressionisme als een programma, in          
de-soms pronominale-notedop alleen al van hun titel. In de bundel Wir sind, zo

stelde in 1924 een literatuurcriticus in een overzicht van de Duitse lyriek vanaf 1910

vast, was het met de renaissancistische verskunst in Duitsland afgelopen-in die
bundel immers ging van 'de geringste, meest hulpeloze, door de poezie als het on-
toelaatbaarst verachte alledaagse verschijnselen als een schooltas, een kanarie, een

witte hond, profetisch geladen betekenis uit'.3:

De uitroep 'Wir sind!' fungeerde in zijn oorspronkelijke poetische context als

slotregel van de eerste en van de laatste strofe van Werfels langegedicht Ich bin ja noch
ein Kind; het ontbreekt als topos en toespeling in maar weinige expressionistische

manifesten. Pinthus maakte het in zijn inleiding uit de herfst van 1919, dus na de

zinlozeslachting en de gruwelijke loutering van degroteoorlog, totorgelend keerpunt
en 'verlossend woord' tussen twee cruciale alinea's in. Het gaat in die alinea's over de

jongste generatie dichters, over Becher, Rubiner, Hasenclever, Zech, Leonhard, Hey-

nicke, Otten, Werfel, Goll, Wolfenstein-: 'De nieuwe gemeenschap werd geeist. En
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even algemeen en wild als uit deze dichters weeklacht, wanhoop, opstandigheid was
komen razen, even eensgezind en nadrukkelijk bazuinden ze in hun gezangen mense-

lijkheid uit, goedheid, gerechtigheid, kameraadschap, mensenliefde van allen voor

allen. De gehele wereld en God krijgen een menselijk aangezicht: de wereld begint in de
0         mens. en God is gevonden als broeder-zelfs de stenen figuur daalt menselijk naar

beneden af, de stad der pijnigingen wordt tot de gelukbrengende tempel van de ge-
meenschap, en triomferend stijgt het verlossende woord op: Wir sind!

Iedereen kan inzien hoe wijd de boog is die gespannen staat vanaf de wanhoop van

Ca16's 'Und keine Brticke ist von Mensch zu Mensch'...en Werfels 'Fremde sind wir

0 aufder Erdealle'... totaan Bechers'Keiner dir fremd,/ Ein jeder dir nah und Bruder'...

Klemms'Wir kommen uns so nahe, wie sich nur Engel kommen kannen'... Heynickes
'Ich fiihle,/ endelos,/ daB ich nicht einsam bin... so nahe bist Du,/ Bruder Mensch'...

'Doch das Iicheln schligt Bogen von mir zu dirl... wir schenken einander das Ich und

das Du-/ ewig eint uns das Wort:/ MENSCH.'13

0                   Van de vaak hartverscheurende en door die verscheurdheid heen tegelijk humani-

tair bevlogen poezie die Kurt Pinthus bijeenzette-de 'Diimmerung' uit de titel is de

schemer die aan de dag 8n die aan de nacht voorafgaat-is de jonge Ter Braak een

geschokt lezer geweest Het boek moet op hem meer indruk hebben gemaakt dan op
Hendrik Marsman, die zeer denigrerende bedoelingen zal hebben gehad toen hij

        Menschheitsdsmmerung als een 'kosmische kermistent' afdeed.3+ In Den Gulden

Winckel van 15 april 1921 besprak Marsman de bloemlezing van Pinthus-Goedege-

buure neemt aan dat die bespreking al veel eerder voltooid dan wel bedacht en over-

dacht moet zijn geweest.19 In een voetnoot bij Marsmans bespreking heet het boek

Menschheitsdsmmerung nog'als document humain althans belangrijk, waar het een

gezindheid, die voor modern Duitschland kenmerkend is, vrij zuiver en vrij volledig
doet uitkomen', maar het is duidelijk dat het als artistiek document voor Marsman

geen waarde had. Hij begon zijn stuk in Den Gulden Winckelondubbelzinnig metover
MenschheitsdSmmerungte zeggen:'Hetwerk: een schreeuw, geboren uit veel bloeden

tranen; vorm: ontbreekt; bij gevolg: geen kunst. Hierdoor is dit boek voor mij volko-

men bepaald; daar men er mogelijk meer van wil weten, zal ik-mijns ondanks min of
  meer: waartoe die omhaal,--even doorborduren.' En na te hebben doorgeborduurd op

veel, maar weinig op de expressionistische bloemlezing zelf, sluit hij zo af: 'Tot slot:
'Menschheitsdammerung'. Voorlopig sta ik nog sceptisch tegenover geleuter over en

beweringen van-en kranten in dienst van!-regeneratie. Maar: nous verrons. Intus-
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schen: terwijl hulpelooze verbijsterden steenen sleepen voor het Nieuwe Pantheon der

Menschheid, zit de Muze aan de kassa bij Hirsch-en gapt.'36

Het eerste citaat ritselt al luid van de verwijzingen-naar Erich Wichmanns uit-
spraak 'Een schreeuw is geen kunst', naar de herhaalde zelflcarakteriseringen van het

Expressionisme als 'schreeuw' en 'oerschreeuw': geballter Schrei heette het bij Kasi-              0
mir Edschmid. In het slotcitaat opent zich met de term'regeneratie' en met de verwij-
zing naar het Nieuwe Pantheon der Mensheid een kleine polemiek. 'Het heden is de

gebrokenheid', zo had Arthur Lehning, de vriend van Marsmans jeugd, in een opstel
De komende tijd in september 1919 geschreven. En hij had er in het humanitaire
wij-idioom aan toegevoegd: 'Wij lijden. Wij dragen. Wij bouwen. Wij zijn de dragers               0

van het zaad, waarvan de nieuwe menschheid de vrucht zal zijn. Wij weten echter dat

wij diegemeenschapalleen indengeest kunnenbouwen; datermaartin wegisdiegaat
naar't ideaal van Eenheidsland: regeneratie.'3* Wanneer de tweeentwintigjarige Menno

ter Braakin het Amsterdamse studentenweekblad Propria Cures van 1 november 1924
Dirk Costers keuze uit de Nederlandse poezie van na de oorlog, het dat jaar verschenen                 I
Nieuwe Geluiden bespreekt, waarvoor Menschheitsdsmmerung rechtstreeks model

had gestaan, keert in verband met de 'Symphonie jungster Dichtung', zo luidde de

ondertitel ervan, de metafoor van het pantheon der Mensheid bij Ter Braak terug. Ter

Braak begint met een lange evocatie van de betekenis die dit 'document van het

Expressionisme', zoals het in latere edities ook in zijn ondertitel zou gaan heten, nog             
altijd had. Gelegd naast Marsmans grote onverschilligheid tegenover de 'idee- en

Mensch-expressionisten'. zoals hij ze in zijn stuk in Den Gulden Wind(elgenoemd had,

bij wie hij 'nauwkeurig vormbesef' en 'ten-einde-toe-doorwrochte expressie' gemist
had zonder welke er naar zijn oordeel 'nooit-of-te-nimmer kunst kan zijn'. steekt deze

evocatie bij Ter Braak daar door zijn bewogenheid zel f volop expressionistisch tegen af:                  
'In 1920 verscheenin Duitsland'-ik citeerhetartikelweerinde aangepaste spelling die

het in de bundel De Propria Curesartikelen 1923-1925 nadien, in 1978, kreeg-

dat chaotische martelaarsboek, vol van de verwarde geluiden ener
nieuwe eeuw, die zo barbaars is ingeluid door de wereldoorlog:
'Menschheitsdammerung: Het was niet bedoeld als een anthologie,            0
waaruit men de dichter naar een aantal verzen heeft te reconstrueren,
maar als een 'gesammelte Projektion menschlicher Bewegung aus der

Zeit in die Zeit', als 'Symphonie jungster Dichtung'. De persoonlijk-
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heid trad op de achtergrond; aan de gemeenschappelijke verbeeldings-

basis moest recht worden gedaan. Zo ontstond een boek, dat alles tot
uiting bracht, waarvan een gefolterde wereld te getuigen heeft, een

amalgama van genialiteit en bandeloze vormverachting. edn aanklacht,

0             66n vervloeking (ofschoon niet 'ethisch' bedoeld) van een cultuur, die
haar 'bloedeloosheid' in de even walgelijke als groteske catastrofe van

1914 voldoende bewees. Een hernieuwd besef van de waarde van de

mens als eigen heiland streed hier met de resten van dood-geanaly-

seerde wereld. De diepste verwording bracht de schoonste opstanding

          mee. Door een hartstochtelijk kosmisch gevoel werd een overleefd

nationalisme (in Duitsland!) onder de voet gelopen! In deze pioniers

openbaarde zich voor het eerst de grote waarheid, die voorwaar geen
theorietje is van bleekzuchtige femelaars: een Westeuropese cultuur is
bezig zich te vormen. Is er doorslaander bewijs tegen het historisch-
materialisme ? De ineenstorting van een maatschappij, die op de inter-

nationalisering van het kapitalisme berustte, werd gevolgd door een
opleving van de scherpst mogelijke chauvinistische tegenstellingen...
maar door een sterk groeiend eenheidsbewustzijn bij de jonge dichters!
Zo toonde de Geest zijn suprematie in de mens, die men slechts in staat

achtte de Onbekende Soldaat met een methyl-alcohol-vlam te aan-
0                   bidden. Want het eeuwige vuur brandt niet onder de Arc de Triomphe,

maar in het pantheon der Mensheid...98

Op het moment dat Ter Braak dit schree£ eind 1924, waren tal van necrologieen op het

officiele, het Duitse Expressionisme al geschreven of uitgesproken. Kasimir Edschmid

0       zei in de aanhef van een rede gehouden bij de opening van de eerste 'Deutsche

Expressionisten-Ausstellung' in Darmstadt op 10 juni 1920: 'Wat tien jaar geleden

aanving, de burger hevig te verwarren, heeft in het minder godgezegende heden van

het jaar Negentienhonderdtwintig niet eens het roerende meer van een sensatie.'3' En

Iwan G 011 schreef in het tijdschrift Zenit in 1921: 'De expressionist spert zijn mond

                open... en klapt hem eenvoudigweg weer toe'-en hij herhaalt in een terugblik de

trefwoorden: 'Forderung. Manifest. Appell. Anklage. Beschwurung Ekstase. Kampf.

Der Mensch schreit. Wir sind. Einander. Pathos.'4°In Noord-Nederland schreef Mars-

man met Val-beginnende, na het Venedig-motto van Trakl, met de voorovervallende
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regels: 'Val// lichtende rank/ die heelal/ na heelal/ ontbrandt// steen// dier// plant//
Schal// grondelooslood/ aan het snoer (..)'-tenminste zosuggereert Arthur Lehning,

zijn laatste echt modernistische, expressionistische gedicht. Lehning schrijft in zijn
bekende opstel Marsman en het expressionisme 'Na VaL dat hij einde 1922 schreef,

zou hij lange tijd geen gedicht meer schrijven.' Het gedicht sluit de vooral door de           0
vormvoorbeelden van August Stramm geinspireerde en door Marsman 'kubistisch'
genoemde gedichten van de reeks Seinen af.41 De geheel andere, filmische moderniteit

van het minstens vier jaar later geschreven gedicht Salto mortale is daarbij geen echt

tegenargument.
In een recent overzichtswerk over de literatuur van de Weimarrepubliek opent          0

Hermann Korte een hoofdstuk over de lyriek met de constatering dat terwijl tussen

1919 en 1921 er, gunstig beinvloed door de Opheffing van remmende censuurbepalin-

gen en door de euforie van laat-expressionistische modes, nog een stroom aan nieuwe

dichtbundels verschenen, deze tendens in de drie volgende jaren snel afneemt. En die

constatering besluit: 'Al in 1923 duiden tai van tekenen op een einde'.41 Tot de zegslie-                   

den die Hermann Korte aanhaalt behoort Iwan Goll, die met zijn scherp geformuleerde
manifesten, bestandsopnames en sterfberichten-in 1921 verscheen van hem Der

Expressionismus stirbt waaruit hierboven werd geciteerd-mltr dan alleen maar een

getuige is geweest vande opkomst en neergang van het Expressionisme. In 1926 stelde

Goll een in elk geval voor de poezie allen*egen hopeloze situatie vast: 'Niemand          
ontkent meer, dat van alle kunstvormen de verlatenste en miskendste vandaag de dag
de lyriek is.'41-Heerste in Nederland een vergelijkbare situatie 2

In een overzichtswerk over de gehele geschiedenis van de Nederlandse literatuur,

gepresenteerd in commentaren bij markante data, is als tekenende datum voor het

midden van de jaren twintig 11 mei 1925 gekozen, de dag waarop J.H. Leopold zestig

werd. En de commentator G.J. Dorleijn motiveert die keuze vanuit de opmerkelijke
omstandigheid, dat de roem van Leopoldin 1925-hetjaar tevens waarin hij stierf-bij
de jongeren een tot dan toe ongeevenaard toppunt bereikte; en dat niet alleen. 'Want

het  hoogtepunt  van de Leopold-waardering', aldus Dorleijn,  die zijn argumenten
vooral haalt uit het speciale aan Leopold gewijde nummer van De witte mierdat op 15

mei 192-5 verscheen en waarin Marsman dichtte:
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zoo' voormaals God een jonge wereld riep

(..) zoo deze Leopold,

die Cheops
0           schiep

-dithoogtepunt, zozegt Dorleijn dus,'vond plaats toen de modernenzelf in een soort

impasse zaten. Roel Houwink geeft dit al aan als hij zegt dat met Cheops'een bijkans

onbegrensd perspectief geopend wordt voor de formeele ontwikkeling onzer jongste
0          dichtkunst, die tusschen Bonset en Kloos nog zoo angstig bekneld zit'. Waarmee hij

bedoelde dat de moderne literatuur was vastgelopen tussen de ik-lyriek van Tachtig

enerzijds en het extreme experiment van Bonset/Van Doesburg anderzijds. Marsman,
zo vervolledigt Dorleijn het beeld van de impasse, 'heeft juist in 1925 verklaard zich

tegen 'alle modernisme-8-tort-et-A-travers' te verzetten en geconstateerd dat de ver-

               nieuwing is verwaaid. Hiermee trok hij ten strijde tegen de vormeloosheid waarop het

Duitse en het Vlaamse Expressionisme is uitgelopen. 'Potzie is geen dynamiet, maar

diamant' was toen zijn parool. Leopold was voorgegaan op de comfortabele tussenweg
tussen afgedane traditie en de onvruchtbare vernieuwing van het vormeloze vrije vers.

Leopoldspoezie mochtdan misschien noggeen diamant zijn, het vormde in iedergeval
/+4

            wei 'een klein trilkristal', zoals in zijn gedicht 'Regen' te lezen stond.

Het is opvallend dat juist op de beide concepties van het dichterschap waarvan
enerzijds Marsman, en anderzijds Leopold de belichamingen vormden Ter Braak een

decennium later in kronieken in Het Vaderland zijn kritische pijlen zou richten. De

constellatie, zoals door Dorleijn weergegeven, in de verhouding tussen jongeren en

  traditie midden jaren twintigis uitde aard van haar weergavezelf onvolledig. Zemoet,
als maar een segment van het sterrenstelsel waarin niet alleen over de soort poezie
maar ook over haar stand ten opzichte van het prozaische--om over die ten opzichte

van het goddelijke nog maar te zwijgen-het oordeel valt, en waarin over poezie en

proza als vormen van geestelijke activiteit en als vorm tout court het oordeel wordt
geveld, worden verruimd. Deels naar aanleiding van de nieuwedruk Uit 1922 van Kurt0 Pinthus' anthologie gaf Marsman tien jaar na verschijnen van Menschheitsdumme-
rung in een kort essay, Expressionisten getiteld-later opgenomen in Kort Geding-

zijn conclusies over de betekenis van het Expressionisme. Het vormt het wereld-

beschouwelijke raamwerk, waaruit zijn gevleugeld geworden stelling dat 'poezie geen
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dynamiet, maar diamant' is, eigenlijk stamt. Dat raamwerk juist verdient nadruk

omdat Marsman in deze nabeschouwing de lyrische eenzaamheidspool van het Ex-

pressionisme verwaarloost-dat door hem eerder nogal eenzijdig als het uitvloeisel

van eenenigszins vervaarlijk onoverzichtelijk voorgesteld'links-revolutionair, nauw-

keurig gezegd, humanistisch, democratisch, aktivistisch, communistisch, anarchis-         0
tisch'-het zijn allemaal de woorden van Marsman zelf-wereld- en levensbeschou-

welijk geheel wordt gezien. De enige aan het Expressionisme werkelijk contemporaine

filsoof, de schrijver van Geist der Utopie uit 1918-een 'erweiterte Fassung' is uit

1923-de filosoof Ernst Bloch schreef in een terugblik Der Expressionismus, jetzt

erblickt (1937): 'Een kunst die noch met de overgeleverde vormen noch vooral met het                 0

rondom gegevene akkoord ging, teisterde destijds de wereld met oorlog. Deze oorlog

had evenwel geen andere wapens dan penseel en tube, dan directe schreeuw, en zijn

slagveld was het linnen of het muzisch bedrukte papier. En de oorlogvoerende macht

bestond uit het pure subject, uit de emotionele nood en wildernis van het subject, dat
zich met zijn Laterna magica in een schijnbaar abstracte wereld projecteerde.'45 Deze            I

loutere subjectiviteit en deze eenzaamheid, die die van de stadsbewoners is die niets

meer van elkaar weten: de expressionist legt eenzaamheid bloot als algemeenheid,5

verwaarloost de voornaamste representant van het Expressionisme in Nederland om

des te meer, en des te negatiever het engagement ervan in de vooral vage betekenis van

dat woord te benadrukken. Marsman omschrijft het engagement als het moeten         
'vervallen van individualiteit' en hij treft daarin ongewild iets waars in het gehalte van

het Expressionisme zelf. De figuur van de expressionistische dichter vervloeit voor

hem, zelfs afgezet tegen het metafysisch bevlogen type van voordien; die figuur heeft

voor hem geen omtrekken.
De nabeschouwing, hoe eenzijdig ook, in het essay Expressionisten iS te belang-             

rijker omdat zij als nadere explicatie achteraf kan worden gelezen van wat Marsman in

het eerste manifest, dat hij als tijdschriftleider van De Vr#e Bladen in het januari-

nummer van de tweede jaargang-1925-van dat blad liet afdrukken, over de men-
malige situatie meende: '(..) het moment 192-5 wordt beheerscht door het gewordene,

het verleden. Dit is merkwaardig; voor zeven jaar bijvoorbeeld, om 1918 domineerde

het nieuwe; het explodeerde; het verwoei, daarna. Zeldzamen slechts hebben len        I
ogenblik. in dien tijd, de schoonheid kunnen verwerkelijken in een nieuwen inhoud.

Nii domineert, heroverend, het verleden. In den tijd; in den dichter.'4' Marsman, die

dus vier jaar later het verwaaiende, te efemere beeld van de schoonheid in het essay

246



over de Duitse Expressionisten zijn diagnostische contouren geeft, ontwerpt daarmee

echter in het negatieve niets minder dan de matrix waaruit juist in diezelfde tijd Ter

Braak in Het Carnaval der Burgersde moeilijkgrijpbare positiviteit van zijn dichter zal

laten opstaan.
0                      Over de expressionistische wereld- en levensbeschouwing schrij ft Marsman, dat

Zij

meer was dan een aesthetische reactie; zij was zelfs, welbewust, een
anti-aesthetische reactie; zij verwierp den ijlen, verheven dichter der

0 individualistische periode, zij was een sociaal en ethisch program aller-

eerst. Zij was als zoodanig product en mede-producent van de meer dan
oeconomische en cultureele wereldcrisis. De expressionisten bestreden
den verdoolden en/of anti-socialen dichter en mensch van v66r den

oorlog; zij eischten actief sociaal mede-leven; zij verfoeien het deinend

ontstijgen aan de driften van iederen dag; geen romantisme, geen
esoterische aristocratie; de dichter zij mensch onder menschen, profeet
en volksheld. Zijn individualiteit, zijn kleiner ik moet vervallen, en in
het mede-leven met het nieuwe sociale geheel, geboren uit de proletari-
sche klasse, hervindt hij zijn, en aller, wezenlijke persoonlijkheid, een

4Seenvoudig. saamhoorig menschzijn.

Natuurlijk is dit niet dezelfde als de dichter uit Het Carnaval der Burgers en in geen
enkel opzicht spreekt hier het laconisme van de schoonheidsleer uit het Ddmasque.
Marsmans kleine beschouwing zoekt haar scharnier juist in het onverenigbaar ver-
klaren van emfatisch beleden menselijkheid met poetische intensiteit: 'Het expressio-
nisme was centrifugaal: de mensch, het nieuwe, hervonden middelpunt van het heelal
van wereld en leven, stroomde zijn krachten en wezen uit naar alle dingen (..). De
mensch ('der Mensch in der Mitte!', zei Ludwig Rubiner, en'Wir sind', Franz Werfel),
nieuw, gezuiverd, herboren zou het centrum zijn van het kosmisch en cultureel bestel.

En ten slotte, zegt Pinthus, welke eigenschappen men de (gedichten der) expressionis-
ten onthouden kan, dhe niet: intensiteit.' Marsman ontkent die intensiteit, en als hij

dattoelicht zegthij daarvoor nog niet eens de resultaten van het Expressionisme in het
vizier te hoeven nemen, maar dat wat hij 'de scheppende mogelijkheid ervan' noemt:
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Die is uiterst gering; niet allereerst omdat het bewust politiek was (..).
Neen, maar de inhoud, deze inhoud en ideologie van het expressionis-
me was zoo verwoed en hardnekkig, zoo blindelings en bezeten hori-
zontaal en centrifugaal, dat alleen de samenballende, middenpuntzoe-
kende en loodrechtstijgende tegenkracht van een genie haar had kun-                0
nen temmen, omvormen, doorlichten. De kleineren bezweken eraan.

Intensiteit (van expressie, bij adequate intensiteit van emotie), die
inderdaad het kenmerk is van levende poezie, kdn zelfs het expressio-
nisme niet hebben, want het was, wat het wilde, nauwkeurig het tegen-
deel van intens: explosief. Poezie is geen dynamiet, maar diamant. De                0
dichter mag zijn wat hij wil, maar zonder bovennatuurlijke, boven- of

buitenmenschelijke sirenische aandoening, zooals het genoemd is, is
hij niets.49

De kernachtige maxime over de diamant die weI en het dynamiet dat geen poezie is,

heeft een oneigentijds geworden, hieratische omschrijving van het dichterlijke als
zetting. Het is een dichterlijkheid die zich in een onmisbare, maar betwijfelbaar en

denkbeeldig geworden rangorde boven alle horizontaliteit verheft. Wanneer Mars-
mans bundel kritisch proza Kort Geding, waarin deze tekst was opgenomen, in 1931 is

verschenen, schrij ft Ter Braak dan ook niet voor niets aan Du Perron-het zou op het
aangehaalde kunnen slaan: 'Ik las Marsman nog eens over; erstaan uitstekende dingen

in, maar mij hindert toch altijd dat zich-bruusk-retireeren achter het dichterschap,

uberhaupt de 'ik vermoed'-toon, die geen ander fond heeft dan zelfoverschatting.
Weshalve dan ook mijn anti-aesthetische aesthetica weer flink gevorderd is.'w Met dat
laatste wordt op Dtmasqu6 der Schoonheidvoomitgewezen dat bezig is te ontstaan op
het moment dat Ter Braak de in Kort Geding bijeengebrachte stukken herleest. Het is

niet de enige enterhaak die door Ter Braak vanuit daaraan contraire opvattingen over

de 'rang' van schoonheid en dichterschap naar de context van Marsmans beroemde

maxime wordt uitgeworpen. Het Expressionisme, waarvan Marsman spreekt als een
'zoo verwoed en hardnekkig, zoo blindelings en bezeten horizontaal en centrifugaal'
iets-: het keert verkort, maar ongeveer letterlijk terug als de lading van de karakteris-

tiek die Ter Braak in het nveede hoofdstuk van Politicus zonder Partij geeft van zijn
eerdere essayistische boek Het Carnaval der Burgers: 'Het is koppig-horizontaal,

omdat het alles samensnoert onder het aspect burger-dichter-carnaval en een besliste

248



breuk wil met een vroegere rangorde, die beurtelings aan imponerende kunstenaars en
'51imponerende intellectuelen het praedicaat 'hoger' verleende.

Men mist kortom misschien veel van de, voor de interpretatie ervan nodige dyna-
miek van Ter Braaks werk, als men niet-al was het maar onder een soms omgekeerd

0         voorteken«ategorieen uit de hoogtijdagen van het Expressionisme tot diep in zijn
bekendste geschriften ziet doorwerken; en tot vlak onder de oppervlakte van zijn
onbekendere vroegere werk hun Bakkerend schijnsel ziet. Wie daarop eenmaal ver-

dacht is, herkent bij momenten het gehalte van tal van zinswendingen, beelden,

standpuntkeuzes van Ter Braak als expressionistisch in een rechtstreekse zin. We keren
0              terug naar het sleuteljaar 1925: Ter Braak publiceert in Propria Cures van 7 februari de

korte prozatekst De Handelsreiziger, waarvan Henrik Scholte beweerd heeft dat de
slotzinnen ervan-'Thuis wacht hem de versleten fauteuil. En tevreden proeft hij een
oudezoen van zijn vrouw'-in die tijdal snel min of meerklassiek waren.m Hetzijn de

regels waarin de vale maar nogal geladen dromerij van de handelsreiziger, die per trein

0             'in de voornacht (..)langs de strakke treinpaden' huiswaarts kerend halverwege de reis
in zijn coup6 gezelschap van een meisje hadgekregen, weer bij de realiteit uitkomt. Het
staccato van de zinnen waarin de dromerij, een paar alinea's eerder, was beschreven,

klonk al naar het einde van een illusie:

Zij staart naar buiten en weet nauwelijks zijn aanwezigheid. Misschien

heeft zij een schoonleven, wantin het zwarte glas glimlachtzij naareen
beeld. Haar handen rusten zonder wil.

Met zijn blik heeft hij haar aangevallen. Onder zijn achteloze hand
loert hij plotseling naar de vrouw Zij is een buit voor de nacht. Vroeger
in een schamel lokaaltreintje, toen hij in sigaren reisde, moet hij haar
gezien hebben. Nu is zij teruggekeerd tot hem, weerloos.51

Ter Braak ondertekende het stukje met K.B., dat voor zijn pseudoniem Kurt Brennema

staat; het is er een uit de vele die hij in Propria Cures bezigde. Een ander, naast Scissor,
Priktol, Murena-is Baron zur Waste; het had de naar vervallen adel klinkende naam

0           van een personage uit een vroeg-expressionistisch drama van Wedekind kunnen zijn.

Het is net als Scissor, dat van 'scindere'-openscheuren, splitsen-is afgeleid, ook een

vertaling van zijn eigen achternaam.

In een jaarkroniek over het toneel- en filmseizoen dat in augustus 1925 afliep prijst
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hij Das Wadisligurenkabinett als de vanwege zijn expressionistische karakter beste

film van her jaar en de rol van Conrad Veidt daarin als Tsaar Iwan noemt hij de beste

filmactie tegen de onder de Amsterdamse studenten gangbare opinie in die Fritz Langs
Nibelungen prefereerden: 'Ik ben echter geneigd, op grond van het verschil tussen

'realistische' en 'expressionistische' films (..) aan de laatste groep de grootste mogelijk-
heid voor een verdere ontwikkeling toe te kennen. De NibeJungen was meer een

majestueus eindpunt, een tot het uiterste gestyleerde vervolmaking van realistische

motieven, waarin het spel uiteraard zeer sober en 'legendarisch' moest worden gehou-
den; hetspel diendebijna uitsluitendhetpicturale, wat nooitde roeping van defilm kan

zijn. Het Wachsfigurenkabinettgaf, schoner dan ikooitza& magistrale Almdramatiek.                0

(..} Conradt Veidt als Tsaar Iwan blijft voor mij de beste filmactie, die ik in dit seizoen

zag; dit was een volkomen begrijpen, een geheel meesterzijn van het wezen der

filmkunst.'1+ Niet onwezenlijk dat het hier, als later bij het Marionettentheater, de

kermisachtige variete-sfeer is, waarin Ter Braaks scherpste herkenning plaatsvindt. In
het scenario huurt de baas van het wassenbeelden-spul op de kermis een verarmde         0
dichter in, die verhalen moet schrijven over en voor zijn wassen figuren; in trance

rakendbij deaanblik van die figurenschrij fthij deepisodes over Harun al-Rashid, Iwan
de Verschrikkelijke en Jack the Ripper die de filmbezoeker meteen in een expressionis-

tisch decor op het scherm ziet."

Dank zij het medium van de film overwinteren beginselen van het Expressionisme,                   
nadat het als stijlbeginsel in literatuur en beeldende kunst heeft afgedaan, soms
ondanks zichzelf in de esthetiek van de jonge Ter Braak. De 'onverwachte minuut'
midden in het Nibelungen-epos waarin Kriemhilde droomt, zal haar poetica-'een
korte vreugde, maar te intenser omdat de omgeving verdord is en verbleekt"b-a fstaan

aan het voor die esthetiek centrale hoofdstuk Het Carnaval der Dichters: daar waar de

abstracte mechanica van de burgerlijke alledaagsheid voor een moment wordt gesus-

pendeerd en geschorst.
In het laatste stuk dat Ter Braak als student op 27 juni 1927 in Propria Cures

publiceert-twee dagen tevoren was de Filmliga gesticht-haalt hij, met het verbod op

publieke vertoning van de film De Moeder als verre aanleiding het oneigentijdse
cultuuridee over de hekel van de 'legioenen van kamerleden, gemeenteraadsleden,
leden van gezondheidscommissies en oranje verenigingen (..), de verdienstelijke hel-
den van Lutjebroek en Grootegast, toekomstige ridders van een kleine orde, de steun-

pilaren der maatschappij, de getapte broeders van de Grote Socitteit in een klein
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provinciegat, met ofzonder religie, trouw aan de publiekeopinie en de hogehoed.... die
dan ook, uit pure welwillendheid ('wij zijn toch gestudeerde mensen!') nog wel eens,

en passant, een genaclig oordeel willen laten horen over de dwazen, die niet gereusseerd

zijn als zij en de onmaatschappelijke cultuurproblemen zo hoog hadden gesteld, dat zij
0 eeuwig tegen de lamp liepen.' Vanuit het idee dat iedere tijd moet zoeken 'naar een

eigen vorm, naar een 'zeitgemdRe' belichaming van zijn gevoelswereld', is er voor Ter
Braak

niets komischer dan de beleefd verborgen minachting van dit type
0 'gestudeerde mensen'  voor een nieuw cultuursymbool.  De  film....

maar Goethe en Schiller schreven geen filmscenario's ! Het expressio-
nisme.... maar Maris schilderde impressionistisch! S7

Maar dat is de film. Er bestaat uit hetzelfde, eerder als sleuteljaar genomen 1925 geen

beeld dat verblindender en rechtstreekser uit de werkplaats van het Expressionisme

lijkt te stralen dan het beeld van, bij Ter Braak, in een heel andere context en onverhuld

pathetisch, de mens: 'de mens, zoals hij overwint: triomf roepend in een verlaten vlakte

tegen de genadige hemel'. Het is het beeld waarmee het eind 1925-het is zijn debuut

in de grote literatuur-in De Vr#e Bladen gepubliceerde eerste echte essay van Ter
Braak, dat over DBr Mouw-Adwaita, eindigde. Het beeld volgt hier in de samenhang

waarin het bij Ter Braak staat; de dichter Leopold ontbreekt daarin als vergelijkings-
punt niet:

(..) In het woord, in het beeld, wordt het onzegbare gezegd en be-
trekkelijk gemaakt. Het wordt opgeheven uit de stroom en vastgelegd,
het wordt veroverd, geannexeerd, maar ook ontheiligd. Het wordt
gedoemd tot de tragiek van alles, wat betrekkelijk is.

Daarom is Adwaita eenzaam gebleven, hij, de zelfverzekerde. De
wereld om hem heen heeft voor zijn laatste levenswerk, zijn verzen,

nauwelijks aandacht gehad. Terwijl zijn philosophie ongelezen is ge-
D                      bleven, zijn de ijle strophen van een Leopold, de vormschuwe hunkering

van een Roland Holst, aan zijn ruwe en bewuste poazie voorbijgegaan.
Brahman geeft de mens, zoals hij overwint: triomf roepend in een

verlaten vlakte tegen de genadige hemel.58
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Het laatste beeld, expressionistisch tot in alle vezels, een beeld van verzoening en van

huiveringwekkendheid tegelijk, heeft een misschien niet toevallige verwantschap met
een van die centrale passages bij Kafka, die-zoals Adorno gezegd heeft-zich laten

lezen 'als waren ze letter voor letter overgeschreven van expressionistische schilderij-
en die geschilderd hadden moeten worden.'59 Op de laatste bladzij van Der ProzeE           O
vallen Josef Kg blikken 'op de laatste verdieping van het aan de steengroeve grenzende

huis. Zoals een licht opflitst zo vlogen de vleugels van een venster daar opeens open,

een mens, zwaken slankinde verteen hoogte, boogzich meteen ruk ver naarbuiten en

strekte zijn armen nog verder uit. Wie was het? Een vriend? Een goed mens?'w

De terminologie in haar geheel waarbinnen Ter Braak in het voor een drieentwin-               0

tigjarige-het moet gezegd, ook al klinkt het bijna te neerbuigend-verbijsterend

inzichtrijke essay Dat ben jij de antinomische verhouding tussen het agnostisch den-

ken van D  Mouw en het mystieke dichten van zijn heteroniem Adwaita vangt, heeft

juist door de spanningsboog waarin zede extremen samenbindt een expressionistische

inslag:                                                                                     0

In deze verhouding ligt het ganse geheim der persoonlijkheid gegeven:

haar zel fvernietigingsdrift in de strijd met het verterende denken, haar
leefdrift in de roes der poezie, haar alle uitingen bindende samenhang.
Het aristotelisch weten naast een apocalyptische visie, de ongenadige,                I
alles vergruizelende spot naast een mild, kinderlijk-zuiver menselijk-
heidsgevoel, het scherpe critische vermogen van het verstand naast een

onaangetast vlammend pathos: het zijn slechts zovele beelden van de

tne mens (.-).61

Er was een expressionistisch en tijdsgebonden waarheidsidee voor nodig om de bijzon-

derheid in te zien van een schrijversgestalte in wiens leven solipsisme van het denken

en dichtende verbondenheid met de Kosmos elkaar niet hadden uitgesloten. 'Het
solipsisme is onder de philosofische theorieen Asschepoester; haar zusters gaan naar

Schopenhauer's pagode ofnaar Hegel's dom', had DdrMouwin HetabsoluutIdealisme

geschreven, in zijn lange diatribe tegen Bolland, die ook een kritiek vormde op de

herrijzenis van Hegel in onzorgvuldig Nederlands.': [*r Mouw wilde, zoals Ter Braak

het in Dat ben jij parafraseert, 'het solipsisme zijn rechten hergeven, aantonen dat

Bollandzich inzijn afrekening met deze'assepoester' vergisthad (..). Dedenker voelde
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zich teruggedrongen binnen het gebied van zijn zielseenzaamheid, tegen de inturtieve

drang naar wereldomvatting in: maar de eerlijkheid gebood, zich op de eenzame post te
handhaven. Slechts in het visioen, in de ongesluierde blik, die geen begripmatigheid
huichelt, maar in onstuimige stormloop de kosmos verovert, mocht alle beperking

         vergaan en plaats maken voor een extatisch Godsgevoel, een keizerlijk 'Me Deum
Laudo'; slechts hier mocht de moeizame, onder het begrip gebogen zoeker de zelf-
bewuste dirigent worden van de wonderlijke planetenbanen en de kostbare symphonie
van kwatrijnen en terzinen, het sonnet.'63 De zelfherkenning in [)2r Mouw mott een
iets omvattender strekking hebben gehad dan die Ter Braak er later in het titel- en

                 inleidingsessay uit Afscheid van Domineeslandaan toeschreef:'Metde studie over Dlr

Mouw-Adwaita, de wijsgeer-dichter van het gewone woord bij uitstek, begint, naar
mijn mening, ook mijn eigen campagne voor het gewone woord: het woord, dat zo
direct en onbeschaamd mogelijk'voor zijn waarheid uitkomt'.4+ Het gewone woord is
in deze bewoordingen bijna td gewoon geworden; daar waar het gewone als thema in

                    het essay Dat ben jij aan de orde kwam, schreef Ter Braak over Adwaita's poazie   'zij

koos het prozarsche, het ordinaire, het wetenschappelijke, en vulde het met een pathos,
'63dat als een bizarre, harde kleur uit een jargon van vaktermen sloeg.

'Pathos', in dit laatste citaat tot in de textuur ervan met de vlammendheid van een

expressionistische verfstreek aangebracht, en 'passie': dat zijn vanaf de eerste grote
essayistischeschrij fproeven van een dan drieentwintigjarige Ter Braak desleutelwoor-

               den. Het blijken als sleutelwoorden ook de kiezelsteentjes die hij als een tweede Klein

Duimpje wilde meesmokkelen om ze onherkenbaar-herkenbaar, als de eigen merk-
puntjes, uit te strooien tot in het hart van het bos waarheen de Reus van de Middel-
maa»en van het gewone-hem en iedereen wilde en nog altijd wil ontvoeren. Het

'gewone' is de andere, de aantrekkender pool. Het gewone is'Ik' niet, maar'Wij', het
algemene waaruit 'Ik' zijn brandstof van de zelfrealisering haalt, en waarin het zich

tevens verliest.-Zoveel is waar over het'gewone woord', waarvan Ter Braak dus later,

kort na zijn kennismaking met Du Perron. zegt dat hij al in her Dh Mouw-essay Dat
ben jij zijn campagne ten faveure ervan zou zijn gestart, dat in de polariteit tussen

passie engemeenschappelijkheid de balanssteeds doorslaan moet naarhet laatste. 'Het
I woord', zostaat erin hetongeveeranderhalfjaarna Dat ben j»-datin De Vr#e Bladen

verscheen-in het essay 'Ondergang'-verschenen in de afleveringen 3 en 4 van de

jaargang 1927 van De Stem-'het woord geeft het aanschouwelijk beeld. Als wan-

ordelijk passiewoord of verzoenend, normaal verkeerswoord is het vervloeking en
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heimwee, of noodzakelijke mededeling, pseudo-gemeenschap; het heeft geen groter
belang dan dit: uiting en verstaanbaarheid te zijn.'66

De hang naar die verstaanbaarheid is, hoewel hier al in een gebroken, aan twijfel

onderhevige vorm geformuleerd, geen andere dan die wichelroede-achtige aftasting
van de expressionistische gemeenschapscategorie van het 'Wir sind'-van het "Wij'
zijn' dat de dichterlijke aanhef van Het Carnaval der Burgers vormt. Maar die alle
pathetische gemeenschapszwendel met zijn tussen aanhalingstekens gezette 'wij' ook

anti-expressionistisch doorbreekt. Dieaanhef luidt voluit, enmet zijnincantatie van de

gehele varieteit aan connotaties die het voornaamwoord'wij' in zich draagt behoort hij
tot het dichterlijkste en ook soepelste proza dat de nu bijna afgelopen eeuw opleverde;

hij lijkterzelfs, in een retrospectief vanuit het nu, de quintessens van samen te vatten:

'Wij'  zijn het slachto ffer  van het hulpeloze  'Ik';  'wij'  zijn de koude

verstening en de warme illusie van 'ik'. Daarom is het credo van deze

regels geboren tussen de verstening en de illusie, geboren als a fkeervan                            0

'wij' en als liefde tot 'Wij'.

'Wij' is deallerleegste titel van deze eeuw: de pluralis majestatis van
de journalist, die niemand kent, en wiens mening niet gevraagd wordt.

Maar'wij' is ookde vloot van snelle, gehoorzame zeiljachten, diesamen

buigen onder dezelfde windvlagen. 'Wij' is de angst van een kind, dat
des nachts in een ongewoon uur ontwaakt en door de eerste gedachte
aan de dood wordt bevangen; dan is de enige troost de gedachte aan de

velen, de anderen. 'Wij' ook verwaarloosden na de vrede van Utrecht
onze barri resteden.

'Wij' dansen, allen, op hetcarnaval, en 'wij' hebben, allen, daarna de

kater; dan denken 'wij', dat met ons 'de nieuwe mens' is gekomen of
komen zal. 'Wij' is ons eerste en laatste gebaar van tederheid, en 'wij'
betalen belasting.

'Wij' is onze kerker, 'wij' bestendigen ons in onze kinderen; 'wij' is
onze vrijheiden onze vaartnaardehorizon.'Wij': duldeloze

verenging.                       'Wij': magische verruiming. 'Wij': ieder heeft twee armen, twee ogen,

66n neus. o eindeloze herhaling. 'Wij': geen is verstoken van een

verlangen naar de gemeenschap der heiligen.
Wij zijn burgers. Wij zouden dichters willen zijn. 'Wij' is de alge-
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meenste formule voor het bijeenwonen der kudden. 'Wij' is het diepst
en weemoedigst uitzien naar opgaan en versmelten. 'Wij' zijn de on-
verbiddelijke grenzen en het verzet tegen alle grenzen.

Zonder 'wij' geen phrasen en geen sonnetten. Zonder 'wij' geen
0                   oorlogen en geen apostelen. Bij 'wij' bestaat de wereld en door'wij' wil

zij voortdurend vergaan.67

'Ich bin. Wir sind': zo was ook de aanhef geweest van de tweede versie,  uit 1923, van

Blochs Geist der Utopie. 'Was wir sind, wissen wir nicht', zo staat verderop in dit naast

0           Spenglers Der Untergang des Abendlandes enige grote ftlosofische werk dat de geest

van het Expressionisme ademt; en Bloch vervolgt daar: 'wir sind noch unruhig und leer

unduns selber versteckt gehalten.'68 Hetopeningsfragment van Geistder Utopie--met

de titel 'Doel'; in het Duits heette het 'Absicht'-verscheen vertaald in het eerste

nummer van de eerste jaargang, in januari 1927, van de door Arthur Muller Lehning

            geleide Internationale Revue i10, waarvan Ter Braak medewerker was. Hij schreef in

hetzelfde nummer over Pantserkruiser Potemkin. De aanhef van Geistder Utopieluidt
in de in i10 afgedrukte vertaling-het is her begin van de tweede versie uit 1923-en
Ter Braak zal deze tekst zeker gelezen hebben:

Ik ben. Wij zijn.
Dat is voldoende. Nu kunnen wij beginnen. In onze handen ligt het

leven. In zichzelf is het sedert lang leeg geworden. Het wankelt zinne-

loos heen en weer; maar wij staan vast, en daarom willen wij het door
ons een wapen geven en een doel.

Aan de hand van de categorie van het 'wij zijn' ontdekt Ter Braak vijf jaar na het
officiale einde van het Expressionisme zijn eigen uitdrukkingsmogelijkheid. Maar

vooral als datgene wat in dat 'wij' niet opgaat.
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8

HET INTERREGNUM VAN CARNAVAL

CARRUS NAVALIS OF CARNE VALE

'WIT DROMEN PARADITS en handelen fabriek'. Zo luidt het aan zijn eigen nooit

gepubliceerde essaybundel Tyrtaeus ontleende motto dat de buitengewoon eigen-         0
zinnige wetenschapsman Florens Christian Rang, jurist, theoloog en-christelijke-
mentor van Walter Benjamin (voor wie hij het 'wahre Deutschtum' representeerde'),
meegaf aan een merkwaardige studie met de titel Historische Psychologie des Karne-
vajs. De eerste versie daarvan reikt terug tot het jaar 1909; ze ontstond als manuscript
ten behoeve van een voordracht gehouden voor de 'Wiener Soziologische Gesell-        I
schaft'. Hugo von Hofmannsthal moet zich onder de toehoorders hebben bevonden.

Benjamin, die Florens Christian Rang na diens dood op zestigjarige leeftijd zou geden-
ken als de eigenlijke lezer waarop zijn Ursprung des deutschen Trauerspie/s bij ver-
schijnen zou kunnen hebben gerekend2-Rang sterft op 7 oktober 1924 in de kliniek
Hohemark in het Taunusgebergte-koesterde eerder, in 1921, het plan een sterk       I
omgewerkte versie van de studie van Rang over de verre theologische en cultische

oorsprongen van het carnavalsfeest op te nemen in het eerste nummer van het door
hem geredigeerde tijdschrift Ange/us Novus. Maar behalve een tekst van Benjamin die
veelbelovend luidde Ankundigung der Zeitschrift: Angelus Novus is op deze aan-

kondiging wegens geldgebrek bij de uitgever niets gevolgd. Benjamin bewaarde het

idee voor het tijdschrift als iets kostbaars in gedachten: 'Dit niet geschreven tijdschrift
zou me niet werkelijker en liever kunnen zijn, wanneer het voorhanden was', schreef

hij op 14 oktober 1922 aan Rang.3

De gedeeltelijke congenialiteit tussen Benjamin en Rang, zich concretiserend in

een theorie over het tragische, in een 'nieuwe tragedietheorie',4 heeft een letterlijke

neerslag in een korte, theoretisch verstrekkende aantekening in Rangs persoonlijke
notitieboek onder het opschrift Agon und Theater. Het is een aantekening-Rang
dicteerde-in het handschrift van Walter Benjamin, en in dat notitieboek opgetekend
waarschijnlijk op grond van gesprekken tijdens een bezoek van de laatste aan Rang in
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Braunfels. Vermoedelijk in april 1922-want een aantekening elders, in het dagboek

van Rang, vermeldt onder 24 april 1922: 'Benjamins'.5 De compacte tekst Agon und

Theater poneert tegenover de geslotenheid van het lot de agonale mogelijkheid dit te

ontlopen. Daarin is bij Rang het beeld geimpliceerd van een overgang tussen een

0            wedkamp in het lopen (Wetdaufen), dat van ontkomen aan het offer stamt, en een in

hetspreken in dialoog ( Wettreden), oorspronkelijkeen redetwisten metde godheid. De

agonale loop, nog in het theater juridisch van vorm-ldacht, aanklacht-'snijdt het
amfitheater van de in tijd om het even hoe lange wedloop in twedn en stelt aan de

ruimtelijke sk2n8 haar grens'.6 Een hedendaags commentaar op Rangs tekst zegt: De

0        cirkelbeweging in de kosmos die wordt nagetrokken in de cirkelbeweging van het
slachtoffer rond het altaar 'wordt doorsneden door de diameter, de diagonaal van de
rechte lijn, het pad van het willende tragische subjea dat een middel heeft gevonden

om uit de cirkel uit te breken.';

Wanneer, een kleine twee jaar later Ursprung des deutschen Trauerspiels, dat de
jaren 1924-25 als tijd van ontstaan heeft, aan het beginpunt is van het proces van zijn

definitieve neerslag op schrift, vraagt Benjamin aan Rang-in januari 1924-m
nadere theoretische toelichtingen en verduidelijkingen. Hij vraagt onder meer 'welke
bewijzen er behalve het woord protagonist aan te geven zijn voor een afleiding van de

tragedie uit de agon:s De toelichtingen en verduidelijkingen zijn per kerende post

rijkelijk gevolgd, in een lange, maar verloren gegane antwoordbrief van Rang, ge-
              schreven op 28 januari 1924. Ze zijn gedeeltelijk in de vorm van een afschrift ervan in

het dagboek van Rang bewaard gebleven. Daaruit in deze context het volgende citaat:

Bewijzen voor de afleiding van de tragedie uit de agon bezit ik in de zin

van literatuurnotities geen. Maar behalve het woord (prot) agonist
*             maak ik je attent op de Thespis-wagen, de car naval, die de hemelse

wenteling der gesternten achterna rijdt, echter niet tijdens de vaste

(astrologische) ordening, maar (in de tijd van omschakeling [Schaltzeit
MVN]) tijdens haar uiteenvallen zodanig, dat hier de extase vanuit de

angst zich naar voren dringen kan; het vrije woord (dictamen) de wet
0               afschaffen kan; de nieuwe god (Dionysos) de oude goden overwinnen

kan. Ik verwijs daarvoor naar mijn Carnavals-opstel. De tragedie is de

breuk van de astrologie en aldus het ontkomen uit de sterrenloop-
beschikking:
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*
Benjamin moet rond 1920 met Rang hebben kennisgemaakt door tuSSenkomst van

Erich Gutkind. Het is in dit verband wonderlijk te kunnen noteren, dat de utopistische
filosoof Erich Gutkind de voor Benjamin later zo gewichtige gesprekspartner Rang
onder meer kende uit de zogeheten 'Forte-Kreis', genoemd naar de toekomstige plaats
van oprichting Forte dei Marmi en waarvan de voorlopige vorming in het voorjaar van                  
1914 gericht was op hetafwenden van dedreigend op handen zijnde oorlog. Naastdeze

beide genoemden waren van de 'Forte-Kreis' lid: Martin Buber, Gustav Landauer, de

dichter-expressionist Theodor DJubler, de Nederlandse literator Henri Borel-voor-

ganger van Ter Braak als redacteur letteren bij Het Vaderland-de Zweedse psychoa-
nalyticus Poul Bjerre, en tenslotte--als initiator van de kring-Frederik van Eeden.w
Wanneer de oorlog uitbreekt, valt de 'Forte-Kreis' bijna onmiddellijk uiteen. De

Historische Psychologie des Karnevals verscheen uiteindelijk postuum in het tweede

nummer van het door Martin Buber uitgegeven tijdschrift Die Kreatur, dat het jaartal

1927/28 draagt; dus onmiddellijk voordat Het CarnavaJ der Burgers werd geschreven.

Diepgaand beinvloed werd Rang door de lectuur van Nietzsches Die Geburt der
Tragodie en door de theorieen van de Cambridge-etn01008 James Frazer, in wiens The

Golden Bough het voorhistorische spoor terug van seizoensgebonden feesten wordt
gevolgd tot aan hun herkomst uit de incongruentie tussen zonne- en maanjaar. De

zelfherkenning van de dominee Rang in Nietzsche, omstreeks het voorjaar van 1904,

toen hij 'als een nessushemd' de priesterrok van zich afrukte, heeft dezelfde scherpte

als die van Ter Braak ruim een kwart eeuw later. 'Ik las niet, ik dronk als iemand die

dorst heeft. Ik las niet Nietzsche, ik las mijzelf', zo staat er in de autobiografische
verwoording te lezen die Rang aan de sensatie van zijn Nietzsche-lectuur heeft ge-

wijd. 11

Dat hier aan Florens Christian Rang herinnerd wordt heeft geen biografische reden,

maar een verborgenere. De speculaties over de verre cultische oorsprong van het

carnavalsfeest in de Historische Psychologie des Karnevals van Rang leveren immers

elementen op die mogelijk de geheimzinnige opbouw en de teneur van Ter Braaks Het

Carnaval der Burgers kunnen verhelderen. Niet het wezenlijkste aan Rangs recon-
structie van de verre oorsprong van carnaval, maar al wel richtingwijzend is de-
volgens Rang waarschijnlijk al evenzeer onjuiste-afleiding van het woord carnaval

zelf niet langer uit het volksetymologische came vale! ('vlees,  vaarwel!')  of  cami

levamen ('verlichting des vlses'), maar uit het beeld en de realiteit van een carnavalof

258



carrus--ook wel currus-navalis, een scheepswagen.11 Ook Julio Caro Baroja gaat in

zijn cultuurhistorische monografe El Carnaval van de relatieve onjuistheid uit van een
afeiding uit carrus/currus navalis, maar releveert wel de populariteit juist van deze

etymologie in de tweede helft van de negentiende eeuw, onder meer bij Jacob Burck-

0             hardt. In de Romeinse keizertijd werd op 5 maart het feest van Isis gevierd, waarbij

vermommingen in zwang waren en een schip-Isidis Navigium-werd meegevoerd,
waarvan Apuleius in zijn Metamorfosen een gedetailleerde beschrijving heeft gege-
ven. In zijn beroemde Die Kultur der Renaissance in Italien heeft Burckhardt het
voorkomen van talloze scheepswagens tijdens carnaval gedurende de veertiende en de

            vijftiende eeuw in Italic geinterpreteerd als het glorieuze restant van deze Isis-fees-

ten.13 Ook het narrenschip uit 1494 van de Straatsburgse dichter Sebastian Brant vaart

in deze overlevering mee.14_Walter Benjamin heeft de afteiding van 'carnaval' uit
carne valel een huisbakken monniksetymologie genoemd. In de Frankfurter Zeitung
van 24 maart 1935 publiceerde hij onderhetpseudoniem Detlef Holz een novellistische

bijdrage met de titel Gesprdch Ober dem Corso. Ze is als een laat tribuut aan Florens

Christian Rang te lezen. Met min of meer toevallig ontmoete oude bekenden, slaat de

'ik' uit het verhaal in Nice, op carnavalsdinsdag, vanuit het caf6 op de eerste verdieping
van het Casino Municipal, het carnavalscorso gade. Wanneer het gesprek op wezen en

herkomst van de carnavalswagens komt, schiet hem het bestaan van een recentelijk

antiquarisch verworven boekwerkje Der Wagen und seine Wand/ungen im Laufe der

Zeiten te binnen, dat sindsdien van hem onafscheidelijk geworden is:

Alle soorten van wagens en voertuigen stonden daar afgebeeld, en in
een aanhangsel zelfs de scheepswagen-de carrus navahs, waarvan
velen de herkomst van het omstreden woord 'carnaval' afteiden. Dat

0                     moet vast serieuzer worden genomen dan de huisbakken monniksety-
mologie, die in het woord een toespeling op de vastentijd zag, en het las
als 'carne vale/' vlees, vaarwel! Later, toen men deze zaken nauw-

gezetter bekeek, herinnerde men zich het oude gebruik om de bootjes,
eer men die na de winterse stormen opnieuw te water liet, in feestelijke

* ommegangen opnieuw te wijden, en zo kwam men op de Latijnse

scheepswagen.
15
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De op een volledig gekerstende volksetymologie van het came valel gebaseerde Ver-
dediging van Carnaval die Anton van Duinkerken in 1928 neerschreef-tussen Rang

en TerBraakin-misten verdonkeremaantde hachelijkheid van debreukpunten in het

reguliere verloop van de geschiedenis, waarvan die beiden nog wel uitgaan en die zij
minstensin hun uitbeelding van carnaval nog weerspiegelen. Maar de zo nadrukkelijke

'verdediging van Carnaval', zoals in deze apologie door Van Duinkerken opgetekend en
waarin niets rest dan de vooraf al besliste 'Strijd van Stof en Geest'-zo heet het
centrale hoo fdstuk-is de verdediging van iets anders. Ze ontkent het springende punt,
de met cyclisch geweld terugkerende onzekerheid over de 'afloop': 'De Kerk heeft

Carnaval erkend als een erkentenis des vleses, waaraan de mens telkens opnieuw         I
vaarwelzal moeten zeggen om het behoud van de geest. Ons is het vlees niet vreemd en

allerminst vijandig, wij weten dat het vlees verrijzen zal en verheerlikt worden. Maar

het is ondergeschikt aan de geest en op de dagen, waarop het gevierd wordt en

verschijnt als ware het autonoom, verlochent het zich in het masker. (..) Het kristelike

Carnaval is een orgie, maar een orgie van de zegepralende geest, die zijn gezel, het lij f,                1
een vrolik feest ten a fscheid biedt, verzekerd, dat dit scheiden niet voor eeuwig is.'16 De

zekerheid bij Van Duinkerken omtrent deze a floop zal Ter Braak een leven lang als een
tekort aan twij fel, aan 'agonie'. aan persoonlijke beleving hinderen.1;

Rang daarentegen gaat ervan uit, dat de viering van carnaval letterlijk aan een

onzekere, breekbare 'constellatie' boven onze hoofden, boven de hoofden van onze          g
Babylonische voorouders ontspring»aan een hachelijke stellaire omschakeling.

'Naar het moederland van onze religie, naar Chaldaea, moeten wij ons door de orienta-

listen laten leiden. om de oorsprong van dit feest te ontdekken. Naar het ochtend-

krieken van de historische cultuur. Niet ver van Bab-ilu, de'Poort van God', maar lang

voordat de stad Babylon de voorstad van Mesopotamie werd, eerder in de buurt van

3000 dan van 2000 voor onze jaartelling, in een van de oudste inscripties ter aarde die

tot ons gekomen zijn, maakt de patesi (d.i. de priesterlijke leenvorst) Gudea van

Larasch (het tegenwoordige Tell-loh) melding van een festijn, waarbij de dienstmaagd

de plaats van de vrouw innam, de slaa f in de rang van heer rondstapte (..) 'en de
machthebber even laag kwam als de gewone man'. Anderzijds: hoeveel tijdsspannes

we het feest zelf nog als van vroeger datum dan zijn eerste vermelding zouden kunnen

inschatten-bij de zogeheten natuurvolken is het nog niet te vinden; hun maskers,

dansen, spelen voeren geen omgekeerde wereld op.'t, Maar dat dit oudste carnaval, net

als het latere met zijn 'spotvorsten en spotrijken'19 zijn ostentatieve inhoud had in een
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omkering van hierarchieen, raakt nog niet functie en oogmerk ervan; Van Duinkerken

rekent het Ter Braak zelfs min of meer aan, dat 'Het Carnaval der Burgers (..) van de

aanvang af geen rekening houdt met het ouderwetse standsbegrip, doch (..) hiervoor
een nieuwerwets onderscheid in de plaats stelt, zevenmaal erger dan het eerste was.

0            Het verschil tussen hogere en lagere standen verviel voor een verschil tussen dichters

en burgers-met dien verstande echter, dat een onderlinge communicatie van de

tegendelen geoorloofd blijft, zoalsin het verleden de mindere man het hogere beginsel

in zich droeg.we-Maar in de nieuwerwetsere tegenstelling tussen 'dichters' en 'bur-

gers' bij Ter Braak, wordt de proef op de som van een andere, oudere inversie dan die

0        van de standenmaatschappij genomen, namelijk van een inversie van de versteende

door de vervulde tijd.

Op het carnaval, de tijd van 6lan en blindheid voor herhaling, volgen de
monotone vasten; carnaval en vasten verhouden zich als illusie en

verstening.
Carnaval: moment, roes, droom, verbeelding... 'wij'.
Vasten: herhaling, voorschrift, ontwaken, conventie... 'wij'.'1

Boven de beginbladzijden van Het CarnavaJ der Burgers is als het ware een Babyloni-

sche sterrenhemel uitgespaard. Het neoplatonisme wist nog, zegt Rang, dat het Ro-
meinse carnavaleen Babylonisch-religieuze oorsprong had. In hetgeschrift Saturnalia

van Macrobius, fervent aanhanger van de neoplatoonse filosofe uit het einde van de

vierde eeuw na Christus, besluiten zijn tijdgenoot-filosofen de drie opeenvolgende

dagen van het saturnalische narrenfeest niet 'zoals de meesten, met het dambord of

met pionnen door te brengen', evenmin met'drinkbekers en overvloedige maaltijden',
*          maar met 'geleerde gesprekken'.11 Gesprekken over kwesties de kalender betreffende,

over astronomie, over legendarische overleveringen. Het meest actief betoont zich

daarbij, aldus Rang letterlijk:

de ook verder uit de geschiedenis bekende Vettius Agorius Praetexta-

tus; zoals zijn grafschrift zegt: augur pontifex Vestae, pontifex Solis,
quindecemvil; curialis Herculis, sacratus Libero et Eleusiniis, hie-

rophanta, neocorus, tauroboliatus, pater patrum: als er iemand van de
religieuze geheime traditie weet moest hebben, was hij het wel. Voor
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hem is Carnaval een feest van de sterrenreligie. Haar nieuwjaarsfeest:
waarop de nieuwe kalender uitkwam en de constellatie zich voor een
jaar veranderde. Deze verandering van de positie der hemelse machten
is het die zich weerspiegelt in een verandering van de aardse: in de

carnavaleske rollenverwisseling.23

De titel 'tauroboliatus' wijst op de ingevoerdheid van deze Vettius Agorius in de

Mithra-mysteri8n.'+ Nietom welke voorlogischeontketening van anti-rede dan ookin
het licht te stellen, laat staan aan te prijzen, herinnert Florens Christian Rang zo

nadrukkelijk aan deze Babylonische ontstaansgeschiedenis, maar juist vanwege de         0
hechte vervlechting van dit vroege ontstaan met beginnende Logos. Die Logos treedt in

zijn eerste gedaante op als astrologie, als Astrologos:

Wat de hemel beveelt, heeft op aarde te geschieden:-in deze categori-
sche imperatief mondt de praktische rede uit tijdens haar eerste, de
heteronome periode waarin zij tot heerschappij kwam. Want de Logos

begon zijn zegetocht als Astrologos; de astrale religie, die het Carnaval
in het leven geroepen heeft, is de rede-religie, de religie van de ordening
door de rede. (..) Terwijl rondzwervende stammen slechts rondzwer-
vende voorstellingen met zich dragen van datgene wat niet tot het eerst

nodige leven behoort, heeft de standvastigheid van het denken dat zich

gevestigd heeft de vlucht van de verschijnselen totkosmos vastgedacht.
Heeft hemel en aarde, de ster en de mens, heeft elk ding in een verband

gedacht. (..) Laten we met bewondering vervuld raken voor de gedach-

tentoren van Babel, voor deze dwangburcht van een methodisering van

de wereld, voor de despotie van de wetmatigheid, waarin het denken dat                     I
de wereld op orde dacht, zich aan de Wil tot ordening gehoorzaam

ondergeschikt maakte, z6 dat het aan de eigen gedachten verbiedt, in
pure gevolgtrekkingen weg te zweven-wat van het Indische denken

de grootsheid uitmaakt, maar ook zijn afgewendheid van de wereld-
en de gedachten veeleer die matiging gebiedt, zonder welke een prakti-                      *
sche harmonie van alles en nog wat niet bijeengedacht kan worden. Wij
hebben deze bewondering van node zowel voor het begrip als voor de
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bevreemding ten overstaan van de wettelijke wetteloosheid: ten over-
staan van Carnaval.25

Zowel voor het 'begrip' als voor de 'bevreemding'. Voor het 'begrip' om te beginnen,

0        dat in de astrologische functionaliteit, in de logica achter carnaval probeert door te

dringen-nog nietin de fenomenen ervan. Als was Ter Braakzich van de uitzonderlijk-
heid van zijn theoretische onderneming bewust, van de inbreuk die zij maakt op de

continue tijdsstroom van het levende, ontwerpt hij met ongewild astrologische logica

zijn categorieen van het 'dichterlijke' en het 'burgerlijke'-niet voor niets 'levens-

0 polen' genoemd-als strijdige gesternten uit een stellair systeem, scheidt hen als de

elementen in een nieuwe week van de schepping, 'die de schepping Gods geweld
aandoet'. 6 Ter Braak zet opbeslissendebladzijden van hetbeginhoofdstuk'Wij Carna-

valsgangers' voor de spanningsvolle onderscheiding van incongruente elementen en

voor hun samenvoeging in een nieuw verband als op een horoscopisch schersblad de

I parabolische lijnen uit:

Door de levenspolen te be-noemen als 'dichterschap' en 'burgerschap'

tast men derhalve de volheid en onzegbaarheid van het leven aan; door
de spanning als 'product' van twee 'factoren' voor te stellen en deze
'factoren' door benamingen onwillekeurig te isoleren, begaat men de

grote zonde tegenover het leven. De zonde echter is vergeeflijk: want
iedere benaming, ook de schijnbaar meest abstracte, zondigt. De 'de-
ling' als zodanig, de noodzakelijkheid om het Geheel als product van
delen te zien, sluit de poort van het leven voor ons af. De 'deling' is de

0,
enige mogelijkheid, om het leven te kennen, en belet ons tevens te

weten, wat 'leven' is.
Wij moeten het leven 'delen', om het als 'product' te kunnen

voorstellen, kortweg: om het te kennen. Wij moeten namen geven, om
het Ene aan het Andere te kunnen onderscheiden. Daarom is de twee-
heid oud als de onderscheidende mensheid, die water vuur zag blussen

Ih                en vuur water in damp doen opgaan. Men laat'God' de'wereld' schep-
pen,  maar laat ook een  'cel' zich 'delen'. De tweeheid is noodzaak,...
maar het noemen is wilszaak! (..) Met het noemen ontlaadt zich de
stroom van het pathos, omdat de naam, het woord steeds teruggaat op
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concrete elementen, waarvan geen enkele z.g. abstractie zich kan be-

vrijden. Elke 'deling' van het leven is een wilsdaad, elke doorsnede is

een offensief De concrete kracht van de naam jaagt de lie fde en de haat

op en verbant de serene sfeer van het getal. Benaming is voorkeun
Deze voorkeur schept ook de namen 'dichterschap' en 'burger-          0

schap', als denkbeeldige uitersten van wij-droom en wij-conventie. Uit
deze voorkeur ontstaat de groteske benaming 'carnaval der burgers'.
Woorden, die rijk zijn aan associaties, dat is rijk aan elementen van
liefde en haat; woorden, die 'misleidend' zijn, zodra men denkt aan

beroepsdichters en beroepsburgers; woorden, die zich niet beroemen              I
op de schijn van voorkeurloosheid, de zuivere abstractie; woorden, die
aanduiden, dat het leven ook als carnaval, zijn 'polariteit' ook als dich-
ter-burgerschap kan en wil worden gezien, geoordeeld.17

De aanhalingstekens, in grafisch opzicht de woorden al voorziend van iets gesternte-            I
achtigs, wijzen hier op een oorspronkelijker functie dan die van de skepsis, die-in een
latere fase«le woorden niet meer voor vol wil laten gelden. In een s feer van intellec-
tualistische mystiek, zo heeft Ter Braak het zelf in het slothoofdstuk van Het Carnaval

afgekondigd, wordt over de betekenissen van de woorden beslist-in wat zij meer
hebben dan verstaanbaarheid: 'Hij, die een carnavalsmoraal formuleert, gelooft in de
volstrektheid van gelijkenissen; (..) maar hij weet tevens, dat het verstaan niet in de

woorden en de gelijkenis niet in de betekenis ligt (..). Carnavalsmoraal is intellectualis-

tisch en mystisch beide.':' De aanhalingstekens hierboven, rond 'dichterschap' en

'burgerschap' laten de woorden, als meer dan louter conventionele begrippen, deel-
hebben aan constellaties. Want deze, de constellaties alleen, 'representeren', zo zegt         *
Adorno, 'van buiten af wat het begrip in zijn binnenste weggesneden heeft. het meer,

dat het even zozeer zijn wil als het dit niet zijn kin. Doordat de begrippen zich rondom

het te kennen voorwerp verzamelen, bepalen ze potentieel het voorwerp tot in zijn

innerlijk, bereiken denkend wat het denken noodzakelijk uit zichzelf uitbande." Dat
wat zich echter samenpakt in de, zolang zij onopgelost blijft, uitzonderlijke constellatie

van de termen 'dichter' en 'burger' boven de'volheid en onzegbaarheid van het leven'              0

uit-hoe nominalistisch ook in haar door het subject geponeerde constructie-kent

zijn voorafbeelding in de oudste oorsprongsgeschiedenis van carnaval. Dat mag in het
dubbele gelijkenisidee dat de ondertitel van Het Carnaval der Burgers vasthoudt, zijn
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gewichtige mimetische rol spelen, want het zou-behalve op de parabelvorm«)ok op
het lezen van gelijkenissen kunnen slaan dat aan alle taal voorafgaat, het lezen uit

ingewanden, uit sterren, uit dansbewegingen.
De astrologie geeft tussen de ondergang van het oude jaar en de troonsbestgging

0          van het nieuwe, tussen twee kosmogonische jaarberekeningen in, aldus Rang, aan het

carnaval een plaats in de kalender: 'de breuk in de wet Ider Gesetzbruch; MVN] moet
voorhaar-voor de astrologie-een breuk in het rekenen [einen Rechenbruch; MV N]
dekken; dat is de logica van de astrologica: carnaval dekt de tijd van omschakeling [die

Schaltzeit; MVN].'30 Prins Carnaval is in de geschiedenis de eerste president die maar

0 tijdelijk regeert. Het moment van carnaval als omschakelingstijd, en de onchronologi-

sche tijd van carnaval te hebben geidentificeerd als pauze, als interregnum: dat is voor
de zorgvuldige lezer het kardinale punt van Rangs historische psychologie van carna-

val. Voorde zorgvuldige lezer, voor ons, en voor Cacciari, die in een verzameling essays
onder de titel Tijdzonder Kronos dit interregnum met het 'mystieke' bij Wittgenstein

&          en Musil, met de 'nu-tijd' (de Jetztzeit) bij Benjamin en met het 'zegevierende Maar'
(het siegende Aber) bij Rosenzweig in conjunctie brengt.m

Het mag ook duidelijk zijn hoezeer hierin de reminiscenties aan een romantische
conceptie van tijd aan het werk zijn, die het niet stellen kan zonder de dimensie van de
verlossing uitde tijd, de redding van de tijd uit het tijdelijke, die niet zonder het beeld

           kan van een vervulling van de tijd in al haar dimensies: als ware tijd.12

Niet uit leeg geleerdheidsvertoon kan er hier aan herinnerd worden, dat de vroeg
achttiende-eeuwse Duitse romantici, Friedrich Schlegel bijvoorbeeld en Novalis, het

dichterlijke, de poezie zelf, hadden opgevat als medium van: 'de hoogste sympathie en
coactiviteit, de innigste gemeenschap van het eindige en het oneindige', zoals Novalis
het uitdrukte.11 Krachtens deze eigenschappen is poezie aan het contingente en ver-*
gankelijke bereik van de subjectiviteit ontheven. Terwijl subjectiviteit haar eigen
structuur in zelfreflectie moet ervaren als niet met zichzelf gegeven, en die structuur
dus als reden van haar eigen tijdelijkheid moet zien, blij ft poezie ook ten overstaan van

die tijdelijkheid'vrolijke wetenschap'.ln die zin dat, anders dan het zelfbewustzijn van
subjectiviteit, het 'zelf' van de poezie niet tijdelijk van constitutie is. De zegswijze

0 'vrolijke wetenschap', ook in de wending dat de wetenschap van de poezie'gaya cienca

is, stamt hier-en dat kan verwondering wekken-van Schlegel niet van Nietzsche.

Zelfs Thomas Mann heeft er zich in zijn grote essay uit 1933 bij de vij ftigste sterfdag

van Wagner, Leiden und GraBe Richard Wagners, over verbaasd dat Nietzsches boek-
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titel Die frohliche Wissenschaft oorspronkelijk uit Schlegels Lucinde stamt.34 Het wijst
evenwel op een veel verdergaande convergentie: die tussen de vroege romantiek
enerzijds en Nietzsche anderzijds in hun beider kritiek op positivistische en scientisti-

sche vormen van discursiviteit, die al in de vroege romantiek als uitdrukkingen van het
'gepetrificeerde verstand' de barri&res vormden die overwonnen moesten worden.35 Bij                     0

Ter Braak wordt, met de dreiging van een ontkennend antwoord, de hiermee verwante

vraag naar de ophefbaarheid van de 'verstening' (petrificatie) in burgerlijke taal- en

denkvormen een laatste keer gesteld. De vraag blij ft echter niet eens zwevende voor de

duur van het interregnum dat door Het Carnaval der Burgers wordt gevormd.

Als'negativistische romanticus', dat wil zeggen als iemand die romantische impul-                    0
sen alleen in het negatieve ervaart en uiteindelijk de romantiek als iets negatiefs
uitbant, heeft WL.M.E. van Leeuwen in 'persoonlijke herinneringen' uit 1946 Ter

Braak neergezet. Deze karakteristiek, die door Van Leeuwen pas met het Christenen-

boek als aanleiding werd gemunt, wint er aan zeggingskracht op wanneer men inziet

dat ook de schrijver van Het Carnaval der Burgers al onder die kenschets valt. 'Een            1

negativistische romanticus die christelijk gedisciplineerd was', zo luidde de kenschets

bij Van Leeuwen voluit.36 Het beeld van Ter Braak herkrijgt zijn spanning wanneer

men de binnen deze romantiek-in-het-negatieve werkzame extremen in ere en naar

hun oorsprong toe herstelt. De oorsprong van carnaval zelf kan van dat herstel de

matrix vormen.

Bij Rang ziet de tegelijk homologe en historische herleiding van het carnavals-

interregnum tot zijn herkomst uit het ruimtelijke wereldbeeld van de Babyloniers, in

concreto tot zijn functie als noodoplossing en stoplap in de kalenderrekening (als

Lockenbusserder Kalender-Rechnung), er uit als de tijd van de omschakeling, die door
carnaval Wordt gedekt:                                                                                                              1

Die oorspronkelijk tussen de beide kalenderjaren lag: als de twelve

nights van de Engelse droll-tijd; als Driekoningen vddr Epifanie, het
oudchristelijke Nieuwjaar; als de katholieke vastel- of vastenavond

v66r Pasen, het begin van het Babylonisch jaan Laten we onszel f dus in

zoverre corrigeren: Carnaval is niet het moment van de jaarwisseling,
geen Silvester-middernacht, waarmee het overigens weI het gerommel
gemeen heeft; het Babylonische determinisme (als men het zo noemen

wil) heeft immers ook het morele bewustzijn in zich opgenomen-wat
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zijn moet krijgt dus niet automatisch zijn beslag, maar rekent op
synergetische voltrekking. Carnaval is een pauze, het interregnum
tussen een troonsafstand en een troonsbestijging Conze stelling uit het
staatsrecht le mi est mort, viveleroil geldt immers voor sultanaten in

0                    de Orient niet); is dus een processie, een optocht: de afbeelding van een
hemels proces: de processie van de sterren, totdat het dominante ge-
sternte van Oudjaar volledig ondergegaan en het dominante gesternte
van het Nieuwejaar tot op troonhoogte geklommen is; het corso was de

afl,eelding van de baan van deze gesternten.:1

/
De meestal ten aanzien van zulke parallellen voorzichtige studie Le Carnaval van Julio

Caro Barojagaat, indeaannamedatheidensegebruiken uitde Romeinse keizertijdhun
rechtstreekse doorwerking hebben in de christelijke kalender, zelfs verder dan Rang.
'Het ritme van de feestdagen vanaf half december tor begin maart is in de heidense

kalender van de laatste periode van het Keizerrijk', zo schrijft Baroja, 'nagenoeg
identiek met dat van de christelijke kalender. (..) Samengevat is', zoals Baroja zegt,
'carnaval een feest met een veel grotere betekenis dan diegenen eraan toekennen die

het als een simpel overblij fsel of een aanpassing beschouwen van alleen maar een

heidens geloof. Het is veel meer dan dat: het is bijna de uitbeelding zelf van het

               heidendom
als zodanig tegenover het christendom, ontstaan, tot leven gewekt in een

tijdperk dat misschien in wezen heidenser was dan het onze, maar ook religieuzer. '35

Aan het, in de betekenis die Nietzsche aan de term heeft gegeven'dionysische' karak-

ter, dat de instincten in dit emfatisch opgevatte carnaval aannemen, herinnert Baroja

nog; aan de breekbare grenslijn tussen het komische en het tragische, aan persoonsver-

anderingen, aan de omslag van leven, beweeglijkheid en wellust in dood en destructie.

En aan de vermaningen en banvloeken door de kerkvaders uitgesproken over voorvor-

men van carnaval, zoals de 'Kalendae' dat waren. Zo bestaan er twee preken van

Augustinus, De Cajendiis Januariis contra Paganos en een van Johannes Chrysosto-

mus, waarin de maskerades op de korrel worden genomen-die laatste preek draagt de

titel In Kalendas."

0 Maar terug naar de vrolijke-onvrolijke wetenschap van carnaval bij Rang, waarin

voor het wezen ervan deextatische angst, de wareangstconstitutief is«leangst, die de
tragische noodiakelijkheid van het moment van Apollo's afwezigheid gewaarwordt,

wanneer zoals Rang formuleert 'zelfs Delphi onder de macht van Dionysos gesteld
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was'. In zijn essay over Rangs Historische Psychologie des Karnevals spreekt Cacciari

vaneen'Willezur Angst' dieals wil tot afwijzing van het vergeten pas de ware wijn van

carnavalis.4°Haar culminatiepunt vindtdeze wetenschap in deondraaglijkheid van een

beleving van tijd als alleen maar Chronos, als lege opeenvolging. Als lege chronologi-
sche opeenvolging is de tijd volledig betrokken op de mythe van de verslindende         0
alleseter Kronos, die edax rerum genoemd wordt. De carnavaleske roes doorbreekt de

gesloten kring van de continuTteit, omdat in die roes de angst wordt erkend als factor

die re-creferten vernieuwt. Het carnaval is de tijd van de crisis, maar het heeft als crisis

binnen de kosmos van het jaar zijn plaats, het is binnen dit jaar de tijd van de

waanzinnige, van degene die op doorreis is, van de verloren zoon,vanwiezich verweg                 I

waagt van deaarde vanhet oude recht. Cacciarizegtdat hetcarnaval hetopneemt tegen

de aantasting die uitgaat van de kracht van het water, en dat op het carnavalsschip de

heilige boom groeit de Axis mundi. Daar random wordt aan onzichtbare draden

gedanst.4,
Gecursiveerd staan in het essay van Rang de cruciale stellingen:'Door de kalender-

opening van de wanorde heen brak de triomftocht van het drama van de buitenge-

woonheid'; en enkele bladzijden eerder: 'De Dionysos-orgieen van de orHsche religie
wekken in tijden van omschakelingde uitgeschakelde chaos op'.'1 In allerlei opzichten

is de in deze thematiek besloten dialectiek van wanorde en orde, kosmos en chaos,

chronologie en ogenblik, gewoonheid en ongewoonheid present in het vroegste werk
van Ter Braak. Vanaf zijn vroege, 'expressionistische', essays tot aan-bijna natuur-

lijkerwijze-Het Carnaval der Burgers, en tot aan de romans Hampton Court en Dr.

Dumay verliest...
Om een niet helemaal willekeurige greep uit de hier opgesomde werken en uit de

wijze waarop ze zijn becommentarieerd te doen: neem de roman Hampton Court, die

waarschijnlijkeind februari 1931 werd voltooid.+3 Ter Braak heeft Hampton Court later

teruggevoerd op de behoefte om 'na het voltooien van het Carnaval (..) een roman te

schrijven, die de gelijkenis van 'burger' en 'dichter' als een gebeurtenis van zuiver

persoonlijke aard moest aanschouwelijk maken';44 in de roman Hampton Court werd

het erts van de ervaring die aan de gelijkenisvorm van Het Carnaval der Burgers ten

grondslag had gelegen, in nog een andere vorm omgesmolten. En wanneer Em. Kum-

mer in zijn dissertatie over Proust en Ter Braak en passant de problematiek van Ter
Braaks roman Hampton Court samenvat, komt hij wat betreft de hoofdpersoon An-
dreas Laan tot het volgende resume: '(..) de aangeleerde wetmatigheid van de hem
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omringende wereld geldt niet meer, de verworven regels om zich te kunnen orienteren
vallen weg. De gewoonheid van het leven blijkt niet meer te zijn dan een serie gladde

clich6s. Daarentegen schijnt een direct contact met mensen en dingen te bestaan. Het

ik-gevoel wordt vanalle kanten bedreigd: twij fel aan zijnauthenticiteit, aan zijn sociale

0                positie, en aan de hierarchie is daar de oorzaak van. Wat vroeger als juist gold is het nu
niet meer. Er manifesteren zich twee werelden, die van de normale mensen en die van

een abnormaal ik; de wereld van de orde en de wereld van de chaos.'ts

e                              CHAOS ALS TOPOS

Ter Braak zelf heeft in de terugblik op zijn ontwikkelingsgang die in het hoofdstuk

'Geschiedenis ener Intelligentie' uit Politicus zonder Partij is neergelegd, met veel

suggestiviteit en uitvoeriger dan hier geciteerd kan worden de chaos in beeld gebracht,

           die de beginperiode van zijn schrijverschap omgaf: 'De geschiedenis van mijn intelli-
gentie begint dus met de complete chaos'. En met betrekking tot het ontstaan van Het

Carnaval der Burgers·.

In het film-milieu leerde ik de burgerlijkheid van de 'dichter' kennen;
in de bibliotheekzalen intrigeerde mij de dwaze poezie die de 'burger-
lijke' wetenschapskoelie dag in dag uit naar zijn willekeurige onder-

werpje joeg; misschien was het nodig dat de chaos nog eenmaal een
absurde vorm aannam, mij nog eenmaal het leven demonstreerde als
een onverzoenlijk contrast van extremen: bioscoopdirecteur tegen bi-

bliothecaris, protsige geldmacht tegen bescheiden 'recht op weten'...
Maar de chaos had afgedaan, en ik schreef mijn eerste boek tegen de

chaos, Het Carnaval der Burgers. Wat ik voor die tijd schreef is in de
chaos blijven steken (..).

Het Carnaval der Burgers een boek tegen de chaos; als zodanig is het
mij nog zo verwant, dat ik het niet kan zien als het werk van een andere

D schrijver. Wanneer ik er zinnen uit herlees, weet ik mij nog te herinne-

ren, waar ik de chaos aanvankelijk niet kon overmeesteren, waar ik

ganse passages moest overschrijven, omdat ik onbemerkt op 66n van
die mij zo vertrouwde zijwegen was geraakt.46
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De chaos nu is in de geologie van het tijdperk, waarvan het Expressionisme afscheid

zegt te nemen o f in de omgeving waartegen het expressionistische subject zich te weer

stelt, een vaste topos. 'In de expressionistische tijd', zo drukte Max Picard het uit in het

in 1919 door Alfred Wolfenstein uitgegeven eerste 'Jahrbuch fur neue Dichtung und

Wertung' Die Erhebung, 'moet alles anders zijn. Uit de chaos, waarin de dingen         0
nauwelijks een naam hebben, opdat ze door alles en tot alles kunnen worden geroepen,
uit deze naam/oze chaos roept de nieuwe, expressionistische mens het ding te voor-

schijn en naar zich toe.'*; En Wilhelm Michel schreef in hetzelfde jaarboek: 'Vorm is
verschansing, die ons leven tegen het chaotische verdedigt.'+S Nergens leken zozeer en

drastischer dan in het decennium dat aan het schrijven van Het Carnaval der Burgers                

voorafging ordenende scheppende geest en de God der schepping op elkaar. 'Voor de

theoretische mens, die zich voor alle buitenwetenschappelijke waardeoordelen hoedt',

zoschreef Heinrich Rickertin zijn DiePhilosophiedes Lebensuit 1920, 'isdewereldbij

het begin van zijn onderzoek (..) nog helemaal geen'wereld' in dezin van een kosmos,

van eengeordend geheel, maareen chaos, waarvan de weergave feitelijkonmogelijk(..)                  0
is.49 Ook Hendrik Marsman gaat van een laconiekere variant van zo'n zelfde schep-

pingsmythe uit wanneer hij-in 1921-ten opzichte van het heersende gebrek aan

orientering, aan keus, aan 'durende houding' de prognose waagt:'Niettemin, vertrouw

ik, zal uit den chaos van nu een kosmos groeiend kristalliseeren, al zullen wij die
renaissance kunnen voorbestemmen noch bewerken: elke bewuste synthese is an-

organisch, voorbarig een kultuur ontbloeit, wordt niet gekweekt. Men moest deze en

andere dingen liever aan de Goden toevertrouwen dan aan lieden, die (de plattegrond is

 

algereed} verkeersagent hopen te worden in de nieuwe wereldorde.'1° En Ter Braak zel f,

 '   die in zijn herinnering de ontstaanssfeer van Het Carnaval doorzoekt, moet bekennen

hoe snel het er toe kan komen, 'dat wij onze oven*inningen op de chaos als bijbels            
scheppingsverhaal gaan vertellen.'"

1 Zo horen chaos en systeem bij elkaar, in het denken evengoed als in het maatschap-

pelijk geheel. De chaos is functie van de kosmos, le disordre avant l'ordrer Niet voor

niets vormen in de terugblik van Ter Braak de gestalten van Het Carnaval vormen

dichter&n burger beiden, zij het met lichtonderscheiden functies, duidelijkeemanaties
van de voorbije chaos: 'Zo werd dus de 'burger' voor mij het beeld van mijn verleden              I

chaos; wat werd de 'dichter'? De beroepsdichter had ik met de anderen tot 'burger'

verklaard; ik behield de term 'dichter' (een kleine hoffelijkheid aan het adres van de

kunstenaarsfractie!) om er de oude chaos mee te kunnen doorlichten.'33 Maar binnen
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de structuur van Het Carnavalder Burgers, en binnen de tussen het'dichterlijke' en het

'burgerlijke' in gang gezette dialectiek, moet het 'dichterlijke' naar de geest-tegen-
over de abstracties, de gemeenplaatsen, de onpersoonlijkheden van de 'burgerlijke'
orde-ook en opnieuw de chaos vertegenwoordigen in de betekenis van Rangs'drama

Il         van de buitengewoonheid'. De chaos niet voorafgaand aan het boek, dat daarvan de

beteugeling vormt, maar de chaos dieals gevolg van de'kalender-opening' van carnaval

in het boekzelf zijn ontladingenzijn neerslag vindt. Voor het dichterlijkeals categorie
in Het Carnaval der Burgers kiest Em. Kummer resumerend dan ook als omschrijvin-

gen: 'de verbeelding, het scheppen, de roes, de a fwijking, en het individuele, kortom de

0 ordeloosheid.'st
Maar daar ligt ook de paradoxale onevenwichtigheid van de agonale wedloop die in

het Carnavalsboek de dichter en de burger met elkaar voeren. Want deze verbeelding,

dit scheppen, deze roes, deze afwijking: de ongekostumeerde ordeloosheid dus van de

dichterlijkheid, zij vindt in een door het carnaval-als-zondenval beheerst bestaan geen

             plaats, geen ruimte, geen onderkomen, geen herberg. Het woord 'herberg' heeft daar

waar het als zodanig in de tekst van Het Carnaval der Burgers plotseling opduikt,
ondubbelzinnig bijbelse connotaties. In het hoofdstuk 'Het Carnaval der Minnaars'

staat, met een vroege anticipatie op de wereld als 'global village':

Wij moeten het costuum dragen van een matroos, een cowboy, een
sultan, een don Juan, en elf maanden lang, daarna, het colbert dat de

mode voorschrij ft; maar altijd een costuum, een houding. Straks, als de
Turken hun fez hebben verloochend en de Chinezen hun staart hebben

afgeknipt, zal wellicht de ganse aarde het colbert dragen; en n6g zal het
een houding zijn, een uniforme houding, maar een houding. Straks zal

I wellichtde europeseethiek van hethuwelijk (of, mogelijk, van de'vrije'
liefde ?)  door de vliegtuigen gedragen worden  tot in het gesloten  land

van de Dalai Lama; maar n£g zal die ethiek een houding zijn, een
formule die de banjir der dichterlijkheid vastlegt, om hem om te vor-
men tot een bruikbare, sierlijke stroom, die de landen bevrucht. Carna-

0                      val-zondenval... de ongecostumeerde dichterlijkheid vindt in  de  we-
reld geen herberg.55
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Daar waar het woord 'herberg' staat, stond in het typoSCript oorspronkelijk het neu-

tralere woord 'plaats'. Het is door Ter Braak doorgestreept en hij heeft in zijn helder

leesbare handschrift boven die doorhaling het woord'herberg' geschreven. De kantlijn
links van de tekst heeft met een pijltje dat wijst naar de laatste hierboven geciteerde

regel de aantekening'Matth. 8, vers zo' in hetzelfde handschrift.u Het betreffende vers

uit het Nieuwe Testament bevat de woorden van Jezus tot een schriftgeleerde, die hem

verklaard had hem overal te zullen volgen. Jezus antwoordt: 'De vossen hebben holen

en de vogels des hemels nesten; maar de Zoon des mensen hee ft niet waar hij het hoofd

nederlegge.'
Het bijbelvers verwoordt de vaak veronachtzaamde quintessens van het alomte-            0

genwoordig tragisch theorema dat impliciet door de bespiegelingen van Het Carnaval

der Burgers heen speelt. Het ontzegt aan de pure expressiviteit van dichterlijke ui-
tingen-hun ongebroken 'eruptieve echtheid'si-alle kans op realisering in de taal.

Krachtens het burgerlijke karakter van de taal zelf, dat op algemeenheid aandringt,

heeft de bijzonderheid van het dichterlijke 'niet waar zij het hoofd nederlegge.' De           0
dichterlijkheid heeft geen ander medium dan dat waarin zij 'versmacht', het medium

van de burgerlijkheid. Tegen het slot van het hoofdstuk'Het Carnaval der Minnaars'
waarin de bijbelse onvindbaarheid van welke herberg dan ook voor de ongekostumeer-
de dichterlijkheid wordt benadrukt, staat met grote stelligheid de bewering:

De burgerlijke gevangenis van de dichter is de gemeenplaats, is het

woord, dat door burgers onverzettelijk wordt uitgesproken en gehand-
haafd. In deze gevangenis versmacht de dichter, maar buiten haar
muren zou hij 'geen leven hebben' (..)1

Deze these, die de tragische ondergang van het dichterlijke pathos in de effectievere

'conventie der verstaanbaarheid"' constateert en misschien ook wel heimelijk bepleit,
is het die in de middenhoofdstukken 'Het carnaval der kinderen', 'der minnaars', 'der

gelovigen', 'derburgers', 'derdichters' terugkeert metde obstinaatheid van een aan de

poort kloppend noodlotsthema.

In het hoofdstuk'Het Carnaval der Kinderen' wordt de stortvloed die over het kind in

de opvoeding losbreekt zo omschreven: 'Hem wordt een regeling der levensfuncties

ingeprent; hij leert, dat het onnodig en onbehoorlijk is, zijn pathos te ontladen, om
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voedsel te verkrijgen. Hij leert 'manieren'. Hij leert de taal. Na de zuivere passieklan-

ken (..), na het stamelend lallen, gaat het kind in tot het gevaarlijke rijk der algemeen-
verstaanbare betekenissen, der gangbare syntaxis. Een stortvloed van conventies en

clichl's, van vaste verhoudingen aan tafel, tegenover tante, tegenover God, onder het

0 spelen, overstelpt het wezen, dat gaat leven.'60

Het hoofdstuk'Het Carnaval der Minnaars' omspeelt het bezitskarakter van liefde

en seksualiteit, en het komt misschien niet nergens vandaan dat het in deze metonymi-
sche reeks het meest openeen onzekere is, en het meest vertwij felde: 'Waar is de liefde

het burgerlijkst? De burger zal het U luidkeels vertellen. Heeft hij zich gevoegd bij de

0          huwelijks-atomisten, dan is de monogamie de hoogste vorm der liefde. Vindt hij zijn
behoud in afwisseling, dan zweert hij bij de liaison.'61 De toekomstige boekstaver van

Ter Braaks leven LZon Hanssen heeft in de brokstukjes voor een biografie die hij Leven

in geleende tijd noemde, onthuld dat achter de opdracht van Het Carnaval-'Voor

J.ELM. Planten-Koch'-een liefdesrelatie zonder uitzicht schuilging: 'Pas aanvang

I        1929 Zal hij [Menno ter Braak; MvN] tot de conclusie zijn gekomen dat het met Jo

Planten-Koch niets kon worden. Wel droeg hij nog Het Carnaval der Burgers aan haar

op, als symbool van een waarschijnlijk nooit gedoofde liefde. In de obsessieve en zelfs

agressieve toon die dit boek over vele bladzijden heen begeleidt, moet hij veel ver-

bittering en verdriet over haar mislukte huwelijk en hun nietgeslaagde relatie hebben

I gelegd. Korte tijd later verliet Jo Planten-Koch toch haar man; zij hertrouwde niet

meer'61 Maar het liefdesgevoel vindt in de contreien van de taal geen onderkomen:

Eeuwige wij-vervalsing: het huwelijk, de liaison. Wij: de naamloze

vennootschap onder het sacrament. Wij: de firma der vrije liefde. Niets

zeggen deze namen van het'wij' des dichters....
Waar is de liefde het dichterlijkst? De dichter kan het U niet zeggen,

omdat namen geven burgerlijk is.63

Met het hoofdstuk'Het Carnaval der Gelovigen' ziet de opmerkzaamste lezer die Ter

Braaks Carnavalsboek heeft gevonden, Borsboom, een belangrijke verschuiving op-

0 treden. 'Degrens dernoodzakelijkeburgerlijkheid van dedichter', zo schrij ft hij in zijn
monografie van Ter Braak, is hier'(..) tot een daadwerkelijke medeplichtigheid aan de
burgerlijke geloofsdaad opgeschoven.'64 Hij omschrijft deze verschuiving als een ver-

loop van de'nihilistische exaltatie' die de voorafgaande twee hoofdstukken over kinde-
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ren en minnaars nog kenmerkte, naar een vorm van 'scepsis'. De verschuiving zet zich
in de volgende hoofdstukken, in het titelhoofdstuk 'Het Carnaval der Burgers', en in

'Het Carnaval der Dichters' voort. En zo wordt in de ogen van Borsboom een algeme-
nere ambivalentie van het hele boek Het Camaval der Burgers bevestigd. Want daarin

staat gedurig 'tegenover het beeld van een onmogelijke dichter die door alle vormen           I
heen door de vormeloosheid wordt bekoord, (..) het beeld van een dichter die met zijn
levensvorm als met een toevallige levensvorm leeft, zonder haar in naam van de
onbegrensdheid te ha ten.'6: Getransponeerd naar het niveau van de taal, over de

mogelijkheden waarvan Het Carnaval der Burgers als geheel 66k steeds handelt,
behelst deze ambivalentie niets anders dan dit: dat hier een met kritiek geladen       I
zoektocht naar de conventies van de uitdrukking op haar grenzen stuit, waar zij zelf
uitdrukking en overschrijding van de-burgerliike-onventies had kunnen worden.

Dat heeft in 'Het Carnaval der Gelovigen' in een interne tegenspraak binnen het

burgerlijkgeloofsbegripzelf zijn grond, datbezitskarakter heeften tegelijk antwoordis

op onbegrensdheid:                                                                                               .

De onbegrensdheid heeft de burger slechts toegelaten, toen hij weer-
loos stond voor het grote nihil, de dood. De willekeur der kinderen in
hun omgang met de objecten is te regelen door de opvoeding; de
willekeur der liefde is te regelen door de moraal; aldus loochent de          9
burger de dood in het leven. Maar de dood in de dood loochenen kan hij
niet. Eens houdt de burger op burger te zijn. Eens is het niet meer
mogelijk met bestaansnormen te rekenen. Eens is de willekeur van de
dichter, die fantaseert over de eilanden der gelukzaligen, niet meer te

beteugelen. Eens stort de wereld in een nihil en is geen dichterdroom                
meer te bezweren in gemeenplaatsen.66

Van belang is: de symbolische orde van het burgerlijke wijkt in het interregnum,
waarin de ketenen der gemeenplaatsen onder het bevrijdende geweld van het dichter-

lijke knarsen, slechts moeizaam. Eneerderniet dan wel:'dedikte derketenen', zegt Ter
Braak letterlijk, 'is evenredig aan de kracht van de dichter.'6; Het verbaast bij de

schijnbaar gelijkwaardig-horizontaal-over de polariteiten, over de protagonisten
dichter en burger in deze theatrale agon verdeelde zeggingsmacht en levenskansen.

Ware het niet dat er buiten die van de gemeenplaatsen voor Ter Braak, de inrichter van
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de agon, geen levensvatbare taal lijkt te bestaan.-'Tegenover de burger' zo zegt
Borsboom in zijn samenvatting van 'Het Carnaval der Gelovigen' met recht, 'had Ter

Braak nu een dichter kunnen opvoeren wiens spanning tot de onvolledige dichterlijk-
heid der doodsgedachte zich op een regelrechte liefde voor het nihil liet enten'.68 De

0           burger zelf kan als dichter van gemeenplaatsen, zo geeft Ter Braak toe, 'de ondergang

van zijn bestaan, van zijn individualiteit, niet meer (..) loochenen, omdat de dood

Achterhet leven zich aandient als de verrotting van het zo zorgvuldigals onveranderlijk
quantum gecultiveerde lichaam (..)'.69-De 'gelijkenis in gelijkenissen' van de onder-

titel had zich hier in allegorische duiding van de geschiedenis als natuurgeschiedenis

D kunnen ontvouwen.

Want als-en in-natuurgeschiedenis convergeren de normaliter uiteenvallende

categorieen 'natuur' en 'geschiedenis' naar een punt, waar ze als elkaars verval en als

vergankelijkheidleesbaarzijn. Die leesbaarmakingisdeseculariserende procedure zelf
van de allegorie, die tegen de idealiserende statuur van het symbolische daarom zo

  scherp afsteekt, omdat de secularisering de dood zelf ruw in het blikveld trekt. In de

bewoordingen van het deel 'Allegorie und Trauerspiel' uit Benjamins boek Ursprung
des deutschen Trauerspiels luidt de indringende formule die de verhouding tussen

symbool en allegorie vastlegt: 'Terwijl in het symbool met de verheerlijking van de

ondergang het getransfigureerde aangezicht van de natuur zich in het licht van de

  verlossing vluchtig openbaart, ligt in de allegorie de facies hippocratica van de ge-
schiedenis als verstard oerlandschap de beschouwer voor ogen. Alles wat de geschiede-
nis aan ontijdigs, smartelijks, aan verzuimds heeft van begin af, neemt in een gelaa»
nee in een doodshoofd vaste trekken aan. (..) Niet alleen de natuur van het menselijk

bestaan als zodanig, maar de biograftsche historiciteit van elk afzonderlijk mens maakt

zich vol betekenis als raadselvraag kenbaar uit deze aan de natuur meest uitgeleverde

voorstelling van dat bestaan.'m Vol betekenis, bedeutungsvoll.
'Zoveel betekenis', zo vervolgt Benjamin, 'als er uitgeleverd-zijn aan de dood

is'-Soviel Bedeutung, sovieJ TodverfaUenheit-'omdat de dood de getande demarca-

tielijn tussen physis en betekenis het diepst kerft.';1 Een andere, nadere vertrouwdheid

met de dood dan de burgerlijke vertrouwdheid-op-afstand brengt Ter Braak hier

D            evenwel niet onder woorden. Dogma en Woord zelf vervullen in de taalleer van 'Het

Carnaval der Gelovigen' de'notariele functie, (..) even noodzakelijk voor de burger als

onloochenbaar voor de dichter', dat zij een 'bezitsformule voor de onbegrensdheid van
de dood' zijn.n Hoewel de dood als betekenis niet te bezitten valt, evenmin als de
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inhoud van de raadselvraag die zich uit de allegorische voorstelling van het doodshoofd

kenbaar maakt. Want zoveel is voor Ter Braak waar: 'wie de dichter zegt, wat hij in het

dogmaen het Woord bezit, ontneemt hem de betekenis van het dogma en de betekenis

van het Woord. (..) Voor de dichter heeft het bezit geen betekenis, voor de burger is de
betekenis steeds bezit.':3

Een verbod tot formuleren lijkt van hier af over de gelijkenissen te hangen. Of

omgekeerd de gelijkenissen Wn het verbod van hun eigen formulering; ze gehoor-
zamen aan een wetmatigheid en een eerbiedwaardig clicha waarvan Hugo von Hof-
mannsthal de stereotypie en tegelijk de ongrijpbaarheid heeft neergelegd in het ada-

gium dat 'wat de dichter in zijn onophoudelijke gelijkenissen zegt, (..) zich nooit op           0
enigerlei andere wijze (zonder gelijkenissen) laat zeggen: alleen het leven is in staat

datzelfde Uit te drukken, maar in zijn stof, woordeloos.'z Het leven zelf waarnaar de

gelijkenissen van Het Carnaval der Burgers zeggen te verwijzen, omhult op analoge

wijze de niet in gemeenplaatsen gevangen pool uit de polariteit dichter-burgerschap bij
Ter Braak met een verbod tot beschrijving:                                                                        I

Over de dichter wordt niet gesproken. Zelfs de martelaren op de brand-

stapel 'zagen de hemel open'. Gemeenplaats, bezit, bezit, bezit; redding
van de onbegrensdheid, van de dichterlijkheid. Wie had het veiligst
bezit: Johannes Hus op de brandstapel of het vrouwtje, dat kwam           
aandragen met de takkenbos?

Neen, dit geheim zullen wij nooit doorgronden, omdat wij over veel

spreken, maar over de dichter niet.;'

BURGERLIJKHEID; EINDE VAN DE EXPRESSIE

De anti-burgerlijkheid van Het Carnaval der Burgers is overduidelijk en vervluchti-

gend tegelijkertijd. Het deelt de anti-burgerlijkheid als planetaire atmosfeer met het

Expressionisme, dat de negatieve uitbeelding van de'burgerlijke' wereld in het middel-

punt plaatste van zijn maatschappijkritiek. Het achtregelige gedicht van Jakob van

Hoddis met de titel Weltende is, waarschijnlijk niet in de laatste plaats vanwege zijn

biltend-triomfantelijke beginregel: 'Dem Burger fliegt vom spitzen Kopf der Hut', van
het Expressionisme de Marseillaise genoemd. Het gedicht opende met zijn zondvloed-
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achtige beelden-'Der Sturm ist da, die wilden Meere hupfen/ an Land um dicke

Dimme zu zerdrucken'-de anthologie Menschheitsdsmmerung.:6 Maar van een ex-

pressionistisch gekleurde vorm van anti-burgerlijke cultuurkritiek levert het Carna-

valsboek, hoezeer daarvan ook atmosferisch doordrenkt, in eenzel fde opzicht de zwa-
0       nenzang en de omkering als de manifesten die vanaf 1921 het einde van het ex-

pressionistische tijdperk bezegelden, waarna de opstellers ervan naar iets anders uit-

zagen. Als exemplarisch mag de Elzasser Iwan Goll gelden, die na in 1921 met Der

Expressionismus stirbt en Das Wort an sich klinkende grafredes op het wegebbende
-isme der uitdrukking te hebben geschreven, het jaar daarna weinig illusies overlaat

0          dat het burgerlijk tij ooit snel zal keren.

Alsof het om aswoensdag ging schreef Goll in 1921 in Das Wort an sich: 'Ex-

pressionisme, lunapark van bordkartonen stucwerk, met alle illusiepaleizenen mense-

lijk beestenspel-het wordt afgebroken. De eigenaar van de caroussel telt de kassa na.

De revolutieman hangtzich op achterdehoutenschutting. Spoedig, over een uur, is het

               plein een stapel van balken, stof en papier.'r Hij laat op deze desillusionerende slotsom

kort daarna het satirische drama Methusalem oder Der Ewige Borger volgen. Het
verscheen in boekvorm, in de reeks Der dramatische Mile, in 1922, geillustreerd met

drie bittere kostuumontwerpen van George Grosz. De onsterfelijke revolutionaire

studenten de onsterfelijke oerburger Methusalem, die beiden na te zijn neergeschoten,

        weer over de planken wandelen, staan binnen dit satirische drama in een groteske
polariteit tegenover elkaar, twee diametraal tegengestelde en van meestal afgehakte,

stereotiepe tekstbrokstukken voorziene mensentorso's. Van de vele pseudoniemen die

Iwan Goll gebruikte was Tristan Torsi er een. Uit Methusalem oder Der Edge Burger,
waarvan de titel zel f een programma expliciet maakt dat bij Ter Braak in de clausulerin-

gen van de gelijkenisvorm opgesloten blijft,  hier een fragment.  Het  komt uit  de
dichterlijkste sane, waarin tegenover de door hem begeerde en aanbeden Ida, dochter

van de miljonair en schoenfabrikant Methusalem, de student-letterlijk volgens Golls

scenische aanwijzingen: 'driemaal op het toneel staat, en wel door drie volkomen
identiek uitziende, gemaskerde acteurs gespeeld; ze stellen zijn IK. zijn III en zijn HIJ

voor, die samen 66n individu vormen. Ze dragen die aanduidingen omwille van de
0          duidelijkheid in grote witte letters IK, TIJ, HIl op hun hoed geschreven. Diegene van

hen die spreekt doet een stap naar voren.'1' Het is de pronominale arena al die hier het

individu letterlijk driedeelt. De driedeling verloopt volgens het schema van, naast

elkaar, uit het individu afgesplitste facetten, facetten van een niet meer in zichzelf
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gecentreerdindividu: het facet van deschamele werkelijkheidszin in het'IK', dat van de
sublieme dichterlijkheids-illusie in het 'III' en het facet van de enigszins rabiate

desublimeringsdrift in de fguurvan het 'Hu'.

HET HIJ om zich heen spiedend:

Achter de houten schutting hier kan 't misschien !
Maar die verdomde herfst: de bosjes zijn doorzichtig.
't Wordt vroeg al donker,
Aan de andere kant, de lantaren kan aangestoken worden;
Goede september,                                                                              0
Waarin alle blaadren en de vrouwen vallen.

IDA: Ik danste over de straten hierheen.
De stoepplavuizen waren robijnen,
In mijn hart luiden lelietjes-van-dalen hun klokjes.                                          0

HET III pathetisch:

Juffrouw, ik wacht al sinds zesduizend jaar
op de komst van de tram,

om mijn hart voor u open te leggen!                                                                            I

IDA: Schrijft u ook sonnetten?

HET JIJ: Ik breng u alle wouden van de Romantiek
ten geschenke-met daarin witte reeen van glas.

HET IK: Die zijn in elk geval goedkoper dan bloemen uit de bloemen-
winkel.

HET JIJ: In mijn mond draag ik gloedvolle poemen.

HET IK: En een oud gummigebit.
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HET ZIJ: 0 schuchter beminde

Jil

Je neus

Je aderen in je hals
0                je jarretelles

Je zoetgeurende oksels

Mijn godin!

HET IK: Waarom wordt alle liefde sentimenteel?

0 Arme mensen die in dromen handeldrijven !
De prinsen zijn fantomen slechts

En liefde een bloedzuiveringskuur.79

Desclne speelt in hetzelfde voorde hele jaren twintig zo prototypische stille, tegen het

I stadsrumoer afgeschermde park, dat-het heet daar 'de balzaal voor het carnaval der

burgers'-Ter Braak op de beginbladzijden van zijn Carnavalsboek als locatie kiest om

zich er de anti-lyrische wet van de desillusie te laten voltrekken. Het is hetzelfde park

als dat waarin Paul van Ostaijen in 1920 de groteske De fijne roman, een crescendo of

een decrescendo laat aanvangen:

Zij (zij + hij) ontmoeten zich 's avonds.

's Avonds is het z6 stil, z6 zeer stil. Nog sterker (toujours plus f6hr, als
de ganzetemmer Babylas): Het is z6 zeer bladstil. Z6 heel zeer bladstil.
En daarom is de avond de tijd van de geliefden. Kunnen zij elkaar

zoenen. 0 z6 zeer zoete zoenen. Hun kussen-bloemen wegen niet op de
0           avondstilte die breken zou onder elk gewicht. En hij loopt de kans

bestolen, zij verkracht, beiden vermoord te worden. Want de avond is

stil en fantasties. Stonde voor gelie fden door God de Vader gemaakt. En
ten slotte wordt men toch niet bestolen, vermoord of verkracht. (Dit
laatste misschien een tegenvallertje). Men neemt van alles het goede.

0            Namelik de zo penetrante sensatie dat men zou kunnen worden be-

stolen, verkracht of vermoord.
Hun uitverkoren rendez-vous is het park.80
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Het is hetzelfde park als dat waarop de lezer stuit in het hoofdstuk 'Het natuurgevoel
op Buttes-Chaumont' uit Louis Aragons Le Paysan de Paris uit 1926

Nauwelijks liepen we voort in de geurigheid van de grote nachtelijke
cyclamen, ofwe ontdekten, toen wedewegverlieten eneendonkerpad                      0

insloegen, in het holst van het zwarte gebladerte ineengestrengelde
figuren op hun heilige stoelen, op banken die openingen leken in de

onmetelijke menselijke eenzaamheid. 0 liefdesparen! In jullie zwijg-
zaamheid duiken plotseling de contouren van een grote vogel op. Dra-
lende gebaren, handen die elkaar vasthouden, goddelijke houdingen: ik                      0
heb aan jullie manieren van doen, aan jullie zo verscheiden manieren
van doen een duivels plezier leren beleven, de verduivelde zin ont-
wikkeld om verrast te willen worden. Zij die zich niet verroeren, die
elkaar niet in de ogen kijken, die zich verliezen, zij die door een enkele

brug zijn verbonden, bijvoorbeeld door hun schouders, zij wier li-            
chamen van top tot teen met elkaar versmolten zijn, zij die naar elkaar

luisteren, zij die vervluchtigen in de lucht van het landschap, de af-
standelijken, de vreesachtigen, de stormachtig verliefden, zij die menen

in een diepe, eindeloze kus onzichtbaar te zijn, zij die plotseling opstaan

en verderlopen, zij die rillen, zij die ineengedoken in dit plezier dat
alles                             

op de lange baan schuift, opeens het gevoel voor het leven ontdekken,

de wellustigen die de wellust mijden, de liefdesparen uit de parken
verstaan de kunst om de lust bovenmenselijk lang te laten duren. 8.1

Aan idylle en illusie zijn in deze onderscheiden parken ook Iangs onderscheiden

grenslijnen paal en perk gesteld. De desillusie en het onidyllische grijnzen bij Goll
behalve uit de driedeling van de studenten-identiteit vanaf twee reclame-affiches de

toeschouwer aan. 'Odol, het Beste voor de Liefde' staat op het ene affiche; op het

andere: 'Detective-instituut Sherlock Holmes garandeert echtscheidingen binnen drie

maanden'. Van Ostaijen geeft, behalve in de titel, ook in de eerste regels aan de

interpretatie van zijn groteske een tegendraadse sleutel mee: 'Is deze geschiedenis een               0

crescendo? zij kon net zo goed een decrescendo zijn./ Zo is het: in werkelikheid is het

een crescendo. In de muziek worden zulke dingen decrescendo geinterpreteerd'. Het

onttoverende commentaar op de surrealistische rBverieen van zijn Paysan de Paris gaf
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Aragon zelf in de enige jaren later geschreven tekst Introduction 8 1930 die verscheen

in het laatste nummer van het tijdschrift La RZvolution Surrdaliste de tijden dat het de

hoogste ambitie van de dichters was-zoals Apollinaire het had voorgeschreven---te

wedijveren met parfumerie-etiketten, de tijden dat Baby Cadum zijn plicht van het

D       aanprijzen van zeep vergat en in plaats daarvan door de hoofden van potten rond-

spookte, dat het opschrift 'Texaco motor oil' figureerde als inspiratiebron, zoals dat in

Le Paysan de Paris nog het geval was, zijn voorbij. De Introduction 8 1930 zegt: 'Ik ben

naar de bioscoop geweest, ik ben door de straten gelopen, ik heb de kranten van mijn
tijdgenoten gelezen. Ik zag alleen maar de tekenen van nieuwe gewelddadigheid. Het

I           moderne van nu lit;t niet meer in de handen van de dichters. Het ligt in de handen van

de smerissen.'s:-Maar het meest rechtstreeks van binnenuit bedreigd, het meest

intiem samenspannend met de overval van de realiteit op de fragiele uitzinnigheid
ervan, is de parks ne uit het begin van het Carnavalsboek:

                   De
parken leven. (..) De gazons trillen onder de eenstemmigheid van de

beschaafde paringskreet; maar de individuen geloven zich opgeheven
en vernietigd in de ander. Doelmatig, in kudden, gaan zij de zelfver-
nietiging juichend tegemoet; maar het deert hen niet, dat zij gezamen-

lijk een wet documenteren. Ieder ambtenaar voelt zich een triomferend
god, elke typiste een lokkende nymphp

Hoewel er op het zinnelijke niveau van de taal, in de omkleding van het abstracte skelet

van de polariteitburger-dichter, in Het Carnavalder Burgers veel meeraan dichterlijk-
heid valt te ervaren dan meestal wordt toegegeven, hoort het tot het eindeloos geva-

rieerde, overwegend anti-burgerlijke schematisme van deze polariteit en tot haar

slotsom, dat er in de taal voor Ter Braak geen ander onderkomen meer voorstelbaar

is-dan het burgerlijke zel f. Dat is het klemmende chiasme, waarop Het Carnaval der

Burgers is opgebouwd. Du Perrons eerste reactie als lezer lijkt dat chiasme op het oog te
hebben. Als 'poignant', d.wz. kwellend, smartelijk, aangrijpend heeft Du Perron bij

herhaling na lezing van het Carnavalsboek geschreven, dathij de lectuurervan-begin
D             juli 1930, voordathij Ter Braak persoonlijkleerde kennen-hadervaren. Hij schrij ftop

14 juli 1930 aan Everard Bouws, de latere redactie-secretaris van Forum, wanneer hij

het eerste hoofdstuk twee of drie keer, de rest nog maar 'bij brokken' heeft gelezen:
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geen enkele pagina heeft mij tot dusver teleurgesteld. En Als er zwak-
heden mochten zijn-wat dan  nog ? het is me even een onderwerp dat
IB. hier aangepakt heeft!-voor ons allen, voor ons halve-bevrijden,
die er ons rekenschap van geven dat wij maar half bevrijd zijn, dat wij
nooit anders dan half (of 1/4, of 'A) bevrijd zullen zijn, in 66n woord:             '
poignant.-Natuurlijk, het boek wint erbij als men het langzaam, bij
korte stukken, leest. Maar men dient het over te lezen: zich langzaam
van de eenheid ervan te doordringen, en eerst dAn kan men zich ver-
oorloven het sneller door te schieten. En hoe dan ook: er zijn vele
pagina's in, die op zichzelf een heerlijkheid zijn, die men er uit zou            0
kunnen nemen en als po&me en prose lezen, geefje vooral dAAr reken-
schap van.m

Van de'abstracte anti-burgerlijkheid' die Georg Lukdcs in zijn geruchtmakende opstel
uit 1934 'GrdGe und Verfall' des Expressionismus verantwoordelijkstelde voor een in                I
het beste geval romantisch blijvende oppositie tegen het heersende systeem, is natuur-

lijk bij Ter Braak geen sprake. Aan een romantische oppositie die in het slechtste geval
(en dat was het geval waarop Lukics hamerde) 'gemakkelijk kan omslaan in het
tegengestelde extreem: in een kritiek van rechts op de'burgerlijkheid', in die demago-
gische kritiek op het kapitalisme, waaraan later het fascisme zijn massabasis mede te             
danken heeft',35 aan zo'n romantische oppositie geeft Ter Braak geen argumenten in
handen.-Wel benadrukt Ter Braaks diagnose van de burgerlijkheid uitentreuren de
abstractheid van die laatste. De kritiek op die abstractheid spiegelt de reele ont-

eigeningsprocessen die zich voor het burgerlijke individu als onmacht en vervreem-

ding voordeden ten opzichte van een technischer en ondoorzichtiger wordende
wereld.                  

Als tragisch antwoord dat vanuit de'innerlijkheid' van de gemarginaliseerde subjecti-
viteit in de richting van het gemechaniseerde universum van de industriele metropool
en de verdinglijking werd geslingerd, is de expressionistische oerschreeuw begrepen.*

Ter Braak heeft die schreeuw wel degelijk vernomen, maar het schrille weerklinken
ervan ligt achter hem; de tragiek van het probleem achtervolgt hem zonder dat hij het

alstragisch wenstteonderkennen. Zijn diagnose van deburgerlijkheidzelf isuitopeen                 
poging om binnen de gekritiseerde abstractheid het burgerlijke te aanvaarden 2n het

dichterlijke te redden als onvervreemdbaar en concreet medium van de kritiek. Dat als
medium echter niet intact kan blijven-niet als zuiver medium, zonder doel, als 'een
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drift zonder grenzen' zoals het aan het slot van het titelhoofdstuk 'Het Carnaval der

Burgers' genoemd wordt.9 Tussen de nadruk op de romantische zuiverheid van dat
kritische medium der dromende kritiek enerzijds en haar restloze vermaatschap-
pelijking anderzijds-een vermaatschappelijking en materialisering tot onherkenbaar

0 wordenstoe binnen de burgerlijke verhoudingen-pendelt de dialectiek van carnavals-

roes en aswoensdag.

Zij pendelt niet zonder ophouden. Bovendien is en was Het Carnaval der Burgers
geen cultuurhistorische beschouwing over invariante en quasi-antropologische gege-
venheden. Tot de mooiste bladzijden eruit behoren niet voor niets die over het tijd-

0 gebondenste fenomeen, dat van de mode, voor de exemplarische bestudering waarvan

Walter Benjamin rond diezelfde tijd als leidraad heeft opgesteld, dat'het Eeuwige in elk
geval eerder een ruche aan een japon is dan een idee'.s,Ter Braakdraagt zelf het woord

'parabel', een gelijkenis dus binnen deze 'gelijkenis in gelijkenissen', bij voor de
omschrijving van de gemeenschap als mode en de mode als gemeenschap. De mode
illustreert parabel-achtig de verhouding tussen individu en gemeenschap: 'De burger

draagt zijn gemeenschap als zijn mode. De mode is de gemeenschap der kleding,
ijzeren, abstracte wet, norm, die niet geschonden mag worden, maar kleine dichterlijke
variaties toelaat (..). Zij is de abstractie van allen, en niettemin de mogelijkheid tot
dichten voor allen; zij is onafwijsbaar voorbeeld, maar zij is tevens smaak, gelimiteerde

             poezie.'89 Van war
aan gelimiteerde poazie binnen het voorgeschreven keurslij f van de

prozaische burgerlijke verhoudingen is toegestaan, stelt Het Carnaval der Burgers de

illusieloze canon op.-Toen Martinus Nijhoff in de tweede aflevering van zijn'Kroniek
der Nederlandse letteren'-in De Gids van oktober 1931-naast werk van Henrittte
Roland Holst en een boek van Ragaz over Christus en Marx, ook Ter Braaks Afscheid

        van Domineesland besprak en in die bespreking terugblikkend Het Carnaval der

Burgers betrok, heeft hij als een van de eersten en als een van de weinigen er oog voor
gehad dat van de noodzaak tot vermaatschappelijking binnen burgerlijke verhou-

dingen het Carnavalsboek het nogal ongewone pleidooi vormt. Het zwakke aan Nij-
hoffs resum6 van dit niet te resumeren boek is hoogstens, dathij de materialisering van
het dichterlijke in burgerlijke maatschappelijke verhoudingen geneigd is uitsluitend te

0         omschrijven in termen van 'degradatie', 'verlies', en 'verloochening'. Hoewel hij als

het programma daarachter tegelijk een poging tot 'voorwaartse' redding' ziet. Waar-
schijnlijk verwijst het woord 'ondergang' aan het begin van zijn karakteristiek trou-
wens naar het vroege filosofische essay 'Ondergang' uit Afscheid van Domineesland
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dat van de bedoelde vermaatschappelijkingstendens als het ware in een laboratorium-

stadium de vroegste fomuleringen bevat. En zeker verwijst Nijhoff in zijn terminolo-

gie, wanneer hij het heeft over 'het 'schone masker' van een kunstwerk', naar dat

andere vroege filosofische essay 'Het Schone Masker', net als 'Ondergang' gepu-
bliceerd in het jaar 1927·

'Deze noodzakelijke ondergang', schreef Nijhoff, 'uit de wijde levenssfeer van

zalige dromen, de mensheid of het eigen ik betreffend, naar het oneindig-klein ener

persoonlijke zelfverwerkelijking; dit verlies van de geest binnen de materie ener

bepalende uitdrukking, hetgeen echter naar mijn inzicht juist de enige geestelijke
'voorwaartse' redding kan zijn-heeft een heftig maar ernstig essayist als Menno ter              0

Braak met wraakzucht geobsedeerd. De kunstenaar, zegt hij, boet er zijn zielsgaafheid

bij in, wanneer hij deze in het'schone masker' van een kunstwerk doet bevriezen. Ieder

mens die een innerlijke bewogenheid, een droomseconde met eeuwigheidscontact,
onder woorden o f onder welke ingestelde vorm ook tracht te brengen, begeeft zich van
het terrein der creatie naar dat der reproduktie, pleegt verraad en lijdt schade aan zijn               0

ziel. Zo worden wij allen, in Ter Braaks termen, van 'dichters' tot'burgers'. Het leven

bestaat uit een aanhoudende degradatie van onredelijkheid tot redelijkheid Iedere

daad betekent verlies en verloochening van de ingeperkte geest.'*-Daarom meent

Nijhoff dat Ter Braaks Carnavalsboek beter De zondeval der dichters had kunnen

heten. MaarNijhoff zwaktzijn inzicht in de drijvende dynamiek van Het Carnavalder                  O

Burgers weer aanzienlijk af door de woorden 'burger' en 'burgerlijk' vanwege hun

ongunstige connotaties ongeschikt te vinden voor de rol die ze in de polariteit burger-
dichter moeten vervullen: 'Schrijvers struikelblok', zo zegt hij over de schrijver van
Het CarnavaJ der Burgers, 'is, dat hij zijn absolute tegenstellingen niet zo indi fferent

heeft gekozen als horizontaal en verticaal. Het kan niet anders of door 'burger' en            
'dichter' te nemen, moest hij de dupe worden van deze door het spraakgebruik ge-
kleurde begrippen.'91 Maardaarmee geeft Nijhoff zijn eerdere inzicht in-zoals hij het

zelf in dit verband omschrij ft-'de neergang van de geest tot aardse massa' weer prijs

en ontgaat hem de kleine krachttoer die het Carnavalsboek niettemin probeerde te

volbrengen. Namelijk de esoterische ban die het dichterschap omgeeft te breken om de

essentie ervan als kruipolie in de verborgen nippels en naden van de verstarde burger-               0
lijkheid te injecteren. Nijhoff leest Het Carnaval der Burgers als het-laatste-ex-

pressionistische, anti-burgerlijke manifest dat het half en half ook is; hij noemt na de

prachtige bladzijden te hebben geprezen over de bouw van de kathedraal van Chartres

284



en de reverie van een jongmens bij de zwaluw op een Zweeds luciferdoosje dit essay

'het zoveelste slachtoffer van het evangelie van de haat'." Maar hij heeft zo ongewild
ook de paradoxale breuklijn aangegeven die-als de opoffering van de onwereldse

dichterlijkheid aan de volkomen immanente burgerlijkheid-al door de chronologie
0        zelf van het schrijven van Het Carnaval der Burgers heenliep. Omdat hij de term

burgerlijkheid verfoeit, komt Nijhoff in zijn Kroniek ter omschrijving van de na-

expressionistische wending naar het ondichterlijke tot de leerzame formule:

Er komt echter een ogenblik waarop de dichter (..), als zijn stem dan in

0 gebreke geraakt, geen ander uitdrukkingsvermogen bezit dan het li-
chaam waarin God hem heeft doen geboren worden en de omstandig-
heden langs de weg.93

Als enige heeft Borsboom het volle pond gegeven aan het-niet zo bijkomstige-feit
waaraan Het Carnaval der Burgers voor een deel minstens zijn enigmatische karakter

dankt: namelijk dat het hoofdstuk 'Wij Carnavalsgangers' dat het laatst geschreven
werd, er naderhand als eerste en openingshoofdstuk het vooraanzicht van is gaan
vormen. De bekendmaking van die ingreep maakt onderdeel uit van de omvattende   .

manoeuvre waarmee Ter Braakin het tweede hoofdstuk van Politicuszonder Partijalle   f

literatuurhistorici 'lijkt (..} voor te willen zijn door zijn eigen ontwikkeling te schet-

'       sen', zoals j.j Oversteegen het genoemd heeft.'+ Maar geen door een auteur zelf

aangedragen intenties kunnen als matrix voor de interpretatie dienen. Daar, in de

'Geschiedenis ener Intelligentie', beschrij ft Ter Braak zijn moeilijke verstrikking in de

termen van zijn polariteit dichter-burger, waardoor het toegevoegde expos6 van het

eerste hoofdstuk nodig werd:

Ik kon aanvankelijk niet loskomen uit mijn oude twee-partijen-stelsel;
het beeld van het 'carnaval' mislukte in eerste instantie, omdat ik
telkens weer de burger nhhst de dichter, de dichter tegenover (en zelfs

boven) de burger plaatste; ik moest het laatste hoofdstuk voltooien,
0                   voor ik in het eerste de 'carnavalsformule' definitief kon opstellen.95

Maar luidt in dat eerste hoofdstuk de 'carnavalsformule' niet. in de woorden van het

antwoorddat Prins Camaval op de vraag'Waar isde dichter waarisde dichter?...' geeft:
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De lof der zotheid, de lof van carnaval zingt hij, die in de zotheid der

burgers en op het carnaval der burgers de dichter heeft ontdekt. Want
de zotheid en het carnaval werpen de starre gemeenplaatsen zorgeloos
om, terwijl zij onmiddellijk nieuwe gemeenplaatsen van node hebben;
zij spreken de gelijkenis van de betrekkelijkheid, maar tevens van de              0
noodzakelijkheid derburgerlijke vormen. (..) Deze lof derzotheid zingt
hij, die op het carnaval der burgers de dichter achter alle maskers heeft

ontdekt, die de dichter heeft ontdekt in de duizenden, die hem in

burgerlijkheid verloochenen. Deze lof van carnaval zingt hij, die zich
door de veranderlijkheid en de noodzakelijkheid der vormen niet meer                   0
laat ontmoedigen, omdat hij in hun burgerlijkheid de dichter heeft
hervonden.x

En staat er in de laatste alinea van dit laatstgeschreven eerste hoofdstuk 'Wij Carna-

valsgangers' niet:

'Wij'... Thans is zelfs de kleinste burger dichter, ook al dicht hij geen
gemeenplaatsen weg. (..) Vergeet de burger, vergeet de dichter en
hervind beiden  op het carnaval! 9;

Het staat er en het maakt Het Carnaval der Burgers tot een door en door burgerlijk

boek. Want ook opgevat volgens de intentie die spreekt uit de terugblik in 'Ge-
schiedenis ener Intelligentie' kan het hele Carnavalsboek hoogstens gelden als een als

het ware achter de dichterlijke hand voorgedragen lofzang op de burgerlijke vorm als

enige en eeuwige vorm. En zo betekenen deze aangehaalde regels niets dan alleen maar

hoon op de vehemente demonstraties van de inauthenticiteit van de burgerlijkelevens-
vorm die in de pagina's daarna nog zouden volgen. Het heeft methet niet langer geldig
zijn van de authenticiteitsformules van het expressionistische tijdperk te maken-die

met de rituelen van de bekentenis, van de bedetocht, van de klaagzang, van het offer en

van de oproep waren verbondengs-dat hier de flagrante, aangeklaagde inauthenticiteit

van het burgerlijke juist tot toevluchtsoord wordt en dat--een kenmerk al van de

Nieuwe Zakelijkheid-een objectieve vorm van cynisme her resultaat is. Zo slaat Het

Carnaval der Burgersin zijn tegendeel om. Ook in de roman Hampton Court maaktde

hoofdpersoon Andreas Laan aan de hand van het cynisme van de Lebemann en
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beursprol Van Haaften een kleine leerschool van toenemende onaandoenlijkheid door.

Een onverschillig 'ijsgevoel' speelt een cruciale rol in de nieuw zakelijke variant van
een theorie van de openbaring die Van Haaften aan Andreas Laan als levensles opdist.
Die laatste leert zichzelf aan het einde van de geschiedenis toegeven dat hij een

0 zeldzaam oppervlakkigiemand moet zijn.e-'Wes onaandoenlijk, lijkt de moraal van

dit verhaal, nadat Andreas' aandoenlijke pogingen om in innig contact te treden met

medemensen de revue zijn gepasseerd': zo vat Albert Borsboom uiteindelijk Hampton
Court samen.lm Ter Braak zelf zal, als hij zich rekenschap geeft van het moment van

zijn 'ontmoeting' met Nietzsche-'toen ik toevallig Jenseits von Gut und Base in de

0 trein begon te lezen'-niet nalaten te vermelden dat die ontmoeting er vooral in lag,

dat hij door een passage over het cynisme werd getroffen; en dat het toen juist een
maand geleden was dat hij Hampton Court had voltooid.101-Helemaal aan het einde

van die roman houdt de hoofdpersoon zichzelf voor, in waanwijze anti-expressieve

pantsering:

De mensen zullen niets meer aan mij merken, zo gewoon zal mijn
ongewoonheid zijn:01

Met alle recht heeft de literatuurtheoreticus J.J.A. Mooij Hampton Court geplaatst in

            een reeks van romans-hij noemt verder Thomas Manns Der Zauberberg en La voie

royale van Andr6 Malraux, en wat de moderne Nederlandse literatuur betreft de
Medeminnaars van Albert Helman en Spelen in her donker van Adriaan van der
Veen-waarin steeds het motief van de naar inwijding strevende jongeling, dat wil
zeggen het motie f van de initiatie, een overheersende rol speelt."B Thomas Mann heeft

na het lezen van een academische interpretatie van zijn roman over Hans Castorp die
            hem uit de Verenigde Staten onder ogen kwam, koket de vraag gesteld: 'Possible que

j'ai eu tant d'esprit?'104-De ironische verwondering over 'zoveel-onmogelijke-
geest' drukt een tegenspraak uit binnen de wereld van het symbolische, een tegen-

spraak die in de intitiatie-romans als het verschil tussen hun moraalleer, die er een van
aanpassing is, en hun representatie in een taal van niet-aanpassing voor het grijpen

0       ligt. Dat wil, in andere bewoordingen, zeggen: de initiatie-romans zelf zijn geen

ongebroken representaties van de symbolische orde waarin hun protagonisten geini-
tieerd worden. Ze nemen een plaats aan de rand ervan in. 103
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INITIATIE IN HET PROZAISCHE

'De mensenzullen niets meeraan mij merken, zo gewoonzal mijn ongewoonheidzijn',
zo denkt Andreas Laan tegen het einde van Hampton Court; en zijn denken vervolgt:

'Allerlei dingen zal ik ondernemen.... Weer met een vrouw ergens een huis binnen-                 0

gaan en zeggen: 'Zo,  woon jij  hier?'... Met verzekeringsagenten spreken  over  de

voordelen van een polis.'106 Want tegen het gevaarlijke zelfverlies, het opofferen van de

identiteit in het geluk houdt de gevestigde burgerlijke orde de 'assurantie' paraat, dat
wil zeggen, de'afkoop'-zoals Jacob Burckhardt het geformuleerd heeft-'van bepaal-

de soorten van ongeluk door bepaalde jaarlijkse offers'.107 Tekenend dat de protagonis-                      0

ten van de drie meest uitgesproken grote initiatie- en Bildungsromans uit Duitsland,

Wilhelm Meister, Heinrich Lee en Hans Castorp aan het slot van hun wordings-
geschiedenis ook bijna letterlijk hun toekomst aldus verzekerd zien. Wilhelm Meister

die het tot medewerker brengt van een internationaal verzekeringsconcern, Gottfried

Kellers groene Heinrich die tevreden is met een veilig administratief baantje, en Hans

Castorp die de geregelde tantiemes uiteen geerfd vermogen prefereert boven de risico's

van een vrij ondernemerschap. Maar de romans die van hun lotgevallen vertellen zijn
tegelijkertijd medium van het lang uitgesponnen poetische protest tegen deze in-

1OSwisseling van het rad van Fortuin voor het principe van de assurantie.

De mogelijkheid dat in het medium van het bericht 6ver de initiatie het protest              
tegen de symbolische orde waarin wordt geinitieerd, poetisch blijft doorklinken, die
mogelijkheid is in Ter Braaks werk, zo niet van begin af aan dan toch al vroeg

theoretisch geblokkeerd. De veelzeggende indicatie daarvan is al de bijna in het niet
verzinkende plaats die voor het dichterlijke naast de oppermacht van het burgerlijke
resteert, in en na het interregnum van carnaval. Ter Braak articuleert het tegen

nuttigheiden functionaliteitopponerende gezichtspunt zoals datbijnagelijktijdigdoor
Bataille in het spoor van het surrealisme werd ontwikkeld-dat poezie als synoniem
van uitbundige verspilling kan wordengezien-uitsluitend vanuithetoogpunt van het
daarin verdisconteerde verlies, niet vanuit dat van het scheppen. Waar bij Bataille in

diezelfde tijd tot uitgangspunt voor theorie wordt: 'Het begrip poezie, dat een aan-

duiding vormt voor de minst bedorven, de minst gerntellectualiseerde uitdrukkings-              0
vormen van een verloren-zijn, kan als synoniem van verspilling beschouwd worden;

poezie betekent namelijk niets anders dan schepping door verlies',109 daar staat in het

DZmasquZder Schoonheidmet zoveel woorden: 'De schoonheid opent ons een nieuwe
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wereld: de wereld van het verlies.'11° Niet zonder een sardonische bijklank zei Gom-

perts, een dichter ten slotte ook, over Het Carnaval der Burgers in De schok der

herkenning: 'Het boek is een gelijkenis in gelijkenissen, d.w.z. het spreekt de taal der

dichters, omdat dicliters gelijkenissen zien, waar burgers betekenissen willen. (..) Het
D              is een boek waarin geprobeerd wordt de poazie, het onherhaalbare te verdedigen, maar

de schrijver doet dat in proza en door middel van herhalingen.'111

In het interregnum van Het Carnaval der Burgers doet de poezie zelf immers

troonsafstand ten behoeve van het prozazsche. Aan deze troonswisseling heeft Ter

Braak later, in het 'Ter Inleiding' bij het eerste nummer van Forum dat in november

1931 verschijnt de kracht van een programma gegeven. Want ofschoon daar dan wel

niet de poezie als zodanig onttroond wordt, die onttroning wordt wel aan de cultische

elementen aangezegd die de poazie omgaven, en het gebeurt wel met haar tot stereoty-
pie verbleekte vertegenwoordigingen. En dat in die inleiding de poezie wordt terug-

gehaald uit de 'aesthetische schemeringen' en weer in verbinding wordt gebracht met

        de rest van de aardse verschijnselen klinkt naar een prozaisch pleidooi, naar ont-

nuchtering, en naar de nuchterheid van het proza. Dat gebeurt in dit 'Ter Inleiding'
onder verwijzing naar Hendrik Marsmans rechtstreeks 'aan de jonge en jongere
dichters' gericht manifest uit 1925 De sprong in het duister dat als een afwijzing kon
worden gelezen van een al te slaafs navolgen van de grote dichterlijke voorbeelden

Boutens, Leopold, Van Eyck en Roland Holst. De grote voorbeelden lijken door Mars-
man wel als bemanning op een narrenschip geposteerd: 'Zij varen, zegt men, naar het

gouden eiland van den droom en zij zuigen u mee in het zog van hun schuit. Maar de

bemanning is stellig compleet. Zingend zitten zij op de riemen en horen u niet die hen

na-zwemt en roept: zij laten u achteloos verdrinken; en zij hebben gelijk.'11' In het'Ter

Inleiding' bij het eerste nummer van Forum zou letterlijk staan, in de wij-vorm, want
I hoewel waarschijnlijk door Ter Braak zo goed als helemaal geschreven was het mede

ondertekend door de andere redacteuren E. du Perron en Maurice Roelants:

Toen Marsman, als woordvoerder der Vrije Bladen de'jonge en jongere
dichters' in 1925 de'sprong in het duister' wilde laten wagen, was het

0                     ongetwijfeld niet zijn bedoelinghet bij de sprongen het duisterte laten;

het 'waarheen?' scheen hem alleen daarom op dat moment terecht

zonder enig belang, omdat men het'waarheen?' van de eigen generatie
aan de historie ter beoordeling behoort over te laten. Wij, in 1932,
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hebben tegenover de verlopen jaren echter reeds meer critisch te staan

en resultaten te overzien. En dus treft ons, dat men de dichter, door hem
in het duister te laten springen, wat al te zeer aan de aesthetische

schemeringen heeft overgelaten; waarmee men hem o.i. geen dienst
heeft bewezen. Men heeft voor de dichter de gehele mens soms ver-                 0
waarloosd, men heeft de poezie vaak losgemaakt van de rest der aardse

verschijnselen en haar soms verdacht doen lijken op een esoterische
cultus. Zo viel er in onze generatie in de laatste tijd een opbloei van
lyrische gemeenplaatsen te constateren (de Engelen en het Bloed kre-

gen standaardwaarde!), die het karakter dier generatie op den duur
moest schaden. Te zeer werden wij bedreigd door een pleYade van

dichters in de meest schoolse zin van het woord, te zeer ook werd
daardoor de aandacht beperkt tot een pofzie in dezelfde zin, die men,
naar onze mening ten onrechte, als het wezen van het poetische zelf

ging beschouwen. 113

Dan verwoordt datzelfde openingsstuk in het eerste Forum-nummer de tegen de

'vergoding van de vorm' en de 'magie der 'creatie" scherp afgezette andere opvatting,
'dat de persoonlijkheid het eerste en laatste criterium is bij de beoordeling van de
kunstenaar.'11+ Maar, en dat is te weinig benadrukt: de wieg van deze 'persoonlijkheid'                  
was minstens twee jaar eerder gevlochten uit de weerspannige materie zelf van de

polariteit tussen de 'dichter' en de 'burger' in Het Carnaval der Burgers. In het

openingshoofdstuk 'Wij Carnavalsgangers' wordt de cursief gedrukte 'persoonlijk-
heid' zo geconstrueerd:

Waar dichter en burger opgaan in de persoonlijkheid, daar blijken onze
uitersten, met al hun waardigheid, betrekkelijk.1 a

Letterlijk geconstrueerd: in het typOSCript stond eerst 'het individu' te lezen, welke

woorden doorgehaald zijn: daarboven is 'de persoonlijkheid geschreven.116 De per-
soonlijkheid is de hulpconstructie aan de rand van de taal die voor het verlies aan

expressiviteit in de taal compenseert. Maar deze hulpconstructie, een die nog eenmaal

degestalte van de'gehelemens' voor het voetlicht roept, dieookals'nieuwe mens' nog
door Ter Braaks geschriften dwaalt, is een erfstuk juist van het Expressionisme waar-
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van het pathos in zijn geschriften schipbreuk lijdt en zich naar de rand ervan redt. Het

Expressionisme is het laatste historische asiel voor de persoonlijkheid geweest, omdat

het-in een omschrijving die Benjamin gebruikt voor Karl Kraus als type van de

'laatste burger die zijn rechtvaardiging vanuit het Zijn opeist'-omdat het Expressio-
0              nisme aan een revolutionaire situatie poogdenietdoorhethandelenmaardoorhetZijn

recht te doen.117

De vroegste theoretische constructie van het persoonlijkheidsbegrip bij Ter Braak,

zoals die waarschijnlijk al in 1926 haar beslag kreeg in het fatalistische essay 'Onder-

gang'--dat de ondertitel draagt 'Over Persoonlijkheid en Woord'-leest behalve als

0                eenvoorafschaduwing van Het CarnavaJderBurgersal als een oefeningin a fscheid van

het dichterlijke dat uit de taal wordt uitgebannen. Het essay 'Ondergang' draagt, zoals

veel daarvan in de jaren twintig een vleug meedroeg, zijn titel met een directe reminis-

centie aan degrote morfologie Der Untergangdes AbendIandes, waarin Spenglerin de
woorden van Ter Braak'deschone lichamenzijnerculturen schiep'.tls Zelfseenparfum

met de naam 'Untergang des Abendlandes' werd in die tijd op de Duitse markt

geworpen; en alsof die 'Untergang' op zich al iets carnavalesks vertegenwoordigde
publiceerde de Duitse dichter Klabund in 1930 een bundel grotesken onder de titel
Kunterbuntergang des Abendlandes.119 De Ter Braak die 'Ondergang' schreef had

Spenglers Untergang evenwel nog niet gelezen. Toch is er hier al van meer dan een
vleug van verwantschap sprake. Op 17 december 1926 schrijft Menno ter Braak aan

zijn vriend Dick Binnendijk: 'Nu ben ik weer sedert eenige dagen in Eibergen en
verslind met grooten hartstocht Spengler. Ze mogen zeggen wat ze willen, maar het is

een enorm stylist en een kranig denker, al ben ik het met zijn beroemde morphologie
ten eenenmaleoneens. Verderechter vind ikdingen, diebijna letterlijkin mijn Opium-
en Ondergangstukken staan, wat niet voor S., maar wel voor mij beroerd is, omdat ik de

latere ben. Laten we dit dus maar op rekening van de 'faustische Seele' schrijven, die
ook in mij zoo'n klein pietsie spokende is:11° Maar waar Spengler aantreedt, zijn

ondanks de 'faustische ziel' die in rusteloos streven op de oneindige ruimte gericht is,

op de harmonie der sferen, het verleggen van grenzen en het overbruggen van af-
standen-al datgene buiten het lichamelijke hic et nunc waarop Ter Braak hier kan

0       hebben gedoeld,11-veral waar deze botanicus van de cultuurontwikkelingen aan-

treedt, zijn Condanks de niet op causaliteit achtende zienswijzen waarmee Spenglers

vocabularium van de 'warme totaliteit' zich tooit), meestal de doeleinden van een

'koude totaliteit' niet verre. 1=

0                                         291



Het essay'Ondergang' richt letterlijk voor de 'expressie' een schedelplaats in. Het
doet dat met uiterst kernachtige thesen als: 'Het woord neerschrijven is, theoretisch,
het woorddoden als gevoelsexpressie'. En: 'De dichterdoodthet woord. Zijn schoonste

openbaring, zon droom, die hem redde, zwijgt in het dode teken.'113 Vooruitlopend op
de ondertitel van Het Carnaval der Burgers werd al in het essay 'Ondergang' aan-
gestuurd op wat in dat essay de'volkomen gelijkenis' wordt genoemd: 'De ondergang
der grote persoonlijkheid in de massa (..) wordt nergens tragischer en zichtbaarder

verbeeld dan in de volkomen gelijkenis: de ondergang van het onbeweeglijk dichterlijk
woordin debeweeglijke verkeerstaal, (..) waarin voordenuanceenerpersoonlijke orde
geen plaats is.'114                                                                                                             

Helmut Lethen heeft in Verhaltenslehren der Kalte, zijn grote studie naar de

klimaatwisseling die zich in de jaren twintig binnen de categorie van de persoonlijkheid
voltrekt, de crisis van de 'expressie', van de 'Ausdruck' aan het licht gebracht als deel
van die klimaatwisseling.-Het kleine geschrift van Helmuth Plessner uit 1924 Gren-

zen der Gemeinschaft is de schatkamer waarin de parolen klaar liggen die, tegen        I
warmte in elke zin, kille terughoudendheid aanbevelen. Plessner waarschuwde ook

voor het 'ongeremd zich-laten-gaan der ziel in de expressie' (het 'ungehemmte Sich-
Losiassen der Seele in den Ausdruckhinein') dat in bepaalde gevallen dodelijk kan zijn,
en in alle gevallen belachelijk is. 115 Nadruk op kunstmatigheid-het meest kras neerge-

legd in het axioma: 'De mens is van nature kunstmatig'-helpt bij de antropologische

overstap uit het cultuurpessimisme naar een aansluiting bij de modernisering. 126

Bij Ter Braak wordt de verhouding tussen drift en vermaatschappelijking, tussen

eenzame persoonlijkheid en 'rol' in een omgekeerde, melancholische richting ge-
presenteerd. Maar de agonale confrontatie tussen de natuurlijke, 'persoonlijke' dich-

terlijkheid en de abstracte, atomistische, onpersoonlijke burgerlijkheid loopt op geen

ander einde uit dan de overwinning van de kunstmatige abstractheid: 'niets zal leven

buiten de abstractie, al is de abstractie dan ook niet het leven:11; De kunstmatigheid

houdt als tweede natuur de eerste natuur vervormd, vermomd, vervreemd in ere.

Sterker nog: bij Ter Braak houdt het vermoeden van de naklank van een afgestorven

passie in alle verkeerstaal, van de afdruk van een dichterlijke opwelling in elke fossiele

gemeenplaats, de starste burgerlijke verkeersvormen aan het dansen. Zij het ook voor               I
de ogen van iemand die zich als dansmeester tot die vormen satirisch lijkt te ver-
houden:'want tegen het'on danse' zal de remedie niet gemakkelijk gevonden worden.

Er zouden geen Heiligen der Laatste Dagen, geen postzegelverzamelaars, geen Rotary-
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clubs zijn, als burgers geen geloofsinzet waagden op spreuken, stulges papier, zakenre-

laties. Kortom, er zou geen leven zijn zonder de dagelijkse fixering van de dichter aan

de burger, zonder deze dagelijkse omzetting van dreigend verlies in kleine winst door

middel van een veilig deposito.'llS_Maar het resultaat is een niet minder kunstmatig

0           decor. een tot eeuwige historie wordende 'tweede natuur', een 'tweede wereld' waarin

geleefd moet worden:

Zo geeft de trage gebonden dichterlijkheid der burgers het aanzijn aan
een tweede wereld, die de angst voor de verandering begraaft onder

0                toewijding aan overgenomen abstracties, die, door deze toeWijding, de

schijn krijgen van concrete, vaste gedrochten, bovenmenselijke demo-
nen, waaraan men blindelings heeft te gehoorzamen. 129

De complete moderne beeldengalerij waarin deze 'tweede natuur' haar representatie

op schrift heeft gekregen, zou ooit moeten worden opgesteld en onderzocht. Georg
Lukks heeft al in Die Theorie des Romans, dat werd geschreven in de winter van
1914-15, en in 1920 bij Paul Cassirer in Berlijn in boekvorm verscheen, de onafwend-

baarheid aangegeven, dat de door mensen gemaakte vormen verstarren tot'een sche-

delplaats van vermolmde innerlijkheden' ('eine Schadelsdine vermoderter Innerlich-

          keiten'),
die alleen nog door een metafysische act van wederopwekking opnieuw tot

leven kunnen worden gebracht.130 Het is de prefiguratie van Lukks' latere, in Ge-
schichte und KlassenbewuBtsein ontvouwde concept van de verdinglijking, waarmee

Ter Braaks omschrijvingen van het burgerlijke overigens een zekere atmosferische

overeenstemming laten zien. Verdinglijking bewaart in negatieve vorm de noodzaak

van een metafysisch geladen bewustzijn van totaliteit. Theodor W Adorno heeft in

zijn 'Die Idee der Naturgeschichte'-een voordracht uit 1932, die het beeld van de

'schedelplaats' weer opneemt en becommentarieert-het verschil verduidelijkt tussen

het onmogelijke idee van een eschatologische, metafysische wederopwekking van
natuurgeschiedenis bij Lukacs«lie wederopwekking wordt theologisch 'verdaagd'

naar de eschatologische horizon-en de beslissende wending die Benjamin in zijn
0      Ursprung des deutschen Trauerspiels aan hetzelfde probleem heeft gegeven. Een

beslissende wending daardoor, dat hij, Benjamin, in het medium van de allegorie de
'wederopwekking van de tweede natuur uit de oneindige verte naar de oneindige

nabijheid gehaald en tot voorwerp van filosofische interpretatie gemaakt heeft'.111_
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Wanneer in Ter Braaks Carnavalsboek in de openingsalinea van het hoofdstuk 'Het

Carnaval der Dichters' verhaald wordt hoe 'een man, die in de vroege morgen van de
2Oste Maart met mechanische handgrepen zijn toilet maakte, gelijk hij het de 19de
gedaan had en de ziste ZOU herhalen', een man die gekarakteriseerd wordt als: 'een

willekeurige, die alle dagen op een gesteld uur een vast kantoor moet bereiken. een           0
normaal wezen van onbelangrijke proporties, waarvoor geen ministerzetels, maar
evenmin ontberingen zijn weggelegd, verre van een dwaas, eereen practisch mens met

..
moderne begrippen, een, voor wie de verrichtingen des levens zich bijna geluidloos aan
elkaar schakelen als een meesterlijke serie caramboles',131 dan groeit, wanneer die man
zijn zwaluw-lucifersdoosje leeg vindt, uit de met name genoemde datum van de 20Ste                /

maart door een plotselinge toevalligheid een kortstondige breuk in de kalenderreke-

ning, en uit de man-een normaal wezen-ontstaat, voor ten moment, een allegoricus
op het breukvlak van de Nederlandse jaren twintig en dertig.

De breuk in de kalenderrekening die in de geest van Rangs motto 'Wir tr umen

Paradies und handeln Fabrik'-hier het handelen volgens de vaste kantoorregelmaat
doorbreekt, mobiliseert op bescheiden schaal voorstellingen van een wedergeboorte en

een vernietiging van de tijd, die vaak met vuurriten werden gevierd. In de Perzische en

in andere culturen van het Midden-Oosten wordt op de dag dat de man bij Ter Braak

zijn lucifersdoosje leeg vindt de vernieuwing van het jaar, Naur6z, gevierd.131 Maar

iets anders is hier van groter belang, en het raakt aan dit kosmogonische punt langs een                     I

diepzinnige zowel mythologische als subjectieve omweg. De overpeinzingen bij het

lege lucifersdoosje brengen aan het einde van wat 'enige verloren seconden' worden

genoemd, m Prometheus in het blikveld, diegene onder de Griekse goden met de

merkwaardigste relatietotde mensheid: want hij staat voordemensheid in, maakt met

haar gemene zaak als geen andere Griekse god. 135

Hij bezag dus het doosje; en met deze blik ontdekte hij het voorwerp,
dat steeds, besloten in een dode nietszeggendheid, bij hem was geweest.
Waren het de woorden 'manufactured at Uddevalla, Tindsticksfabrik
Sweden', die hem plotseling, voor de eerste maal sedert een lang ver-

geten kindertijd, wonderbaarlijk voorkwamen ? Was het de gelauwerde                          

caesarenkop van Napoleon III op de bekroningsmedaille, die hij nooit
had opgemerkt? Staarde het kraaloog van de zwaluw, die een stijf lint
met 'trade-mark' meevoerde, hem aan? Of was het slechts de wat
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afgekraste zwarte zijde, waaraan gedachteloos vele lucifers waren ont-

stoken, die hem daar vasthield? Wie zal het zeggen: misschien beving
hem de vage herinnering aan een roman van Selma Lagerlilf, of aan een
oude atlas met de Elfen van Zweden (elfen, toverrivieren!), misschien

0         stond het mythologieboek van het gymnasium met het plaatje van
Prometheus, die het vuur roo ft, o f anders een vacantiebeeld van zwalu-
wen op de muggenjacht voor zijn geest. ...136

Zeker is, dat het achteloos verschijnen hier van Prometheus, die het vuur rooft,

0      begrepen kan worden als een eerbetoon aan de monumentale en radicaal noncon-

formistische studie van Carry van Bruggen met die titel-: Prometheus, ondertiteld

'een bijdrage tot het begrip der ontwikkeling van het individualisme in de litteratuur'.
Zoals het misschien ook zeker, of in ieder geval een fraaie en spitsvondige speculatie is,
dat tot in de woorden Het Carnaval der Burgers de naam van de schrij fster Carry van
Bruggen echoand doorklinkt. 'Men trachte', zo heeft Cola Debrot deze speculatie in

omloop gebracht, 'snel achter elkaar uit te spreken 'Carry van Bruggen' en 'Carnaval

der burgers': indien men zich al niet verspreekt, overeenkomst in klank zal men toch

bemerken.'13; Het exemplaar van Prometheus overigens dat Ter Braak las en van

potloodstrepen en -aantekeningen voorzag meteen verwondering om deze ontdekking

              die hem lang
zou bijblijven, leende hij van dezelfde mevrouw Jo Planten-Koch, aan wie

Het Carnaval der Burgers is opgedragen.Ils Betrekkelijk schaars, bijna geheel afwezig

zijn bij Carry van Bruggen de mythologische verwijzingen naar Prometheus' eigen-

lijke lotgevallen aan de in nevel gehulde oorsprong van onze geschiedenis. Zoals ze,

slechts fragmentarisch overgeleverd, zijn opgetekend-in Prometheus geboeid, enig

bewaard geblevene van drie tragedies-rond 500 voor Chr door Aeschylus en eerder

al, rond 700 voor Chr.-in zijn Theogonie, en later in zijn Werken en Dagen-door
Hesiodus. Het Prometheus-verhaal is bij Carry van Bruggen al bijna geheel ver-
menselijkt. Het vormt een laatste parallellie tussen Ter Braak en Nietzsche, dat ook bij

de filosoof van het dionysische aan het-bij hem wel zeer prille-begin van zijn
schrijven de Prometheus-figuur staat. Want als vijftienjarige schreef Nietzsche een

eenakter over Prometheus, waarvoor hij vooral uit Hesiodus' versie van het Prome-

theus-verhaal putte en waarin Prometheus' offerbedrog ten overstaan van Zeus cen-

traal stond, en waarin het, daarom, met Prometheus slecht afliep. Maar ook in Die

Geburt der Tragddie no& dat deze eenzijdige visie aan de hand van Aeschylus herziet,
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benadrukt Nietzsche het duistere gevoel van een wederzijdse afhankelijkheid tussen

goden- en mensenwereld, het dooreenlopen van verschillende werelden, een goddelij-
ke en een menselijke, waarvan elk van beide in haar recht staat, maar als afzonderlijke

wereld, naast een andere bestaanl voor haar individuering boeten moet.139

Nieuwere Prometheus-studies, die van Jean-Pierre Vernant met name, hebben in

plaats van het tezienalseen samenraapsel van heterogene elementen, op de onbetwist-

bare eenheid van dit vroegste verhaal over het wederzijds bedrog, verhuld in offers,

ontvreemdingen en gaven, tussen mensen en godheden gewezen. In de diachronie van

het verhaal speelt de episode over de roof door Prometheus (hij 'die van te voren

inziet') van het vuur, waarmee kunst en wetenschap onder de mensen komen, niet           0
meer dan een bemiddelende rol. Die roof, meestal tot een kleine mythe op zich

verzelfstandigd, maakt het middelpunt uit op de verbindingslijn tussen een duidelijk

gemarkeerd begin en een einde. Zoals Hesiodus die optekende: een begin, waar het
bedrog staat door Prometheus ten overstaan van Zeus gepleegd met twee stukken van

een geslacht rund (-uit enerzijds een onappetijtelijke stapel knoken, afgedekt en

opgetuigd met mooi blank vet en daarnaast een goed eetbare hoeveelheid vlees en

ingewanden, gewikkeld in eerst de huid, daarna de maag van het rund, kiest Zeus de

blanke, vette, maar onappetijtelijke stapel-). En een einde waar-als antwoord op
Prometheus' onderneming van de smokkel in een holle plantenstengel en weder-

toeeigening van het vuur, dat Zeus aan de stervelingen als straf voor het offerbedrog              
had ontnomen-op zijn beurt Zeus genadeloos uithaalt. Nu voor een beslissende list.

Met die list voltooit Zeus de door Prometheus in gang gezette scheiding tussen

mensheid en goddelijke wereld.

Tegenhanger van het vuur (anti puros) wordt door Hesiodus het door Hephaestus

gefabriceerde schone kwaad (kalon kakon} genoemd, de kennelijk voordien nog niet            
bestaande vrouw-in Hesiodus' Werken en Dagen Pandora-die Zeus de mensheid in

de figuur van een oogverblindend wezen zendt dat komt om hen, de mensen, in hun

dan definitieve staar van sterfelijkheid met de daaraan inherente kwellingen te bevesti-

gen. Aan Epimetheus (hij 'die achteraf denkt'), de broer van Prometheus, wordt

Pandora als vrouw gegeven. Men kent het door haar geopende vat waarin alle kwaad

zatopgesloten; alleen'elpis', 'hoop' of 'verwachting'-kennelijkook een kwaad-blij ft
in het vat achter. Prometheus kennen we verder vooral vastgeketend aan een zuil, waar
een adelaar overdag zijn 's nachts onmiddellijk weer aangroeiende lever komt uit-

pikken.11° In zijn volledigheid hersteld, legt het Prometheus-verhaal zowel de lot-
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gevallen van de mensheid, daarmee van de prozaysche woordeh, tegenover de eeuwig-
heid van de goddelijke metafysica alsook hun onderlinge verstrikking vast.

Kafka heeft aan de ketening van Prometheus aan een rots in het Kaukasus-geberg-
te-dat in zijn benaming daar nog steeds naar Kafka's eigen naam klinkt-als repara-

0           ties van de mythe enkele zwarte varianten voor een plausibel vervolg van het verhaal

toegevoegd. Ze gaan van de mogelijkheid van een te grote pijn uit, waardoor Prome-

theus zich steeds dieper in de rots drong, tot hij er 66n mee werd. Ze gaan van de

mogelijkheid uit dat de goden hem vergaten, de adelaars, hijzelf. Of men werd wat
redeloos geworden was moe, de wond sloot zich tenslotte moe. De laatste variant bij

0        Ka fka luidt: 'Bleef het onverklaarbare rotsgebergte.-De sage probeert het onver-

klaarbare te verklaren. Daar zij uit een grond van waarheidis ontstaan, moet zij weer in
het onverklaarbare eindigen.'141 Zo grondig is de herinnering aan de oorspronkelijke

verstrikking van mensen- en godenwereld uitgewist.
Deze studie werd niettemin geschreven vanuit het idee dat de inspanning niet

I       vruchteloos was om prometheisch het metafysische vuur uit Ter Braaks vroegste
teksten te redden. Die mogelijkheid ligt niet alleen voorgetekend in de betiteling
'metafysische brochure' die de schrijver van Het Carnaval der Burgers aan de tweede

druk ervan meegaf, maar in de prometheische rigeur en de tegen een 01ympische

hogere orde gerichte geslepenheid zelf waarmee Ter Braak de minste weerschijn ook

              maar
van eeuwige waarheid seculariseerde. Metafysica heeft alleen nog maar geldig-

heid op het moment zelf dat zij zich wegwerpt.14' De spanning van dat moment zet

soms als in ontstaansmythes van de mensheid het vroegste werk van Ter Braak in een
gloed, die nooit meer in ander proza terugkeerde, ook niet dat van hemzelf. Ter Braak

heeft voor de verregaande onttovering die in Het Carnavalder Burgershet schrijven al
beheerst, geen oog gehad; zijn eigen bewering in de 'Geschiedenis ener Intelligentie'

Ihet hoofdstuk in Foliticus zonder Partij waarin hij op zijn eigen schrijfproduktie tot
dan terugblikt), dat van de "dichter' (..) het Carnaval nog heimelijk de apotheose

inhoudt' endat'de'dichter' de paradijsgestalte (is) van de mens' '43 voegt hij achteraf als

intentie aan het gehalte van Het Carnaval der Burgers toe. De meeste latere inter-

pretaties hebben het volgens die intentie gerearrangeerd. Zel fs de wondermooie episo-
0       de met het lucifersdoosje, dat het hoofdstuk 'Het Carnaval der Dichters' opent is

onverbiddelijk gebonden aan de vergankelijkheid van de belevenis, dat het doosje leeg
werd bevonden:
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Maar deze man ontwaakte, na de enkele verloren seconden en hij

bevond het doosje leeg; het was de 20Ste Maart. Hij wierp het onbruik-
bare ding wegen weekaf van zijn dagelijksegang, om een gevulddoosje
te zoeken. Daaruit nam hij een lucifer en zijn sigaret stak hij volgens

gewoonte aan, waarna hij het doosje in zijn rechterbroekzak onder zijn                      0
zakdoek borg. 144

Prometheus was van het slag van de Titanen, natuurkrachten eerder dan godheden,

kinderen van Gaia en Ouranos; van die kinderen was Kronos, edax rerum genoemd, de

jongste. Als een 'god van de extremen' wordt hij in Benjamins Trauerspiel-boek dicht                0

bij het ambivalente karakter van de melancholie geplaatst, die naarmate zij dieper is,
produktiever aan haar intentie kan vasthouden om de wereld in allegorie, in het schrift

van haar vergankelijkheid te veranderen.145 Door een zoon van Kronos, Cheiron, wordt

aan de rots in de Kaukasus Prometheus' plaats overgenomen, wanneer Herakles de

adelaar gedood heeft en hem, Prometheus, bevrijd. Vestdijk beschreef Cheirons leven                  0

voorafgaand daaraan in Aktaion onderdesterren en droeg het boek aan de nagedachte-

nis van Menno ter Braak op. Het raadsel van zijn werk is dat het 'Nur Narr, nur

Dichter', dat bij de van anti-metafysische invectieven overlopende Nietzsche nog aan

het einde van zijn schrijven in de Dionysos-Dithyramben als overtuiging opklinkt, bij
Ter Braak al aan het begin als uitweg wordt afgegrendeld. Toch moet in het spaarzamer                   
wordende licht van een al aan het begin uitdovend prometheisch, dichterlijk schijnsel

zijn hele werk worden gelezen.

NITMEGEN, FEBR. 1992- DEC. 1996
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woordiger van het anti-specialistische type van de uomo universale. Ook bij Pascal duikt de term

'honnate homme' op bij pogingen om te definieren wie men tot'les gens universels' zou mogen
rekenen. Het is in het verband van deze studie curieus te noemen, dat Pascal in de betreffende

gedachten uit de eerste afdeling van zijn Pensds de 'universele mensen' negatief tegen de
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34 'Coheleth': verwijst naar de oorspronkelijke, Hebreeuwse benaming van het boek Prediker;
meestal gespeld als 'Kohelet'

35    Zie Ter Braak & Du Perron, Briefwisseling 2, p. 98-99.

36 Zie Borsboom, Menno ter Braak p. 107

37    J.J. Oversteegen, 'Woord vooraf, in: Borsboom, Menno ter Braak p. VII-XIII; hier p. VIII.

38 Oversteegen, 'Woord vooraf', p. V111-IX.                                                                                0
39 Ter Braak & Du Perron, Briefwisseling 2, p. 100.

40 Ter Braak, VW3, P· 13; de allereerste zinsnedeafgezien dan van de'Voorrede over Stirner',
waarmee v66r hoofdstuk i het boek opent.

41 Barthes, Roland Barthes, p. 71.

42     Ter Braak.  VW 3, P· 14

43 Barthes, Roland Barthes, p. 72; de gehele betreffende alinea luidt: 'Wij consumeren deze            
tweede graad vandaagde dag op grote schaal. Een goed deel van onze intellectuele arbeid bestaat

eruit dat we willekeurig welke uiting met argwaan bejegenen om de ordening van haar graden
bloot te leggen; deze ordening is oneindig en deze bij elk woord gapende afgrond, deze waanzin

van de taal noemen we met een wetenschappelijke term: enundatie (we leggen deze afgrond in de
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eerste plaats om tactische redenen bloot: om onze uitspraken van hun zelfingenomenheid, onze
wetenschap van haar arrogantie te ontdoen).' (Zie aldaar p. 72-73·)

44 Politicus zonder Partij had als motto a forisme 455 uit Nietzsches Morgenriite, getiteld'Die
erste Natur': 'So wie man uns jetzt erzieht, bekommen wir zuerst eine zweite Natur. und wir
haben sie, wenn die Welt uns reif, mundig, brauchbar nennt. Einige Wenige sind Schiangen

I           genug, um diese Haut eines Tages abzustoRen: dann, wenn unter ihrer Hulle ihre erste Natur

reif geworden ist. Bei den Meisten vertrocknet der Keim davon.' De laatste zin ontbreekt in het
v66r in Politicus zonder Partij geplaatste motto; zie E Nietzsche, Kritische Studienausgabe, G.
Com & M. Montinari(red.), dl. 3, Berlijn/New York 1988, p. 275. In hetvervolg wordtdezeeditie
van de 'Siimtliche Werke' van Nietzsche, die uit vijftien delen bestaat, in deze noten aangeduid
met KSA, gevolgd door het nummer van het desbetreffende deel. (Vertaald: 'Zoals men ons

I          thans opvoedt krijgen we eerst een tweede natuur: en we bezitten die, wanneer de wereld ons

rijp, mondig, bruikbaar noemt. Slechts enkelingenzijn slang genoeg, om deze huid op een dag af

te stoten: dan namelijk, wanneeronder haaromhulsel hun eerste natuur rijp is geworden. Bij de
meesten droogtde kiem daarvan uit.') Wanneerditmottodequintessens van hetontwikkelings-
stadium uitdrukt, dat we met Politicus zonder Partij in handen hebben, dan hoort Het Carnaval
der Burgers tot de afgestoten, afgeworpen huid.

0 45 Barthes, Roland Barthes, p. 72; zie hierboven noot 40.

46 Barthes, Roland Barthes, p. 73
47   Nietzsche, KSA 12, p. 285

48 Ter Braak,  VW 3, P· 29
49   Nietzsche, KSA 3, P· 614.
50   Nietzsche, KSA 6,9 280.

I          51   Nietzsche, KSA 6, p. 281.
52   Nietzsche, KSA 3,9 406-407
53      Zie over dit alles zeer uitvoerig: Eric Blondel, Nietzsche, le corps et laculture. Laphilosophie
comme glnlalogiephilologique, Parijs 1986

54 Ter Braak, VW 3, P. 221.
55 Ter Braak, VW3, P· 557·

0               56 Ter Braak,  VW 3, P. 485-486.
57 Ter Braak & Du Perron. Briefwisseling 2, p. 103

3

SANCTUS JANUARIUS

1    H.A. Gomperts, Deschokderherkenning. Achtcauserie#n over de invloed van invioedin de

literatuur, Amsterdam 19602, p. 107-126.

2   Ter Braak, VWV P. 29
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3    E Bulhot Over Politicus zonder Partij van Menno ter Braak Amsterdam 1980, 9 38-39; de
bij Bulhof telkens tussen haakjes achter de citaten toegevoegde pagina-venvijzingen naar de

uitgave van Politicus zonder Partij in de Stoa-reeks (1960) heb ik hier weggelaten. In een

voemoot geplaatst bij de laatste hier geciteerde zin verwijst Bulhof naar een kritische noot van

J.J. Oversteegen bij de gehele secundaire literatuur over Ter Braak-enkel A
Borsboom uit-             

gezonderd-welke literatuur zich volgens Oversteegen steevast voegt in het vertrouwde beeld:

'-dat niet meer pleegt te zijn dan een parafrase van Ter Braaks eigen formuleringen. Zie
bijvoorbeeld Henrard (..}: 'Zijn verhouding tot andere schrijvers wordt bij hem een 'lijfelijke

ontmoeting' (..) een contact van lijf tegen lij £ van'man tegen man'. (..) Zijn kritischestudieszijn
telkens lichamelijke ontmoetingen' etc. Dit heeft Henrard niet bedoeld als weergave van Ter

Braaks zelfmythologiseringen, maar het wil een karakteristiek zijn van diens kritische attitude.

Hetzelfde geldt voor Gomperts, die in zijn De schok der herkenning onder meer schreef: 'Wat

hem in Nietzsche aantrok, was de genuanceerde stijl voor vrienden, de afleiding van waarheden

uit persoonlijke ervaringen en lichamelijke feiten'. (p. 120-121). Het gaat hier om een zelf-

herkenning van Ter Braak in Nietzsche. De vraag of de 'lichamelijkheid' niet louter theoretisch

is, wordt niet gesteld. Ik ken maar twee 'lichamelijke afleidingen' bij Ter Braak: die van de

intelligentie uit vernederende jeugdervaringen (eerder Freud dan Nietzsche dus), en die van de
herkenning van waardevolle poezie uit een fysieke'schok'.'  (Zie J.J Oversteegen,  Vorm of Vent.                       0

Opvattingen over de aard van het literaire werk in de Nederlandse kntiek tussen de twee
wereldoorlogen, Amsterdam 1969, p. 4iin). Met 'Henrard' is bedoeld: R. Henrard, Menno ter

Braak in het licht van Friednch Nietzsche, Hasselt 1963

4     Ter Braak, VWV P· 157; sedert Ter Braak Nietzsche las. zo schrij ft hij daar van zichzelf, 'ken
ik geen andere maatsta f voor mijn hierarchie dan het onopzettelijk, maar nauwkeurig luisteren

naar de influisteringen van mijn lichaam, datzich verzet tegen alle onomstotelijke stabiliteit..'                   0
5   Ter Braak, VW 3, P. 158
6    Ter Braak & Du Perron, Briefwisseling L p. 304

7   Ter Braak & Du Perron, Briefwisseling 2, p. 89

8     Zie L. Hanssen. 'Saulus of Paulus. Op weg naar een nieuw Nietzsche-beeld. Beschouwingen

bij het Nietzsche-congres van 1990 te Sils-Maria', Maatstaf 2 (1991). 64-72; hier p. 64

9 Hanssen, 'Saulus of Paulus'. p. 64; in het 'Nietzsche-huisje' woonde augustus 1933 een
elektricien-naast de deur ervan stond op een groot bord te lezen: A. Pomatti-Elektrische
Anlagen, zoals zichtbaar was op een door Menno ter Braak en Ant Faber op 9 augustus vanuit

Sils-Maria aan de Du Perrons verstuurde ansichtkaart. Zie Ter Braak & Du Perron, Brief-
wisseling 2, p. 128-129 en de annotatie op p. 491

10    Zie Ter Braak & Du Perron, Briefwisseling 2, p. 118 en Hanssen, 'Saulus of Paulus'. p. 64.

11 Ter Braak & Du Perron, Briefwisseling 2, 9 105.

12 Zie 'Chronik zu Nietzsches Leben', in: Nietzsche, KSA 15, P. 118.

13   Nietzsche, KSA 3, P· 523.
14   Nietzsche, KSA 3, P· 532
15    Zie Ter Braak & Du Perron, Briefwisseling 2, p. 146
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16 Ter Braak & Du Perron, Briefwisseling 2, p. 146.

17   Nietzsche, KSA 3, 9 521.
18 Ter Braak & Du Perron, Briefusseling 2, p. 183; Barthes, Ro/and Barthes, p. 110.

19 Ter Braak,  VW 4, P. 878.
20 Ter Braak & Du Perron, Briefwisseling 2, P. 98

0              21    Gomperts, De schok der herkenning p. 120.
22 Zie Nietzsche, KSA 12, p. 400.
23    Gomperts, De schok der herkenning p. 106.
24    Gomperts, De schok der herkenning p. 126.

25 Barthes, Roland Barthes, p. 109

26    Barthes, Roland Barthes, p. 109

27    Barthes, Roland Barthes, 9 109
28 Ter Braak & Du Perron, Briefwisseling 2, p. 183
29   Gomperts, De schok der herkenning p. 125-126.

30    Gomperts, De schok der herkennin& p. 126.

31    De foto is te vinden in Schri)vers-Prentenboek Deel 5 Menno ter Braak,
Amsterdam/'s-Gravenhage 1961, 9 19

0           32   Du Perron, Brieven. deel 3, Amsterdam 1978, p. 185·

33   Zie Van Nieuwstadt, 'Menno ter Braak', passim.

34   G.H. 's Gravesande, Sprekende Schrijvers, 's-Gravenhage 1979 · P. 128

35    Ter Braak, VW3, P· 83·
36 Ter Braak & Du Perron, Briefwisseling L p. 79·

37   Nietzsche, KSA 5, P· 11.
0            38 Ter Braak & Du Perron, Briefwisseling 1, p. 79·

39  J. Derrida, Eperons.  Les styles de Nietzsche, Parijs 1978, p. 41

40    J. Derrida, Sporen. De stijlen van Nietzsche, vertaald door G. Groot, Weesp 1985, P. 85-87.

41   Ter Braak. VW3, P· 88.
42 Ter Braak, VW3, P. 88.
43 'Ondanksalles geboeid': zie opnieuw Ter Braak & Du Perron, Briefwisseling i, p. 79; zieook

I           Du Perron, die in Het Land van Herkomst een naar Ter Braak gemodelleerde figuur die hier
Wijdenes heet in de trein naar Berlijn Jenseits von Gut und Bose laat lezen. 'geboeid als nooit
tevoren', vergelijk E. du Perron, Verzameld Werk, dl. 3, Amsterdam 1954' 9 363· Voor een
reconstructie van de Berlijnse episode op basis van de beschikbare gegevens zie H. Leferink, 'Dr.

Dumay verliest. Aantekeningen bij een aangename kennismaking', in: S. van Faassen (red.),
Menno ter Braak, 9-Gravenhage 1978,87-98

0            44   Gomperts, De schok der herkenning, p. 124.

45   Nietzsche, KSA 5, P· 37·
46   Nietzsche, KSA 5. P· 37
47 Ter Braak,  VW 3, P·  92.
48   Gomperts, De schok der herkenning; p. 124·
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49   Ter Braak, VW3. P· 103·
50   R Nietzsche, Henvaardering van alle waarden-De Wil rot macht luidt de titel van een

Nederlandse editie-vertaling Thomas Gra ftdijk-Meppel/Amsterdam ihz van een door Frie-
drich Worzbach eigenmachtig in elkaar geknutselde thematische herrangschikking van Niet-

sches nalatenschap, die met alle filologische nauwkeurigheid en chronologische orde obscuran-

tistisch de spot drijft. Hetbestaan van de voorbeeldige Kritische Gesamtausgabe, verzorgd door

Giorgio Colli en Mazzino Montinari, maakt de verschijning in het Nederlands van Wurzbachs

huisvlijttoteen affront voor serieuze Nietzsche-studie. Zie hieroverook J. Dohmen. 'Een Boom
te ver. Over de nieuwe editie van 'Nietzsches herwaardering vanalle waarden', Filosofie magazi-

ne 1 (1992), 41-42

51    F. Nietzsche, Werke in drei BSnden, K. Schlechta (red.), Munchen 1966. deel 1!L p. 1295· Uit

diezelfde brief wordt ook geciteerd in de studie van B. Pautrat. Versions du soled. Figures et             I
svst me de Nietzsche, Parijs 1971. p. 262

52    Zie het nawoord van Giorgio Colli bij Nietzsche, KSA 3, P. 66i: 'Die Philosophie existiert

nicht mehr, aber die Philosophen miissen weiter existieren: Sie werden nicht mehr in diesen

Begriffen uber diese Inhalte sprechen, sondern sie werden in einer neuen Weise reden mussen,

indem sie den Oberlebenden, der Wissenschaft und der Kunst, ihre Instrumente der Mitteilung
entreiBen und sie als Philosophen verwenden.'

53 Ter Braak VW3, P· 104
54  Nietzsche, KSA 5, P. 69, aforisme 47; dit voorbeeld ook bij Pautrat wiens analyse van

Nietzsches 'interpretatie van de interpretatie'-zie Pautrat, Versions du soleil, p. 267-295; hier

p. 268--ikingrote lijnen volg. Centraal staatbij Pautratde breuklijn, diedwars door·lenseirs von

Gut und Bose aforisme 22 lijkt te lopen.

55    Nietzsche, KSA 6, p. 233·                                                                                                                   I

56   Nietzsche, KS.4 13, P· 460.
57 Ter Braak VW i. p. 173-195; hier p. 182-183·

58 'Nietde onverstaanbaarheid. maar de verstaanbaarheid van de dichter is een probleem'. Zo

staat het, raadselachtig genoeg, in het essay 'Ondergang': zie Ter Braak, VW 1, p. 185·

59 Ter Braak, VW 3, P· 93· Gomperts meent: 'De stijl voor vrienden, het schrijven voor

vrienden-dat is een opvattingdie veeleerontleend isaan de denkwereld van Du Perron dan aan                 I
die van Nietzsche' (De schok der herkenning, p. 126)-juist zijn Sanctus Januarius echter

concipieerde Nietzsche 'voor zijn vrienden' als groet en geschenk: 'Meinen Freunden als GruB

undGeschenk. (Nietzsche, KSA 9, p 679.)-Hetbeeld vande Medusa voorde'gangbare mening,

de herhaalde betekenis, alsof er niets aan de hand was' ook in Barthes, Roland Barthes, p. 133·

60 Ter Braak. VW 1, p. 189

6i Ter Braak VWJ. P. 656.
62   Ter Braak, VW 3· P· 104
63 Ter Break,  VW 1, p. 187·

64  Ter Braak, VWl. p. IM
65 Ter Braak, VW3, p. 104
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66   Zie Ter Braak & Du Perron, Briefwisseling 1, p. 79

67   Nietzsche, KSA 11, p. 344-363 passim.

68     Zie B. Pautrat, 'Nietzsche Maduse, in: Colloque CZrisy-la-Salle (red.), Nietzsche Aujourd-
'hui?,dl. 1, Parijs 1973, P· 9-30; een Engelse vertalingdaarvan,'Nietzsche Medused', is te vinden
in L.A. Rickels (red.), LookingafterNietzsche, New York 1990, p. 159-173 Tegen deachtergrond

I             van Nietzsches 'Medusa-fragmenten' kunnen ook passages in Paul Celan, der Meridian gelezen
worden over de toekomst van de poezie: 'Vielleicht gelingt es ihr [der Dichtung; MVN}, da das

Fremde, also der Abgrund unddas Medusenhaupt, der Abgrund und die Automaten, ja in einer

Richtung zu liegen scheint-vielleicht gelingt es ihr hier, zwischen Fremd und Fremd zu

unterscheiden, vielleicht schrumpft gerade hier das Medusenhaupt, vielleicht versagen gerade

hier die Automaten-fur diesen einmaligen kurzen Augenblicki'-zie R Lacoue-Labarthe.
I            'Typographie', in: S. Agacinski, J. Derrida e.a. (red.), Mimesis des Articulations, Parijs 1975, P·

165-270; hier p. 190-191

69 Ter Braak,  VW 1, p. 11.

70    Hij zegt als zijn fictionele wederhelft 'Wijdenes' in Het Land van Herkomst: 'Je snapt toch

weI (..), dat ik de zwakke kanten van Nietzsche ook door heb. Zijn Ewige Wiederkunft mag dan

diep zijn, ten slotte beschouw ik het als een persoonlijker theosofie' (Du Perron,  VW3, P· 352)

              Halfweggevorderd in een deel Journalvan Gide schreef Ter Braak op 5 juli 1934 aan Du Perron:

'Ik lees met groote instemming Gide's dagboek. Vol goede dingen, over Barr2s; Nietzsche bekijkt

hij precies als ik, merk ik hier, vooral wat Zarathustra en de'Ewige Wiederkehr' betreft. Van dat

laatste heb ik n.1. ook de port6e nooit gesnapt. Het bleef theosophie voor me, en goddank voor
Gide ook'. (Ter Braak & Du Perron, Briefwisseling 2, p. 463). Gide noteerde op 22 juni 1930 in

zijn Journal voor de zevende of achtste keer geprobeerd te hebben Also sprach Zarathustra te

             lezen en
vond het'niet om uit te staan'. (Zie A. Gide, Journal 1889-1939, Parijs 1951, p. 990)

71     Zie in Frankrijk vooral het werk van Deleuze, Foucault, Bataille. de late Barthes, maar ook
van Pierre Klossowski, Maurice Blanchot, Bernard Pautrat, Michel Haar en Eric Blondel; in Italie

vooral het werk van naast Gianni Vattimo en Emanuele Severino, als primus inter pares,

Massimo Cacciari. Een provisorisch overzichtover en een tamelijkgebrekkigzichtop deaauali-

sering van Nietzsches denken in Italic iste vinden in: Eduard Sturm, Die Nietzsche-Renaissance

          in Italien, Wenen 1991.
72  Vergelijk G. Deleuze, 'Conclusions. Sur la volontt de puissance et 1'6ternel retour', in:
Cahiers de Rovaumont, Philosophie No. VI, Parijs 1967, P· 275-287; hier p. 283

73   Nietzsche, KSA 4, P· 277
74 Ter Braak,  VW 4,  P. 407·

75  Ter Braak, VW VP·83

           76
Ter Braak, VW3, P. 94-95·

77 Ter Braak, VW3, P· 95·
78 Ter Braak,  VW 4, P· 407

79 Ter Braak. VW 4, P· 408.
80      In de slotzin van het essay'Nietzsche de Dubbelzinnige', Ter Braak,  VW4, P· 408, nogeens
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als 'het grote risico' herhaald en daarmee de slotparagrafen van D#masqu6 der Schoonheid

letterlijk citerend, waar misschien inderdaad het allereerste spoor van Nietzsche in Ter Braaks

teksten iS te vinden.

81   Ter Braak, VW#, P·408.
82 Nietzsche, Werke in drei Banden 3, p. 12151216; voor een

Nietzsche-commentaar dat          
uitgaat van deze passage zie het in noot 68 al aangehaalde essay van Lacoue-Labarthe, 'Typogra-

phie'
83     Zie Ter Braak,  VW 3, P. 92 en Gomperts, De schok der herkenning, p. 124-125.
84  Brief aan Franz Overbeck d.d. 7 april 1884, in: Nietzsche, Werke in drei Banden 3,
p. 1216-1218; hier p. 1218: 'Es ist eine Tatsache. da@ ich den Kommentar vordem Textgemacht
habe.- -'
85 Ter Braak,  VW 3. P·  94
86    Nietzsche (in Ecce Homo), KSA 6, p. 362. Zie over de geschiedfilosofische betekenis van het

aforisme als vorm bij Nietzsche: Massimo Cacciari, 'Aforisma, tragedia, lirica', in: Nuova

Corrente nr. 68-69 (1975-76), P. 464-492
87 Ter Braak,  VW L p. 108-109.
88   Zo genoemd bij Pautrat, Versions du soleil, p. 278.

89  Nietzsche, KSA 12, p. 139-140. Een sluithaakje ontbreekt. Zie over interpretatie' bij        0
Nietzsche samenvattend ook J. Dohmen. 'Taal, interpretatie en werkelijkheid bij Nietzsche'. in:
R van Tongeren (red.), Nietzsche als arts van de Cultuur Diagnoses en Prognoses, Kampen 1990,

P. 23-50

90   Nietzsche, KSA 12. p. 140
91   Nietzsche, KSA 11, p. 315 'Dichtung' kan hier natuurlijk evengoed-zoals bij Dohmen.

'Taal, interpretatie' gebeurt-met 'verzinsel' worden vertaald.                                                         I
92     Hiervolgik, para fraserend: M. Blanchot'R611exions sur le nihilisme 1. Nietzsche aujourd-

'hui'. dat mij fundamenteel lijkt; opgenomen in M. Blanchor, X'Entretien Infini, Parijs 1969,
p. 201-255; hier p. 246

93    Gomperts, De schok der herkenning, p. 124; zie het begin z·an dit hoofdstuk.
94   Gomperts, De schok der herkenning, p. 124

4

OVER ENKELE MOTIEVEN BIJ TER BRAAK
EN HUN VERBORGEN NIETZSCHEAANS STEMPEL

i    Zie voor deze formulering Colloque de C6risy (red.), PrLtexte: Roland Barthes, Parijs 1978,

p. 26. Aan het woord is Roland Barthes, in een discussie naar aanleiding van hetopeningsreferaat

van Contardo Calligaris, 'Toutdire', aan het begin van dit colloquium: 'Mais 1'6criture, est-ce que
ce n'est pas quelquechose qui finalementne participepasau langage, au destin du langage, est-ce

que ga n'estpas justement quelque chose qui dit nonau destin du langage: c'est un peu comme ga
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que j'improviserais la vision que j'en ai maintenant.' ('Maar is de schriftuur uiteindelijk niet iets
datgeendeelheeftaandetaal, aanhetlot vande taa!, is datnietjuistietsdat'nee'zegttegen hetlot
van detaal: zo ongeveerkan ikde kijkdie ik daarmomenteelop heb improviserend samenvatten.')
2   Colloque de Cdrisy, Pritexte, p 21-22. 'Intensiteiten' en 'Passies' waren de Mee noemers,
waaronderde nieuwe Nietzsche-receptie in Frankrijkplaatsvond. Ziede overeenkomstige subti-

0                 tels van: Colloque CZrisy-la-Salle (red.), Nietzsche Aujourd'hui 7, ian., Parijs  1973,  dl.  1

'Intensitls' en dl. 2 'Passions'.

3   Colloque de CErisy, PrEtexte, p. 22.
4  Zie aldaar p. 23; het is geen toeval, dat het 'colloque' in C6risy over en met Barthes zo

nadrukkelijkmetdezethematiekstart, die de late Barthes dierbaar was. Het werd gehouden kort
na de verschijning, in 1977, van Barthes' Fragments d'un discours amoureux, waarin de verwij-

            zingen naar (naast onder meer Goethe's Leiden des jungen Werthers, naast Freud, Ruusbroec
Winnicott enzovoort) een hier onverwachte Nietzsche talrijk zijn. Over de verwantschap in het
'gebruik' van Nietzsche door Derrida en Barthes zie C. Norris, Deconstruction: Theory and
Practice, Londen 1982, p. 56-73

5    'Die 'Vernunft' in der Philosophie', § 5, in Nietzsche, KSA 6, p. 74-79; hier p. 78.

6   Zie Nietzsche, KSA 14, P· 415
            7    'Wie die 'wahre Welt' endlich zur Fabel wurde', in Nietzsche. KSA 6, p. 80-81.

8   Niet opgenomen in Ter Braak, VW; wel in Francken, De draagbare Ter Braak, p 122-125.

Voor het aforisme'Incipit tragoedia' aan het slot van het vierde boek van Die frdhliche Wissen-

schaft, zie Nietzsche, KSA 3, P· 571
9    Zie T.W Adorno, Negative Dialektik, Frankfurt am Main 1966, p. 141: 'Die abendlandische

Metaphysik war, auBer bei HJretikern, Guckkastenmetaphysik. Das Subjek»selber nur be-
  schranktes Moment-ward von ihr furalle Ewigkeit in sein Selbst eingesperrt, zur Stra fe seiner

Vergottung. Wie durch die Scharten [de 'kantelen': MVNl eines Turms blickt es auf einen
schwarzen Himmel, an dem der Stern der Idee oder des Seins aufgehe. Eben der Mauer ums

Subjekt jedoch wirft auf alles, was es beschwBrt. den Schatten des Dinghaften (..)'
10   Ter Braak in Francken. De draagbare Ter Braak, p. 121.
11 Ter Braak in Francken, De draagbare Ter Braak,  p.  122.

12 Ter Braak, VW i, p. 158

13 Ter Braak, VW3, P. 46.
14     Deenigepoging toruitlegineenanderedandedoorTer Braakvoorgeschreven richtingdoet
Borsboom: 'Overziet men nu Het Carnava/ der Burgers, dan loopt het eerste hoofdstuk. (..) het
duidelijkst op zijn latere onrwikkeling vooruit. En ook de CarnavalsmoraaL die zijn 'metalysi-
sche brochure' besluit, vertoont het karakter van een onheldere v66r-Politicus. Daar staat hij
zelfs dichterbij zijn'anti-metafysische brochure' Ieen benaming voor Politicus zonder Partij, die
Borsbooms eigen vinding is; MVN|, voor zover hij er de relatie van zijn dichter tot de tWeede

werkelijkheid reeds minder beklemtoont en zijn toon 'gewoner' wordt, sceptischer t.a.v. een

andereharmonie methet verloren paradijs dan dieder weemoedige herinnering'. Zie Borsboom,
Menno ter Braak, p 50-51.

0                                      311



15 Zie brief aan Du Perron van 1 oktober 1934, in Ter Braak & Du Perron, Briefwisseling 3,

P' 3,
16 Ter Braak in Francken, De draagbare Ter Braak, p. 123·

17 Ter Braak in Francken, De draagbare Ter Braak p. 124.

i8   Zie M. Ter Braak, Vemmeld Werk dl. 5, Amsterdam 1949, P· 256.

19   A.E van Oudvorst, De verbeelding van de intellectuelen. Literatuur en maarschappij van

Dostojewski tot Ter Braak, Amsterdam 1991, P. 354·
20 Ter Braak VW3. P. 288-289.
21 Ter Braak in Francken, De draagbare Ter Braak p. 125.

22 Ter Braak in Francken, De draagbare Ter Braak  p.  123.

23 Zie hierover de zeer fundamentele opmerkingen van Gerard Visser in diens Nietzsche en

Heidegger. Een confrontatie, Nijmegen 1989 speciaal in de paragraaf'Nietzsche over schijn'. p.                 0

174-193, die Nietzsches aantekening 'gegen das Wort 'Erscheinungen" becommentarieert, die

begint: 'N.B. Sch#n zoals ik het versta is de werkelijke en enige realiteit der dingen (..).' Die
aantekening stamt uit de zomer van 1885, de tijd dat Jenseits von Gut und Base zijn definitieve

redactie kreeg.

24 Ter Braak in Francken, De draagbare Ter Braak p. 123.

25    H. von Kleist, 'Ober das Marionettentheater'. in: Kieists SSmmtliche Werke, dl. 4, Leipzig              I
zj., P· 401; de schrijver situeert het gesprek in de winter van 1801. Zomer 1932 had Du Perron

een band met Kleists Erzihlungen aan Ter Braak toegestuurd. Ter Braak komt daarop niet

nadrukkelijk terug.
26 Ter Braak & Du Perron, Briefwisseling 2, p. 280-282.

27 Een vandeeerste toneelopvoeringen die Ter Braakals toneekriticus in Het Vaderland-van

17 november 1933-besprak, was een Duitse uitvoering van Ibsens De wilde eend. De zwaar             
aangezette, opzettelijke symbolen, waarmee deze auteur zijn personages heeft 'belast' vormde

de leidraad van zijn recensie: 'De mensen uit de drama's van Ibsen zijn, hoe knap zij ook vaak

getekend mogen zijn, altijd min of meer marionetten van hun probleem; men krijgt de indruk,

dat zij achter hun probleem aanlopen, in plaats van dat het probleem hbn,vrmt; en in de slechte

stukken van Ibsen kan dat soms buitengewoon hinderlijk zijn. Men ziet dan de schrijver aan de
touWtjeS trekken. en dat is op zichzelf niet erg, maar men ziet dan ook de touwtjes.' Zie

'Beschouwingen ran de toneelcriticus'. in: Ter Braak,  VW 4, P· 704-705· De Goldoni-recensie

neemt de thematiek van de symbolische beladenheid en van de 'marionetten' weer op.

28   Zie Een knecht van twee meesters, in: 'Beschouwingen van de toneelcriticus'. Ter Braak,

VW 4,  P.  719-720.

29   Ter Braak, VW 4, P· 710.

30 Ter Braak & Du Perron, Briefwisseling 2, p. 146

31 Ter Braak. VW#.P· 720.
32 Ter Braak & Du Perron, Briebvisseling 2, p. 281-282.

33     Nietzsche had men Carmen voor de twintigste keer gezien. Na her 'Voorwoord' zet Der Fall

Wagnerin met de Turijnse brief van mei 1888: 'Ik hoorde gisteren-zult u dat geloven ?-voor
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de twintigste keer Bizets meesterwerk. Ik hield het weer in vredige concentratie tot het eind toe

uit, ik liep weer niet weg. Deze overwinning op mijn ongeduld vemst mij. Hoe zo'n werk voor
vervolmakingzorgt! Men wordtdaarbij zelf tot'meesterwerk'.-En werkelijk had ik iedere keer

dat ik Carmen hoorde het gevoel meer filosoof te zijn, een beter filosoof dan anders: zo lank-

moedig geworden, zo gelukkig, zo 1ndisch, zo honkvast...  Vij f uur zitten: eerste etappe van

heiligheid!' Friedrich Nietzsche, Der Fall Wagner, in: Nierzsche, KSA 6, p. 13

34 Zie Commedia deH'arte en tonee/herleving, in Ter Braak,  VW 4, P·  720.

35 Ter Braak & Du Perron, Briefwisseling 2, p. 285
36  Menno ter Braak, 'Enkele aantekeningen uit een schrift van Menno ter Braak', Tirade

193/194 (1974), P· 83-89 aldaar p. 85

37 Ter Braak, 'Enkele aantekeningen', p. 85.

I                38 Helmut Lethen, 'Der Habitus der Sachlichkeit in der Weimarer Republik'. in: B. Weyergra f

(red.). Literatur der Weimarer Repubtk 1918-1933, Manchen/Wenen 1995, P· 371-445; in het
bijzonder p. 402-405, waar een cataloog van zegswijzen uit het 'jargon van de Nieuwe Zakelijk-
heid' wordt gegeven, waartussen de spreuk van Ter Braak over Nietzsche en de krantenpersen
geen slecht figuur zou slaan.

39 Ter Braak, 'Enkele aantekeningen', p. 86.

40 Ter Braak & Du Perron, Briefwisselingi, p. 286-287· Met De Lang is E.A.L de Lang bedoeld

die russen 1916 en 1945 directeur was van Het Vader/and. Hij zou meer en meer vanuit zijn
directiepost-en met succes-proberen, zijn stempel op het redactionele beleid van de krant te
drukken. Menno ter Braak, die eind 1933 tegen de zin van onder meer De Lang benoemd was,
zou in zijn toneelstuk Depantserkrant (1935) de'scheve verhoudingen' op de krant vereeuwigen

(zie Frank van Vree, De Nederlandse pers en Duitsland 1930-193 9, Groningen 1989. p. 135)· Ter

Braak schreef over De Lang aan het begin van zijn brief, die aan het eind de passage over het
'inferno' heeft: '(..) de heer de Lang heeft mij (godbetert) 'ontdekt' en wil mij 'lanceeren', lees:
exploiteeren.' (Ter Braak & Du Perron, Briefwisseling 2, p. 280).-Jessner is de toneelregisseur
Leopold Jessner, die de tournee van de 'Reinhardt-Buhne' meemaakte en door Ter Braak in Het
Vader/andvan 13 januari 1934 werdgei nterviewd. Deopmerkingvan Du Perron betreffende'dat
ronkende slot over Reinhardt' slaat op de laatste alinea's van de 'nabeschouwing' over de
Goldoni-opvoering, waar Ter Braak het openlijke antisemitisme memoreerde dat regisseurs als

Max Reinhard»en Erwin Piscator-te verduren hadden gehad: 'Van deze'minderwertige und
seelenlose Kunst' hebben wij thans een staaltje gezien. Het is altijd goed om klaar en duidelijk
voor ogen te hebben, op welke lasterpraatjes de z.g. culturele motieven van het hedendaagse

antisemitisme berusten. Afgunst en nijd van mindere kunstbroeders hebben Reinhardt ver-
jaagd; en die geste tracht men te verbergen, door de artistieke vermogens van deze regisseur in

                 discrediet
te brengen. In hoeverre ermisstanden heersten in de Berlijnse toneelwereld, zullen wij

hier niet nagaan; dit 6ne staat vast, dat Duitsland een kunstenaar uitstoot, wiens werk in den

vreemde gerekend wordt tot de beste prestaties van de Duitse cultuur.' (Ter Braak,  VW 4, P.

723-24)

4 Ter Braak & Du Perron, Briefwisse/ing 2, p. 288.

0                                       313



42 Ter Braak & Du Perron, Briefwisseling 2, p. 212-13.

43 Vergelijk Willem Frederik Hermans, 'De veelgesmade graaf Gobineau', in: WE Hermans,

Klaas kwam niet Amsterdam 1983, P· 373-387; aldaar p. 382, waar het citaat uit Gobineaus

roman Les P16iades te vinden is. Zie ook Arthur de Gobineau, Oeuvres, Parijs 1987, dl. 3, p

1033-1034. In het laatste nummer van de tweede jaargang van Forum, december 1933, besprak

Elisabeth de Roos, echtgenote van Du Perron, de roman van Gobineau in een kort essay.

44 Zie hierover in het algemeen Edgar Zilsel, Die Geniereligion. Ein kritischer Versuch Ober

das moderne Personlichkeitsidealmiteinerhistorischen Begriindung, Leipzig 1918. Zilsel bena-
drukt de beslissende wending, die het genie-begrip sedert zijn ontstaan in de Barol, midden

zestiende eeuw en zijn verbreiding daarna tot en met de achttiende eeuw, vooral ondergaat

wanneer het van een aansporing tot originaliteit zijn functie wijzigt en in de geniecultus van

tweede helft negentiende en begin twintigste eeuw vooral onderwerping en navolging im-         0
pliceert. 'Die Genieverehrung, zu der sich also der autorit tsfeindliche und recht ehrfurchtlose
Geniebegriff des 18. Jahrhunderts allmdhlich entwickek hat, zeigt deshalb C..1 durchaus die

Tendenz. wieder zur Nachahmung zu fuhren-wie sehr sie auch die sch8pferische Originalit t
betont-denn das Gefuhl der Ehrfurcht, das heute im Mittelpunkt des Geniebegriffs steht.

1 hmt und will in Suggestion Obergehen.' Het geniebegrip is zijn 'revolutionsre(n) Gefuhlston'
kwijtgeraakt,-zie Zilsel, p. i35; parallel daaraan analyseert Zilsel een analoge charlatanerie            0
rond het persoonlijkheidsideaal. Ter Braaks en Du Perrons voorkeur voor het criterium van de

'persoonlijkheid' en van de'vent'«le geheimzinnige invoering van de'calender' is daar onder-

deel van-moetworden gezien als terugkeer naar de oorspronkelijke, achttiende-eeuwsezuiver-

heid van het geniebegrip.
45 Zie respectievelijk Du Perron aan Ter Braak op 28 november 1933, en Ter Braak aan Du

Perron op 1 december 1933; zie Ter Braak & Du Perron, Briefwisse/ing 2, p. 248 en p. 254·                      

46   De term 'symbolische tovermiddelen' en de aansluitende formulering zijn ontleend aan

Helmut Lethen, Verhaltens/ehren der Kalte Lebensversuche zwischen den Kriegen, Frankfurt

am Main 1994, P· 43
47 Ter Braak & Du Perron, Briefwisseling 2, p. 289

48 Ter Braak & Du Perron, Briefwisseling 2, p. 290.

49  Menno ter Braak, Van Oude en Nieuwe Christenen, Rotterdam 1937, P· 74-75; in een

modernere spelling Ter Braak, VW3, P. 240-241. ln de modernere spelling van de editie van het

VW dreigt een belangrijke nuance die oorspronkelijk immers op Nietzsche in plaats van op de
taal betrekking lijkt te hebben-in de editie van het VW staat: 'De taa! van de meest anti-

democratische denker die men zich voorstellen kan, blijft toch taal (..)' (p. 241)-verloren te

gaan.

50  Zie Roland Barthes, Legon (Le<on inaugurale de la Chaire de 56miologie littiraire du         I
Coillge de France-prononcte le 7 janvier 1977). Parijs 1978, p. 13

51 Ter Braak,  VW 3, P· 240-41  en verder p. 244

52   Ter Braak, VW 3, P· 241
53 Ter Braak,  VW 3, P· 242.
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54 Ter Braak, VW3, P. 2 3·
55    Nietzsche, KSA 4, P· 222.
56   Nietzsche, KSA 4, P· 198

57   Nietzsche, KSA 4, P· 198
58    Nietzsche, KSA 4, P· zoo.

           59 Zie Massimo Cacciari, 'Dialettica del negativo e metropoli', als 'Inleiding' in: M. Cacciari,

Metropolis. Saggi suila grande citta di Sombart. Endell, Schemere Simmel, Rome 1973, P· 9-97;
aldaar p. 30-31. Diezelfde inleiding keert, uitgebreid met een paragraaf over Walther Rathenau,
terug als Part I van M. Cacciari, Architecture and Nihilism: On the Philosophy of Modern

Architecture, New Haven/Londen 1993, P· 3-96; aldaar p. 25-26. Verg hierover Michel J. van
Nieuwstadt, 'De architectuur als fabel of Cacciari in Amerika'. in Oase. Tijdschrift voor ar-

           chitectuur. No. 44, (1996), p. 43-58

60   Nietzsche, KS.4 4, P· 222.
61   Nietzsche, KSA 4, P. 222.
61   Nietzsche, KSA 4. P 222-223.
63   Nietzsche, KSA 4, P. 225.
64 Ter Braak,  VW 3, P. 261. Het is mogelijk dat in plaars van de geest van Nietzsche in deze

l      'aap' tevens een onwillekeurige doorwerking van Spengler moet worden gezien, die door

Thomas Mann ooit de 'slimme aap' van Nietzsche is genoemd; zie Steven E. Aschheim, The
Nietzsche legacy in Germany, Berkeley/Los Angeles/Oxford, 1992, p. 196: 'Nietzschean socia-

lists of the rightbegan their analyses with diagnoses of present decadence, stating that Germany
was sinking into a state of hopeless degeneration; only radical, even apocalyptic socialist measu-

res could bring about the required revitalization. The exceedingly popular Oswald Spengle»

  Nietzsche's 'clever ape, as Thomas Mann dubbed him-articulated both these themes.'

65 Ter Braak, VW3· P· 241
66 Walter Benjamin, Baudelaire. Een dichter in het tijdperk van het hoog-kapitalisme. Ver-
taaid en van een nawoord voorzien door Wim Notenboom. Amsterdam 1979, P· 144

67   Zie Ter Braak & Du Perron, Briefwisseling i. p. 43; Ter Braak kwam in een brief van 31
januari 1931 aan Du Perron naar aanleiding van de aard van de literatuurbesprekingen van

             Victor van Vriesland in
de Nieuwe Rotterdamsche Courant tot deze karakteristiek.

68 Benjamin, Baudelaire, p. 1870

69 Ter Braak & Du Perron, Briefwisseling 2, p. 289-290.

70 Ter Braak,  VWI, p. 259 respectievelijk p.  257· Zie hierover algemeen M. Mooijweer, 'Het

Athens complex. Waarom Ter Braak Amerika afwees'. Intermediair 16 (i987), P. 35-39·

71    Ter Braak.  VW L p. 159

            72   Zie H. Lethen, Neue Sachlichkeit 1924-1932 Studien zur Literatur des 'weiGen Sozialis-

mus'. Stuttgart 1970, P· 51
73     Vergelijk W Benjamin, 'Linke Melancholie. Zu Erich Kdstners neuem Gedichtbuch'. in: W
Benjamin, Gesammelte Schriften, dl. 3, Frankfurt am Main 1972. p. 279-283; hier p. 279· Zie

Lethen, Neue Sachlichkeit, p. 51.
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74 Ter Braak,  VW 1, p. 255-256

75 Benjamin, Baudelaire, p. 144·

76 Benjamin, Baudelaire, p. 145; vertaling licht gewijzigd.

77 Ter Braak, VW 1, p. 256

78 Ter Braak VW 1, p. 264
79    Ziehieroveralgemeen I.G. Kooij, 'Ter Braaken degrammatika'. Merlyn3 (1965),P·63-68.

Het is de verdienste van dit in omvang en in aanspraak bescheiden opstel, dat het Ter Braaks

'preoccupatie met de taal' als leidraad neemt om de'duidelijke eenheid' in diens werk tot gelding
te laten komen: 'Wat die eenheid betreft: ik geloof dat door de cesuren 'Nietzsche', 'Du Perron'
en 'nationaal-socialisme' waarvan men het bestaan moeilijk kan ontkennen, de eenheid van zijn
werk wei eens wat uit het oog verloren is, met name omdat hij zelf een aantal van zijn vroegste
publicaties heeft geironiseerd.' (Kooij, 'Ter Braak', p. 63). Kooij spreekt van een 'zo algemeen

gevecht tegen het'bedrog van de grammatika' dat de term ontmaskering mij daarvooraltijd iets
te opgewekt voorkomt; Ter Braaks tragiek is in deze niet aflatende argwaan evengoed opge-

sloten.' (Kooij, 'Ter Braak', p. 67).
80  Brief van Nietzsche gedateerd mei 1884 aan Malwida von Meysenburg, opgenomen in

Nietzsche, Werke in drei BSnden, deel III, p. 1219-1220; hier p. 1220.
81 Ter Braak & Du Perron, Briefwisseling 2, p. 290
82 Ter Braak & Du Perron, Briefwisseling 2, 9 291. Het belang van deze briefpassages wordt

zijdelings verhelderd door het feit, dat de brief onmiddellijk vervolgt met als de ene 'werkelijk
heroische consequentie van het [letwel hieraan Du Perron toegeschreven; MVN} onmaatschap-
pelijke standpunt: de zelfmoord' te noemen. (Ter Braak & Du Perron. Briefwisseling 2, 9 291)

83 Ter Braak & Du Perron, Briefwisseling 2, p. 285; brief van 20 januari 1934

84   Zie Ter Braak, 'Enkele Aantekeningen', p. 86

85   Zie T.W. Adorno. 'Fragment iiber Musik und Sprache'. in: T.W. Adorno, Quasi una Fanta-

sia. Musikalische Schriften, dl. 2, Frankfurt am Main 1963, P· 9-16; hier p. 11. 'Heute ist das
Verhdlmis von Sprache und Musik kritisch geworden. Gegenuber der meinenden Sprache ist

Musik eine vom ganz anderen Typus. In ihm liegt ihr theologischer Aspekt. Was sie sagt, ist als

Erscheinendes bestimmt zugleich und verborgen. 1hre Idee ist die Gestalt des gattlichen Na-
mens. Sie ist entmythologisiertes Gebet, befreit von der Magie des Einwirkens: der wie immer             0
auch vergebliche menschliche Versuch, den Namen selber zu nennen, nicht Bedeutungen
mitzuteilen.'
86 Ter Braak & Du Perron, Briefwisseling 2, p. 440

87 Ter Braak & Du Perron, Briefwisseling 2, p. 440
88    Vergelijk C.R Janz, Friedrich Nietzsche. Biographie in drei BSnden, Monchen 1978, dl. 1, p

528 en p. 693-70i, di. 2, p. 47-53; zie ook I. Frenzel, Friedrich Nietzsche in Selbstzeugnissen und
BiWdokumenten, Reinbek bei Hamburg 1966, p. 8i.

89 Ter Braak & Du Perron, Briehvisseling 2, annotatie p. 535

90 Ziedaaroverinhetalgemeenenmetenigegeergerdheid vanwegede'ongrijpbaarheid' ende
onnauwkeurigheid' van zulke categorieen I.J Oversteegen, Vorm of Vent, p. 420-421 eVV.
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Oversteegen ontleent de karakteristiek 'onnauwkeurig' aan Vestdijks opstel 'Ahnengalerie der

particuliere begrippen' (recensie van Ter Braaks In Gesprek met de Vorigen), dat aldus opent:
'Reeds eerder was ik in de gelegenheid erop te wijzen, dat voor essayisten als Ter Braak, die zich

aan de levende beweging van het denken overgeven zonder houvast in dogma, systeem of vaste

definities, de taalmiddelen spoedig onnauwkeurig worden, zodat zij zich gedrongen zien te gaan
0 werken metbegrippen 'tussen aanhalingstekens'.' Zie S. Vestdijk, Muiter# regen het etmaa/, 8.

2, Den Haag 1966, p 220-226; hier p. 220. 'De karakteristiek van Vestdijk', aldus Oversteegen 'is

positief. maar er is niet zo veel voor nodig om er een negatieve kritiek van te maken.' (Over-
steegen, Vorm of Vent, p. 420)
91    S. Vestdijk, Gestalten tegenover mij. Persoonlijke herinneringen, Den Haag 1962, p. 62.

92 Oversteegen, Vorm of Vent, p. 42 -422.

        93 De categorie van de 'toon' heeft ook een belangrijke rol gespeeld in de zo particulier

mogelijke schriftuur van De Perrons Het Land van Herkomst. Het boek had in het zogeheten

'Greshoff-exemplaar' bij de opdracht'Aan Elisabeth de Roos'-die in de roman 'Jane' hee»als
gewichtige explicatie de versregels uit een gedicht 'With a guitar, to Jane' van Percy Bysshe

Shelley:'It keeps its highest, holiesttone/ Forourbeloved Janealone.' Zie hiervoor: E. du Perron,

Het land van herkomst, geannoteerde uitgave verzorgd door F. Bulhof en G.J. Dorleijn. Am-

             sterdam 1996, p. 441 en 731. Het moet met dit particuliere belang van de 'toon'. bestemd voor

Jane, worden samengedacht, dat Du Perron anderzijds, nog tijdens het schrijven, zijn grote

roman opvattealsstaandebinnendelijnvan de Nieuwe Zakelijkheid, zij hetook vaneen weI heel

eigen variantervan, die van Stendhal was afgekeken. Op 27 oktoberschrij ft hij vanuit Bretagne

aan Marsman, die 'betuigingen van afschuw'-Ter Braak aan Du Perron, Briefwisseling 2,

p. 195-hadgeuitna lezing van delenvande Indische hoofdstukken, en Du Perron ook in die zin

  zijn indruk per brief had doen weten: 'Als je hier was, zou ik reusachtig prettig met je erover

willen praten, maarperbrief voel ik mij niet bij machteen hetis ook nutteloos. Ik voel niers voor

je 'sfeer'-ik weet wat je ermee bedoelt-ikben gek op mijn (= Henri Brulard's) 'neue sachlich-

keit', die ik beschouw als het eenige accent van waarheid voor wat herinneringen wil zijn, de

eenige'methode'om het theater in de con fessie te ontgaan. (..) lk geloof: hetabsolute gemis aan

'literatuur' Cook in den goeden zin van het woord) in mijn toon; jouw verzen, degene die ik de

             allerbeste vind, zijn gespannen van fantazie, maar van een 'literaire', geschreven fantazie, die

zich voedt met dingen 'buiten het leven'. Mijn manier van uit het geheugen opteekenen volgt
inderdaad lijnrecht een tegenovergestelde methode; er is bij mij niets meer geschreven (ook in

superieure zin), er is alleen maar in inkt opgekrabbelde gedachte.' (E. du Perron, Brieven, deel IV,

Amsterdam 1978, P. 348-349)

94   Brief van Ter Braak aan Du Perron van 13 november 1934· Zie Ter Braak & Du Perron,

BrieAvisseling 3, P· 75
95   Ter Braak & Du Perron. Briefwisseling L P·  347

96 Ter Braak & Du Perron, Brief,visseling L p. 348

97 Zie Ter Braak, VW3, P·71
98 Ter Braak, VW 3, P· 160.
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99 Ter Braak VW3, P. 162
100    Ter Braak, VW3, P·145; Bulhof, Over Politicus zonder Partij, p. 43, geeft juist dezeals glas
zo doorzichtige formulering van Ter Break als 'illustratie' van wat hij noemt 'een ironisch

taalgebruik dat naast heldere bliksemilitsen ook mistbanken bevat die tot kettingbotsingen

aanleiding geven' en meent haar daarom te moeten parafraseren als volgt:'de mens is niet meer
dan een dier, en dat dier is dan nog ziek ook; de ziekte waaraan het lijdt heet 'taal'; deze ziekte

maakt dat de mens nog lager staat dan de dieren'. De parafrase raakt de eerder omgekeerde pointe
niet echt, die in de van alle ironie gespeende vraag schuilt wat er van de mens rest, als men er de

grammatica aan onmeemt. De 'mistbank'. om van de kettingbotsingen te zwijgen, is hier, om

met Nietzsche te spreken, interpretatie, geen tekst.

101    Zie bijvoorbeeld Bulhof, Over Politicus zonder Partij, p 41-43; zie ook Van Oudvorst, De
verbeeMing van de intellectuelen. p. 371 Beide auteurs verwijzen in dit verband enigszins           

plichtmatig naar de parallellie met Nietzsche en diens invloed op Ter Braak. De dwingendere
vraag, waar de met 'taalskepsis' onzorgvuldig omschreven tragische relatie van de jonge Ter

Braak tot de taalfenomenen vandaan komt, omzeilen zij; waar Van Oudvorst het probleem

aanroert, laat hij het onaangeroerd tegelijk: 'Wie de Nietzsche van Jenseits von Gut und 86se
(1886), Zur GenealogiederMoral (1887) en Die frdhliche Wissenschaft (1882) vergelijkt met de

Ter Braakvan Politicus zonder Partij stelt inderdaad tal van overeenkomsten tussen beiden vast,                    0
zoals daar zijn: het vitalisme, de taalskepsis, de anti-metafysische houding en, bijgevolg, de

verwerping van vaste ethische maatstaven, het teruggrijpen op aristocratische waarden. de

kritiek op her christendom, op de filisterij van de ontwikkelden en op de Europese cultuur in het

algemeen; en, last butnot least, de reductie van de geest totzijn biologisch substraat. Dat neemt

nog niet weg dat men al deze elementen ook in de kiem kan aanwijzen in het werk van de jonge

Ter Braak; een uitzondering zou daarbij moeten worden gemaakt voor Nietzsches biologievan de                       g

geest (..). Hoe ditookzij, watdeoverigeelementen betreftkanmen met evenveel rechtde nadruk

leggen op de continuiteit als op de breuklijn in zijn werk.' (Van Oudvorst, De verbeelding van de

intellectuelen. p. 371). De basis,·oor een andere benadering van Nietzsches verhouding tot de

taal dan die vanuit een misleidend 'taalskepticistisch' oogpunt wordt pas recentelijk gelegd in

studies als C. Crawford, The Beginnings of Nietzsche's Theory of Language, Berlijn/New York

1988, en A. Kremer-Marietti, Nietzsche et la rh6torique, Parijs 1992

102    Zie Ter Braak, VW3, P. 179; cursivering MvN.

103 Ter Braak & Du Perron, Briefivisseling 3, P· 108.

104   Zie Ter Braak, VW3, P· 164; opgemerkt moet warden dat wat het 'dier(lijke)' betreft Ter

Braaks gedachtenlijn hier nogal abrupt afbreekt. Aan zijn materialisme in het algemeen is iets
van het verstommen eigen, alsof het zich zo via mimicry aan dier en stof gelijk wilde maken.

105 T.W. Adorno, Astherische Theorie, in: T.W. Adorno, Gesammelte Schriften, dl. 7, Frank-                
furtam Main 1970. P· 171: '(..) Ausdruck. Dessen Inbegriff ist der Sprachcharakter der Kunst.

grundverschieden \·on Sprache als ihrem Medium.'
106 Zie Adorno, Asthetisdie Theorie, p. 171 Hetisopdeze plaats niet overbodig, maarhet kan

hier niet in detail gedemonstreerd worden, er toch minstens op te wijzen, dat in Adorno's
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terminologie het met het'Ausdrucks'-karakter van kunst venvante, algemenere begrip'Mime-
sis' nier met 'nabootsing' en 'imitatie' onder een noemer valt te brengen. Zie daarover in het

algemeen M. de la Fontaine, Der Begriffderkonstlerischen Erfahrung bei Theodor W Adorno,

Frankfurt am Main 1977; zie verder U Schwarz, Rettende Kritik und antizipierte Utopie. Zum

geschichilichen Gehalt Ssthetischer Erfahrung in den Theorien von Jan Mukarovsky, Walter
         Benjamin und Theodor W Adorno, Munchen 1981, vooral p. 209-223; zie ook J. Hoogland,

Autonomieen antinomie Adorno's ambivalente verhouding for demetafysica, Rotterdam 1992.
vooral p. 194-247·
107 Adorno verwijst naar R.M. Rilke, Samrliche Werke, E. Zinn (red.), Wiesbaden 1955,

P·557; het gedicht Archaischer Torso Apolos. Vestdijk heeft in zijn grote essay 'Rilke als
Barokkunstenaar' aan dit gedicht hetzelfde aspect opgemerkt ('het stervormige uitbarsten van

                 een antieke torso, datmetzijn'Randern' onsaankijkt, vergoeding voordeontbrekendeogen'), in
S. Vestdijk, 'Rilke als Barokkunstenaar', Lier en Lancet 1 (z.j.), p. 104

108 Adomo, Asthetische Theorie, p. 171-172.
109     Zie Ter Braak & Du Perron, Briefwisseling 4, P· 336
iio   M. van Crevel, Adrianus Petit Codico. Leben und Beziehungen eines nach Deutschland

emigrierten Josquinschuiers 's-Gravenhage 1940

I                   1 1 1      Zie H. Besseler, Die Musik des Mittelakers  und der Renaissance, Potsdam  1931, p.  183·

Besselers studie, verschenen als deel van het groots opgezette, door Dr. Ernst Buecken in

eindredactie uitgegeven Handbuch der Musikwissenschaft, ontbreekt in de literatuurverwij-
zingen van Van Crevels dissertatie. Daarin komt wei voor H. Besseler, 'Grundfragen der Musik-

dsthetik', uit 1927. Van Crevel citeert daaruit, maar blijkens de verdere tekst zonder daar geheel

mee in te stemmen. de volgende passage: 'Er [= Besselerl bezeichnet die musica reservata 'der

               NiederISnderund spiten Venezianer'-ebenso wiedie Balladenkunst Guillaume de Machauts-
als die Herausbildung 'eines spezifisch ausdrucksvollen Musizierens', das wieder durch 'neue

Sachlichkeit' ruckgangiggemacht wurde. Wlihrend nunnachihm'Motetteund Madrigal des 16.

lahrhunderts ihrem Wesen nach musikalische Textauslegung' sind, und'sich als solchezundchst
durchaus unpers8nlich geben', folgert er, daG 'die bekannten Charakteristiken der musica

reservata, namlich 'singulorum affectuum pim exprimere, rem quasi actam ad oculus poner€

usw., auf eine immer gr8Bere Schmiegsamkeit und LabilitSt der Einzelstimme wie des Satzes

verweisen, wodurch der Textauslegung seit der Jahrhundertmitte ein stets gesteigertes Hachst-
mag von Leidenschaft und 'Ausdruckskraft erm8glicht wird: und er meint, daB 'der erste

Durchbruch der Monodie ja wohl als explosive Steigerung der musica reservata zu verstehen

sein diirfte'.' Zie Van Crevel, Adrianus Petit Coclico, p. 315; geciteerd wordt H. Besseler,

'Grundfragen der MusikJsthetik'. in: Jahrbuch-Peters Air 1926, Leipzig 1927· P· 67. Over-

eenkomstig de radicale nuancering, die Adorno in de categorie van de 'Ausdruck' aanbrengt,
vereist volgens Besseler de musica reservata 'eine Abtrennung des musikalischen Ausdrucks-
phsnomens von romantischer Ichlichkeit'. Zie Besseler, 'Grundfragen'. p. 67, geciteerd bij Van

Crevel, Adrianus Petit Coclico, p. 315

112 Van Crevel, Adrianus Petit Codico, p. 292
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113 Van Crevel, Adrianus Petit Codico, p. 292
114   M. ter Braak, Vemmeld Werk dl. 7, Amsterdam 1951, P. 563
115 Ter Braak VW3, P· 145 Enkele bladzijden verder staat: 'Want als ik de mensen op straat
tegenkom-vooral op straat, waar zij in geen relatie tot mij staan, of in de dierentuin, waar zij
metal de onschuld van Darwin beladen voor de leeuw en deapen verschijnen-dan overvalt mij
soms het feit, waarover ik hier breedvoerig theoretiseer, zo plotseling en heftig, dat ik mij niet                 
meer kan voorstellen, door welk zonderling belang gedreven de mens zich die vooroordelen
heeft aangeschaft, die hem toestonden zich boven de chimpansee's te verheffen; mijn belang

heeft hem niet meer nodig als geprivilegieerde, ik zie hem, de aangeklede, grammaticale,
rechtopgaande, buiten het vooroordeel der denkende hersens om, als niets meer of minder dan

een dier (..).' Zie Ter Braak, VW 3. P· 147

5

NIEMAND IS MIJN NAAM, NIEMAND BEN IK GEHETEN

1 Zievoorde'oorspronkelijke' versievandie tekst Forum 3, P. 1152-1168. Een ander\·oorbeeld
lijkt het Vierde gesprek uit her geplande dialogenboek te zijn, dat zomer 1936 in Groot Neder-                  0
land verscheen-zie Groot Nederland 34 (1936), p. 518-533-maar hier is het verschil na de
herschrijving tot her uiteindelijke hoofdstuk, dat in Van Oude en Nieuwe Christenen de titel
'Het Klooster der Intellectuelen heeft gekregen, zo groot, dat niet meer van twee enigermate
vergelijkbare versies van dezelfde tekst kan worden gesproken.

2   Het is daarom onzorgvuldig wanneer Borsboom beweert: 'Geprek over de Zin des Levens,

het eerste hoofdstuk van Van Oude en Nieuwe Christenen, verscheen al eerder in Forum.        0
december 1934' (Borsboom, Menno ter Braak p. 221).

3    Zie Ter Braak & Du Perron, Briehvisseling L p. 287

4      Ter Braak & Du Perron, Briefwisseling 3,  P·  109

5   Zie T.W Adorno, 'Meditationen zur Metaphysik', in: Adorno, Negative Dialektik p. 352-
398; hier p. 367

6 Barthes, Roland Barthes. p. 183

7    Cursivering van mij; waarschijnlijk moet in het handschrift 'daardoor' worden gelezen.
8   Ter Braak & Du Perron, Bnefwisseling 3, p. 22.

9   Zie Ter Braak & Du Perron, BrieAvisseling 1, p. 404
io   Barthes. Roland Barthes, p. 183
11   Er zijn Mee uitzonderingen, die eigenlijk geen uitzonderingen zijn, meteen in de eerste

alinea; het 'ik' verschijnt daar niet in zijn subject-functie en staat bovendien tussen aan-          
halingstekens: "Wij' zijn het slachtoffer van het hulpeloze'Ik'; 'wij' zijn de koude verstening en
de warme illusie van 'ik". Het is het begin van Het Carnaval der Burgers; zie Ter Break, VWI.
p. 11.

12    Brief aan Du Perron van 17 juli 1934 in Ter Braak & Du Perron, Briefwisseling 2, p. 108.
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13 Ter Braak & Du Perron, Briefwisseling 2, p. 95
14     Uitgangspunt zou Ernst Blochs tekst 'Die Leere' in Erbschaft dieser Zeit (dat in zijn eerste

versie in 1934 werd afgesloten) kunnen zijn; die tekst vertrekt vanuit her wonen: 'Das leere kh

bildet sich keine Halle mehr, um den darin zu bergen, der ohnehin nicht zu Hause ist.' (Ernst
Bloch, Gesamtausgabe, Band 4, Frankfurt am Main 1962, p. 228) Benjamins kleine essay

              'Ervaring en armoede' uit 1933 neemt de carnavaleske beelden van James Ensor als aanleiding

om tot een diagnose van ervaringsarmoede en een nieuw soort-positief-barbarendom te

komen. (Walter Benjamin, 'Ervaring en armoede', in: Walter Benjamin, Maar een storm waait

uithetparadijs. Filosolische essays over taalen geschiedenis, vertaald door Ineke van der Burgen
Mark Wildschut, Nijmegen 1996, 9 137)· Ter Braak schreef een vroege tekst met de titel 'Het
groote ledige', gepubliceerd in het le nummer van jaargang 1926 van De Vrije Bladen.

15 Ter Braak & Du Perron, Briefwisseling 2. p. 109

16 Zo'n 'wending tegen het subject' is het muziekfilosofische kernstuk van de analyse, die

Theodor W Adorno in zijn Filosohe van de nieuive muziek van het oeuvre van Strawinsky

gemaaktheeft. De noemers en categorieen, waarin Adornozijn analyse laatconvergeren, zijn als
een veel algemener gesternte boven de artistieke produktie van de eerste helft van deze eeuw

leesbaar: 'Intentieloosheid en Offer'. 'Vervreemding als Zakelijkheid'. 'Depersonalisatie': wat
Adorno aan de hand van Strawinsky's muziek als wetmatigheid van alle muziek tot op heden

formuleert, beheerstals taalfilosofie heimelijk al Ter Braaks schrij,·en: Mile muziek tot op heden

moest voor de collectief bindende klank betalen met de gewelddaad tegen het subject, met de

inhuldiging van iets mechanisch als autoriteit'. Zie Adorno, Filosofie van de nieuwe muziek p.
137. E6nmaal komt in Politicus zonder Partij Strawinsky voorin een veelzeggend verband: 'Zich
tot nadenken zetten schijnt mij een absurditeit waaraan ikzelfs bij philosophen niet geloof; wat

men ook opzettelijk kan doen. nadenken zeker niet; men kan zich zekere attributen verschaffen,

zoals boeken, maar zij geven geen enkele garantie voor het vlot-worden der intelligentie; slechte

films en slechte muziek geven mij doorgaans betere gedachten dan goede films en goede muziek,
al kan het in bepaalde omstandigheden weer inspiratiever zijn om naar Poedowkin te kijken of
Strawinsky te horen.' (Ter Braak,  VW 3. P. 61) Overigens staat deze anti-subjectivistische

wending bij Ter Braak in een permanente spanningsverhouding met die andere pool in zijn

%       wezen, zijn subjectivisme, dat hem tot erfgenaam van het Expressionisme maakt; maar hij

liquideert die erfenis. Zie daarover de hoofdstukken 7 en 8 van deze studie.

17   Misschien had Ter Braak in dit opzicht een voorloper binnen zijn eigen familie van moe-

derszijde. Het hoofdstuk'Wetenschap en geweten' uit de dissertatie van WE. Krul over leven en
werk van J. Huizinga doet zoiets vermoeden; zie WE. Krul, Historicus tegen de tijd. Opstellen
over leven en werk van J Huizinga, Groningen 1990. Het eerste opstel daaruit geeft een

  biografische schets van Dirk Huizinga (1840-1903), vanaf 1870 hoogleraar in de fysiologie en

farmacologie in Groningen en vader van de beroemde historicus. Onder invloed van theorieen

van Moleschott, DuBois-Reymond en Friedrich Albert Lange«le laatste twee drukten een

stempel ophet denken van de allen'roegste Nietzsche-komt Dirk Huizinga tot vraagstellingen,

die bij Ter Braak nog naklinken.
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18     Zie J. Willett, The New Sobrietw 1917-1933 Artand Politics in the WeimarPeriod, Londen

1978, passim; voor Nederland zie Goedegebuure, Nieuwe Zakehjkheid, passim.

19   Adorno, Filosofie van de nieuwe muziek p. 51-52.
10  Zie W Benjamin, 'Ursprung des deutschen Trauerspiels', in: W Benjamin, Gesammelte

Schriften, dl. 1, Frankfurt am Main 1974, P· 350-35i: 'Doch wird, und dem zumal, dem allegori-

sche Schriftexegese gegenwdrtig ist, ganz unverkennbar daE jene Requisiten des Bedeutensalle
mit eben ihrem Weisen auf ein anderes eine Mkhtigkeit gewinnen. die den profanen Dingen
inkommensurabel sie erscheinen  St und sie in eine hohere Ebene hebt, ja heiligen kann.
Demnach wird die profane Welt in allegorischer Betrachtung sowohl im Rang erhoben wie
entwertet. Von dieser religifben Dialektik des Gehalts ist die von Konvention und Ausdruck das
formale Korrelat'. Wanneer in de navolgende hoofdstukken Het Carnaval der Burgers als
taalfilosofische constructie ontleed wordt, zal deze constructie verwantschap laten zien met deze                   0

door Benjamin geformuleerde dialectiek. Overal echter waar Ter Braaks schrijven met de

prijsgave van intentie in de objectivering van het schrift zich geconfronteerd ziet. blijft deze

dialectiek in telkens andere gedaantes haar vreeswekkende grimassen trekken.
21 Ter Braak & Du Perron, Briefwisseling 2. p. 89
22     Zie Het Carnaval der Burgers in Ter Braak,  VWL p. 156: 'Hijweet niets meer dan toen hij

van huis ging. Hij bracht niets mee, dat ge2xposeerd kan worden. Want deze bladzijden zijn             I
voleindigd en zij vallen van hem af, omdat zij een vorm, een betekenis hebben gekregen.' De

wending'in vorm'klinktoverigens ooknaar het'ln-Form-Sein', datin Spenglerscultuurmorfo-
logische kenschetsen weI eens opduikt.
23 Benjamin begint zijn grote essay over Goethes Wahivenvandtschaften met een rigoreus

onderscheid van de verhouding waarin respectievelijk het commentaar en de kritiek ten opzichte
van hetliteraire werk staan; datonderscheid krijgt reliffin de lapidaire stelling 'DieKritiksucht                I
den Wahrheitsgehalt eines Kunstwerks, der Kommentar seinen Sachgehalt'. Her beeld van de
'lichte as' is ontleend aan de gelijkenis, waarin Benjamin dit onderscheid laat culmineren: 'Will

man, um eines Gleichnisses willen, das wachsende Werk als den flammenden Scheiterhaufen

ansehn, sosteht davor der Kommentator wie der Chemiker. der Kritiker gleich dem Alchimisten.

Wo jenem Holz und Asche allein die Gegensdnde seiner Analyse bleiben, bewahrt for diesen

nur die Flamme selbst ein Rdtsel: das des Lebendigen. So fragt der Kritiker nach der Wahrheit,               I
deren lebendigen Flamme fortbrennt uber den schweren Scheitern des Gewesenen und der
leichten Asche des Erlebten.' (W. Benjamin, 'Goethes Wahlverwandtschaften', in: W Benjamin,

Gesammelte Schriften, dl. LL Frankfurt am Main 1974, P· 125-126. Ter Braak neemt ten

opzichte van hetdoor hemzelf geschrevene al binnen ditgeschrevene de houding van de criticus

aan, zoais Benjamin die hier-in 1922-in degelijkenis van de viammendebrandstapel beeldend

vereeuwigd heeft. Zie voor een systematische uiteenzetting van deze figuur van de knitiek         I
Michael W. Jennings, Dialectical  Images. Walter Benjamin's Theory of Literary Criticism.
Ithaca/Londen 1987, speciaal hoofdstuk 4: 'The Critic as Alchemist: The Truth Content of the

Work of Art', p. 121-163. In hetzelfde kader van het verzengen van her al geschrevene hoort
thuis wat Ter Breakooit in de beginregels vaneen verworpen fragment formuleerde, de beginre-
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gels-geschreven vermoedelijk in 1934-voor een boek dat op Politicus zonder Partij moest

volgen: 'Er zouden minder boeken geschreven worden, wanneer men iedere schrijver wettelijk
kon verplichtenzijn vorigeboekeerstin enkeleaphorismen samen te vatten. Waarom moetmen
iemand toestaan opnieuw te beginnen, eer hij beseft, wat hij gedaan heeft, indien hij niet in staat

iszijn geschreven verleden te herleiden tot drie, viergezichtspunteni Geenboekis zobelangrijk,
0           of de schrijver zelf moet het (zodra het werkelijk achter hem ligt) kunnen ontdoen van de

guirlandes en arabesken, die hij eens niet missen kon, maar nu missen kan.' (Ter Braak,  VW 4,
p. 828).

24    Zie Ter Braak, VW L p. 152.

25 Ter Braak, VW 1, p. 154
26 Ter Braak. VW i, p. 154

27 Ter Braak, VW 1, P. 149·
28 Ter Braak, VW 1, p. 153

29  Zie Ter Braak, VW 1, p. 135 deze formulering: 'De richting naar vastheid en onwrik-
baarheil naar de bevestiging en de verstening, is de zondenval van het mensdom; niets zalleven
buiten de abstractie, al is de abstractie dan ook niet het leven'.

30 Ter Braak, VW i, p. 158
31    Oversteegen,  Vorm of Vent, p. 415·

32   Zie D.T. Enklaar, De dodendans. Een cultuur-historische studie, Amsterdam 1950, P 14-35

33 Benjamin, 'Ursprung des deutschen Trauerspiels'. p. 359

34 Ter Braak. VW
3, P.188.

35 Ter Braak, VW 3· P· 188.
36 Zie nogmaals het oordeel van Du Perron over Politicus zonder Partij in zijn brief van 7 juli
1935: 'Het kan zijn dat het als boek je beste boek is; maar het Carnaval, met al zijn scepsis, was

'tragischer'.' (Ter Braak & Du Perron, Briefwisseling 2, p. 100). Llon Hanssen generaliseert in
zijn biografische schets Leven in geleende tijd. Over Menno ter Braak Eibergen 1992, p. 35, de
betekenis van her tragische voor Ter Braak als volgt: 'Tussen de nagelaten aantekeningen van
Menno ter Braak komt een notitie voon waarin hij het vermoeden uitspreekt. 'dat men eigenlijk

dat boek, dat werkelijk tragisch zou zijn. niet kan schrijven, nooit kan schrijven'. De oude wond

  zalinderdaadvooraltijd verborgen blijven en kan niet genezen. In het werk komt zij in vormen
van smart naar boven; smart die met het schrijven niet geledigd kan worden, alleen gestild. Wie
ooit probeert het essentiele uit te drukken, zal merken dat hij de gedachte tenslotte heeft
vermoord. Tot de bodem komt men niet. Dit is de tragiek, maar ook de drijfveer van het

schrijven'.
37 Ter Braak, VW 3, P· 188.
38 Ter Braak,  VW 3, P·  190

39    Zie over de 'shifters' of 'embrayeurs' R. Jakobson, Essais de linguistique ginZrale.  1.  Les
iondations du langage, Palls 1963, hoofdstuk IX, p. 176-196

40 Barthes, Roland Barthes, p. 181.

41 Barthes, RoJand Barrhes. p. 180.
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42    Horkheimer & Adorno, Dialectiek van de Verlichting, p. 83
43      D.V.  Coornhert,  De dolinge van Ulysse, Amsterdam 1939,  p.  191

44      M. ter Braak, 'Veroverend Vertalent  in Ter Braak,  VW 7, P· 395-400;  hier p. 398-400.

45  Coornhert, De dolinge van Ulysse, p. 192-193, vs. 380-382 respectievelijk vs. 403, vs.

407-408

46   Zie van Kafka het verhaal 'Het zwijgen der Sirenen' uit oktober 1917 en de kleine schets               0
'Poseidon' van eind 1920. Bij Paul van Ostaijen in: Diergaarde voor kinderen van nu. Tweede

reeks de vertelling 'De Sirenen'. Van Jakob van Hoddis de essayistische notitie 'Von Mir und
vom Ich', te vinden in Jakob van Hoddis, Weltende Gesammelte Dichrungen, ZOrich 1958, p.

77-79· Dat ook Brechts Geschichten vom Herm Keuner in deze 'Niemand'-traditie thuishoort

wordtduidelijkgemaaktin K. Heinrich, Versuch uberdie Schwierigkeitneinzu sagen, Frankfurt

am Main 1964, P· 47-56: 'Ober Odysseus und Herrn K.'

47    M. ter Braak, Van Oude en Nieuwe Christenen, Rotterdam 1937; P· 267-268; zie ook Ter

Braak, 1/W3, P. 369-370
48 Zie Heinrich. Versuch  Ober die Schwierigkeit, p. 49 en p. 178

49  Coornhert, De dolinge van Ulysse, p. 196, vs. 493-496
50   Coornhert, De dolinge van U/ysse, p. 197, vs. 524 en vs. 528-529
51    Coornhert, De dolinge van Ulysse, p. 197, vs. 519-523·                                                                      I

52   E Kafka, 'Poseidon'. in: E Kafka, Verzameld Werk, vertaald door Nini Brunt, Amsterdam

1983; P· 903-904· Het slot vanditiets meerdan een pagina lange verhaal maghierin zijngeheel

volgen: 'Hij ergerde zich het meest-en dat veroorzaakte hoofdzakelijk de ontevredenheid met

zijn positie-als hij van de voorstellingen hoorde die ze van hem maakten; hoe hij altijd met de
drietanddoor de wateren reed. Intussen zat hij hier in de diepte van de wereldzee ononderbroken

te rekenen, zo nu en dan een reisje naar Jupiter was de enige onderbreking van de eentonigheid;                  I
een reis overigens waarvan hij meestal woedend terugkwam. Hij had dan de zeean nauwelijks

gezien, alleen vluchtig bij het haastige beklimmen van de Olympus, en hij had er nooit echt op
gevaren. Hij placht te zeggen dat hij daarmee wachtte tot de wereld verging, dan zou er nog wei

een rustigogenblikjezijn, waarop hij, vlak v66r heteind, na hetnakijken van de laatste rekening

nog snel een kieine rondvaart zou kunnen maken.'

53    Horkheimer & Adorno, Dialectiek van de Verlichting, P· 59-95

54 Zie Horkheimer& Adorno, Dialectiek vande Verlichting, p. 83 Juist rondditpuntlopen de

controversiele commentaren rond de DialektikderAufklsrung min of meer te hoop Ziebijvoor-
beeld J. Baars. De mythe van de torale beheersing. Adorno, Horkheimer en de dialektiek van de

vooruitgang, Amsterdam 1987, P. 113: 'De rationele distantie ten opzichte van de mythische

natuur, die Odysseus zich gedurendezijn vormende Odyssee verwerft, blijkt in de konfrontatie

met de barbaarse cycloop Polyphemus, in de wijze waarop Odysseus met taal omgaat. (..) Door

listigtaalgebruik, waarin hij zich identi ficeert met de gigantische agressor (..) weet Odysseus zijn
vijand tot dronkenschap te brengen. Wanneer de cycloop Odysseus' naam vraagt, noemt deze

zichzel f'Niemand', zodat de mythische barbaar'Niemand' de schuld geeft (..). Odysseus was er
zich in zijn benarde situatie van bewust geworden, dat hij zou kunnen ontkomen, wanneer
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hij zijn naam veranderde zodat 'Niemand' en niet hijzelf in het offerritueel ten onder zou

gaan.'-Zie over de actuele discussievan de'Niemand'-episode in een algemenere zin A. Thyen,
Negative Dialektik und Erfahrung. Zur Rationalitit des Nichtidentischen bei Adorno, Frankfurt
am Main 1989, p. 65-109

55   Horkheimer & Adorno, Dialectiek van de Verlichting  p. 83

0             56    Horkheimer & Adorno, Dialectiek van de Verlichting p 83-84

57 Zie Thyen, Negative Dialektik und Erfahrung, p. :toi. De interpretatie van Thyen zet een
beslissende stap, die ik hier samengevat weergeef: 'Der Zauber des Namens 'Niemand' muB
zuruckgenommen werden, soil er nicht auf Dauer gestellt und seinen Trager tatsachlich 'nie-
mand' werden lassen. (..1 Odysseus muB die instrumentell gedachte Namensverleugnung zu-
rucknehmen, damit er sich handelnd als autonomer Akreur seiner Handlungen selbstverstehen

0            kann-s ist nicht auf instrumentelles Handeln reduzierbar. Denn daE Odysseus' Identitdt in
seinem Handeln qua Handeln, also durch das Handeln selbst bewahrt wird, zeigt die Riicknahme
der Verleugnung am Ende der Geschichte.' Zie verder aldaar p. 101-106. Het is dit 'Ende der

Geschichte', dat in Ter Braaks werk niet geboekstaafd is.

58   Horkheimer & Adorno, Dialectiek van de Verhchting, p. 84

59 Zie Nietzsche, KSA 7, P. 48. Bij Nietzsche staat het daar in relatie tot de opera: 'Wort und

Musik in der Oper. Die Worte sollen uns die Musik deuten, die Musik aber spricht die Seele der

Handlung aus. Worte sind ja die mangelhaftesten Zeichen'.
60 Ter Braak, VW3, P. 240-241 en 244
6i Zie nogaltijd in Van Oude en Nieuwe Christenen, Ter Braak VWM P· 24i: 'Hetgeld, datde

geestelijke waar binnen het bereik brengt van iedereen, is, behalve een symbool van vulgariteit,
immers ook het symbool van een wereld, die aan de verdeling van de geestelijke waar geen

  kunstmatige beperkingen meeroplegt'. Verder (Ter Braak, VWV P· 243}: '(··) juist omdat de taal

steeds dwingt tot vulgariseren van het persoonlijke (..)'; en tenslotte (Ter Braak  VW 3, P.
255-256): 'Over de invloed van de techniek op de beschaving wordt dikwijls in gemeenplaarsen

gesproken, maar dat is nog geen reden om over die invioed te Zwijgen. De rechniek van her

verkeergeeftdeprovinciaal de illusie, dathij wereldburger is, want hij 'kentgeen grenzen meer';
detechniek van degramofoon en radiogeeft de man in hetachterland de illusie, dathij deel hee ft

                aan het
stadsleven, geeftde man in de stadde illusie, dat hij Keulen en Parijs kent; de techniek als

vervolmaking der industrie geeft de arbeider en de kleine middenstander de illusie, dat hij, door
zich met confectie te Weden, een heer is; de techniek van de film ten slotte, verenigt al die illusies
in 66n grote, omvattende illusie:
62 Borsboom, Menno rer Braak, p. 145

63   W Benjamin, 'Zentralpark: in: W. Benjamin, Gesammelte Schriften, dl. 1, Frankfurt am

Main 1974, P· 663· Zie voor een introductie in her probleem van Benjamins venverking van

Nietzsche: H. Pfotenhauer 'Benjamin und Nietzsche', in: B. Undner (red.), 'Links hatte noch
a/les sich zu entrUrseln...' Walter Benjamin im Kontext Frankfurt am Main 1978, 100-126. Zie

over Nietzsche en Benjamin verder: Renate Reschke, 'Barbaren, Kult und Katastrophen. Nietz-
sche bei Benjamin. Unzusammenhangendes im Zusammenhanggelesen', in: MichaelOpitz und
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Erdmut Wizisla (red.), Aber ein Sturm weht vom Paradiese her Texte zu Walter Benjamin,

Leipzig 1992. p. 303-339
64  W Benjamin. Het kunstwerk in het tijdperk van zijn technische reproduceerbaarheid,
vertaaid door Henk Hoeks, Nijmegen 1985, P. 38

65 Ter Braak, VW3, P· 255·
66 Ter Braak, VW3, P. 258-259.

67 Ter Braak & Du Perron, Briefwisseling 4, P. 37·
68     Zie voor die periode Ter Braak & Du Perron, Briefwisseling 3, P· 108-357·

69    Zie Ter Braak & Du Perron. Briefwisseling 3, P. 56

70     Zie Ter Braak & Du Perron. Briefwisseling 3. P. loo; 'Rudie' is Rudie van Lien

71     Brief van 27 december 1935, zie Ter Braak & Du Perron, Briefwisseling 3, P· 357·

72  Brief uit Parijs van 3 juni 1936, waarvan het eerste velletje voor rekening kwam van          0
Elisabeth de Roos, die zo hetspits afbeet:'Lieve Menno, Hier volgen eenige reacties opde dialoog

in Groot-Nederland: Eddy zegt namelijk dat ik ze je schrijven moet, tot heil van de litteratuur.

Maarzezijn van de meest nurksche aard, dus vergeef me bij voorbaat.' (Ter Braak & Du Perron,

Briefwisseling 4, P. 26)

73 Ter Braak & Du Perron, BrieAvisseling 4, P· 30-31

74 Ter Braak & Du Perron, Briefwisseling 4, P· 34-35
75    Brief van Ter Braak aan Du Perron van 24 jimi 1936; zie Ter Braak & Du Perron, Brief-
wisseling 4, P· 37·

76     Zie Ter Braak & Du Perron, Brief,visseling 4, P· 62.

77 Ter Braak,  VW 1, p. 11. Hetis tegelijk zonneklaar dat, maar het blijft raadselachtig hoein

het 'wij', dat in He£ Carnaval der Burgers steeds tussen aanhalingstekens geplaatst werd en zo

werd teruggewezen, maar dat in Van Oude en Nieuwe Christenen openlijk zijn intocht mag

vieren, een inherente verbintenis tussen 'humanisme' en 'metafysica' in Ter Braaks werk een

plotselinge heropstanding krijgt. Daarvan was de al eindeloos gereleveerde nieuwe ondertitel

voor Het Carnaval der Burgers, dat in zijn nveede druk herzerscheen '... als strijdmateriaal, als

metafysische brochure" de vroegste neerslag. Dat Ter Braak na de oorlog van verschillende
kanten als een soort van voorloper van het existentialisme kon worden opgeeist heeft hier zijn
beginpunt. Daarom kan Derrida's tekst 'Fines hominis'. die de onderlinge medeplichtigheid           
tussen ontologie, humanisme en metafysica blootlegt, als een commentaar achteraf-dat niet
voorniets 1968 als ontstaansdatum heeft-pcentrale lijnen in Ter Breaksontwikkeling worden

gelezen. Een lang citaat, waarin de omschrijving'neutralisering van de metafysische rooronder-

stellingen' mag staan voor Ter Braaks anti-metafysische taaloefeningen in en na diens Politicus

zonder Parti»<itaar uit Jacques Derrida's 'Fines hominis': 'En toch moet, ondanks deze ge-

pretendeerde neutralisering der metafysische vooronderstellingen, ingezien worden, dat de          
eenheid van de mens zelf gun probleem wordt. Niet alleen is het existentialisme een humanis-

me, maar bodem en horizon daan·an, wat Sartre dan zijn
'
fenomenologische ontologie' noemt,

C..) blijft de eenheid van de menselijke werkelijkheid. Voorzover zij de structuren van de

menselijke werkelijkheid beschrij ft,  is de fenomenologische ontologie een filosofische antropo-

326



logie. En wat de breuldijnen met de klassieke antropologieen ook zijn, die door deze hegeliaans-

husserliaanse-heideggeriaanse antropologie getrokken mogen worden, toch wordt de metafysi-

sche vertrouwdheid met de betrekking, die zo natuurlijk is, van het Wij van de filosoof op het
'Wij mensen', op het Wijin de horizon van de mensheid, nietonderbroken.' Zie J. Derrida, 'Fines

hominis', hier uit het Duits vertaaid naar J. Derrida, Randginge der Philosophie, Frankfurt am
                 Main/Berlijn/Wenen 1976, p. 94-95· Zie ook aldaar p. 106: 'Aus dieser Situation erhebt sich das

'Wir', dasauf dieeineoderandere Weise in der Spracheder Metaphysik undim philosophischem
Diskurs auf sich selbst zuruckweisen muEte. Wie steht es nun schlieBlich um dieses Wir in

jenem Text, der uns besser als jeder andere die wesentliche und historische Komplizitat von
Metaphysik und Humansimus in all ihren Gestalten zu lesen gegeben hati Wiesteht es also um
das Wir in Heideggers Text'.-Daarover verder vooral R Lacoue-Labarthe & J.-L. Nancy (red.),

0              Les fins de l'homme. A partir du travail de Jacques Derrida, Parijs 1981.

78 Deze uitspraak luidt, door Ter Braak ook voluit geciteerd, bij Blake voorzien van hoofd-
letters:'To Generalize istobeanldiot. To Particularize is the Alone Distinctionof Merit. General

Knowledges are those Knowledges that Idiots possess.' William Blake, dichter En allegorisch
tekenaar tegelijk, begon zijn Annotaties bij Sir Joshua ReynoM's Discourses met de opmer-
king-Written abouti808-zo: 'This Man was Hired to Depress Art'. Misschien heeftdeze naar
de teneurvan Ter Braaks eigen D2masquider Schoonheiduit 1932 verwijzende opmerking hem

aangetrokken om in deze eerder wat 'abwegige' notities verder te lezen. Zie overigens voor de

context: W Blake, Complete Writings. With Variant Readings, red. G. Keynes, Londen 1972,
P. 445 en p. 451

79 Ter Braak, 'Gesprek over den Zin des Levens', p. 1154-1155·
80     Vergelijk Ter Braak, VW3, P. 97· De oorspronkelijke, in Forum gepubliceerde versie begon,

heel anders, zo: 'Gijsbertus. Zie je, dat de zon vandaag weer bijna op zijn hoogst staat1 Dat

herinnertmij eraan, dat wij gisteren ons gesprekeigenlijk opeen wel watrhetorisch punt hebben

afgebroken. Ik In welk opzicht? G Je verantwoordde het staken van ons gevecht met een ierwar

(voor mijn gevoel) pathetisch beroep op de heerlijkheid van de zon, die je verbale lusten op de
vlucht joeg'. (Ter Braak, 'Gesprek over den Zin des Levens', Forum i  (1934), P. 1152 waar dit

Gesprek in een voetnoot blijkens een vanouds gedachte indeling het 'Tweede gesprek uit een
boek in dialogen' heet).
81    Zieeerstal'Gesprekover de Rangordeder Intellectueelen', in: Groot-Nederland34 (1936),
P· 518-533; hier p. 518 en p. 530; dezelfde beelden zijn op de overeenkomstige plaatsen in de

uiteindelijke versie van Van Oude en Nieuwe Christenen gehandhaafd.
82 Letterlijk geciteerd naar Ter Braak, 'Gesprek over de Rangorde', waar de tekst zo doorgaat:

'Daarmee zijn wij dus in de onmiddellijke nabijheid gekomen van Sowjet-Rusland, waarmen de
intellectueelen hoofdzakelijk waardeert als mede-handwerkers aan den opbouw van een nieuwe
maatschappij. Doen wij er dan niet beter aan naar Sowjet-Rusland te verhuizen en onze diensten

hetzij als chauffeur hetzij als auteur (na een cursus in het Russisch) daar aan te biedenl' (Ter
Braak, 'Gesprek over de Rangorde'. p. 533)· Het antwoord van Gijsbertus luidt niet onverwacht:
'Ik geloof, dat wij er toch voorloopig de voorkeur aan moeten geven deze excursie over te laten
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aan partijcommunisten en ingenieurs. Maar afgezien daarvan: inderdaad hebben wij gedurende

ons gesprek meestal (zelfs door iemand als Ort6ga y Gasset in zijn Opstand der Harden) nog met
verteedering gekoesterde verschillen tusschen de z.g. intellectueele 61ite en de massa volkomen
zien verdwijnen. Dat zal ons in de toekomst het spreken over de problemen der hierarchie

vergemakkelijken; die hierarchie der intellectueelen kunnen wij nog slechts beschouwen als een

restant van  een  eeuw,  die de techniek overschatte...  en  met de techniek de handwerkers des

geestes.'

83 Ter Braak,  VW 3, P·  239.
84 T.W.Adorno, 'Satzzeichen', in: T.W. Adorno, Noten zur Literatur, dl. I, Frankfurtam Main
1958.p. 172.

85      Vergelijk Ter Braak, 'Gesprek over de Rangorde', p. 5i9; zie ook de uiteindelijke tekst in  Van

Oude en Nieuwe Christenen, Ter Braak, VW3, P. 225.
86 Ter Braak, VWV P· 237; de formulering is identiek aan die in Ter Braak, 'Gesprek over de

Rangorde', p. 530·

87 '(..) verborgen nippels en naden, die men moet kennen', in die technicistische beeldspraak

eindigt het openingsfragment Tankstelle' uit Walter Benjamins Einbahnstral?e, dat in 1928
verscheen. Hij pleit daarin programmatisch voor de schrijfvorm, zoals die in pamfletten, tijd-
schriftartikelen, brochures en zelfs aanplakbiljetten is vereist. Zijn argument is er een van de             I
behendigheid waarmee de intellectueel, juist door van intellectuele status af te zien, in het
binnenste van de maatschappelijke verhoudingen weet door te dringen: 'Alleen deze prompte
taal blijkt effectief opgewassen tegen het moment. Meningen zijn voor het reusachtige apparaat
van het maatschappelijke leven wat olie is voor machines; mengaat niet vooreen turbine-motor
staan en overgietdie metmachineolie. Men spuit een beetjeervan in verborgen nippelsen naden,
die men moet kennen.' Zie Walter Benjamin, Eenrichtingstraat, vertaling Paul Koopman, na-             I
woord Michel van Nieuwstadt. Groningen 1994, P· 7· Er is, aldus Lethen, verbazing over
mogelijk 'zelfs Benjamin hier in monteurskostuum aan her werk te zien. en er zijn andere

denkbeelden in EinbahnstraBe, die deze indruk met grote beslistheid herzien; maar de hele

opmaak van het boek (..) komt overeen met een nieuw-zakelijke gestiek'. (Lethen, 'Neue
Sachlichkeit'. p. 171}. De mogelijkheid ook Ter Braak, zelfs Ter Braak in monteurskostuum aan
het werk te zien, blijkt tot op heden een ongewone fascinatie Uit te oefenen. D. Pels, Het           
democratisch verschil. Jacques de Kadt en de nieuwe elite, Amsterdam 1993 opent een uiterst
beknopt resum6 van Van Oude en Nieuwe Christenen juist met het monteurscitaat, dat voor de

post-meta fysische metafysica van dat geschrift eerder atypisch is. 'Het zijn niet', aldus het begin
van het resumee bij Pels, 'de intellectuele bezigheden zelf waarvan hij vervreemd is geraakt (..),
maar'er is een schaduw gevallen over hetgebied van hun geldigheid'. Zodra de intellectueel zijn
'onchristelijke' recht om zich boven de massa te verheffen laat vallen, blijft een technicus des             
geestes over 'die bij de monteurs kan worden ondergebracht'. 'Woordgebruikers' heeft een

cultuur die van een gecompliceerde arbeidsdeling leeft natuurlijk steeds nodig, zoals zij ook de

specialisten nodig heeft. Maar, zegt Ter Braak, wij willen die woordgebruikers alleen dan ophun
woord geloven, als zij er blijk van hebben gegeven zich van het geloof aan het Woord te hebben
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bevrijd. Intellectuelen zijn niets meer of minder dan 'paradoxale ambachtslieden van een demo-
cratische cultuur': (Pels, Het democratisch verschil p. 106-107)
88     Zie Ter Braak & Du Perron, Briefwisselingz, p. 76, brief van Ter Braakaan Du Perron van 13
juni 1933· Ter Braak komt op die formulering na en naar aanleiding van de lectuur van de die
maand verschenen afleveringen van de tijdschriften De Stem en Cririsch BuUerin, waaraan hij

I          voordien tot eind 1931, respectievelijk begin 1932 regelmatig had meegewerkt. Hij schrijft nu
aan Du Perron: 'Ik las al het vuilnis; jij las waarschijnlijk alleen het C.B. en miste dan een
geweldige preek van Anthonie [Donker] tegen Greshoff, jou en mij, en een... vleiend stukje van
Dirk [Coster} over mij, n.1. over Hitlec Ebenbild des Herm, in den toon van: '66n ogenblik heeft
de verdoolde t.B. zijn costerlijken toon van weleer hervonden.' Allermisselijkst. Voor die lieden

ben ik de'man van goeden huize', die steeds nog niet volledig is opgegeven. Gelukkigzal na het
/              a.s. boek[= Polificus zonder Partijl geen twij fel meer bestaan, zelfs voordikhuiden van De Stem,

waarikthuishoor. Eerbij de honden. dedelfstoffen, dan bij de'geestelijken' vandatmilieu.'-De
beeldspraak van 'de honden' en 'de delfstoffen' behoort tOt de inventaris van ongeestelijke

vindplaatsen, waarin Ter Braak vanaf zijn 'Geschiedenis ener Intelligentie'-tweede hoofdstuk
van Politicus zonder Partij-zijn geest met materialistische mimicry elders dan in haar over-

geleverdedomein probeerdeonder tebrengen. De brief waaruit dit citaarstamt werdgeschreven
negen dagen voordat Politicus zonder Partij 'at' was enTer Braak het-22 juni 1933-'in vorm
en dus voorlopig ongelezen' naast zich had liggen. Ter Braaks kleine opstel 'Hitler, Ebenbild des
Herrn' verscheen in het 5e nummer-mei-van de ze jaargang van Forum.

89   De bewering van A.E van Oudvorst dat tussen Politicus zonder Parrij en Van Oude en
Nieuwe Christenen 'filosofisch gesproken (..) Ter Braaks positie geen fundamentele wijziging
[heeftl ondergaan'-Van Oudvorst, De verbeelding  van  de in tellectuelen, P· 393-is daarom

0 hoogst betwij felbaar en de uitdrukking'filosofisch gesproken'lijkt hier wei die fatale bijklank re

krijgen van de bespiegelende verre afstand, van waaruit alles eender is en de waarheid eeuwig.
Tot in het merg van hun schrijfwijze verschilt het eerstgenoemde, vroegere Politicus met zijn
anti-metafysische ontduiking van geestelijke waarden van het latere Chnstenenboek, waarin,

juist vanaf de breuklijn die door het oorspronkelijke dialogen-gedeelte wordt gemarkeerd,
metafysische waarden en een metafysische terminologie weer in ere worden hersteld. Van

           Oudvorsts stelling van die 'filosofisch gesproken' niet fundamenteel gewijzigde positie wordt
echter al flagrant ondergraven in de karakterisering die hij er zelf onmiddellijk op laat volgen:
'Filosofischgesproken heeft Ter Braaks positiegeen fundamentele wijzigingondergaan. De lezer

herinnert zich Politicus zonder partijals hetagressieve credo van een nihilistdieafrekent met de
vooroordelen van kunstenaars en intellectuelen en opruiming houdt onder hun idolen: de

Schoonheid, de Waarheid, God, de absolute Geest. Maar, zoals gezegd, de verslechterende

  politieke situatie in binnen- en buitenland dwong de auteur in het defensief. Hij zag zich
genoodzaakt de beginselen van de Europese cultuur die hij in haar gepopulariseerde, zo niet
gevulgariseerde verschijningsvorm verfoeide, te verdedigen tegen de meest brute aantasting tot
dusver vertoond: de fascistische c.q. nationaal-socialistische machtsontplooiing. Bijge\·olg treedt
in Chrisrenen zijn humanistische gezindheid, die in Politicus een uitweg zocht in de creatie van
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de honn6te homme, meer op de voorgrond. In zijn jongste boek hervindt hij de humanistisch-
rationalistisch en positivistisch georitnteerde intellectuelen als zijn collectiviteit zij het tegen

wil en dank.' Maarjuist'filosofisch gesproken' is toch de wisselingvan decor, die methet'jongste
boek' intreedt en voor een 'humanistische' in plaats van 'nihilistische' setting zorgt een evene-

ment, dat alle op het toneel van het schrift neergelaten woorden van 1deur en connotatie doet
ve rande ren 1 Of bestaa t er een categorie van het 'filosofisch gesproken[el', waarvoor ook deze               I
veranderingen onverschillig zijn,-Het schijnen diezelfde veranderingen tussen nihilisme en

humanisme, tussen chronologisch Politicus zonder Partij en Van Oudeen Nieuwe Christenei-
met de mislukte dialogen als breuklijn-die via de politieke receptuur van Dick Pels' Het
democratisch verschil geminimaliseerd worden om ze te laten uitmonden in 'juist de[zel para-

doxale mix van tegendelen die Ter Braaktot een suggestieve voorloper maakt (eigenlijkde enige
die we in het vooroorlogse Nederland kennen) van wat nu de postmodernistische cultuurkritiek
heet'. Dedoor Pelsaan dezecultuurkritiektoegekende'twee schijnbaartegenelkaarin werkende

tendenzen, die juistdoor hun precaire evenwichteen nieuwe oplossinglijken te suggereren voor
het aloude probleem van de Geest vs. Macht' worden door hem aan door hemzelf bijeengedachte

(denk)bewegingen ontleend, die bij Ter Braak gescheiden zijn en hun eigen chronologische
vertegenwoordiging hebben-ze vallen in de ongeschreven, c.q. onschrij fbare dialogen (tussen

PoliticuszonderPart#en Van Oudeen Nieuwe Chnstenen in) juist uiteen en stuitendaaropeen                    I
grens; Pels schrijft: 'In de eerste beweging [die van Politicus zonder Partih MVNl wordt de
'hierarchie van de geest' gedemystificeerd en afgebroken, en een intrinsieke koppelinggepostu-
leerd tussen gedachte en daad, kennis en belang, intellect en politiek. In de tweede beweging [die

van Van Oude en Nieuwe Christenen en verder. rot aan de brochure De Nieuwe Elite. MVNJ
wordt daarentegen een even principiele ontkoppeling tussen beide reeksen tot stand gebracht

C..)'. (Pels, Het democratisch verschiL p. 100; de radicalisering van het'verschil'lijkt met het oog                 I

op de reliff-tekening in het oeuvre van Ter Braak niet geheel overbodig). De verzwegen en

onverzwegen spiegelingen van Ter Braak in hetheden vergen een onderzoekop zich, suigeneris.
90    Zie Ter Braak,  VW 3, P. 272; de herontdekking van de bij deze 'denkbeeldige' gelijkheid
horende taal verloopt in het eerste deel van het tweede boek \·an Van Oude en Nieuwe Christe-
nen via een lang uitgesponnen analogie-redenering, die in de eerste alinea als volgt inzet: 'Wie,
om romantiek, reactie en sentimentaliteit te ontlopen, overal het verval der 'oude' flite-be-            I
grippen moet constateren, omdat de groeiende 'middenklasse' die begrippen niet meer respec-
teert, stuit plotseling op een verrassende analogie: de 'gelijkheid der zielen voor God'. het
christelijk ideaal.' (Ter Braak, VW3. P. 2651· Ter Braak heeft een lange. spitsvondigeargumenta-
tie nodig om deze christelijke gelijkheid 6n als illusie Ln als het werkzame effect van deze illusie
in haar geseculariseerde gedaante van onstuitbare nivelleringsbeweging aan het werk te zien-
de 'menselijke waardigheid' is van deze illusie een werkelijk en onwerkelijk effect tegelijkertijd:
'was er niet de christelijke God geweest, die zijn gelovigen onder dwang had gehad. wij zouden

niet eens weten, wat'de' mens en 'de' waardigheid is... voorons!' (Ter Braak, VW3, P. 278). Het
behoort bij de relatieve onachterhaalbaarheid van dit effect en bij her absolute karakter van een
illusie tezijn, dat Ter Braak het uitde'gelijkheid voorGod' a fgeleide begripmenselijke waardig-
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heid een begrip noemt, 'dat niet te overschrijden' is. (Ter Braak VW 3, P· 279)· Juist die
on-overschrijdbaarheid is vervolgens met het talige karakter van onze begrippen gegeven

waarin zich een onverdrijfbare christelijke erfenis laat gelden: 'Onze taal is de taal, die het
Christendom ons heeft leren spreken; onze begrippen zijn de begrippen, die het Christendom

ons hee ft leren denken (..).In de'wereld' hee ft de christelijke terminologie zich meester gemaakt
0           van het taalapparaat, en de taal heeft de christelijke pretenties opgeslorpt en meegevoerd, ver

voorbij de grenzen van het officiale, het gelovige Christendom.' (Ter Braak,  VW 3, P. 279-280)

91     Zie Ter Braak,  VW 3, P· 279; dat zich dan inmiddels in de tekst van  Van Oude en Nieuwe
Christenen een radicale omkering heeft afgespeeld, zal in het volgende hoofdstuk worden

uitgewerkt.
92  S. Kierkegaard, 'Philosophische Brocken', in: S. Kierkegaard, Gestamtausgabe, dl. 6, E.

0         Diederichs (red.), Jena 1910, p. 34; geciteerd bij T.W. Adorno, Kierkegaard. Konstruktion des

Asthetischen, Frankfurt am Main 19661, p. 203-204

93   Brief van Du Perron aan Ter Braak van 21 augustus 1933, in: Ter Braak & Du Perron,

Briefwisselingz, p. 130, waarals verduidelijking van Malraux'opiniestaat:'Hij zei nl. dathij zelf

hetgevoel haddat jij je'rangeeren' wilt, tegen jeeigen instincten in, vanwege wat ik'Rotterdam'

noem, en wat hij gewoon Holland noemen zou. Malraux: 'Il y a une pens6e en marge de Berlin,
I                de Moscou, de Paris, il n'y a pas une penste en marge de la Hollande.' Hij bedoelt met'en marge',

deels tegen, maar toch door het andere tot leven gebracht. (Nietzsche in Sils-Maria denkt tegen

en naast Berlijn.) Toen kwamen we op Kierkegaard.' Later zal Kierkegaard een zekere. zij het

onzelfstandige rol spelen in de waardering van Ter Braak voor Sjestov en Denis de Rouge-
mont.

6

HET IN VERVULLING GEGANECHRISTENDOM

1   Ter Braak, VW 3, P· 365-in het slothoofdstuk getiteld 'De grote gelijkheid'.
1  Zie WE Hermans, 'Denken tussen aanhalingstekens, in: W.F. Hermans, Mandarijnen op

  Zwavelzuur, Groningen 1963. P· 56-68. De letterlijkheid van de titel van zijn opstel heeft

Hermans daar trouwens niet geadstrueerd. 0 f alleen in de opmerking over het dilemma waarin

Ter Braak verkeerde door twee tegenstrijdige dingen te willen, Nietzsche vereren en tegelijk het

nationaal-socialisme bestrijden. Hij verduidelijkt: 'Al zijn cultuur-filosofisch geschrijf, de aan-

halingstekens, de drie puntjes die hij aan zijn eureka's vooraf laat gaan, het schipperen, de 6lite,

enzovoorts, dankt zijn ontstaan aan dit nodeloze dilemma.'(Hermans, 'Denken tussen aan-

halingstekens', P. 59)·
3   Vergelijk, hier vrij weergegeven, de formulering in Positions van Jacques Derrida in zijn
pogingen om in het voetspoor van Heidegger de metafysica achter zich te laten: 'Heidegger

reconnait d'ailleurs qu'il a du, qu'on doit toujours emprunter, de mani8re Economique et

strat6gique, les ressources syntaxiques et lexicales du langage de la m6taphysique au moment
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m6me ou on la dlconstruit.' J. Derrida, Positions. Entretiens avec Henri Ronse Julia Kristeva,

Jean-Louis Houdebine, Guy Scarpetta, Parijs 1972, p. 19

4   Ter Braak, VW 3, P. 281, alwaar in het voetspoor van Marx daarvan deze uitleg wordt

gegeven: 'Het hiernamaals (..) wordt een 'hiernamaals van deze wereld' en daarmee wordt het
tot een paradox. Immers: nu is het niet meer het hiernamaals, dat de richtingaangeeft, maar de

richting, die het hiernamaals meesleept (4'.                                                                                              0

5   Ter Braak VW 3, P. 281.
6    Ter Braak,  VW 3, P· 269. Het halve Nietzsche-citaat stamt uit Nietzsches Der Antichrist
aforisme 43; zie Nietzsche KSA 6, p. 217
7   Ter Braak, VW3, p· 269

8   Nietzsche, KSA 5, P· 54
9   Nietzsche, KSA 11, p. 637.
10    Nietzsche, KSA 6, p. 78

11 Ter Braak, VWV P· 279·
12 Ter Braak,  VW 3, P. 273-274· Cursivering bij Ter Braak.-Het woord 'Gleichschaltung'

gebruikt Ter Braak hier in een andere zin dan waar het feitelijk op sloeg. Het had als term en
praktijk eerder op onderschikking, onmiddellijk na de machtsovername, van alle in de Weimar-

republiek nog pluralistisch en in de verschillende deelstaten autonoom geregelde politieke
praktijken aan de staatsmachtte maken dan met welke gelijkmakingdan ook. Zie daarvoor onder

meer: Franz Neumann, Behemoth. The Structure and Practice of National Socialism 193 3 -1944,
New YorWEvanston 1966. p. 51-56. Ter Braak is niet geheel ongevoelig geweest voor de
'revolutionaire schijn' van gelijkheid die het Hitler-regime zeker aanvankelijk wist te ver-
breiden.

13 Ter Braak  VW 3, P· 365· Voor H. Drion was 'geYrriteerdheid over  Van Oude en Nieuwe                   0

Christenen'deonmiddellijkeaanleiding, overigenspas dertien jaarna verschijning van hetboek,
tot het schrijven van een aantal door hem als anti-Terbrakiana bestempelde aantekeningen over

Ter Braaks taalgebruik. Hij probeert aan te tonen, dat Ter Braaks paradoxale, onlogische, en tot
nachtmerrie-achtige effecten leidende, met 'droomverbanden' werkende taalgebruik maakt dat

vooral de grote essays sterk 'demagogisch' zijn: 'Demagogisch de voorkeur voor woorden als

'vrienden', 'Christendom', 'ressentiment', 'belang', 'dierlijkheid', 'schoolmeester', 'schipperen',                0
en men zou de lijst nog een tijd voort kunnen zetten.' (Zie H. Drion, 'Emigrant uit Dominees-

land: in: H. Drion. Het conservatieve hart en andere essays, Amsterdam 1966, p. 83-96; hier p

89}. Drion wijstals motief achterde doorhemgesignaleerdegebreken eenonderscheidingsdrang
aan ten opzichte van het gewone, ook het gewone woord: 'Ter Braaks grote Nietzscheaanse

essays zijn een roortdurend vluchten van zijn 'Differentseinwollen' voor de grootste gemene
delers van de taal, een vluchten dat soms het wanhopende krijgt van een nachtmerrie' (Drion,
'Emigrant uit Domineesland'. p. 94)· De vraag is of Ter Braaks panische angst zich te ver te

differentieren, hem niet telkens juist terugdrij ft naar de fatale misverstanden die in woorden,

juist de gewoonste, opgesloten zitten.
14    Vergelijk in de paragraa f over 'Nihilismus' uit de 'Meditationen Qber Metaphysik' waar-
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mee Adorno's Negative Dialektik eindigt: '(..} so sehr sind Metaphysik und Einrichtung des
Lebens ineinander.' (Adorno, Negative Dialektik, p. 369)

15   Zie TW. Adorno, 'Reflexionen zur Klassentheorie'. in: IW. Adorno, Gesammelte Schrif-
ten, dl. 8, Frankfurt am Main 1972, p. 373-391; hier p. 391. Adorno's tijdens zijn leven nooit
gepubliceerdegedachtenover hetogenschijnlijke verdwijnen van deklassen ontstond in 1942, in

0            de context van de Dialektik der Au/kisrung en werd in de Gesammelte Schriften vanuit de

nalatenschap gepubliceerd.
16    E. Bloch, Naturrecht undmenschlidie Worde, in: E Bloch, Gesamtausgabe, dI. 6, Frankfurt

am Main 1977, P· 187
17 Ter Braak, VW3, P. 366.
18 Een uiterst gedetailleerde en genuanceerde behandeling van het ressentiment en hoe het

0 door Nietzsche wordt overwonnen is te vinden bij: Gilles Deleuze, Nietzsche und die Philoso-

phie, Munchen 1976; met name de hoofdstukken vier ('Vom Ressentiment zum schlechren
Gewissen') en vij f ('Der Obermensch: wider die Dialektik'). Vanwege de vele verwijzingen naar
teksten van Nietzsche valt deze Duitse vertaling te prefereren boven de oorspronkelijke Franse

editie: Gilles Deleuze, Nietzsche et la philosophie, Parijs 1961

i9 Ter Braak, VW 3, P· 371-372. Men merke op dat de accenten op, tweemaal, het woordje

I            'door' in het eerste geval naar rechts, in het tWeede naar links wijzen; het onderscheid tussen

166r' en 'dMr' wil niet erg duidelijk worden.
20 Ter Braak, VW 3, P· 378, wat tegelijk deslotpaginais.
21 Ter Braak, VW3, P· 378
22 Henrard, Menno ter Braak p. 174-175.-Daar waar in het citaat het vraagteken staat had

volgens de logica van de tekst mogelijkerwijs'ongelijkheid' in plaats van 'gelijkheid' geschreven

  moeten staan.

23 Ter Braak,  VW L p. 12.

24 Ter Braak, VW 1, p. 12.

25 Ter Braak, VW3, p. 262.
26 Ter Braak, VW3, P. 66,*.
27 Marsman, Menno wr Braak, p. 77·

              28 Marsman, Menno ter Braak, p. 76-77·

29 Marsman, Menno ter Braak,  p.  82-83

30 Zie Deleuze, Nietzsche, p. 185-190; bij voorbeeld p. 186-187: 'Her zal ons opgevallen zijn,

dat voor Nietzsche alle tot nu toe geanalyseerde vormen van nihilisme, inclusief de extreme of

passieve vorm, profleringen vormen van een slechts onvokooid onvoUedig nihilisme. Betekent

dat niet omgekeerd, dat de herwaardering van de waarden, waardoor het nihilisme wordt

bedwongen. de enige voltooide, volkomen vorm van het nihilisme belichaamti Het nihilisme is

inderdaad oven*onnen, maar overwonnen door zichzelf.'W.F. Hermans stipt in zijn Mandarij-
nen-stukoverTer Braak hetzelfdepuntaan. 'WieNietzschesbeschrijving van het nihilismegoed
leest, weet dat het ware nihilisme zichzelf ontkent en haat. De nihilist die zichzelf een nihilist
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noemt, is geen nihilist in de nietzscheaanse betekenis van het woord nihilist.' (Mandarijnen op
zwavelzuur, Groningen 1963, P. 60)

31 Marsman, Menno ter Braak p. 89-90 voetnoot; hier p. 90

32 Peter Sloterdijk, Der DenkeraufderBuhne Nietzsches Materialismus, Frankfurtam Main
i986, p. 110. Over Dionysos als de komende God, zie het belangrijke boek van Manfred Frank.
DerkommendeGott. Vorlesungen OberdieNeueMythologie, dl. 1, Frankfurtam Main 1982. De                      

benaming Dionysius van Roodenberg voor Denis de Rougemont is te vinden in een brief van Ter

Braak aan Du Perron van 2 oktober 1939.-Zie: Ter Braak & Du Perron, Briefwisseling4, P· 389

33   H. Marsman. Verzameld Werk Amsterdam 1960, p. 174-175

34 Zie Nietzsche, KSA 6, p. 95-96

35 Jaap Goedegebuure, Op zoek naareen bezield verband, dl. 1, Amsterdam 1981, p. 310 Zie
ook Marsman, VW, p. 747 Goedegebuure waarschuwt terecht tegen een zich (gegeven het
enigszins clich6matige beeld van de bevlogenheid van Marsman en gegeven het feit dat hij,

Marsman. het was die, samen met Dr. Pieter Endt, de vertaling maakte van Zarathustra) bijna
vanzelf opdringend idee:'Wie, zoals Du Perron, venvacht zou hebben dat Marsman de voorkeur
zougeven aan de Nietzsche van Alsosprach Zarathustra, een boekdathij in 1939 zou vertalen en

van een inleiding voorzien, had het bij het verkeerde eind. Marsman stond zeer sceptisch

tegenover dir hoofdwerk, omdat uitgerekend hij Nietzsche hier te vaag-lyrisch vond en de          I
conceptie van de Obermensch te speculatief.'  (Goedegebuure, Op zoek naareen bezield verband

1.  P. 317)·
36   Zie S. Vestdijk, 'H. Marsman als Apollinische persoonlijkheid'. in: S. Vestdijk, De Poolse

Ruiter. Essays, Den Haag 1963 '· P. 185 -186 en p. 209. Ten aanzien van het nietzscheaanse schema

en de binnengesmokkelde Socrates-misschien heeft die Socrates wel terbrakiaanse trekken 7-
adstrueert Peter Sloterdijk op een wijze die voor ons nog van belang zal worden in deze studie.                  0
dat'watde jonge Nietzsche aan de rand van de tragische scenerie met een toeschouwergenaamd
Socrates (..) uitvoerde, (..) al snel belangrijker [zoul worden dan het zichtbare gebeuren op het

toneel. (..) Zijn aanwezigheid heeft iets verontrustends.' Hij belichaamt met zijn aanwezigheid

het niet-tragische. en zo is'de eigenlijke polariteit, waarover Nietzschehet in zijn boek heeft (..1
niet die van het Apollinische en het Dionysische. Het dramatische thema van het geschrift is de

verhouding van het tragische tot het niet-tragische.' (Sloterdijk, Der Denker auf der Buhne. p.                   

105-109)
37 Vestdijk, 'Marsman', p. 209

38   Denis de Rougemont, Penser avec les mains, Parijs/Neuchatel z.j. [1936], p. 107

39   De Rougemont. Penser avec les mains, p. 219-220.

40   De Rougement, Penser aves les mains, p. 231

41 Die bijnaam valt in een brief van Ter Braak aan (dan nog in Nederlands-Indit) Du
Perron                 

van 2 oktober 1939, waarin hij het boek van Hermann Rauschning Die Revolution des Nihilis-
mus met het Journal d'Allemagne van Denis de Rougemont vergelijkt: 'Met dat al is het [= het
boek van Rauschning; MVN} het best gedocumenteerde boek over de nazibeweging van binnen

uit. Als zoodanig lijkt het me ook niet zoo in strijd met het Journal d'Allemagne van Dionysius
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van Roodenber& dat voornamelijk gaat over het effect van die'nieuwe elite' op den Duitschen
burger.' (Ter Braak & Du Perron, Bnefwisseling* p. 388-389).-Ter Braak vertaalde en bewerk-
te het boek van Rauschning, dat bij H.P. Leopold als De Nihilistische Revolutie. Schijn en
werkelijkheid in het Derde Rijkin 1939 verscheen.-WR Hermans heeft zich in zijn Mandarij-
nen op Zwave/zuuropeenwatblindelings aandoende manier druk gemaakt over het feit dat Ter

0             Braak met zijn laatste boekje De Nieuwe Elite (1939), zich de titel van een hoofdstuk uit Die
Revolution des Nihilismus eigen maakte. Dat-het boek in zijn geheel, zij het in een bewer-

king-Ter Braak nota bene zelf vertaalde In Mandarijnen op Zwavelzuur staat: 'Later schreef

Ter Braak DeNieuwe Elite (1939), nogeen boekje tegen Hitler. De Nieuwe Eh te heeft mij, en ik
ben de eerste niet, doen denken aan een hoofdstuk uit Hermann Rauschning's 'Die Revolution
des Nihilismus'. Het hoofdstuk heet Die neue Elite. Verontwaardiging in de Ter Braak gelede-

0            ren!' (Hermans, Mandarijnen, P. 57)·

42  De Rougemont, Penser avec les mains, p. 247· In her benadrukken van her paradoxale

karakter van deze uithuwelijking van de Eeuwigheid aan het Ogenblik heeft het denken van de

vroege Ter Braak-die van de essays 'Ondergang' en 'Het Schone Masker', beide uit 1927 en
beide opgenomen in de bundel Afscheid van Dominees/and-enige overeenkomst gehad, maar
dan in een vernvijfeldere toonzetting, met de extatische levensaanvaarding die als personalis-

O risch programma Penseravec les Mains besluit.  En die ook daar overigens niet helemaal zonder

de vertwijfeling kan blijven die uit een 'totaar geloof aan de eeuwigheid van het ogenblik
voortkomt: 'Want het zet het verloop van de tijd niet stil, dit Ogenblik van een absolute en voor
sommigen bijna dodelijke vreugde. Ons leven zou teniet gaan in dit contact met de eeuwigheid,

en ons handelen zou als een zelfmoord zijn, als wij voor een keer uit alle krachten waagden te

handelen die ons door het geloof geboden worden. (De Rougemont, Penser avec les mains, p

247).

43 Ter Braak. VWV P· 374· Voorde droom die voorwaartsgericht is.' Traum nach vondrts' zie

(in het besef dat dit boek, een opus magnum in velerlei opzichten, geschreven werd in de tien

jaren die op de verschijningsdatum van Ter Braaks Christenenboek volgden) Ernst Bloch, Das

Prinzip Hoffnung, Frankfurt am Main 1959, P. 1616-1622. Voornamelijk om dit lege 'vooruit,
zonder illusie' in te vullen en rijkelijk te nuanceren, maar ook als annvoord op de uitdaging van
Marsman een 'toekomstvisie' te ontwikkelen schreef Ter Braak twee jaar later De Nieuwe Elite.

                 44 De Rougemont, Penser avec les mains, p. 109

45 Ter Braak bespreekt het tegelijkertijd met het door De Rougemont nadien-in 1937-
gepubliceerde Journal d'un intellectuel en chdmage; zie Menno ter Braak,  VW6, p. 538-545 · De
Rougemont gaf in 1937 ook een Franstalige editie uit, door hem ingeleid, geannoteerd en

vertaald uit het Latijn van de Verhandeling over de onvrije wi/van Luther: Traitedu serf-arbitre
de Luther. Voor de Luther-passage in Penser avec les mains, waar Luther tegenover Erasmus

I               wordt gesteld zie aldaar p. 64-65·

46 Ter Braak  VW 6, p. 538. De parallellie tussen Ter Braak en De Rougemont wordt in de

eerder groots opgezette dan bevredigende studie van Van Oudvorst, De verbeelding van de
intellectuelen, p. 421-423 zo letterlijkgenomen, dat aan heteindvan die studie de respectievelijke
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zienswijzen van Ter Braak en De Rougemont in een letterlijke gelijkstelling aan elkaar uit-

monden.

47 Ter Braak & Du Perron, Briefwisseling 4, p. 247

48 Ter Braak,  VW 6,  p. 543·

49 Zie Hermans, 'Denken tussen aanhalingstekens'. p. 61-62.

50 Ter Braak,  VW 3, P. 657-658.

5I Ter Braak. VW3 , P· 594
51     H.A. Gomperts,'Uzzeltle'. in: H.A. Gomperts, Jagen om te leven, Amsterdam 19602. p. 107

53   Ter Braak VW3, P. 594·

54 Ter Braak,  VW 3,  P· 664

55 Kees Snoek, De Indische jaren van E. du Perron, Amsterdam 1990. p. 186.

56 Ter Braak. VW 3, P· 355
57 Heinrich Regius, Dammerung, z.pl. z.j. [19341, P· 113·

58 Regius, DSmmerung, p. 114·

59   Regius, Dammerung, p. 53
60   Regius. DSmmerung, p. 54
6i Ter Braak, VW3, P· 378.
62    Pels, Het democratisch verschil, p. 109-110.
63     Jacques de Kadt, 'De intellectuelen en de Westerse beschaving', De Nieuwe Kern jaargang 4

(1938), nr. 12, geciteerd bij Pels, Het democratisch verschiL p. 110-111.

64 Cornelia Berning, Vom 'Abstammungsnachweis' zum 'Zuchtwart: Vokabular des Natio-

na/sozialismus, Berlijn 104, P· 130-133: het lemma 'Menschenmaterial'. Zie ook Victor Klem-

perer, Die unbewSltigte Sprache. Aus dem Notizbuch eines Philologen LTI, Darmstadt z.j.-, p

164-165, waar het behoren van het woord 'Menschenmaterial' tot de expliciete woordenschat              I
van het 'Tertium Imperium' enigszins wordt gerelativeerd.

65    Pels, Het democratisch verschil p. 110.

66 Ter Braak & Du Perron, Briefwisseling 2, p. 69.

67 Oversteegen, Menno ter Braak: politicus uit noodweer, p. 8. De mening van 0\·ersteegen

over de onvergelijkbaarheid van Ter Braak en Nietzsche op dit punt is verder duidelijk genoeg,

maar zij geldt voornamelijk voor de latere Ter Braak. Ik citeer: 'Niemand kan ontkennen dateen                 I

aantal nietzscheaanse trefwoorden bij Ter Braakterugte vinden is. Maar verderi Wie Nietzsches

ideeen over de Europese cultuur op de keper beschouwt, komt terecht bij een door niets beperkte

veroordeling van het christendom en zijn 'slavenmoraal'. Daartegenover staat de heersersmo-

raal van een Caesar, zoals bij de Grieken de 'gezonde' macht van de aristocratische soldaat staat

tegenover het'zieke' intellect van de volksman Socrates ('Sokrates war Pabel').lnzijn eigen tijd

bewonderde Nietzsche de sterke man Bismarck, en hij prees de stalende werking van de oorlog.                  
Nietzsche heeftnatuurlijknog heel watmeerbeweerd. enzichzelfookwei tegengesproken, maar

dit zei hij 66£ Niets,·an deze verheerlijking van de 'kriegerische' levenshouding vinden wij bij
Ter Braak terug. Integendeel, zijn analyse van de 'nieuwe christenen' staat recht tegenover dit

soort aristocratisch-hierarchische denken, omdat zij alle pretenties ervan ondermijnt'. In zijn
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opstel over de invloed van Nietzsche op de mannen van Forum--dat wil zeggen op Ter Braak
Marsman en Vestdijk-is Goedegebuure duidelijker, zij het dat die duidelijkheid overschaduwd

wordt door een algemene schatplichtigheid aan de these van Gomperts, die maakt dat een echte

spanningsverhouding tussen Ter Braak en Nietzsche ook bij hem buiten het gezichtsveld lijkt te
liggen: 'De eigenzinnige en op zeer specifieke doeleinden gerichte wijze waarop Ter Braak met

             Nietzsche omspringt, neemt na Politicus zonder partij eerder toe dan af. In Van oude en nieuwe
christenen (1937) staathetconcept'ressentiment' centraal bij een cultuurhistorische schets over

de gelijkheidsideologie van christendom, liberalisme, fascisme en socialisme. Maar Ter Braak

waardeert dit ressentiment, een door Nietzsche ten nauwste met de 'Sklavenmoral' verbonden

eigenschap, niet uitsluitend negatief. Een ressentiment dat als zodanig doorzien en beheerst

wordt, biedt zelfs de basis voor de gematigdheid die het kenmerk is van alle grote Europese0 ideologieen (voorhet fascisme maakr Ter Braakoverigens een uirzondering)'. Zie: Jaap Goedege-

buure, Nietzschevoorher forum, in: Paul van Tongeren (red.), Nietzscheals arts van decultuur

Diagnoses en prognoses, Kampen 1990, p. 87-103, hier p. 91
68 Georg Simmel, Schopenhauer und Nietzsche. Ein Vortragszyklus. Munchen und Leipzig

19202, p. 216.
69   Simmel, Schopenhauer und Nietzsche, p. 216.

70 Simmel Schopenhauer und Nietzsche, p. 219

71 Simmel Schopenhauer und Nierzsche, p. 219-220
72  Pels, Het democratisch verschiL p. 109: 'Zo brengt Ter Braak in Van oude en nieuwe
christenen een aantal thema's ter tafel die niet lang daarna ook figureren in De Kadt's Het
fascismeen de nieuwe vrijheid. Net als De Kadt kondigt hij het einde van de ideologieen aan, en
behandeltde driehoeksverhouding tussen Marxisme, fascisme en liberale democratie juist in het

            kader van het failliet van de 'grote verhalen'.'-Er is een postmodernistische face-lift en aan-

passinggaande juist van de vastgelopen theorema's van de latere Ter Braak; zie ook in de recente

overzichtsstudie van Frans Ruiter en Wilbert Smulders, Literatuuren moderniteitin Nederland

1840-1990: 'Voor de opportunistische intellectueel die Ter Braak voor ogen staat, valt her'hoger

doel' datal het handelen en denken richting en samenhang geeft, uiteen in een aantal onsamen-

hangende doelen opdezeerkortebaan. Wekunnen datin hedendaagse termen vertalen doormet

           Lyotard te zeggen dat de grote, overkoepelende verhalen zijn verdwenen.' (zie aldaar p. 223)

Ook hier vraagrde identiteit van de resultaten om een verklaring vanuit het verschil van deweg
er naartoe.

73 Ter Braak. Gesprek over den Zin, p. 1155

74   Ter Braak, Gesprek over de Rangorde, p. 511-522.

75    Zie Ter Braak Gesprek over de Rangorde, p. 531-532.
76 Ter Braak, Gesprekoverde Rangorde, p. 530; in dit\·erband hoortthuis wat Eep Francken in

zijn inleiding bij De draagbare Ter Braak over de-onwillekeurige, maar angstwekkende-
collisie tussen de teneur van Politicus zonder Partij en het gedachtengoed van de nationaal-

socialisten waagde te beweren. Mogelijkis het waar: 'In Politicus zonderpartij, zijn laatste boek
v66r zijn grote botsing met het nationaal-socialisme, heeft hij zich vastgeregen door juist van
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datgene waarop intellectuelen als hij zich zouden kunnen beroepen (wetenschap, intelligentie)
grote afstand te nemen. Maar er is meer. In zijn voorkeur voor het irrationele instinct en zijn

relativering van de uitkomsten van de wetenschap zet hij het hele waarheidsbegrip overboord

('Dewaarheidkanmij nietmeerschelent VW3, P. 107).Hij laatookde ethieklos, en beweertdat
men 'de a Ikeer van het recht van de sterkste (..) alleen aantreft bij zwakke, rancuneuze

naturen'                 (p. 123).Toenhij zichin deloop van 1933 steeds meer als vijand van Hitler ging zien, moet hij
zich gerealiseerd hebben dat zijn beroep op het instinct, zijn opheffen van de waarheid en zijn
loslaten van de ethiek hem in een aantal opzichten met Hitler en Goebbels op Hn lijn hadden

gebracht.' (Eep Francken, 'lnleiding', in: id., De draagbare Ter Braak, 9 13) Hermans doelt op
dezelfde overeenkomst: 'Het lijkt er soms op of Ter Braaks voornaamste grief tegen het natio-
naal-socialisme was. dat deze ideologie (volgens hem tenminste) zo nauw bij Nietzsche aansloot

(en bij zijn eigen gedachtenwereld), maar zonder genuanceerdheid en zonder intellectuelen-            I
verantwoordelijkheid. Hij voelde zich min of meer door Hitler schaakmatgezet met zijn eigen
'smaken' en 'instincten'!' (Hermans, 'Denken tussen aanhalingstekens', p. 59).

77 Maurice Blanchot, 'RZflexions sur le nihilisme'. in: id., l'Entretien Infini. Parijs 1969, p

201-255; hier p. 204-205 (voetnoot).
78  Peter Sloterdijk, Kritiek van de cynische rede, vertaald door Tinke Davids. Amsterdam

1992, p 336-337·
79 Sloterdijk. Kritiek p. 831-832 (voetnoot). Zie over Alfred Baeumler onder meer Gianni
Vattimo, Friedrich Nietzsche Eine Eintuhrung, Stuttgart 1992. p. 116-119. Zie ook Mazzino

Montinari, 'Nietzsche zwischen Alfred Baeumler und Georg Lukics', in: M. Montinari, Nietz-
sche lesen. Berlijn/New York 1982, 169-206.
80   Vattimo, Friedrich Nietzsche, p. 81.
81 Ter Braak & Du Perron, Briefwisseling 2. p. 60.

82   Vattimo. Friedrich Nietzsche, p. 124-125 Vattimo maakt daar terecht een uitzondering
voor de Frankfurter Schule. Het was Adorno die in een essay over Lulacs diens hoofdwerk uit
zijn late periode Die Zerstdrung der Vernunft spits afdeed als de vernietiging van zijn eigen

'Vernunft': 'Am krassesten wohl manifestierte sich in dem Buch Die Zersturung der Vernunft
die von Lukdcs eigener. H8chst undialektisch rechnete darin der approbierte Dialektiker alle
irrationalistischen Str8mungen der neueren Philosophie in einem Aufwachsen der Reaktion          I
und dem Faschismus zu, C..). Nietzsche und Freud wurden ihm schlicht zu Faschisten, und er
brachte es uber sich, im herablassenden Ton eines Wilhelminischen Provinzialschulrats von
Nietzsches 'nicht alltaglicher Begabung' zu reden.' (Theodor W Adorno, 'Erpregte Vers8h-
nung'. in: id., Noten zur Literatur II, Frankfurt am Main 1961. p. 152-187; hier p. 153)·

83 Rudiger Safranski. Ein Meister aus Deutschland. Heidegger und seine Zeit, MOnched

Wenen 1994· P· 341-342
84 Ter Braak, Van Oude en Nieuwe Christenen. op een van de laatste pagina's van het'Eerste
Boek' daarran, zie Ter Braak,  VW & p. 259

85 Ter Braak, VW3, P. 262.
86 Ter Braak. VW3, P· 261.
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87 Sloterdijk, Kritiek, p. 320. Als illustratiesbij deparagraaf overhet'Man' staan bij Sloterdijk

afbeeldingen van drie kunstwerken, die in hun nevenschikkende, toenemende ontpersoonlijking
een prentenserie vormen die op de hiergeanalyseerde tendens in Ter Braaks werk met een al veel

vroegere sensibiliteitvoor verzakelijkingen depersonalisering anticipeerde: Giorgio de Chirico's
Grote metafysicus uit 1917, Man Ray's Kapstok uit 1920 (een vrouw, half trekpop, half naakt,

I           hangende aan een staande kapstok; vergelijk Ter Braaks etalagepoppen verderop), en George
Grosz' RepuWikeinse automaten uit hetzel fde jaar.
88 Sloterdijk, Kritiek, 9 322.
89 Ter Braak,  VW 3,  P.  294.

90 Ter Braak, VW3, P. 295.
91 Ter Braak,  VW 4, P. 86 -868.

           91   Menno ter Braak, 'Gesprek over de Rangorde der Intellectueelen'. Groot Nederiand 6
(1936), p. 519; zie ook Ter Braak, VW3, P. 225.
93 Ter Braak, VW3, P· 295
94    Dat was ook de geschiedfilosofische vingerwijzing die aan de lezerin de slotparagraaf van

het'Eerste Boek' van Van Oude en Nieuwe Christenen werd meegegeven: 'Don Quichote rijdt
uit onder de 'middenklasse' van Europa (..). De 61ite-principes van de dolende ridder zijn een

0               aanfluiting geworden van alle 'natuurlijke Elite'; maar ook staart zijn oog (het oog van de verte)
uit over de massa heen, naar een ongeformuleerde toekomst.' (Ter Braak, VW 3, P· 262)
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96 Adorno, Negative Dialektik p. 84

97 Vergelijk Martin Heidegger, Sein undZeit. Tabingen 19791; p. i28: 'Dem unvoreingenom-

menen ontisch-ontologischen 'Sehen' enthullt es sich als das 'realste Subjekt' der All glich-
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98 Ter Braak,  VW 3, P· 370·

    99 Heidegger, Sein  und Zeit,  p.  118.

100   Sloterdijk, Kritiek, p. 807
101 T.W. Adorno, Jargon der Eigentlichkeit. Zur deurschen Ideologie, Frankfurt am Main
1960 p. 87-88.
102    Heidegger, Sein und Zeit, p. 167
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bei Waher Benjamin, Munchen/Wenen 1983, P· 160.
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aforismen Zentralpark, in: W Benjamin, Gesammelte Schriften, dl. 1,2, p. 655-690; hier p. 677
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Kunstwerk im Zeitalter seiner technischen Reproduzierbarkeit. (Erste Fassung). in: W. Benja-

min, Gesammelte Schriften, dl. i,2, p 431-469; hier p. 464

109   Benjamin, Das Kunstwerk. (Erste Fassung), p. 462

110 Ter Braak, VW 2, p. 447
111    Benjamin, Gesammelte Schriften, dl. 2,3, P· 984· Het gaat om een formulering die Benja-
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112 Ter Break, VW3· P 257-259.
113   Benjamin. Gesammelte Schriften, dl. 3, P· 170
114   Marga van Mechelen, Vorm en betekening. Kunstgeschiedenis. semiotiek. semanah'se,            0
Nijmegen 1993· P. 99·
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Literaturpolitik und Asthetik, Tubingen 1983: hier p. 128-141; speciaal p. 133-135· Zie ook
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116    Alois Riegl. SpStrdmische Kunstindustrie, Wenen 1927 (heruitgave van Die Spdtromische                   I

Kunstindustrie nach den Funden in Osterreich-Ungarn, deel I, Wenen 1901), p. 32, geciteerd

naar Kambas, Walter Benjamin im Exil, p. 133
I17   Benjamin, Het kunstwerk p. 15·
118    Benjamin. Hetkunst,verk, p. 15-16.

7

DE LOTGEVALLEN VAN DE DICHTERLIJKHEID NA
HETEXPRESSIONISME

1 Hanssen, Leven in geleende tijd p· 33 'Vrijwel onmiddellijk na zijn promotie in juli 1928

begon Ter Braak aan Het carnaval der burgers'. Volgens een mondelinge mededeling van Llon
Hanssen aan schrijver dezes, gedaan op 5 oktober 1991 zat er tussen de datum van de promo-

tie-2 juli-n het begin van het schrijven aan Het Carnaval niet meer dan een week.

2   Ter Braak, VW L p. 32. in de eerste zin van het tweede hoofdstuk, dat 'Het Carnaval der

Kinderen' heet.
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Jacob (red.), Verse der Lebenden. Deutsche Lyrik seit 1910, Berlijn 1924, P· 5-29, hier geciteerd
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4    Ter Braak, VW Lp. 30
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Schwerste.' (Zie Oskar Schlemmer, Laszlo Moholy-Nagy en Farkas Molnar, Die Buhne im

Bauhaus, 'Bauhausbiicher' 4, Munchen 1925, P· 22.)

                6    El Lissitzky, 'The plastic form of the electromechanical peepshow 'Victory over the sun" als
bijlage afgedrukt in: Lissitzky-Kuppers, El Lissitzky, p. 351-352. Zie hiervoor ook het derde

hoofdstuk-'La Kena come 'citth virtuale'. Da Fuchs al Totaltheater'-in Tafuri, La sfera e il
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oogpunt, ook: Michel van Nieuwstadt, 'Filmliga 1927-1931 herdrukt', in Skrien nr. 123 (winter
1982-1983), P· 16-20.
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Braak VW2, p. 473· Onder de titel'De zin van rhytme en vorm in de film' verscheen dat opstel
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in: Oskar Schlemmer, Oskar Schlemmer. Idealist der Form Briefe-Tagebucher-Schriften,
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men P 142-155

16 Schlemmer, 'Mensch und Kunstfigur', p. 143

17 Schlemmer. 'Mensch und Kunstfigur'. p. 145·
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men de grote zonde tegenover het leven.' (Ter Braak,  VW 1, p. 17)

19 Ter Braak, VW 1, p. 31

20 Schlemmer, 'Mensch und Kunstfigur'. p. 145
21 Ter Braak, VW i, p. 31. In de zinsnede: 'en de dichters, die onze verzen schrijven, bli»n
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23  Tafuri, La sfera e il labirinto. p. 127
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25 Oskar Schlemmer, 'Brief an Otto Meyer-Amden', in: Schlemmer, Oskar Sch/emmer, p

105.
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Schlemmer, Oskar Schlemmer, p. 156-157
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another. Entranced by the sight of them, the poet sits down and writes and writes, with the
showman's daughter peeping over his shoulder.' Over regisseur Paul Leni, een vroegere mede-
werker van Max Reinhardt schrijft Kracauer: 'ln the case of Waxworks, he developed a dEcor
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66 Ter Braak, VW 1. p. 190
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allein man dem Buch gerecht wird. Da es dabei zu einer Auseinandersetzung iiber Expressionis-
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HET INTERREGNUM VAN CARNAVAL
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7   Carrie L. Asman, 'Theater and 'Agon'/'Agon' and Theater: Walter Benjamin and Florens

Christian Rang', Modern Language Notes 107 (1992), p. 606-624; hierp. 613. De cursivering van
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I    In Nederland heeft Ter Braak een tijdlani met Nietzsche als voorbeeld, een

denken van, voor en door lichaamsfuncties vertegenwoordigd. Wat in dit land
zeldzaam is en door Pierre Klossowski in zijn Nietzsche et le cerde viaeux als een

'pens6e corporante' wordt omschreven. Maar die nietzscheaanse inslag van Ter                         0

Braaks schrijven en denken gaat na Politicus zonder Partij letterlijk ten onder in de

confrontatie-via de journalistiek-met de vermaatschappelijkende (en als
conformistisch opgevatte} functies van de taal. De voorwaarden voor dat ten onder

gaan liggen al in Het Carnaval der Burgers en in het vroege essay Ondergang
besloten

II   Er bestaat geen eigenlijke tegenspraak tussen de door Ter Braak tegenover

Marsman geformuleerde Anti-thesen (in De Vrije Bladen, jrg. III, 1926, p. 52),

waarin hij zegt: 'Het individualisme, als belijdenis, is absolutisme van den vorm',
en de latere Forum-doctrine van de vent boven de vorm

III Het kleine Albumblad voor S Marco van Ter Braak, geschreven in Venetia uit

bewondering voor het formele zedenmeesterschap van het katholicisme,

documenteert hoe de kortstondige fascinatie van deze schrijver voor de Nieuwe

Zakelijkheid bijna naadloos overgaat in een ambivalente
bewondering voor de                          

disciplinerende gelijkmakingsfuncties van het katholicisme en van het geloof.
Aanleiding was dat Ter Braak-september 1935-zag hoe twee portiers van de San

Marco een blote benedenarm geen beletsel achtten voor een bezoek aan de dom:

'maar hun verzet begint onmiddellijk daarboven en is dan ook absoluut;

marchanderen over een elleboog komt niet in hen op, want de elleboog komt in               I
hun brevier voor als de door de wet gestelde grens. Wel laten zij pogingen toe

om een mouw te rekken over de elleboog heen; voor hen is immers de
toelaatbare vrouw niet een fictie van morele aard, maar een kledingformule; (..)

en dan geeft men in andere landen nog hoog op over de nieuwe zakelijkheid en
de nieuwe mechaniseringstendens! Het katholicisme heeft in het Zuiden

volbracht, wat in het Noorden 'aan de lopende band' slechts stumperig wordt
overgedaan en doorgevoerd tot vernedering (..)' C VW IV. p. 604-605).
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IV    In de secundaire literatuur over het Expressionisme wordt de betekenis van
twee vroege manifesten van Iwan Goll Uit 1921, Das Won an sich en Der
Expressionismus stirbt, meestal onderschat. Ze beklemtonen dat het pathos van de

menselijkheid spoedig ingewisseld gaat worden voor de machine en de electriciteit.

0            Die onderschatting geldt ook voor zijn toneelstuk Methusalem oder Der Ewige
Burger dat een jaar later werd gepubliceerd.

V   De essayistische vorm van denken dreigt nog steeds vermalen te worden tussen

de georganiseerde wetenschap (uit de wetenschappelijke consensus wordt dat wat
I           daarop niet toegesneden is uitgebannen door het als 'intuitief' en 'goed geschreven'

te prijzen) en een filosofie die met de abstracte, lege restbestanden genoegen neemt

die nog niet zijn opgegaan in de wetenschap. (Zie Theodor W Adorno, 'Der Essay
als Form', in: Noten zur Literatur I, Frankfurt am Main 1958, p. 9 en 48)

               VI    Het is een kleinigheid, maar wel illustratief voor de slordige manier waarop de
Terbrakianen de erfenis van hun voorbeeld beheren, dn voor het taboe dat over Het
Carnaval der Burgers ligt: Samuel Montag schrijft in een 'overpeinzing': 'In Ter
Braaks roman Hampton Court ontdekt de held al op een van de eerste pagina's zijn
lucifersdoosje' ('Overpeinzingen' nr. 703, De laatste resten, in NRC/Handelsb/ad
23-10-1993). De fantasieen bij het lucifersdoosje staan aan het begin van het
voorlaatste hoofdstuk van Het Carnaval der Burgers.

VII De constatering 'God is dood' is in plaats van culminatiepunt van Nietzsches
denken veeleer een beginpunt: het heeft ten opzichte van het veel wezenlijker
leerstuk van Nietzsche, dat in het ogenblik de eeuwigheid kan en moet worden

gered, een voorbereidende, als het ware preliminaire betekenis.

VIII Zoals Thomas Bernhard de Buster Keaton van de literatuur is, zo is Franz

Kafka haar Stan Laurel.

D            IX Het 'scheppend' nihilisme waarmee WR Hermans de te beperkte nihilistische
vraagstelling van zijn leermeester Ter Braak overwint heeft als theoretisch

laboratorium niet de scherpzinniger lectuur van Nietzsche maar een ongewild
nietzscheaanse lectuur van Wittgenstein.
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X Volgens Tafuri dragen in de jaren '20-'30 marxistische theoretici de 'Vorm-

Utopie van het burgerlijke zijn dat de Tragedie is' aan de arbeidersklasse over. Dat

correspondeert bij Ter Braak met het nogmaals overdragen van diezelfde Utopie aan
het daarvoor al ontoegankelijk geworden burgerlijke zijn zelf. (Zie Manfredo Tafuri,
Ontwerp en utopie Architektuur en ontwikkeling van het kapitalisme Nijmegen                    I
1978, p. 99, voetnoot 45)·

XI Het zwijgen waarin Ter Braaks schrijven op vele plaatsen uitmondt, vormt de
onbewuste weerschijn van een theorie van het tragische.

XII Het paradijs en de klassenloze maatschappij kennen geen weersgesteldheid.
Weerberichten en beursberichten horen bij elkaar, zoals-volgens Walter

Benjamin-regen en geld.

XIII   Men zou alle hedendaagse werelduitleggers die behept zijn met de clicha-                    
voorstelling dat Marx de gelijkheid van alle mensen predikt, 66n nacht lang aan hun

bureaustoelen moeten kluisteren met alleen maar de halve zinsnede van Marx uit de
Kritiek op het program van Gotha v66r zich (waarin ideale toekomstige

verhoudingen worden geschetst): 'ongelijke individuen (en zij zouden niet

verschillende individuen zijn, als ze niet ongelijk waren} (..)'.

XIV    Van de moderne slogan 'We gaan ervoor' gaat een dreiging uit die door haar
intransitieve karakter (het verzwijgen van doel en object) op lichtelijk
angstaanjagende manier verwant is aan het woord 'inzet', 'Einsatz'. Het laatste was

volgens Cornelia Bernings Vom 'Abstammungsnachweis'zum 'Zuchtwart'.
Vokabular des Nationalsozialismus (Berlijn 1964, P. 61) 'eines der beliebtesten

W8rter in der NS-Sprache'.
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DIE SCHRECKEN DES DENKENS

OBER MENNO TER BRAAK

(ZUSAMMENFASSUNG)

In kiirzester Fassung gesagt, fuhrt die in dieser Dissertation gebotene Darstellung der

0          Denkart des niederl ndischen Schriftstellers Menno ter Braak (1902-1940) an zwei
Hauptlinien entlan& die zunachst rein philologisch erscheinen (die Bedeutung von Ter

Braaks fruhen Arbeiten und die Frage, wie ab 1931 seine Nietzsche-Lekture das
weitere Schaffen pr gte), letztendlich aber doch die Gesamtansicht seines Schrifttums
bestimmen. Die allzu schmale philologische Basis, die erst mal gesichert sein muB,

               wird im Laufe dieser Arbeit allmdhlich eingetauscht fiir eine in stricto sensu theoreti-
sche Ann herung an Ter Braaks groBe Essayistik, wobei mir als Anregung und In-

spiration die Arbeiten von Benjamin, Adorno, Barthes und Derrida wichtig waren.

Erste Hauptlinie nun bildet die Erlauterung des R tsels, weshalb in fast der gesamten
Sekundirliteratur, die ins Werk des groEen Essayisten uns einzufuhren verspricht, die

  offensichtliche Relevanz seines ersten groBen Essays Het Carnaval der Burgers ('Das

Karneval der Burger') fast kategorisch vernachlassigt wird. Die zweite Hauptlinie
fiihrt die Frage entlang, welche die genauen Umrisse sind die Nietzsches Gestalt, die
nicht vor April 1931 in Ter Braaks Leben und Schrifttum auftaucht, im Werk des
Autors angenommen hat. Diese Frage, die in der Forschung ohnehin ein Schattenda-

sein fohrt, wird ja oft nur ungenau, wenn nicht verneinend beantwortet. Welcher Ter

Braak las welchen Nietzsche, und wie ist Nietzsche wo und warum in Ter Braaks Werk

reprasentiert: der Prdzision einer solchen Frage gehen die Antworten meistens aus

dem Weg.
Prototypisch ist hier die Art und Weise, in der Gomperts die enorme Wirkung, die

Nietzsche-auch nach Ter Braaks eigener Darstellung-auf Ter Braak hatte, auf fast
D Null reduziert. In der Verzerrung dieser Wirkung ist die Vereinfachung aber, welche

Gomperts (in seiner Causerien-Reihe De schok derherkenningvom Herbst 1958) das
Verhaltnis Nietzsche-Ter Braak erfahren luBt, exemplarisch geblieben-sie machte

Schule. Sie enthob der Verpflichtung zur weiteren Recherchierung der Spezifik dieser
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Beeinflussung. Es handle sich nach Gomperts bei den Entdeckungen die Ter Braak

wahrend der Nietzsche-Lekture machte, ja um einen Nietzsche teilS eigener Er-

findung. Dadurch daB Gomperts auch die Bedeutung der personellen Bekanntschaft

mit Eddy du Perron zeitlich und inhaltlich mit dem Gewicht der Nietzsche-Lekture

ineinssetzt, entschwindet an einem kopernikanischen Wendepunkt das Gestirn Nietz-

sches aus dem niederlandischen Planetarium der Literatur. Es ist ein erstes Ziel dieser

Monographie, diesem Gestirn dort, in der niederlindischen Literatur-und dem voran

in Ter Braaks Schrifttum-wieder den ihm gebuhrenden Platz zu verschaffen. Die

Nietzsche-Lektiire Ter Braaks hat nicht zu f lligerweise ihre bevorzugten Stellen und

ihren Brennpunkt im 'vierten Buch' der Frdhlichen Wissenschaft, das den Untertitel          0
'Sanctus Januarius' trdgt Plausibel gemacht wird die Annahme, daE Ter Braak im

'amor fati' des 'Sanctus Januarius' zu dem Zeitpunkt einen locus classicus aus dem

Verhaltnis zwischen 'Leben' und 'Geist', zwischen 'I<6rper' und 'Geschichte' aktuali-

sierte-und dies nicht nur fur den 'eigenen' Gebrauch. Sanctus Januarius ist der letzte

eigenstiindige Text, den Nietzsche schrieb vor dem verwegenen Sprung in die Kon-        I
zeption des Zarathustras-wo die Metaphysik for etwas anderes eingetauscht wird;
Ter Braak vollzieht diesen Sprung nicht mit. Die Grunde werden in der vorliegenden
Arbeit dargestellt als eine Problematik, die nicht linger nur mit Nietzsche verbunden

sein durfte. Auf diese Weise wird ersichtlich, wo Ter Braaks Nietzsche-Lekture ihre

Grenzen hatte.

Die andere Hauptlinie-die Vergessenheit worin nicht ohne Ter Braaks eigenes
Verschulden Het CarnavalderBurgersgeriet-wird zundchst vor allem an Handeines

anscheinend nichtigen, nebensdchlichen Details erlautert. Es ist das in vielerlei Hin-

sicht merkwurdige Gestandnis im Vorwort bei der NeuaufJage vom CarnavaJ der

Burgers, daG Ter Braak dieses Buch jetzt, im September 1934, mit besonderer
Freude             

begruBe, und zwar als 'Kampfmaterial, als 'metaphysische Broschiire". Das bezieht

sich naturlich auch auf die von Nietzsche vollzogene Oberwindung der Metaphysik;
und es verleiht uberdies dem Ganzen der intellektuellen Evolution des Denkens Ter

Braaks eine eigentiimliche Zirkularitt Genau in der Zeit, wo Ter Braak (September

1934) fursein Vorwort zurzweiten Aullage des Carnavalder Burgers die Bezeichnung

'metaphysische Broschure' erfand, schreibt er unterm Titel Bij de Marionetten einen            

einpr8gsamen Bericht uber ein besonderes Theatererlebnis, das er einem deutschspra-

chigen Puppenspiel aus Salzburg verdankte. Die Mechanik dieses Puppenspiels wirkt

auf ihn als Symbol zweierDinge. Einmal widresie Sinnbild seines eigenen Carnavalder
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Burgers, daseben nichtumsonst undnichtohneGrundden Untertitel'Ein Gleichnis in

Gleichnissen' getragen hatte. Er schreibt uber das Salzburger Puppenspiel: 'Aber

hinter den Kulissen dieses Theaters (..) wandert man gleichsam zwischen lehrreichen

Gleichnissen...'. Und zweitens mahnt ihn dieses Marionettentheater an den Versuch

0             Nietzsches, der Metaphysik den Garaus zu machen. Als die Marionetten ihr Spiel, Die
Raumrakete, beginnen, ist der gleichsam 'doppelte' Hinweis unmiEverst ndlich: 'Ein
Gongschlag. Incipit tragoedia. 'Die Raumrakete'.' So zitiert diese Puppenspielrezen-

sion aber geradewegs den Aphorismus aus Die frahjiche Wissenschaft der mit dieser

Au fschrift'Incipittragoedia' versehen war, einen Aphorismus, mitdem die Gluckssen-

0         sation der Sanctus Januarius-Lekture ihr Ende nahm. Der Aphorismus kiindigt den
Zarathustra an. Mls Zarathustra dreiBig Jahr alt war, verlieR er seine Heimath und den

See Urmi und gieng in das Gebirge.' So sehen im kleinen die Ideenkonstellationen aus,

an Hand derer die vorliegende Monographie versucht, die abgestorbene Dynamik, die
einmal Ter Braaks Schrifttum innewohnte, wieder zum Leben zu erwecken.

Dieses Marionettentheater wird sich dazu noch in anderer Hinsicht als exem-
plarisch erweisen. An verschiedenen auffallenden Stellen im Werk Ter Braaks sind

theatrische Rundgunge angelegt; es ware sogar misglich im Bau des Gesamtwerkes die

Struktur einer Arena sichtbar zu machen. Am SchluB der Analyse, die diese Arbeit
seinem Werke widmet, wird das Spannungsverhalmis, das Het Carnaval der Burgers

         durchzieht, auf den 'Agon' zurockgefuhrt, der in der Antike dem Theater und der

Tragadie zugrunde liegt.

Im Zusammenhang dieses Theatrischen und Agonalen k6nnen auch jene Aspekte

neu gelesen werden, die aus dem weitverbreiteten Bilde Ter Braaks-trotz ihres

grundsdtzlichen, konstitutiven Werts-meistens ausgeklammert werden. Eine er-
freuliche Ausnahme freilich bildet eine kleine Arbeit von J.G. Kooij, die 1965 in der

Zeitschrift Merlyn erschien unterm Titel 'Ter Braak en de grammatika'. Sie zielen auf
die im ganzen Werk Ter Braaks implizierte, aber gerade in den drei groBen essayisti-
schen Entwurfen (Het Carnaval der Burgers-FWiticus zonder Partij-Van Oude en
Nieuwe Christenen) ihre Gestalt stark dndernde Sprachtheorie. Es ist das groBe Ver-
dienst des eher allzu bescheidenen Aufsatzes Koogs, daG er Ter Braaks 'Praokkupatio-

0            nen mit der Sprache' als Leitfaden nimmt, damit statt der iiblichen Diskontinuit t die
klar erkennbare Einheit des Werkes zur Geltung kommt. Diese meine Untersuchung
knupft an den kleinen Aufsatz Kooijs auch in der Hinsicht wiederan, daB sie hinter der
polemischen AuBenseite, fur welche der Begriff der 'Demaskierung' eine noch zu
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heitere Bezeichnung wire, im sprachlichen Duktus Ter Braaks eine viel tiefere Tragik

aufzudecken versucht. Diese liegt im unabldssigen Argwohn gegen den Betrug der
Grammatik, einer Grammatik die freilich auch Rettung bringt und einzig m6gliche
Zufluchtsstwtte ist. Es hat die demonstrative Kraft eines kleinen Lehrstuckes, daB im

Januar 1934 die Einsamkeit Nietzsches in zwei aufeinanderfolgenden Theaterrezen-            0
sionen uber Carlo Goldonis Herr zweier Diener der Mechanik der Zeitungspresse
unterliegt. Fur das Tragische im klassischen Sinne einer passionierten Bekundung der

Identiuit, urspriinglich der Gottheit gegenuber, besteht fur Ter Braak von Anfang an
kein Spielraum.

Von den zwei fruhen, 1927 geschriebenen, Essays an, Het Schone Masker und          0
Ondergang, Vorstudien fur das in den zwei nach folgenden Jahren geschriebene Carna-

val der Burgers, insistiert Ter Braakmit Vehemenz aufdas Widerspiel der Extreme, das
herrsche im Gegensatz zwischen dem'Passionswort' und dem'Verkehrswort': auf der
Ebene der Sprache als System, als Grammatik, trage das 'Verkehrswort' den Sieg
davon. Das'Passionswort' dagegen sei einem sicheren Tode geweiht. Zu der von Kooij               I
mit Recht betonten, sei's zwar SuBerst diskontinuierlichen 'Einheit' des Ter Braak-

schen Werkes lieEe sich deswegen sagen, daE diese Einheit sich entlang einer fort-
schreitenden, fatalen Einsperrung in der Grammatik, und zugleich an Hand einer im
Laufe des Werkes wechselnden pronominalen Konjunktur, pendelnd zwischen Kon-
vention (des 'Verkehrswortes') im'Wir' und Ausdruk (des 'Passionswortes') im 'Ich'.               0
rekonstruieren l Et. Diese Bahn kann als ein bis ins einzelne sichtbarer Kampf verfolgt
werden, der sich im Innern dessen abspielt was Roland Barthes die 'pronominale
Arena' genannt hat-ein Kampf, der sich jener Arena durch die Verlockungen des

Schweigens auch widersetzt. Ober dieser Arena htingt bei Ter Braak in Permanenz-
auch wo das Medium der Ich form anderes suggeriert«lie Fatalitat des in der bewegli-

chen Sprache des Verkehrs untergehenden dichterischen Worts, wie der frohe Essay
Ondergang aus dem Jahre 1927 es formuliert hatte.

Nach dem karnavalesken, wenn man so sagen darf'anti-Wir'-Gleichnis, das dem
Karneval der Burger seinen Namen lieh, wobei das Pronomen 'ich' im Buch nur
zweimal vorkommt: am Anfang und dazu zwischen Anfiihrungszeichen, schreibt

Menno ter Braak sein pers8nlichstes Buch Politicus zonder Partij. Sogar dieses hkhst-
individuelle Buch, in der Ich form geschrieben, endet im Epilog mit der Feststellung, im
Schreiben sei die Ich form gleichsam ausgelaugt worden. Hielt aber der eigenste Gehalt

dieses persBnlichsten Buches nicht vielmehr Fuhlung mit dem Ganzen des lebendigen
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Stoffes, mit der kreatiirlichen Sprachlosigkeit der Tierwelt? Es ist vielsagend und eine
Bestdtigung des ins Unpers6nliche fuhrenden Zwangs der pronominalen Arena, daB

die Dialogform eines geplanten Buches in zehn oder zw8lf Dialogen graBtenteils

miBlang Dieses Buch, als Van Oude en Nieuwe Christenen letztendlich publiziert,
0             enthalt in der definitiven Fassung nur einen Dialog. Es wirft ein grelles Licht auf den

Entwicklungsgang des Ter Braakschen Schrifttums wie auf die darin angelegte'prono-
minale Arena', daE mit jenem Buche sein Werk mandet in ein zwiefaches, auBerst

unpersanliches Entrinnen aus der Zwangslage dieser Arena. Erstens iiber die rettende

1dentifikation mit dem Namenstrick des Odysseus aus dem IX. Buch der Homerischen

I               Odyssee 'Niemand ist mein Name, Niemand bin ich geheiBen'. Zweitens iiberdie den

zweiten Teil des letzten groBen (am 26. Januar, dem funfunddreiBigsten Geburtstag
des Autors vollendeten) Essaybuches beherrschende These, daB unsere Sprache die

Sprache sei, die uns das Christentum zu sprechen gelernt hat. Wird damit aber nicht

die Riickkehrzuretwas fadenscheinigen Oberlegenheitdes'Verkehrswortes' Oberdem

I           'Passionswort' besiegelt wie diese schon vor zehn Jahren im Essay Ondergang fest-

gestellt wurde, eine Riickkehr zur siegreichen Konventionalitdt der Sprache und des
'Wir' aus Het Carnaval derBurgers, wo das Pathos des 'Ich' nie ihre eigene Ausdrucks-
form erreightl Und macht diese scheinbar keine Entwicklung aufweisende Rockkehr

zum Ausgangspunktdas Schrifttum Ter Braaks nichtzu einem Schrifttum, das von der

  darin durchlaufenen Bahn der'pronominalen Arena' und vom darin seismographier-
ten Schicksal der Sprache her neu interpretiert werden muBte? Zuruck zu seinem

Ursprung hin?
Die umrissenen Grundlinien bilden die Achsen, denen entlang diese Untersu-

chung, nicht nur mit Kommentar, auch mit Kritik, hinabsteigt ins Fundament, eben

         Ter Braaks
Werk selber. Die GesetzmdEigkeiten des Werkes sind fiir sie aber nicht

identisch mit den ermittelten Intentionen des Autors. Sie sucht im Werk, gleichsam an

den Bruchflachen und Grenzpunkten, nach den verschwiegenen Bedeutungen, die es
uns unabhdngig von der Autorintention als eine Gesamtheit von Bildern und Hie-

roglyphen darbietet. Gegen Ende dieser Rekonstruktion verfolgt sie in zunehmendem

MaGe die Absicht, mit objektiver Sehnsucht das Interregnum des Carnaval der Burgers
0         emeut zu errichten, so als w re dessen Ausgang noch unentschieden. In der Ruck-

fiihrung zum entscheidenden Anfangspunkt dieses Karnevals zurack unternimmt
diese Studie die erneute Lekture des ganzen Werks im Licht der darin stillgelegten
Dialektik des Verhaltnisses zwischen 'Konvention' und 'Ausdruck'. Derart versucht
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diese Studie es auch, dem Erstlingswerk Het Camaval der Burgers eine Lesart ab-

zugewinnen, die es als letztes Dokument und Abschiedswort des Expressionismus

begreift, in dem noch Elemente des expressionistischen Ausdrucks iiberleben. Het
Carnaval der Burgers ist die zitternde Grabinschrift fur das expressionistische Pathos.

Anders als der Dichter, der in Ter Braaks Karneval stirbt, tritt Ter Braak ein in die Welt                0

des Burgerlichen, eine Initiation, die mit der Neuen Sachlichkeit eine heimliche Ver-

wandtschaft verbindet. Nebst den skizzierten Grundlinien ist dies die Pointe des

anderen Expos6s das diese Untersuchung der Beziehung Ter Braaks zum Modernismus

und zur Modernitat widmet.

Die Kapitelgliederung versucht der Mannigfaltigkeit der sich kreuzenden Motive auf

folgende Weise gerecht zu werden. Kapitel I geht aus vom neuen Ehrentitel einer

'metaphysischen Broschure' den Het Camaval der Burgers bei seiner Neuauflage im

Jahre 1934 erhalt, und erzirtert den Wert dieses Buch fur Ter Braak und die Ambivalen-

zen dieses Ehrennamens; es wird weiterhin eine erste Darstellung der Neuen Sachlich-                   0

keit als Antimetaphysicum gegeben. Kapitel II macht Glossen zur ungerechten Auf-

spaltung des Werkes Ter Braaks in zwei Teile mit einer Zasur um 1930-31; es demon-

striert Oberdies den ambivalenten Wert der Kategorien 'Klang, Stimme, Verdauung'
aus dem Buche FWiticus zonder Partij (= PzP). Kapitel III nimmt Korrekturen vor an

dem von Gomperts stammenden, kanonisierten Bild des angeblich zu verwahrlosen-            0
den Einflusses Nietzsches auf Ter Braak und zeigt, wie sehr Teile von Ter Braaks Werk

von einer spezifischen Interpretation des Nietzscheschen Denkens geprdgt wurden.

Kapitel IV exemplifiziert imeinzelnen diestarke Wirkungen Nietzsches auf Ter Braaks

Schrifttum und fuhrtandrerseits die Grenzen dieser Wirkung vor Augen. Der Aufsatz

Bij de Marionetten, die Goldoni-Episode, Ter Braaks 'Amerika'-Bild, seine Freund-

schaft mit 'seinem' Peter Gast werden hier behandelt. Kapitel V skizziert als Beitrag

zur Erhellung des gesamten Werks die Bedeutung der 'pronominalen Arena': vom
'Wir' im CdB bis zum 'Niemand' des Buches Van Oude en Nieuwe Christenen

(= VONC). Kapitel VI zeigt, wie Ter Braak sich in VONC schlieBlich von Nietzsche

distanzierte und interpretiert die dort triumphierende Kategorie der Gleichheit im

Lichte der Neuen Sachlichkeit. Diese Untersuchung gipfelt in einer philosophischen
und literarhistorischen Rockkehr zum Expressionismus und zum Karneval. Kapitel
VII rekonstruiert an Hand der Ballettentwurfe, die Oskar Schlemmer im Bauhaus

realisierte, den Obergang vom Expressionismus zur Neuen Sachlichkeit allgemein und
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dessen Niederschlag im Werk Ter Braaks. Kapitel VIII knupft-mit Hilfe der grogarti-
gen Skizze der Historischen Psychologie des Karnevak die Florens Christian Rang in

einer friihen Version 1909 verfaBte-an die kultischen und religionsgeschichtlichen

Ursprunge des Karnevals an, verfolgt deren s kularisierte Spur in CdB und gelangt

0         abschlieBend zu der SchluBfolgerung,Het Carnaval der Burgers sei vielmehr als die
'anti-metaphysische' Initiation ins Prosaische zu verstehen denn als Bruch in der

Zeitrechnung und im Zeitverlauf.
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