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Voor Anton van der Lem
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Ja, en nee. Een dode
leeft heus wel voort,
al zou hij het zelf zijn
die zich uit de diepte aanriep,
en het schot vallend nog keerde.
Hans Faverey
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Deel III
Realisme 1930-1936
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I Zo gewoon zal mijn ongewoonheid zijn
(1930-1933)
Doe uzelf geen kwaad, want wij zijn allen hier.
Paulus (Handelingen 16:28)
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Hoofdstuk 1
Eddy du Perron, of de moed der wanhoop
In 1930 kreeg Menno ter Braak, nog maar 28 jaar oud, de reputatie een auteur van
Europees formaat te zijn. Het was niemand anders dan E. du Perron die hem op
het internationale platform plaatste. Du Perrons bespreking van Het carnaval der
burgers getuigt van een ongekend vermogen in de persoon en het werk van Ter
1
Braak door te dringen. Hij prees de manier waarop de schrijver een verbond had
weten te sluiten tussen heldere logica en beeldende lyriek. Hij vocht daarmee
onbedoeld het geijkte beeld aan van Ter Braak als een eenzijdig verstandelijk denker.
Ook wees hij op de noblesse van deze essayist: zijn onwil om in het debat zijn
tegenstanders te verpletteren. Du Perron verklaarde deze houding uit het filosofische
gevoel voor de betrekkelijkheid van alle waarheden. Toch was het Carnaval voor
hem geen filosofisch boek in de traditionele zin:
Indien er een waarheid ons uit tegenvaart, dan hooren wij die minder in
de redeneering, dan in den toon van den mensch Ter Braak, zooals hij,
staande in den wervelwind van alle betrekkelijke waarheden, zich, in dit
jaar 1930, aan ons voordoet: en zijn huidige waarheid dan, is niet reddend,
noch troostend, maar van een moedige, onmeedoogend klare Wanhoop.
Ter Braak meende dat deze recensent de kern van het boek volkomen had
2
aangevoeld. De naam van Du Perron was hem alleen bekend van Everard Bouws,
die in augustus 1930 plannen ontwikkelde voor een nieuw tijdschrift, met een formule
als van Menckens The American Mercury, maar dan als weekblad. Als redacteuren
van zo'n ‘open’ en ‘in elk opzicht jong’ periodiek had Bouws in gedachten Du Perron,
Slauer-
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hoff, Van Vriesland en Ter Braak. Het bleef vooralsnog een luchtkasteel waaruit
Bouws - zoals Du Perron het uitdrukte - wellicht nog eens een keer een
4
tuinmanshuisje zou weten op te trekken. Nog voordat er ook maar iets concreet
was aan deze plannen, had het nieuws zich al rondverteld. Ter Braaks
onafscheidelijke vriend uit de jaren twintig, D.A.M. Binnendijk, op dat moment
redacteur van De Vrije Bladen, reageerde niet zonder jaloezie en
concurrentiegevoelens: ‘er loopen geruchten, dat jij met Du Perron en Slauerhoff...
5
een tijdschrift gaat oprichten. Is dat waar? Waarom, zoo ja?’
Bouws had het goed gezien. Ter Braak en Du Perron konden iets voor en met
elkaar betekenen. Maar toen Bouws Ter Braak eind juli 1930 een uitermate lovende
brief van Du Perron over Het carnaval der burgers stuurde - deze brief ging nog
vooraf aan het genoemde artikel in Den Gulden Winckel -, bleek Ter Braak nauwelijks
iets van Du Perron te kennen.
Om een brief als die van du Perron zou ik werkelijk eenigszins gelukkig
kunnen zijn, juist ook al, omdat ik hem in het geheel niet ken. Wat ik
bijzonder waardeer, is zijn appreciatie van het boek als
levensbeschouwing, als geheel dus; want tenslotte is inderdaad alle lof
over stijl etc. voor mij van nul en geener waarde; ik zal niet ontkennen,
dat ik me er soms door geflatteerd voel, maar dat werkelijke contact met
den criticus, waarover ik het ook op de laatste pagina van het ‘Carnaval’
even heb gehad, komt alleen, als hij de poging tot bevrijding er in weet
te herkennen. Ik ken van du Perron eigenlijk alleen zijn prachtig ‘Gebed
6
aan den harden Dood’ (is dat niet de juiste titel? De sfeer ken ik in ieder
geval nauwkeurig), waaraan ik me onmiddellijk verwant voelde, vooral
door de bijzondere, on-burgerlijke partij, die hij met den dood daar speelt.
Verder heb ik hem, ik vermoed geheel ten onrechte, verdacht van
7
Chasalle-allures, waarom weet ik zelf niet, misschien uitsluitend op den
naam af, zooals iemand, die Flaubert als lievelingsauteur had, omdat hij
nooit iets van hem had gelezen.
Wel vond hij het enigszins gemeen van Du Perron, dat deze zich nogal ironisch
uitliet over onder meer zijn leraarsbaan. Alsof die Ter Braak werkelijk ter harte ging:
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Alleen: ook ik, s.v.p., behoor tot de halve bevrijden! Daarom ben ik leeraar
en secretaris-generaal [van de Filmliga, LH] en verliefd soms en zooveel
meer. Dat ik leeraar ben, is bovendien een quaestie van geld, die hij op
zijn Rittergut gemakkelijk kan critiseeren, maar waaraan nu eenmaal geen
lieve vaderen of moederen helpt. Slechts een millioentje aan
steekpenningen kan daar een oplossing brengen.
Du Perron, geboren op 2 november 1899 - dus iets meer dan twee jaar ouder
dan Ter Braak - te Meester Cornelis bij Batavia, was een Indisch herenzoontje,
8
opgegroeid in de levensstijl van het koloniale patriciaat uit de negentiende eeuw.
Hij werd wel gezien als de ‘geniale, maar ten ondergang gedoemde loot, laatste
9
loot, van een oorspronkelijk patricisch Frans geslacht’, maar had via zijn grootmoeder
10
van moeders kant een spoor Indonesisch bloed. Groot was Du Perrons schrik toen
hem bij genealogische naspeuringen bleek dat zijn overgrootvader in de mannelijke
lijn een adoptiekind moest zijn. In de koloniale maatschappij betekende adoptie
bijna altijd de erkenning van ‘voorkinderen’ uit een buitenechtelijke verhouding met
11
een Indonesische vrouw. De ‘schrik’ tekent de sociale gevoeligheid van Charles
Edgar du Perron, die - ook al kwam hij naar eigen zeggen uit een ‘rare familie’ graag bevestigd zag dat hij een Indische jongen was met adellijk Frans bloed. Bij
voorkeur het ‘heldhaftige bloed van een soort d'Artagnan’, de onvervaarde
12
musketier. Zo heldhaftig was hij echter niet op school. Hij werd vernederd en kon
niet mee. Op de HBS mislukte hij, mede als gevolg van een zware mentale
13
ineenstorting, en hij slaagde er niet in een akte middelbaar Nederlands te halen.
Maar op grond van zijn afkomst behoorde hij maatschappelijk tot de eersten en kon
hij het zich veroorloven zich - badend in weelde - op een letterkundig leven te
prepareren. De als grandseigneurs levende groep van Indische landeigenaren kreeg
echter een gevoelige klap toen allerlei industriële en handelsmaatschappijen tot
ontwikkeling kwamen als gevolg van grote investeringen van Europees kapitaal in
Indië. Het koloniaal patriciaat wist niet op deze veranderingen in te spelen en moest
het onderspit delven. In 1921 volgde Du Perron, een enig kind, zijn ouders naar
Europa, waar dezen nog enige jaren in weerwil van hun financiële achteruitgang
hun stand hoog wisten te houden. Du Perrons vader kocht in 1925 in de buurt van
het Waals-Brabantse Wavre ten zuidoosten van Brussel het Château de Gis-
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toux: een enorm breed, wit gebouw met twee vleugels en een toren. Een menigte
personeel en een auto met een kleine ratachtige chauffeur stonden permanent ter
beschikking. Toen de zorgvuldig gekozen nieuwe meubels waren binnengebracht
en alles op orde leek, gaf de indischman toe aan zijn geestelijke depressie en schoot
zichzelf in september 1926 dood.
Zijn zoon had in de eerste Europese jaren als een echte flaneur kennisgemaakt
14
met het opbloeiende modernisme. Hij leefde als een ‘erg ontheemde vreemdeling’
een half jaar te Montmartre, reisde veel, wisselde het ene liefdesavontuur af met
het andere, steeds op zoek naar ‘de Ene’, en richtte in 1925 met de Vlaamse
constructivist Jozef Peeters het tijdschrift De Driehoek op, uitgebracht door Du
Perrons eigen, gelijknamige uitgeverijtje. Vader financierde alles. Toen deze een
eind aan zijn leven maakte, had zijn zoon zijn flirt met het modernisme als een
‘heilzame ziekte’ reeds achter zich gelaten. De veronderstelling dat van alles een
spel te maken valt, was door de noodlottige depressie van zijn vader ernstig
ondermijnd. De gedachte aan de dood werd voor hem een obsessie; de specifieke
15
geur van de zelfmoord was onverjaagbaar.
In 1928 overleed Du Perrons vriend en bentgenoot Paul van Ostaijen aan
longtuberculose. Van Ostaijen had een antilevensbeschouwelijke poëtica
geformuleerd, volgens welke de dichter zich in zijn verzen zoveel mogelijk moet
ont-individualiseren. Met zijn modernistische idealen oefende hij enige tijd invloed
uit op Du Perron, maar al spoedig zou deze bij de Vlaamse dichter protest
aantekenen tegen diens ideaal van het beschermde domein van de poëzie. Du
Perron kreeg een voorkeur voor poëzie die ook de niet-dichterlijke en
levensbeschouwelijke kanten van het bestaan aan de orde stelt. De discussie tussen
Du Perron en Van Ostaijen liep vooruit op de allesbeheersende tegenstelling in de
Nederlandse literatuur omtrent 1930: literatuur als directe communicatie van
persoonlijke levensinzichten, tegenover literatuur als een zeer bijzondere, rituele
16
vorm van taalgebruik. Mede door de schokkende levenservaringen die hem ten
deel waren gevallen, geloofde Du Perron niet meer in de heiligende sfeer van de
literatuur - en hij vond in Ter Braak een nieuwe musketier aan zijn zijde, met een
waarheid die niet reddend, noch troostend, maar van een ‘moedige, onmeedoogend
klare Wanhoop’ was.
Over de modernistische stijloefeningen die Du Perron indertijd onder het
pseudoniem Duco Perkens had gepubliceerd - en die hij later
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bundelde in Bij gebrek aan ernst- wilde Ter Braak graag bekennen dat ze hem
‘ijskoud’ lieten: ‘Ik geloof dat je in B.G.a.E. wel het maximum van bloedeloosheid
17
bereikt hebt, dat je ook maar godsmogelijkerwijze zou kunnen fokken’. Ter Braak
bewees daarmee dat hij zich Du Perrons eis van het maximum (neem nooit genoegen
met minder) in een mum van tijd eigen had gemaakt. Het lijdt geen twijfel dat van
de vriendschap met Du Perron voor Ter Braak een enorm vitaliserende impuls is
uitgegaan. Met de want alle verlies is winst-gedachte, die Ter Braak als hoogste
wijsheid aan het drama met Hanneke Stolte had overgehouden, wilde Du Perron
niet meegaan. Hij zag dat als een recept voor vermindering van eisen en van trots.
Zodra men de duisternis van de blinde aanvaardt, kan men verrukt zijn
als er nog wat schemerlicht komt; zodra men zich te slecht acht om het
geringste te vragen, kan men zich verbazen dat men altijd nog wel iets
18
krijgt. Dit is misschien een diepe waarheid; een hoge is het allerminst.
Het beslissende karakter van de ontmoeting met Du Perron blijkt ook uit Ter Braaks
opdracht in zijn Afscheid van domineesland:
voor Eddy
in hartelijke vriendschap een vriendschap, die het
afscheid van domineesland
definitief maakt.
Menno
19
Mei 1931
In december 1930 publiceerde Du Perron in De Vrije Bladen een programmatisch
artikel Gesprek over Slauerhoff, waarin diens ‘lyriek der verwoesting’ als norm voor
de Nederlandse literatuur werd gesteld. Van een literair werk eiste Du Perron dat
men er ‘een persoonlijkheid’ uit moest horen spreken. Om de kracht van Slauerhoffs
creativiteit te verklaren greep Du Perron naar een oorspronkelijk beeld: ‘hij behoort
20
tot die atleten die altijd de sprong doen omdat zij de afstand niet schatten’. Heel
het artikel was een pleidooi ‘voor de volle grootheid van een zuivere menselijkheid,
zonder buitenaardse belichtingen en geuren van amber en wierook, óók in de poëzie’.
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De ‘tragische onrust’ die Du Perron als karakteristiek voor Slauerhoffs oeuvre
aanmerkte, zou spoedig greep krijgen op de Nederlandse literatuur en de
21
geschiedenis ingaan als de vorm of vent-discussie. Het voornaamste mikpunt van
deze polemiek werd D.A.M. Binnendijk, de oude vriend van Ter Braak, die zijn positie
naast de studiegenoot van weleer zag ingelost door E. du Perron. Ter Braak schoof
Binnendijk op een zijspoor, ter wille van de nieuwe vriendschap met Du Perron. In
zijn tweede brief aan Du Perron noemde hij Binnendijk nog zijn ‘beste vriend’, in
zijn derde brief was dat ineens een ander - Du Perron. Ter Braak slachtofferde
Binnendijk in een artikel ‘Prisma of dogma?’, naar aanleiding van diens
22
poëziebloemlezing Prisma, verschenen in november 1930. Alles kwam werkelijk
tegelijkertijd, alsof er een soort noodlottig samenspel werkzaam was: de
Prisma-bloemlezing van Binnendijk; Ter Braaks uiterst heftige polemische reactie
daarop; de nieuwe vriendschap met Du Perron. En er kwam nog méér, een nieuw
tragisch liefdesavontuur, waardoor Ter Braaks leven eind 1930 helemaal in een
convulsieve beweging geraakte. Maar éérst de literatuur, dan de liefde.
Binnendijk had zijn Prisma. Bloemlezing uit de Nederlandsche poëzie na 1918
op de markt gezet als een tegenhanger van het uiterst succesvolle Nieuwe geluiden,
een keuze uit de poëzie van na de oorlog, bijeengebracht en ingeleid door Dirk
23
Coster (Arnhem 1924). Waar Coster de literatuur als een spreekbuis van
ethisch-humanistische principes beschouwde, als een ‘verbinding met het grooter
24
Ik dat de menschheid is’, verdedigde Binnendijk juist een tegengesteld principe:
literatuur staat voor niets anders dan voor zichzelf. Een dichtwerk, zo doceerde
Binnendijk in zijn Prisma-inleiding, is een autonoom iets, een organisme dat zich
onwillekeurig ‘loszingt’ van zijn schepper; waarachtiger naarmate het zich méér van
de auteur weet los te zingen. Het vermogen daartoe lag volgens hem in de
‘vormkracht’ van een gedicht. En juist die vormkracht had Binnendijk tot voornaamste
criterium voor opname in zijn bloemlezing gekozen:
Want in de vormkracht accentueert zich het moderne kunstbewustzijn:
poëzie is geen ontroerend spreken, maar een van de aanleiding en den
schrijver losgeraakt gewas, een natuurlijk organisme, een bloem. Zoo
openbaart zich de scheppende kracht van een artist ook alleen maar in
zijn werk.
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Ter Braak noteerde in zijn opdrachtexemplaar bij de laatste zin van deze berucht
geworden passage: ‘waarom dan niet in zijn leven?’ Tot de kern teruggebracht kwam
de tegenstelling inderdaad hierop neer dat Ter Braak en Du Perron de nadruk legden
op het leven en de persoonlijkheid van de kunstenaar, Binnendijk op het werk van
de kunstenaar. Waar Binnendijk aan het slot van zijn inleiding nog éénmaal vol
eerbied over het ‘beschermd domein der Poëzie’ orakelde - let op de hoofdletter -,
tekende Ter Braak in de marge aan: ‘schaam je, Dirk!’ Om exact dezelfde reden
had Du Perron de staf gebroken over Van Ostaijen. In een brief aan Binnendijk
reageerde Ter Braak zijn ontzetting af:
Is het je ernst, dat de poëzie een ‘beschermd domein’ is? Heb je er dan
genoegen in, in zulk een Yellowstone park te wonen en je voor de rest
van de wereld te verbergen? Dat begrijp ik, bij jou juist, niet, en ik heb
het nooit begrepen. Je debat en brieven zijn in flagrant contrast met b.v.
die inleiding, die van een volmaakte verstijving getuigt, die juist aan je
26
‘niet-losgeraakte’ persoonlijkheid zoo totaal ontbreekt.
Ter Braak situeerde de poëzie niet in een beschermd domein, maar veeleer op
een slagveld; hij vergeleek schoonheid met oorlog en stelde dat je schoonheid noch
27
oorlog kunt ‘organiseeren’. Vooral het dogmatische karakter van Binnendijks poëtica
was hem een gruwel, zoals hij hem in dezelfde brief liet weten:
Het zijn altijd de grooten geweest, die zich verzet hebben tegen
heerschende wetten. Wat jij nu doet, is wetten handhaven, vaststellen,
bevestigen, vooral door de toon van je inleiding. Die is doodend voor ieder
knaapje, dat iets in zich voelt ontwaken; als het ‘Prisma’ in handen krijgt,
zal het onmiddellijk beginnen, zich een receptenboek aan te schaffen
i.p.v. te gaan schrijven.
‘Vorm’ stond voor Ter Braak gelijk aan verstarring, aan verstening. Daartegen
had hij zich al sinds zijn optreden in het literaire circuit met hand en tand verzet. Het
was een strijd tegen een esthetisch fetisjisme dat de vorm als absoluut stelde. Ter
28
Braak ervoer dat als dogmatisme, als formalisme. Daartegenover stelde hij de
‘willekeur’ van de eigen smaak. Zijn aanval op Binnendijk in 1930 is in wezen niets
anders dan
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een uitgebreide herhalingsoefening van de kritiek die hij drie jaar eerder aan het
adres van Theo van Doesburg - een inspirator van de vorm-aanbidders onder de
29
scribenten van De Vrije Bladen - had gespuid:
Roekeloos, onstuimig, heroïsch en anecdotisch heeft de kunst te zijn;
zij is geen aesthetisch programma, maar een geordend symbool van de
makrokosmische anecdote: het leven.
Elke kunst die zich doelbewust van deze ‘anecdote’ afwendt zal niets anders
30
bereiken dan dat zij tot de grap van haar tijd wordt. Ter Braak haatte de deftigheid
van pompeuze woorden zoals Binnendijk die in zijn verantwoording gebruikt had,
omdat zij iets te maskeren hadden, namelijk de afwezigheid van heldere gedachten.
In die zin is zijn veldtocht tegen Prisma een herhaling van zijn campagne voor het
gewone, ‘familjare’ woord die hij al in 1925 was begonnen in zijn eerste grote
31
letterkundige essay over de dichter Dèr Mouw. Dat Ter Braak zelf vaak ernstig
32
zondigde tegen zijn gebod van het familjare woord, is daarom niet minder waar.
Het tekent zijn verzonkenheid in de idealistische esthetica, waar hij zich als een
baron von Münchhausen uit probeerde op te trekken.
De poëtica van Binnendijk begreep Ter Braak als een kopie van de vormleer van
een veel groter dichter dan Binnendijk zelf, namelijk Martinus (‘Pom’) Nijhoff. Hij
kende natuurlijk het zeer lovend, tweedelig, artikel van Binnendijk over Nijhoffs
33
dichtbundel Vormen uit 1924. Ook wist hij dat de dichter hierop een brief aan de
hem onbekende Binnendijk geschreven had waarin hij hem als een discipel zijn
erkentenis had betuigd:
In Uw eerste artikel kwam zeer goed uit het recht, dat volgens Uw en
ook mijn overtuiging, een dichter op een aparte wereld kan doen gelden.
Het zou inderdaad al zeer merkwaardig zijn, wanneer, waar alle functies
van den menschelijken geest, de wetenschappelijke, de technische, de
filosofische, de laatste halve eeuw naar specialisering dringen, alleen de
poëzie daarop een uitzondering zou maken. Al de betere vormen waarin
zij sedert dien tijd uiting vindt, bewijzen trouwens het tegendeel. Alle
andere zijn hoogstens begin of aanloop tot poëzie, en zijn niet zoozeer
poëzie, als wel uitingen van een
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‘poetical mood’, die somtijds tot poëzie aanleiding kunnen geven. Vandaar
hun schoks-gewijs, per regel, schrijven dat o.a. ook het z.g. vers-libre
34
kenmerkt.
Deze vormcultus gaf in de tweede helft van de jaren twintig in bredere kring
aanleiding tot bezorgde uitspraken over het gevaar van het ‘aesthetisme’ in de
nieuwe poëzie. Dirk Coster plaatste in zijn tijdschrift De Stem een artikel met de van
onheil zwangere titel Storm over Europa waarin hij waarschuwde tegen ‘die tendenz
in de kunst, die het vormcomplex grooter acht dan het leven, totdat eindelijk een
schijncomplex ontstaan is waaraan het leven zich langzaam en sluipend heeft
35
onttrokken’. De aanval van Ter Braak op Binnendijk moet in deze context gezien
worden. Medio jaren twintig was hij al begonnen afstand te nemen van de poëticale
opvattingen van zijn vriend. Met enig recht kan zelfs gesteld worden dat beiden over
36
de ‘waardeering van den vorm’ van meet af aan van mening hebben verschild. In
januari 1926 kraste Ter Braak een curieus en bepaald onaardig versje op een
prentbriefkaartje dat hij zojuist van Victor van Vriesland uit Londen had ontvangen:
De jeugdige dichter D.B. [innendijk]
Die sloeg bij Pom een te begraven lijk
En wat die jongen
Daarna is begonnen
37
Was zielig en verre van zindelijk.

Als schoonheid niet samenhing met de persoonlijkheid van de kunstenaar, maar
met de vormkracht van een werk, was dan niet de deur geopend voor
schoonheid-op-recept, voor epigonisme (altijd een steen des aanstoots voor Ter
38
Braak) en zelfs steriliteit? Binnendijks nabauwen van Nijhoff leek hiervan een
treffend bewijs. Inderdaad achtte Ter Braak zijn oude vriend, ondanks diens
hypervitale levenswandel een volkomen steriel geworden dichter. En dat laatste
was waarschijnlijk nog het zwaarste argument contra Binnendijk. Had deze als
dichter werkelijk iets voorgesteld, dan had Ter Braak hem niet laten vallen,
Prisma-inleiding of niet, maar wellicht had Binnendijk dan ook een andere
bloemlezing gemaakt. Nog in zijn roman Dr. Dumay verliest... zocht Ter Braak naar
een mogelijkheid om zijn teleurstelling over de mislukte artistieke carrière van zijn
veelbelovende en onafscheidelijke studiekame-
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raad te ventileren. Na aandachtig de tweehonderd brieven bestudeerd te hebben
die hij tot dat moment van Binnendijk ontvangen had, gaf hij zijn romanheld Dumay,
die als leraar oude talen het alter ego van Ter Braak is, een vriend - Max Donner,
griffier aan een kantongerecht - die op zijn beurt helemaal geboetseerd is naar de
vriend van weleer:
Type van den avonturier der late puberteit, op het moment, dat Dumay
hem weer ontmoet (na vier jaar hem niet gezien te hebben) volkomen
verstard in een honingzoet huwelijk met baby van anderhalf jaar. Onderwijl
heeft hij een stiekeme relatie met een ordinaire jodin, maar dat doet aan
het ‘geluk’ van zijn huwelijk niets meer af of toe. Aan deze Max ontdekt
Dumay, dat hij, met zijn betrekkelijk rustige jeugd, veel meer avonturier
39
is dan de puberteits-avonturier.
Het buitenechtelijke avontuur met, nota bene, de ‘ordinaire jodin’ moest kennelijk
de depravatie zo sterk mogelijk doen uitkomen. Op 24 november 1930 stuurde Ter
Braak aan Du Perron in Brussel zijn ‘Prisma of dogma?’ met het verzoek aan de
uitgever A.A.M. Stols door te geven dat dit artikel moest worden opgenomen in de
op stapel staande, polemische bundel Man tegen man. Du Perron verkneukelde
40
zich: ‘Ik spits me op het gisten van velerlei donker bloed’. Kort hierna logeerde Du
Perron een week in Den Haag. In Ter Braaks agenda staat op maandag 1 december
genoteerd: ‘du Perron eten’. Dit hield zoveel in dat niet Ter Braak zelf, maar diens
verzorgende zuster Truida in hun woning aan de Beukelsdijk te Rotterdam een
maaltijd ter ere van de nieuwe vriend had gekookt. Het werd ‘een levendige en
41
genoeglijke avond’. Een tweede ontmoeting volgde spoedig, tijdens een lezing
van de Franse schrijver André Malraux op 9 december te Rotterdam over de
betekenis van de kunst in Azië. Du Perron, die reeds jaren bevriend was met Malraux,
diende de schrijver van Les conquérants (1928) - de roman waarmee Malraux
42
beroemd werd - op zijn Nederlandse tour tot gids. Tijdens zijn tournee deed Malraux
met zijn Nederlandse gastheren een sightseeing over de Amsterdamse Walletjes.
Ter Braak, die na een ouderavond linea recta uit Rotterdam was overgekomen,
voelde zich gechoqueerd, vooral toen op de Kring en vervolgens in het appartement
van Everard Bouws aan de Prinsengracht tot zeven uur zondagmorgen over deze
43
excursie werd nagepraat. Malraux verdedigde in een vurig ellip-
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tisch betoog het belang van de hoerenbuurt in de maatschappij. Aan de daarop
volgende discussie over de rol van de erotiek in het leven nam Ter Braak, toch al
daas van het ultra-rapide Frans van Malraux, zeer ongaarne deel, Du Perron echter
des te fanatieker.
In januari 1931 verscheen in De Vrije Bladen Ter Braaks ‘Prisma of dogma?’ Ter
Braak had bij Binnendijk fel op opname in De Vrije Bladen aangedrongen - met het
dreigement in de toekomst niet meer aan het tijdschrift mee te werken -, ook al betrof
het een kritiek op een redacteur van het tijdschrift. Binnendijk zat namelijk met H.
44
Marsman en Constant van Wessem in de redactie van het tijdschrift. Ter Braak
protesteerde op die wijze tegen de dominantie van één vleugel van de Vrije
Bladen-groep, de estheticisten, ten koste van de vitalisten, waartoe hijzelf gerekend
moet worden. Zijn aanval op de Prisma-inleiding moet derhalve worden gezien als
het opnieuw in alle heftigheid poneren van de vitalistische norm die hij in 1926 in
zijn ‘Anti-thesen’ reeds verdedigd had tegenover Marsman, en die hij onder andere
45
zou herhalen in zijn lange essay ‘Het opium der vormen’ uit 1927. De polemiek
legde zodoende een oude tweespalt in De Vrije Bladen bloot. Voor Marsman
primeerde de vorm boven het leven: wie de poëzie als een onmiddellijke uiting van
modern leven wil zien, vergist zich. Het proces verloopt niet zo dat je een borrel uit
de kruik van het leven kunt opvangen in het glas van de ‘uiterlijke vorm’. Neen,
graan wordt omgestookt tot jenever: de graan van het leven tot de jenever van de
46
poëzie. Daartegenover staat Du Perrons theorie van het ‘presenteerblaadje’,
waarmee hij bedoelde dat de poëtische vorm, van bijvoorbeeld het sonnet, een
aangename manier van presenteren is van iets veel belangrijkers: de menselijke
47
inhoud. Ter Braak hanteerde dezelfde vitalistische norm als een criterium waarmee
hij in de literatuur de bokken van de schapen kon scheiden. Aan het slot van zijn
artikel drukte hij het uit in acht woorden: ‘Is het een vent, voor mijn particulier gevoel?’
Nu tegenover Binnendijks begrip ‘vorm’ de Terbraakiaanse term ‘vent’ kwam te
staan, was het gevolg dat de dichter J.C. Bloem de partijen al spoedig kon
48
karakteriseren met het weinig compatibele termenpaar ‘vorm of vent’. Ter Braak
was er later weinig gelukkig mee dat hij als een ‘ventist’ aan de door hem zelf
49
gelanceerde term ‘vent’ werd opgehangen. Du Perron gebruikte de machistische
term - want wie geen vent was, ging door voor een ‘eunuch’, zoals Dirk Coster er
50
voor hen een werd - ook een aantal keren, maar liet hem al spoedig vallen omdat
er
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een betere voor in de plaats kwam: persoonlijkheid. In de literatuurhistorie betekent
1930 een belangrijke cesuur omdat er definitief, voorzover dingen in de geschiedenis
definitief kunnen zijn, met het literatuurideaal van Tachtig werd afgerekend.
Anderzijds was er misschien niets nieuws onder de zon, in die zin dat er reeds ten
52
tijde van de Tachtigers lieden waren voor wie ‘eerst de keerl, en dan de stijl’ kwam.
Men kan wijzen op Multatuli, die de voornaamste ‘voorvader’ van het ventisme werd:
53
‘een kerel van formaat die zich kranig uitdrukt in behoorlijk Nederlandsch’. Maar
de krater die Ter Braaks polemiek tegen Binnendijks Prisma sloeg was zo ongelooflijk
diep, dat de poëtica van ‘Tachtig’ definitief passé was.
De Prisma-polemiek kan, zoals J.J. Oversteegen in zijn meer dan voortreffelijke
poëticale studie Vorm of vent heeft gedemonstreerd, worden gezien als een variatie
54
op de eeuwige strijd tussen l'art pour l'art en de littérature engagée. Ter Braaks
verzet tegen de vormcultus en het primaat van de poëzie kwam neer op een strijd
tegen de nadruk op het esoterische element in de literatuur, en een naar voren
halen van de communicatieve, sociale, levensbeschouwelijke aspecten ervan. Dit
primaat van de poëzie moest doorbroken worden om weer een strijd op
levensbeschouwelijke basis mogelijk te maken. De these van de maatschappelijke
gebondenheid van de literatuur was na de Eerste Wereldoorlog vrij algemeen
aanvaard, maar ‘haast ongemerkt’ waren De Vrije Bladen daarvan teruggekomen.
Binnendijk werd in navolging van Nijhoff de meest uitgesproken woordvoerder van
een antisociale en conservatieve kunstbeschouwing. De aanval van Ter Braak kan
zodoende worden gezien als de herdefiniëring van een tijdelijk op de achtergrond
geraakte literatuuropvatting. Op dit beslissende punt stonden Ter Braak en Du
Perron dicht bij critici als de katholiek Anton van Duinkerken en de humanist Dirk
Coster, die qua levensbeschouwing juist hun opponenten waren. Omstreeks 1930
werd heel deze kwestie opnieuw actueel doordat maatschappelijke spanningen ook
in de literatuur voelbaar werden, onder meer door het voortduren van de
economische crisis van 1929. De Prisma-discussie droeg er zo gezien toe bij dat
Ter Braak, met zijn neiging tot antimaatschappelijkheid, zich bewust werd van zijn
‘geëngageerdheid’ ten opzichte van het maatschappelijk gebeuren en dat hij zich
beschikbaar stelde voor de strijd tegen politiek totalitarisme.
Voor Binnendijk werd Prisma ook commercieel allesbehalve een
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succes: de bloemlezing haalde, anders dan Costers Nieuwe geluiden, niet meer
dan één druk. Met zijn autonomistische literatuurvisie zat hij anno 1931 duidelijk op
het verkeerde spoor. Ter Braak deed een weinig uitnodigende poging hem met Du
Perron in contact te brengen, ‘om jullie principes in persoonlijk debat te laten botsen’,
55
maar hij waarschuwde hem alvast: ‘Het is een uiterst scherpzinnige vent’. Binnendijk
sloeg het aanbod wijselijk van de hand:
Welnu, ik wil je vast vooraf zeggen, dat ik pertinent ongenegen ben
dezen heer te ontmoeten, niet uit vrees voor een debat, maar omdat hij
blijk gegeven heeft een zoo intrigant en kwaadaardig individu te zijn
(althans hij gedraagt zich jegens mij zoo), dat ik bezwaarlijk lust kan
koesteren te genieten van zijn scherpzinnigheid. Deze querulant heeft,
naar ik bemerk, een onuitsprekelijke verachting voor mij, die mij werkelijk
56
verhindert hem de blamage van een ontmoeting aan te doen.
Du Perron verachtte Binnendijk dan misschien niet, maar hij minachtte hem in
elk geval; hij beschouwde hem - ten onrechte overigens - als een ‘gewichtigdoende
satelliet’ van Marsman, als een meneer-zondertalent die graag aan het ‘ordenen’
57
58
slaat. Du Perron en Binnendijk waren geschapen om elkaar mis te verstaan. Ook
59
nadat Binnendijk zich in De Vrije Bladen tegenover Ter Braak verdedigd had, bleef
Du Perron erbij dat Prisma in laatste instantie niets anders was ‘dan de manifestatie
van een epigoon die zijn reden-van-bestaan verdedigt, die zijn pijnlijke
onoorspronkelijkheid, onpersoonlijkheid en wat dies meer zij’ tracht te bedekken
60
onder Marsmans motto: ‘creatief’.
Jaren later moest Ter Braak toegeven dat Du Perrons ‘aversie’ jegens Binnendijk
op ‘zeer geheime roerselen’ moest berusten, want Du Perron ging tot aan het eind
toe iedere gelegenheid uit de weg om Ter Braaks . vriend in levenden lijve te
61
ontmoeten. Speelde daarbij misschien jaloezie mee, omdat Binnendijk in de jaren
twintig ook intiem bevriend was geweest met Du Perrons vrouw Elisabeth de Roos?
Dit lijkt op het eerste oog niet waarschijnlijk, want tegenover Marsman, die met Bep
een heuse verhouding had gehad, was Du Perron allerminst aversief ingesteld en
62
nam hij juist eerder - zoals bij vele vrienden - de rol van mentor aan. Maar bij nader
inzien valt er toch wel wat voor deze theorie te zeggen. Marsman was de uitzondering
op de regel die leert dat Du
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Perron zijn hele leven verteerd werd door een breed vertakte jaloezie, in het bijzonder
jegens voorgangers in de liefde. Wee de ‘ploert’ die deze rol kreeg toebedeeld:
‘Want de voorganger is een onbekend, onachterhaalbaar silhouet, dat men met een
63
zo slecht en laaghartig mogelijke inhoud kan vullen’.
Ondanks Ter Braaks verzekering dat er in de polemiek tussen hem en Binnendijk
geen sprake was van kwade trouw, kwam hun vriendschap onder onhoudbare druk
te staan. Ter Braak speelde op de man; toen Binnendijk aanvankelijk onaangedaan
leek, sprak hij daarover jegens Du Perron zijn spijt uit:
Hij is ook werkelijk niet persoonlijk getroffen door mijn stuk tegen hem.
Dit pleit voor hem, en doet me toch onaangenaam aan, omdat hij er
blijkbaar geen hinder van heeft ondervonden. Had hij dat wel, dan zou
64
hij met mij willen afrekenen.
Het proces van vervreemding, dat al in gang was gezet toen Binnendijk de baan
als leraar aan het Baarnsch Lyceum kreeg waar ook Ter Braak op geaasd had,
naderde zijn hoogtepunt. Met ingang van 1931 was Binnendijk benoemd als leraar
aan het Vossius-gymnasium te Amsterdam, maar in de hoofdstad kwam Ter Braak
nog minder bij hem op bezoek dan in Baarn. Ter Braak vond geen inspiratie meer
in deze vriendschap en Binnendijk voelde het - keer op keer sprak hij zijn spijt uit
65
over het verval van de betrekkingen. Misschien was het mede omdat Binnendijk
hem tijdens hun gesprekken teveel op een waarheid drukte die hij zelf ook wel zag,
maar waar hij niet naar kon leven: dat hij uitsluitend met zijn hersens leefde en de
echte levensproblemen wegstopte in abstracties en cerebrale formules. De twee
B's, zoals Ter Braak en Binnendijk in de jaren twintig vaak werden genoemd, zouden
definitief uit elkaar gaan. Van de vaak schokkende privé-gebeurtenissen in Ter
Braaks leven - hij beleefde nog een keer een dramatische verlovingsgeschiedenis,
waarover straks - ervoer Binnendijk pas zijdelings of achteraf. Binnendijk intussen
voelde geen inspiratie meer in het dichterschap en wenste zich tijdelijk uit de literatuur
terug te trekken, wat ook inhield dat zijn functie als redacteur van De Vrije Bladen
66
vacant kwam. Ter Braak voelde dat als een wijs besluit.
67
De Vrije Bladen was aan reorganisatie toe. Het tijdschrift had, zoals
redactiesecretaris Constant van Wessem erkende, te vaak plaats moeten
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inruimen voor meelopers en eendagsvliegen. Het moest allemaal groter en met
meer geld. Men wilde van het beknibbelende uitgeversbedrijf De Spieghel af. Op
initiatief van Van Wessem zocht Marsman contact met de Rotterdamse uitgever
Doeke Zijlstra van Nijgh & van Ditmar, van wie bekend was dat hij zijn fonds wilde
opwaarderen met nieuwe Nederlandse letterkunde en met een tijdschrift dat als
podium voor jonge auteurs kon dienen. Ter Braak moest als tussenman fungeren,
omdat deze met Zijlstra reeds een lucratief contract gesloten had voor zijn roman
Hampton Court. Maar Ter Braak liet de onderhandelingen lopen via Everard Bouws,
69
een vertrouwensman van Zijlstra en bovendien een vriend van Du Perron. Dit
bracht complicaties met zich mee. Zijlstra wilde namelijk per se dat Bouws in een
nieuw, door Nijgh & van Ditmar op de markt gebracht tijdschrift een sleutelrol zou
70
vervullen tussen uitgeverij en redactie. De Vrije Bladen-redactie, met name H.
Marsman, wenste echter vast te houden aan good old Constant van Wessem, met
wie Zijlstra weer niet in zee wenste te gaan. Als er iemand aansprakelijk was voor
het wanbeleid bij De Vrije Bladen, dan toch zeker Van Wessem! Nadat Zijlstra de
onderhandelingen had afgeblazen, keerde de stemming zich tegen Bouws, die nu
71
ook in de ogen van Ter Braak en Du Perron de kwade genius in het spel werd. Op
dat moment had Bouws eventjes helemaal genoeg van de ‘literatuur-politiek’. Begin
augustus logeerde Ter Braak bij Du Perron op Gistoux, waar ook Bouws zich bij het
gezelschap voegde. In een sfeer van ouwe jongens, krentenbrood - Du Perron en
Ter Braak waagden zich zelfs aan een verkleedpartij als respectievelijk Nietzsche
en diens secretaris Peter Gast; ook Bouws had zich een feestsnor opgeplakt - wisten
zij laatstgenoemde te porren nogmaals contact met Zijlstra op te nemen, maar nu
voor de financiering en uitgave van een geheel nieuw tijdschrift, buiten de Vrije
72
Bladen om. Op dat aanbod hapte Zijlstra toe. Uit dit initiatief ontstond het
legendarische Forum.
Binnendijk voelde zich bedrogen nu Ter Braak, naar zijn indruk achter zijn rug
om, een nieuw tijdschrift had opgericht bij de uitgever met wie De Vrije
Bladen-redactie in gesprek was geweest.
Dat deze uitgever met de door ons voorgestelde red. niet in zee wilde
gaan is zijn zaak. Dat jij, zonder ons daarin te kennen, wel met hem in
zee gaat, is een kwestie die ons onmiddellijk raakt. Indertijd immers heb
je ten nadrukkelijkste verklaard nooit iets
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tegen of naast De Vrije Bladen te zullen ondernemen. Dat was op de
73
bijeenkomst met den heer Bouws ten huize van Henny. Wat had je dus
anders kunnen doen, dan afwachten wat wij na de afwijzing van Zijlstra
gingen doen? Wij bestaan nog steeds. Je hebt dus niet anders dan achter
onzen rug de ‘vriendschappelijke’ geste uitgevoerd van den verrader.
Ons plan was de uitgave van D.v.B. te beproeven bij een anderen
nederlandschen uitgever: er zijn er nog meer dan deze eene. Jij hebt er
echter de voorkeur aan gegeven je slag te slaan, toen wij in schijn zwak
genoeg stonden. Dit vat ik op als een persoonlijke daad van
onkwalificeerbaar gehalte, die voldoende is, om elk contact met je te
verbreken.
Van werkelijke vriendschap, meende Binnendijk, was geen sprake meer. ‘Elken
omgang vermijd je, iedereen ziet je, behalve ik’.
Voor Ter Braaks geestelijke positie voelde hij niet het minste respect meer.
Je verbeeldt je vrijer en onafhankelijker te zijn dan vroeger en het is zoo
ver met je gekomen, dat je je z.g.n. eigen meeningen alleen met citaten
uit den eeuwig citeerbaren Nietzsche kunt verduidelijken. Langzamerhand
heb je je ontwikkeld tot een afgodendienaar zonder weerga en het
interesseert mij nog maar te weten, of je zelf niet scherpzinnig en critisch
genoeg bent dit in te zien. Als er ooit van apert epigonisme sprake is, dan
wel bij jou: jij teert op een ander, zonder wiens inspiratie je nooit tot de
levenshouding zou zijn gekomen, die je je nu zoo hardnekkig poogt te
verwerven en die je overal als de jouwe voordraagt.
Met die ander was echter niet Nietzsche, maar de ‘snob’ Du Perron bedoeld:
Je hebt gekozen. Ik wil die keuze dan ook geheel aanvaarden en niet een
blijkbaar waardeloos geworden vriendschapsverhouding prolongeeren.
Je hebt du Perron, welnu, dan kan je mij volstrekt missen, ik stel er ook
74
geen prijs op mét hem je vriend te zijn.
Ter Braak signaleerde dat Binnendijk twee dingen verwarde: hun vriendschap en
‘eenige particuliere opvattingen van jou over een zooveelste-
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rangs-tijdschriftquaestie’. Maar daarmee zag hij over het hoofd waar het werkelijk
76
om ging. Heus niet om formele kwesties: formeel kon het er misschien mee door.
Waar het om ging was dat Binnendijk zich opzij gezet voelde. Marsman voelde dat
goed aan toen hij Binnendijk het idee van een verkoeling in de vriendschap uit het
hoofd probeerde te praten - tevergeefs overigens -: ‘Bij Menno is dat voor mijn
gevoel weer geheel verdwenen: voor zoover “dit ontwakend hart” warmte ontwikkelt,
77
spreekt óók hij - zegt ook du Perron - met de grootste warmte over jou’. De
interventie van deze vredesmacht mocht niet baten. De stap die Binnendijk in de
geciteerde brief nam, was een logisch gevolg van een ontwikkeling waarin Ter Braak
zich steeds meer van hem had gedistantieerd. Ter Braaks loyaliteit jegens Binnendijk,
die hij liet vallen als dichter, als vriend en als mens (Max Donner!), hield in deze
levensfase niet over. Hij had kunnen weten hoe vreselijk pijnlijk het kan zijn als
mensen niet trouw zijn aan aangegane verbintenissen. Hij had het zelf aan den lijve
ondervonden. Maar niet alleen in de vriendschap - ook in de liefde bleek hij in staat
iemand rücksichtslos opzij te zetten.
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Hoofdstuk 2
Aanpassing aan de maatschappij
Wie van Ter Braak meent dat hij maar een half leven heeft gehad, aangezien hij
het voortijdig afbrak op 38-jarige leeftijd, moet bedenken dat hij in dat halve leven
ruimschoots heeft gepresteerd voor een volledig bestaan. Zijn leven was compleet.
De intensiteit, de ijver en energie die hij steeds als vanzelfsprekend bij alles aan
den dag legde, wekken de indruk dat hij wist in een kort tijdsbestek een volwaardig
bestaan te moeten leven. Wat dat had opgeleverd als hij bijvoorbeeld 76 was
geworden, is een overbodige vraag: Ter Braak werd precies oud genoeg om de
‘iemand’ te worden die hij is. Een andere Ter Braak is er niet.
In de eerste week van mei 1930 was Het carnaval der burgers verschenen. Op
hetzelfde moment nam Ter Braak zich voor die zomer, na afloop van het schooljaar,
te beginnen met een roman waarvan de held de eerste stoot krijgt van de
‘carnavalswaarheid’. Begin september had hij al tweeënhalf hoofdstuk klaar, in
1
januari 1931 was ‘het ding’ op een oor na gevild, medio februari was het voltooid.
In deze roman Hampton Court probeerde hij zijn ‘ontwikkeling naar eenvoud’ te
tekenen: ‘Het is min of meer een autobiografie, maar toch heel willekeurig
2
omgefantaseerd’. De carnavalswaarheid was dat ieder mens burger is - en blijft,
of hij nu hoog springt of laag. Zoals het proefschrift over Otto III uit 1928 beheerst
werd door de onmogelijkheid om de dichterlijke droom van een universeel Godsrijk
op aarde te verwezenlijken, zo werd het Carnaval beheerst door de christelijke
3
gedachte dat het dichterschap niet van deze wereld is. Wij leven in een gevallen
wereld, waarin geen plaats meer is voor dichters, voor dromers, voor idealisten,
maar uitsluitend voor burgers. De siddering van die ontdekking - van de feitelijke
eenpoligheid van de maatschappelijke toestand - doortrekt Ter Braaks leven en
werk. Dat werk getuigt voortdurend van zijn streven zich aan die waar-
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heid te onderwerpen. Het gaat over de pijn van de aanpassing. En over de
mogelijkheid om aangepast toch een ‘ander’, een ‘ongewoon’ iemand, een
paradijsgestalte te zijn. Zo ook de roman Hampton Court. Wie ooit door de
‘carnavalswaarheid’ wordt aangeraakt, is een geprivilegieerd iemand, want zo iemand
krijgt de gave van het ‘tweede gezicht’, waardoor hij oog krijgt voor wat zich in de
schaduw van de werkelijkheid afspeelt. In die zin betekent de carnavalswaarheid
dus pure winst.
Uit de carnavalswaarheid komt ook de eis voort tot kritiek: kritiek tegen de
burgerlijkheid die zichzelf genoeg en zelfvoldaan geworden is. Tegen de
burgerlijkheid die niet de droom kent van de ontgrenzing van alle grenzen in de
zuivere dichterlijkheid, in alle fasen tot aan de vernietiging toe. Ter Braaks kritische
houding in de jaren dertig wordt gedreven door deze impuls. Hem stoorde wat hij
noemde de ‘halfzachtheid’ van de Nederlandse cultuur, de geestelijke zelfverheffing
en genoegzaamheid zonder reden. Vreemdelingen verbazen zich misschien over
onze materiële welvaart, maar zullen ook op de keerzijde daarvan stuiten: het
geestelijk isolement.
Want degene, wien het goed gaat, verliest het besef van de
betrekkelijkheid en vergelijkbaarheid zijner waarden, en hij verliest ook
de behoefte om scherp te definieeren, desnoods met het risico van zijn
veiligheid op het spel te zetten. Er bestaat voor deze Hollandsche houding
tegenover de cultuur een woord, dat waarschijnlijk onvertaalbaar is:
‘halfzachtheid’. Hij, die begrepen heeft wat ‘halfzachtheid’ is, heeft ook
4
alle nadeelen van de Nederlandsche cultuur begrepen.
Maar ook met die werkelijkheid moet men zich verzoend hebben, aleer men haar
kan kritiseren. Over zo'n verzoening handelt de roman Hampton Court. De student
Andreas Laan, op zichzelf geen bijzonder, eerder een middelmatig figuur - in die
zin vergelijkbaar met Hans Castorp uit Thomas Manns Der Zauberberg - is met
vakantie in Londen en wordt in de tuin van Hampton Court bekropen door een
ervaring van leegte die hem dwingt naar Nederland terug te keren. Tijdens de
treinreis, waarmee het boek opent, produceert hij onafgebroken paniekerige
syllogismen en redeneert hij in vicieuze cirkels: symptomen van de crisis waarin hij
zich bevindt. De schrik drijft hem terug naar het bolwerk der zekerheden, de provincie,
het ouderlijk huis. Maar de dingen zullen
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nooit meer worden wat zij waren en hij weet dat de natuur hem steeds weer verraden
5
zal, ‘misschien steeds weer door andere trucs, maar verraden’. Teruggekeerd in
Amsterdam, is hij een ander geworden en verbreekt hij zijn verloving met de
verstandige en begrijpende Eline.
Het is Koninginnedag, 31 augustus, iedereen is door het dolle heen. Bij een vriend
ontmoet hij de beursman Van Haaften, een cynicus, die hem eerst imponeert, maar
die hij later doorziet als hij hem betrapt tijdens een vrijpartij met dezelfde Eline. Maar
eigenlijk is wat de ‘vlerk’ Van Haaften ten opzichte van Andreas met Eline doet, niet
meer dan de vereffening van een rekening. Want Andreas zelf heeft ‘werk gemaakt’
van een ex-vriendin van Van Haaften, een handschoenenverkoopstertje dat de
naam Maffie (van Martha) draagt, een figuur waar Ter Braak een zwak voor blijkt
6
te hebben gehad. In het boek vertegenwoordigt zij de vleesgeworden domheid en
banale seksualiteit - al houdt zij het fatsoenlijk genoeg om het lezerspubliek niet de
7
gordijnen in te jagen. Trouwens, Andreas Laan aantasten had zij nooit gekund.
Want, redeneert de schrijver:
Een superieure man, die met een winkeljuffrouw scharrelt, is heel
normaal, een superieure vrouw, die het met een kellner houdt, is bijna
niet voor te stellen. (Tenzij in de amerikaansche film, waar de kellner een
super-kellner, een graaf of een zeer edel mensch blijkt te zijn). Een man
kan blijkbaar gemakkelijker banaal zijn zonder daardoor zelf aangetast
8
te worden.
Maffie wordt teleurgesteld in haar heimelijke hoop dat Andreas ‘aan haar zou
9
blijven hangen’. Hij dumpt haar, daarbij toegevend dat hij wel zeldzaam oppervlakkig
moet zijn: ‘Liefde en vriendschap en zulk soort dingen monden bij mij dadelijk uit in
onverschilligheid, wanneer ik er datgene uitgehaald heb, wat voor mijzelf noodig
10
was...’ Maar deze onverschilligheid is een pose waarmee de auteur van het boek
de wonden bedekte die hijzelf in deze levensfase kreeg toegebracht en zichzelf
toebracht. Je kunt, zo is de redenering, er beter een hond op nahouden dan een
11
geliefde, want de liefde die je zoekt zal je toch niet ten deel vallen. Het is een
tragische onverschilligheid die gewonnen wordt op de rand van de gekte: de gekte
waarvan heel dit boek doortrokken is.
Andreas Laan blijft alleen over. De afdaling in de gewoonheid heeft hem niet
gebracht wat hij ervan gehoopt had. De klim naar de onge-
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woonheid, het cynisme van Van Haaften, voor wie niets heilig is in de wereld,
evenmin. In die zin hebben alle levenservaringen geen wijsheid opgeleverd. Maar
toch is Andreas Laan niet meer dezelfde als hij was vóór zijn angstaanval, de ervaring
van leegte op Hampton Court. Hij komt tot een synthese die voor hem het leven
leefbaar moet maken. Slotscène: Andreas Laan zit aan de vijver van een stadspark
- het moet het Vondelpark zijn - en laat, in het licht van de maan, zijn gedachten de
vrije loop. Zijn conclusie luidt als volgt:
Ik heb geen verlangen meer om gewoon te worden. De menschen
zullen niets meer aan mij merken, zoo gewoon zal mijn ongewoonheid
12
zijn.
Dit is geen ‘Bildungsideaal’ meer met universele relevantie, zoals de traditionele
realistische roman pretendeerde. Want in wezen is er geen ontwikkeling in Hampton
Court. Eerst is er de ondraaglijke ervaring van de last van het in de wereld
geworpen-zijn: ‘onderwijl stroomde alles maar leeg op de melodie van de fontein,
hem achterlatend zonder hulp, die daar in een willekeurige wereld ruw was
neergekwakt en niet meer denken kon over dat zotte waarom’. Dringt deze ervaring
zich in het begin van het boek zonder aflaten aan Andreas Laan op, aan het einde
lijkt zij omgeslagen in haar tegendeel. Wat dan rest is de ervaring van de ondraaglijke
lichtheid van het bestaan, waarin de tijd niet meer gevoeld wordt. De held kan alleen
nog een dwaas kinderversje mompelen.
Bij nader inzien blijken het echter twee kanten van dezelfde medaille. Andreas
Laan heeft zich met iets verzoend, méér niet, en dat proces speelt zich volledig in
zijn innerlijk af - geen mens zal iets aan hem merken. Waar hij zich mee verzoend
heeft, is de ervaring van leegte in een absurde wereld. Het ongedaan maken van
die ervaring is onmogelijk, dat is Laan wel gebleken. Daarom accepteert hij haar
als een adellijk teken. Terecht is opgemerkt dat Hampton Courteen ‘ontsporing van
13
het traditionele realisme’ te zien geeft. Maar het ontspoort hier wel heel erg: geeft
14
de roman in eerste instantie nog het beeld van een soort ‘keukenmeidenroman’,
daarachter blijkt het een hermetische roman, waarvan het verhaal zich louter afspeelt
in het brein van de hoofdpersoon.
Allerlei signalen wijzen erop dat Hampton Court begrepen moet
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worden als een fantasmagorie, een overigens knappe evocatie of misschien wel
15
‘camouflage’ van een angstpsychose. De dagelijkse dingen passeren de
hoofdpersoon ‘als hallucinaties’; de figuren uit het boek zijn ‘schijngestalten’ die als
afsplitsingen in een proces van depersonalisatie kunnen worden verstaan, zoals er
af en toe ook een spookachtige ‘Derde’ uit de stoelen verrijst die hem boosaardig
16
toesist: ‘er is geen grein gevoel in je, behalve de hartstocht om eindeloos te staren’.
Staren, inderdaad, dat doet Andreas Laan; zittend voor de spiegelruit van een
bodega komt het hem voor alsof hij door het glas van een aquarium kijkt, waarachter
de mensen als haringen, kwallen, schildpadden en andere zeedieren voorbij
17
zwemmen in het heldere luchtwater, elkaar bevechtend op leven en dood. Er valt
veel voor te zeggen dat het boek zelf ook niets anders is dan juist zo'n aquarium.
Het gaat er soms bijzonder heftig aan toe. Met name in één scène barst Andreas
Laan uit zijn pantser van ‘ongeneeslijke oppervlakkigheid’, als hij zich tegenover
Maffie in een verliefde worsteling tussen de vochtige witte chrysanten laat gaan en
hij het met een destructieve kracht uitschreeuwt:
‘Geef me het volstrekte! Hoor je: het volstrekte!’
18
Bijna zonder klinkers, dreigend, wanhopig.
Het volstrekte, het absolute, dat is uit het voorgaande relaas van Ter Braaks leven
gebleken, was voor hem niet meer weggelegd. Hampton Court valt tegen die
achtergrond heel goed te lezen als een roman over de aanpassingsmoeilijkheden
van de uiterst sensibele liberale burger Ter Braak, zoals hij opgegroeid was in de
cultuurtraditie van Van Deyssel, Couperus en Van Eeden. De voorrechten van dit
type intellectueel lagen in het verleden, namelijk solitair en elitair kunstgenot en
vrijblijvend cultuur bedrijven ver van het grauw. De genivelleerde wereld van het
interbellum kon hem geen hedonisme en idealisme, maar vooralsnog alleen maar
leegte en angst bieden. De vele gedachten aan zelfmoord en dood die in Hampton
Court opduiken, wijzen erop hoe genadeloos de nieuwe maatschappij in haar eisen
was. Maar Andreas Laan behoort, als alter ego van zijn auteur, reeds aan een
nieuwe maatschappelijke situatie toe. In zijn ‘zeldzame oppervlakkigheid’ en
‘egoïsme’ is hij zo'n typische aanpassingsfiguur uit de cultuur van de Nieuwe
19
Zakelijkheid: hij wenst een koele, ongenaakbare persoonlijkheid te zijn.
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Hampton Court is een afscheid van het traditionele realisme in de Nederlandse
literatuur. Als evocatie van een onzekerheidservaring, met al zijn signalen van
depersonalisatie en onthechting, kan de roman een modernistisch werk worden
genoemd - en Ter Braak dientengevolge zonder meer een modernistisch auteur
20
van hetzelfde kaliber als Carry van Bruggen. Toch toont de roman tegelijkertijd
reeds de schaduwzijden van het modernisme. Het ideaal van de persoonlijkheid
die in vrijheid zijn handelen kan rechtvaardigen, blijkt in de praktijk zulke extreme
eisen te stellen dat het slechts kan worden verwezenlijkt tegen de prijs van angst,
depressie en wanhoop. ‘Vrij, ik kan doen en laten, wat ik wil; en het lokt me niet’,
21
had Ter Braak aan de moeder van Hanneke Stolte bekend. Hampton Court is
tegen die achtergrond eerder te lezen als een pleidooi voor een gematigd
modernisme, waarin de onthechte persoonlijkheid leeft volgens een code van
gewoonheid. Het is de omzetting van de chaos in de orde; van het experiment in
het opportunisme, van de pathetiek in het cynisme, van het nihilisme in realisme.
De mens is een kunstmatig wezen dat de bescherming van een pantser van
conventionaliteit nodig heeft om in de cultuur te kunnen overleven. Maar tegelijkertijd
wordt heel die conventionele realiteit als niets anders dan een schimmig maskerspel
opgevat. De Nieuwe Zakelijkheid met zijn machiavellistische gedragsleer van
verstandig veinzen en bewuste manipulatie verschafte de ideologie voor deze
22
aanpassing.
Hoe deze aanpassingstactiek, deze manier van bewust ‘flink comedie’ met elkaar
spelen, in de praktijk werkte, blijkt uit een artikel dat Ter Braak voor de schoolkrant
23
van het Rotterdamsch Lyceum produceerde. Hij beschrijft daarin op amusante
wijze hoe hij letterlijk als een komediant dagelijks tussen de ‘nuchtere’ A-afdeling
van het lyceum en het ‘Chinatown’ van het gymnasium heen en weer wandelde.
Zijn streven was zich zo min mogelijk aan de leerlingen te ergeren; dit was alleen
mogelijk door zich als een reiziger in ruimte en tijd te begrijpen, die de schoolfiguren
als een voorbijtrekkende stoet toneelspelers beschouwde - waarvan hij niettemin
zelf ook deel uitmaakte:
Het eerste uur, nauwelijks wakker geworden, leest men Gysbrecht van
Amstel met eenige personages, die zich gereed maken om zich op de
studie van het boekhouden toe te leggen; het tweede uur behandelt men
Themistocles met weer andere wezens, die juist van Homerus pogen uit
te rusten; het derde uur stelt de heer Pino
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onverhoeds de vraag, wie de vrouw van den achterneef van Robespierre
was en of die vrouw evenals Danton, en zoo ja, wanneer zij geguillotineerd
werd; het vierde uur ontdekt men in een andere klasse, dat een afgematte
jongeling zich voor de lunch prepareert door crackers te verteren op een
wijze, die onzichtbaar zou willen heeten, maar het nochtans niet is. Al die
variaties moet men als leeraar slikken, of men nu in een goede of een
slechte bui is. Tijdsverschil bestaat er voor zulk een leeraar niet; te 8.45
scheept hij zich in op de vloot van de Romeinen in den eersten Punischen
oorlog en werpt voor de zooveelste maal in zijn leven de weerbarstige
kippen over boord, om te 12.20 een lokaal te verlaten beladen met
theorieën over het lied in de middeleeuwen; 's middags schiet hij dan met
een sprong door naar den Noord-Duitschen Bond, om een uur later weer
weg te zakken tot 1585, den val van Antwerpen. Toen kwamen er massa's
Zuid-Nederlanders naar Amsterdam... jawel, jawel, maar op de achterste
bank ziet men onmiskenbaar iemand teekenen van groeiend gebrek aan
belangstelling geven; wat zeg ik, die iemand vertoont een front van
zorgvuldig geplombeerde kiezen en tanden, zonder zich ook maar in het
minst te gêneeren. Hij is immers niet bij nette menschen op de thee, maar
men verveelt hem met den val van Antwerpen op een moment, dat zijn
fantasie de landsgrenzen allang niet meer overschrijdt, en dus toont hij
dat, met een openhartigheid, die men elders in de wereld vaak door
conventies ziet bemanteld. Dat is niet hoffelijk, dat is niet welvoeglijk,
jongmensch! En toch...
De ambitieuze Rotterdamse uitgever Doeke Zijlstra zag zoveel
exploitatiemogelijkheden in de roman Hampton Court, dat hij bereid was Ter Braak
een veel hoger honorarium - duizend gulden voorschot en twintig procent van de
verkoopprijs! - te geven dan J.L. van Tricht, de directeur van Van Loghum Slaterus,
24
waar het Carnaval bij verschenen was. Ook beloofde hij meteen een oplaag van
2500 exemplaren. Daarom wisselde Ter Braak van uitgever: Hampton Court
verscheen bij Zijlstra's uitgeverij Nijgh & van Ditmar, met een bijzonder sterk en
tegelijk elegant bandontwerp van de Duitse emigrant Hans-Detlev Voss, namelijk
een illustratie van de door leegte overvallen hoofdpersoon aan het terrastafeltje van
Hampton Court. Helaas bleken de verwachtingen te hoog gespannen. In 1940, toen
het boek verramsjt werd, had Ter Braak nog
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geen tweederde van het voorschot middels verkoop terugverdiend. Zo'n hoog
26
voorschot zou hij na Hampton Court nooit meer binnenslepen. Het boek werd een
onverwachte sof, niet alleen in de portemonnee maar ook in de kritiek. Zelfs Doeke
Zijlstra, die - gentleman-uitgever - geen kwaad woord over zijn auteurs wilde horen,
stak niet onder stoelen of banken dat hij Aart van der Leeuws De kleine Rudolf met
27
zijn muzikale, poëtische inslag honderd keer liever las dan Hampton Court.
Sommige vrienden probeerden Ter Braak nog wel een hart onder de riem te
steken. De literator en journalist Jan Greshoff, wiens romantische literatuuropvatting
steeds meer in de richting van het ‘ventistische’ gedachtegoed van Ter Braak en
Du Perron was verschoven, deed nog het meest zijn best de roman te prijzen. Nog
nooit had hij zo duidelijk het timbre van de verteller in een boek gehoord; in de stijl
trof hem de revolutie van het gewone woord. Hampton Court, meende hij, was het
zeldzame bewijs dat kunstenaarschap en intelligentie wel degelijk samen kunnen
28
gaan. Hoewel een kleine generatie ouder dan Ter Braak, wist Greshoff uitstekend
een aantal vernieuwende elementen in de roman aan te wijzen, zoals hij in het
algemeen zeer wel de kunst verstond aansluiting te vinden bij de ideeën en idealen
van steeds nieuwe generaties. Hij zou dan ook in de jaren dertig Ter Braaks meest
intieme vriend na Du Perron worden. Ter Braaks oude vriend D.A.M. Binnendijk had
het boek met een zekere irritatie gelezen en stoorde zich vooral aan de constructie
29
ervan: ‘Jij zelf hebt te duidelijk de draad in handen genomen en noodlotje gespeeld’.
Ook Du Perron viel over de technische karakteristieken van Hampton Court, die hij
‘niet geheel gaaf’ vond. Na herhaaldelijk lezen kende hij het boek door en door:
30
‘...het is een alleraardigste jeugdroman van het goede (niet-bête) soort’. Maar
Europees niveau, zoals het Carnaval?. Neen. Opmerkelijk is dat geen van Ter
Braaks vrienden oog had voor de psychogene verschijnselen van het boek, voor
het boek als de evocatie van een bewustzijnscrisis. Oók Ter Braaks broer Wim niet,
de zenuwarts in spe, die het boek van zich af complimenteerde als een ‘oase in de
31
vaderlandsche romanlitteratuur’. Alleen Ter Braaks oom Jan uit Tiel prikte door de
oppervlakte heen, zoals blijkt uit een reactie van tante Lize, die hij het boek als
cadeau voor haar vijfenvijftigste verjaardag gestuurd had:
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We lazen in Lochem met belangstelling Hampton Court, zagen telkens
jezelf, maar hopen datje niet alles wat je Andreas laat beleven hebt
meegemaakt. Oom Jan had een typische beschouwing over het werk; hij
noemt het een aardig gevonden camouflage van een angstpsychose
(hereditaire angstpsychose), want wat jou vader terughoudt van reizen
en oom Jan eveneens, is vrijwel hetzelfde. Voel je het zelf ook niet als
zoo iets dergelijks? Laat Andreas maar eens wat broom nemen zeide
32
Oom Jan telkens als we zijn emoties lazen.
De negatieve waardering van Ter Braaks roman zou te maken kunnen hebben
met de stilzwijgende veronderstelling dat een voortreffelijk criticus tegelijkertijd niet
33
ook een voortreffelijk romancier kan zijn - hoogstens een alleraardigst. Tot op de
dag van vandaag keert die benadering terug en wordt er nuffig geroepen dat een
roman waarin de geliefden van de held de namen Maffie en Eline dragen, niets kan
34
zijn. Een ‘kinderachtige’ boel. Toch heeft Paul Rodenko gedemonstreerd dat de
roman in een vergelijkend licht gesteld kan worden met Sartres La nausée uit 1938,
35
waarin een overeenkomstige problematiek gefictionaliseerd is. Hampton Court
36
werd in de kritiek zelfs met een ‘opmerkelijke agressie’ ontvangen. Die agressie
spreekt duidelijk uit de recensie die Roel Houwink, de man door wie Ter Braak
indertijd als medewerker voor De Vrije Bladen was gecharterd, in Den Gulden
Winckel plaatste. Houwink proefde in het boek:
... de kranigheid van een geestelijk nihilisme uit dépit (en uit wanhoop),
dat overal, waar het normen vermoedt, in het geweer komt en er zoolang
op los ranselt tot het zich weer overgeven kan aan de ijdele
zelf-bespiegeling der eigen rotheid (en verlorenheid), in de waan, dat
woorden en begrippen in staat zijn alle levenswaarden te vernietigen
behalve de eigene, die men buitendien voor alle zekerheid maar terstond
van een schreeuwend negatief voorteeken heeft voorzien, opdat vooral
de lompe burgerman niet toch nog per ongeluk de gordijnen vaneen
schuiven zou en de nieuw-zakelijke held in zijn persoonlijk,
37
aller-fatsoenlijkst hemmetje zou zien staan!
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Zelfs Dirk Coster, die nota bene in zijn tijdschrift De Stem de eerste drie hoofdstukken
van de roman had vóórgepubliceerd, ontzag zich niet het boek en de auteur in zijn
correspondentie met de criticus W.L.M.E. van Leeuwen - een vriend van Ter Braak,
38
die de ‘boodschap’ van Coster natuurlijk meteen weer doorspeelde - tot op het bot
te kraken:
Ik voel de figuur van Ter Braak zo heel anders. Hij is m.i. goed begonnen,
maar daarna, door wonderlijke en zich nu steeds meer openbarende
karakterzwakten, steeds meer in de war geraakt [...]. Hij is een man die
aan de ene helft rot-rijp is, aan de andere kant hardgroen onrijp. En dat
Hampton Court, wat een boek is dat! Het zou een verschrikkelijk boek
zijn, als 't niet zo onnozel was. Die Van Haaften, als Geist der stets
verneint, omdat hij op iemands... ouders durft schelden. Dat noemt Ter
Braak een geestelijke heldendaad! [...] Dit zou demonisch kunnen zijn, 't
is echter alleen onnozel, 16-jarig. Precies op die leeftijd heeft men
dergelijke heldhaftigheden en verachtingen. Het hele boek is trouwens
39
het ziekteproces van een wonderlijk-verachterde puberteit.
Deze oordelen mogen model staan voor een hele stroom van reacties, die het
nihilistische, puberale, blasfemische karakter van het boek beklemtoonden. De
kritiek was nog niet eens zozeer ontzet, alswel verveeld. Maar in die pose van
verveeldheid zag men voorbij aan het drama dat zich in het boek afspeelt: de
aanpassing van de door een schok van dichterlijkheid getroffen burger aan de
normaliteit. Hoe verzoen je je met je eigen afwijking? Door je passend te gedragen:
De menschen zullen niets meer aan mij merken, zoo gewoon zal mijn
ongewoonheid zijn.

Hampton Court beschrijft de mimicry-mentaliteit die de Nederlandse burger - Ter
Braak incluis - in het begin van de jaren dertig ontwikkelde om de crisiservaringen
van de Eerste Wereldoorlog en de jaren twintig te boven te komen, in een wereld
die bovendien om die aanpassing vroeg. Wie niet meedeed in een tijd van
toenemende efficiency, mechanisatie en massificatie, viel uit de boot. Het was de
aanpassing aan de wetten van een maatschappij die de wankele stappen zette van
een ouderwets liberaal kapitalisme via de crisis van 1929 naar het gerationa-
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liseerde massakapitalisme van de jaren dertig. Van idealisme via nihilisme naar
realisme: daar kwam de ‘verschuiving’ waarover het boek handelt, op neer. Maar
in de kritiek had men merkwaardigerwijs louter oog voor de nihilistische aspecten
van het boek. Menno ter Afbraak! Alsof men niet wilde zien dat Andreas Laan in
feite een Elckerlijc van de jaren dertig was. De afweer die uit de vele reacties op
Hampton Court spreekt, kan te maken hebben met de onwil van de cultuurdragers
van die tijd om het drama van deze Elckerlijc te onderkennen.
Ook Du Perron bagatelliseerde de roman, maar hij deed dat omdat hij de oplossing
van Andreas Laan om zijn ongewoonheid onmerkbaar te laten zijn, niet voor zijn
rekening wilde nemen. Du Perron was er de man niet naar zich achter een masker
van gewoonheid te verstoppen. Wanhoop moet moedig zijn en niet vervliegen in
kinderversjes, zoals strikt genomen in Hampton Court gebeurt. Toch was de door
Ter Braak geschetste aanpassing aan de veranderde maatschappij de tactiek van
de meeste liberale intellectuelen en kunstenaars in het Nederland van de jaren
dertig. Na de schokervaring van de Eerste Wereldoorlog voelden zij zich losgerukt
uit het sociale verband. Elke mogelijkheid tot idealisme, alle hogere doelen leken
weggevallen. De vrijzinnige literatoren trokken zich terug op wat wel genoemd zijn
40
de ‘forten’ individualiteit en autonomie. Hoog in hun vaandel schreven zij nu de
idealen van authenticiteit en vitalisme - het ‘grootsch en meeslepend wil ik leven!’
41
van Marsman, dat hij op de valreep van de jaren twintig dichtte. De dichter Nijhoff
had zelfs het ideaal te komen tot ‘een emotioneel cryptogram met oneindige
aanduidingen’. De innerlijke onzekerheid van dergelijke idealen bracht echter voor
veel intellectuelen en kunstenaars in deze periode, waar het tenminste hun
levensideaal en hun positie in de maatschappij betrof, een te groot en
onverantwoordelijk risico met zich mee.
Het startpunt was geweest dat de persoonlijkheid, het eigen leven, het grootste
en ware kunstwerk zou moeten worden. Dit was ook een van de leidende gedachten
achter het toen bloeiende genre van de vie romancée. Maar de vrijheid en de mentale
energie die dit streven vereiste, betekenden doorgaans een te zware belasting. De
onthechting van de maatschappij en haar idolen, het ideaal van de ‘enorm-vergrote
en altijd enigszins buiten deze wereld verlengde persoonlijkheid’ - wederom Nijhoff
-, bleef een illusie, aanvankelijk een mooie, later een kwellende. In de films van
Charlie Chaplin ontdekte men de belachelijke kanten
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van de verdriet- en wanhoopcultus die de jaren twintig nog had beheerst, zoals blijkt
uit Constant van Wessems monografie uit 1927 over Charlie:
Terwijl wij verdrietig zitten te kijken omdat wij het kraantje hebben
opengedraaid, staat Chaplin met zijn ernstige gezicht op en draait lakoniek
het kraantje weer dicht: ‘C'est simple comme bonjour’. En wij lachen
onszelf uit: was het zo eenvoudig? De Nieuwe-Zakelijkheidsmoraal die hieruit gedestilleerd kon worden luidde: niet
verdrietig zijn, ook al heb je verdriet; niet ongelukkig zijn, ook al heb je ongelukkig
lief. Was dat geen ongevoeligheid? Neen, demonstreerde de filmkomiek: je moet
alleen nooit op de stoel van je gevoelens zitten. Wat men óók van Chaplin had
geleerd was de sociale drijfveer in zijn kunst, die als een morele steun tot optimisme
werkte. De vernieuwing kon dus toch uit Amerika komen, ook al was Chaplin een
Europees Amerikaan - voorteken van een algehele herwaardering van het land van
de Stars and Stripes, waaraan zelfs Ter Braak, de antiamerikanist bij uitstek, in de
jaren dertig niet zou ontkomen.
Chaplin geeft een schop tegen het achterste van het monster, dat ons
maar zou doodknijpen als wij het niet van tijd tot tijd in een kalkbak lieten
42
vallen: de troep individuen, geheten de menselijke samenleving.
De vrijheid in een wereld waarmee je je niet wilt identificeren, was gebleken een
vrijheid van niets te zijn. De verzuiling in Nederland bracht met zich mee dat men
de andere sociale groepen nauwelijks leerde kennen en vanzelf geïsoleerd raakte.
De zogenaamd ‘zwevende’ intellectuelen dreigden zelf ook weer een zuil te vormen.
Sommigen probeerden de onzekerheid en de angst te cultiveren omdat, zoals Ter
Braak eens stelde, toch niets er meer toe doet. Zijn Rotterdamse vriend, de schrijver
Jo Otten, ontwikkelde het concept van de dynamische, mobiel-moderne mens, die
in staat moet zijn in het leven te ‘kamperen’ en die moet kunnen breken met alle
conventies en gewoonten. Deze mobiliteit moest veroverd worden op een permanent
gevoel van levensangst.
De Nederlandse maatschappij leek tijdens het interbellum wel veel
bewegingsvrijheid te geven, maar bood slechts beperkte gelegenheid
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deze uit te buiten. Toen in de gay twenties de damesmode tot net onder de knieën
was gekomen, werd dat in brede kring gevoeld alsof het einde van de beschaving
nabij was. Het dansvermaak - met als onbetwiste kraker ‘O Zwarte Zigeuner’ - werd
als een ‘naaste gelegenheid tot zonde’ aan banden gelegd middels een streng
43
vergunningenstelsel. De vrije filmcultuur werd gereglementeerd door middel van
censuur, keuringen en zelfs verbod tot vertoning, zoals in het geval van de Sovjetfilm
De moeder. De cultuur verschanste zich in vriendenclubs, liga's, bladen, verenigingen
en wat dies meer zij. De infrastructuur was niet van dien aard dat de geest van het
avant-gardisme in Nederland werkelijk tot ontplooiing kon komen. De grimmig
verzuilde sfeer in het interbellum kenmerkte zich door felle ideologische
tegenstellingen, die op politiek vlak hun vertaling vonden in een ‘koehandel van de
44
elites achter de façade van een immobiel en immobiliserend parlement’.
De cultuurdragers reageerden veelal met heftige scepsis en cultuurkritiek. Wat
er na 1918 was gekomen, zagen zij als de verrijzenis van de massamaatschappij
in al haar naaktheid. Maar de vlucht in elitarisme werkte na de economische crisis
van 1929 niet meer. Sedert dat jaar moesten de meeste burgerlijke schrijvers zich
45
verootmoedigen tot aanpassing aan de maatschappij. Het werd voor hen een
kwestie van aanpassen in plaats van de compromisloze zelfverwerkelijking zoals
een decennium eerder het ideaal geweest was. Het optimisme en de humor van
Chaplin konden zij daarbij maar al te goed gebruiken. Steeds meer voelden zij het
verlangen - en ook de financiële noodzaak! - zich maatschappelijk te verankeren
door een vaste baan en een vaste partner te zoeken. Ter Braaks in 1930 ontwikkelde
theorie van de ‘onmerkbare ongewoonheid’ moet geheel in dat licht worden gezien.
De tendens van zijn werk verandert in deze tijd wezenlijk. In het vorige decennium
cultiveerde hij net als de vergelijkbare intellectuelen Jünger, Heidegger en Benjamin
het shock-element in de artistieke ervaring, dat toen een tegenwicht moest bieden
46
tegen het eendimensionale rationalisme dat men uit Amerika zag overwaaien. De
schrik, of in Ter Braaks woorden ‘ontsteltenis’, werd de modus van esthetische
waarneming. In de jaren dertig zocht hij echter veel minder naar schrik of ontgrenzing,
maar veeleer naar: controle. Geheel anders dan het nihilisme en de tot isolement
voerende principiële houding van de jaren twintig, werd zijn mentaliteit er nu een
van realiteitszin en opportunisme.
In de zeer geërgerde, en ook wel ergerlijke, reactie van de katholiek
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en crypto-fascist Gerard Knuvelder op Hampton Court lijkt enig zicht op deze
ontwikkeling aanwezig. Hij beschimpte de roman als ‘het armetierige gewauwel van
de meest typiese bourgeois die op dit ogenblik in Nederland rondloopt: een mannetje
47
met het reclamebord van de Dageraad op zijn veel te zwakke schoudertjes’. Het
onafhankelijke individualisme dat Ter Braak altijd had voorgestaan, bleek in een
genivelleerde en door extremismen bedreigde samenleving alleen te handhaven
48
door een tactiek van schipperen en een politiek van korte-termijndoelen. De Ter
Braak van de jaren dertig had het geloof in de ‘grote verhalen’ al een decennium
eerder verloren. Als een postmodernist avant la lettre ontwikkelde hij zich tot een
koel ideoloog van de ‘kleine verhalen’, van de onmerkbare ongewoonheid. Bovendien
had het masker van de gewoonheid voor hem één groot voordeel: dat hij zich net
als zijn grote voorbeeld Nietzsche in de verborgenheid kon toeleggen op ‘een
49
volledige, gespannen concentratie op essentieele problemen’. Maar voor het zover
kwam, had hij eerst nog een groot drama in zijn persoonlijk leven te doorstaan.
Tenslotte nog dit. Hampton Court is opgedragen ‘Aan Jacques de Thouars’. Over
deze is in het verleden geopperd dat hij een vriend zou zijn uit Ter Braaks
50
studententijd, die hem tot de figuur van Van Haaften had geïnspireerd. In
werkelijkheid was Thouars een vriend van Jo Otten, met wie deze aan de
Handelshogeschool in Rotterdam had gestudeerd. Ter Braak zal hem wellicht bij
Otten thuis of in de restaurants Caland of Atlanta tijdens een gemeenschappelijke
maaltijd hebben ontmoet. Wat hem in Thouars zo bijzonder heeft aangesproken dat
hij zijn eerste roman aan hem opdroeg, blijft wat raadselachtig. Iets vlerkerigs als
Van Haaften had hij zeker niet. Jacques de Thouars, een zoon van de directeur van
51
de stoomtram in Breskens, had eerder iets vrouwelijks. Hij was zo tenger dat hij
in de wind bijna omverwaaide. Om zijn smalle schouders en zijn zelfvertrouwen te
sterken had hij jarenlang boksles genomen. Het delicate van zijn persoonlijkheid
blééf. Hij hechtte eraan altijd tot in de puntjes gekleed te gaan en verzorgde ook
zijn lichaam uiterst precies, tot zijn mooie ranke handen aan toe. Bang om vroeg
kaal te worden, wat hij toch werd, liet hij elke dag zijn haar wassen om zoveel
mogelijk ‘pluisjes’ te behouden. Hij werd wel markies De Thouars genoemd, vanwege
zijn sterke standsbesef. De markies liet zich graag voorstaan op zijn eerbiedwaardige
52
familietraditie: ‘Toen de Oranjes nog een struikje waren, waren wij een eik’. Op
Ter Braaks verzoek of hij de
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roman aan hem mocht opdragen, reageerde Thouars met een brief die hij schreef
aan boord van het M.S. ‘Baloeran’.
Ijdelheid is een van mijn zwakheden, en ik kom er eerlijk voor uit het heel
aardig van je te vinden een boek - naar ik vertrouw een goed boek - aan
mij te zien opgedragen. Hoewel het zeer vernederend is dat de
capaciteiten van een ander noodig zijn om den naam van mijn geslacht
weer eens buiten een zeer beperkten kring te brengen. Vroeger werd zij
gedragen òf door beroemde, òf door beruchte lieden. Nu beteekent zij
53
nog slechts middelmatigheid, het ergste wat er is.
Thouars was op weg naar Nederlands-Indië, waar hij verscheidene jaren bij de
directie van de Nederlandsche Lloyd Batavia zou werken. Hij verdween voorgoed
uit het leven van Ter Braak.
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Hoofdstuk 3
Gerda Geissel, een vrouw uit het leven
Geschreven portretten van Ter Braak zijn er weinig. De criticus van dagblad Tubantia,
W.L.M.E. van Leeuwen, ontwierp er een waaraan het ‘slachtoffer’ veel plezier
1
beleefde. Wim van Leeuwen en zijn vrouw Gerda hadden Ter Braak regelmatig op
bezoek in hun huis ‘Drienerwolde’, gelegen in de Twentse bossen tussen Enschede
en Hengelo, als hij een lezing moest houden in het kader van filmcursussen voor
de Volksuniversiteit Enschede, waarvan Van Leeuwen secretaris-penningmeester
was. Ze haalden hem ook wel eens af in zijn geboortedorp, Eibergen, en bij de
hoogst aangename indruk die Van Leeuwen kreeg van het rustige doktersgezin in
het sober ingerichte dorpshuis, omringd door de ruimtelijke natuur van de Achterhoek,
kwam bij hem de vraag op: hoe kan deze man, Ter Braak, zelf zo geobsedeerd zijn
door de vlucht uit de provincie? Tot zijn verbazing merkte Van Leeuwen dat de
pennenvoerder van de Filmliga in de omgang niets had van de ‘scherp-critische,
vaak hatelijke, soms bepaald eigenwijze’ polemist die hij op papier kon zijn. Wat
hem juist trof toen hij met Ter Braak urenlang doorbracht op het grasveld onder de
oude kastanjes van Drienerwolde, was diens gevoelige en romantische kant: de
‘muziekmens’ en melancholicus, die ook over een beweeglijk lichaam en een brede
grinnik-lach beschikte. Zo scherp als hij in zijn kritieken kon zijn, zo zachtaardig was
hij in de omgang. Misschien had Ter Braak iets van het geblaseerde van de jeugd
die tijdens de oorlog 1914-1918 op de middelbare school zat en alles wist van de
verwording van aloude idealen, maar daarentegen was hij van een ernst en precisie
die de werkelijke blasé niet bezit. Ook viel het Van Leeuwen op dat de Rotterdamse
leraar, die Ter Braak sedert september 1929 was, ‘aanmerkelijk minder ervaren’
bleek ‘dan de uiterlijke flinkheid deed vermoeden’. Vooral dit laatste zinnetje sprak
het slachtoffer
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aan. Ouderdom en jeugd tegelijk zag de criticus in Ter Braaks gezicht: oud de
bovenhelft, die al doorgroefd was van rimpels, jong het benedendeel met de sierlijke
volle lippen:
...het hoge voorhoofd, verbergend een borende consequentie in denken;
de vrouwelijke onderkaak en mond, waar beurtelings weke sentimentaliteit,
dédain, laissez-aller of vervloekingen van af te lezen zijn; en tussen die
partijen de duistere ogen achter de grote brilleglazen: een wachtende
afwezigheid van emotie, die naar twee kanten echter zich kan
verbijzonderen: naar een felle waaksheid, waarbij de ogen zich verkleinen,
een waarheid-dorstige aanvalshouding, als van een jachthond, die wild
speurt; óf naar een weemoed, waarbij de pupillen zich verwijden.
De onervarenheid van deze jonge man, tegen de dertig, moet ook betrekking
hebben op seksueel gebied. Niet dat Van Leeuwen daar rechtstreeks op doelt, maar
een goed verstaander heeft aan een half woord genoeg. Welke foto men ook van
Ter Braak bekijkt, of hij zich nu in een klein gezelschap van intimi bevindt, of in een
flinke menigte (zoals op schoolfoto's), altijd hangt er een waas, niet zozeer van
eenzaamheid, als wel van afgeslotenheid, van niet gekoppeld-zijn rond zijn figuur.
Dat zal niet anders zijn als hij later getrouwd is; hij is steeds zo geïsoleerd, zo op
zichzelf staand, als een beeld tussen andere beelden, maar zelden een mens tussen
mensen. Een belangrijke uitzondering vormen de opnames die Emiel van Moerkerken
in november 1939 van Ter Braak maakte met diens zwarte Perzische kater Adriaan
en de rode Perzische poes Jaffa: met deze levende wezens toont Ter Braak duidelijk
3
een innig contact. Alleen, het zijn geen mensen.
De consequentie van Ter Braaks ‘carnavalsmoraal’ was geweest dat hij in wezen
geen enkele aanspraak meer kon laten gelden op iets of iemand, in de zin van
blijvende, ‘burgerlijke’ aard. Vroeger had hij altijd nog ergens de illusie gehad: ‘och,
ik zal op mijn eigen regel toch wel een uitzondering kunnen maken’. Maar hij moest
ontdekken dat je niet de zekerheden van andere burgers kunt aantasten zonder de
eigen burgerlijkheid mee overhoop te halen. Er waren momenten dat hij zichzelf
herkende zonder ook maar een schaduw van genade, droevig om de verloren
illusies, maar niettemin hard en koud, als met een ontleedmes. In zijn essay
Ondergang had hij het lot van de ‘late mens’, de onmaat-
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schappelijke die heeft liefgehad, maar nooit meer zal liefhebben, neergelegd in de
volgende dramatische zelfbekentenis:
Ik ben voorgoed alleen. Iedere gemeenschap die ik zal dienen, zal mij
uitstooten. Ieder wezen, dat ik zal liefhebben, zal van mij vervreemden.
Iedere gedachte, die ik zal uitspreken, zal verkeerd verstaan worden.
Iedere daad, die ik zal volbrengen, zal onevenredig zijn aan de volheid
4
der bedoeling. De diepte is de eenzaamheid...
Waarom was Ter Braak zo geobsedeerd door de vlucht uit de provincie? En
5
waarom hunkerde deze ‘gruwelijke dilettant’ in liefdeszaken aan de andere kant
zo naar de huiselijke gezelligheid van het huwelijk, terwijl hij - ook al had hij hem
nog maar fragmentarisch gelezen - moest weten wat Nietzsche eens had gezegd
over een denker die in het huwelijksbootje stapt: ‘Een getrouwde filosoof hoort in
het blijspel thuis, dat is mijn stelling’. En die ene uitzondering, Socrates, zou alleen
6
maar in het huwelijk zijn getreden om deze stelling te bewijzen. Als de dood de
grootste banaliteit is onder de mensen, en daarna de geboorte - omdat niet iedereen
geboren wordt die toch sterft -, dan is het huwelijk nog altijd een goede derde, vond
Nietzsche. En toch, constateerde hij, zijn voor deze kleine, versleten tragikomedies
jaar in jaar uit steeds weer nieuwe acteurs te vinden - en trouwens ook toeschouwers.
Dat die laatsten zich uit pure verveling nog steeds niet hebben opgehangen aan de
7
bomen, bewijst dat veel afhangt van de nieuwe acteurs en weinig van het stuk.
Acteur: Menno ter Braak. Stuk: een liefdestragedie.
Als er voor hem na de mislukte verloving met Hanneke Stolte nog van trouwen
sprake kon zijn, dan toch alleen met iemand die precies hetzelfde had beleefd als
hij. Zo'n ideale huwelijkskandidaat, schreef hij een half jaar later aan Hannekes
moeder, moest daarom iemand zijn die:
...ook precies op dezelfde manier de consequentie van de
consequentieloosheid wil trekken. Of anders de duitsche dienstbode,
waaraan je je juist zooveel gelegen kunt laten liggen, als jezelf wilt, maar
8
dat is ook niets voor mij, geloof ik.
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De merkwaardige paradox waarin hij zich begaf, namelijk dat het huwelijk de diepste
provincie is waarin je je - volgens Nietzsche - kunt begraven als denker, zag hij niet
als zodanig. Toch was de vlucht uit de provincie voor hem niet compleet als hij niet
getrouwd was. Die paradox is alleen maar als volgt te verklaren: óf Ter Braak was
provincialer en burgerlijker dan van hem gedacht wordt - en dan hijzelf veinsde -,
óf hij had het huwelijk nodig als een laatste vangnet om niet ten onder te gaan in
de vervreemding van de gemeenschap die zijn ontwikkeling voor zijn gevoel had
gekenmerkt. Waarschijnlijk zijn beide waar en als beide waar zijn, maakt dat het
volgende scenario alleen maar aannemelijker. In de mimicry-filosofie van de
‘onmerkbare ongewoonheid’ die Ter Braak aan het begin van de jaren dertig ontwierp,
was het huwelijk in feite een absolute noodzakelijkheid. Anders zou de gemeenschap
hem nog altijd kunnen stigmatiseren als een onmaatschappelijk, ‘laat’ mens, als
een vrijgezel die is ‘overgebleven’ en misschien vol afwijkingen zit. Om de
maatschappelijke rol van polemist te kunnen vervullen die hij voor zichzelf zag
weggelegd, moest hij eerst een volledig geaccepteerd en voor het oog solide
deelnemer van diezelfde maatschappij zijn. Zoals Ter Braak niet denkbaar is zonder
een driedelig kostuum, een hoed en een stok, zo is hij ook ondenkbaar als ongehuwd
burger, al is hij evenmin denkbaar als notaris te Eibergen. In Ter Braaks rolpatronen
bestond er voor een man slechts één maatschappelijke staat: de gehuwde. Wat dat
betreft, en niet alleen dat, is hij zo Nederlands burgerlijk als maar kan. Daarbij is
het ook goed te bedenken dat zijn polemische attitude jegens een bepaalde
9
Hollandse mentaliteit niet voortkwam uit haat tegen ‘Nederland’, maar uit liefde. De
polemiek was bij hem geen twist, maar levensbevestiging: bevestiging dat hij bij de
gemeenschap hoorde waartegen hij de vinger opstak. Door een levenspartner te
kiezen, bevestigt iemand deel uit te maken van een grotere gemeenschap.
Het verlangen naar een partner kwam bij Ter Braak zeker niet primair voort uit
een lichamelijk, seksueel verlangen. Het mannelijk type van de verleider wantrouwde
hij ten zeerste, aangezien die zich bijna altijd als een simulant gedraagt. De verleider
is steeds de dupe van de ‘fraaie allures’ waarachter hij zijn bronstigheid verbergt.
Zijn liefde voor de muziek, zijn politieke ambities, zijn passie voor de literatuur, het
zijn in feite niets anders dan ‘amoureuze declaraties’. Lezend in Les liaisons
dangereuses van Choderlos de Laclos hekelde hij de dogmatiek van het
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‘erotische kampspel’ in deze briefroman en hij misprees de ‘nijvere werkzaamheid
10
op erotisch gebied’ als een domheid.
Men moet wel een Fransoos zijn, om die erotische kampspelen zoo au
11
sérieux te nemen; het is bijna een ‘zesdaagsche’.
Wat Ter Braak in de cultuur van de Nieuwe Zakelijkheid irriteerde was de aanmatiging
om de vrouw als een gebruiksvoorwerp te beschouwen. De ‘typisch mannelijke
arrogantie’ die hij tegenkwam in een boek over Die Frau von Morgen. Wie wir sie
12
wünschen (Leipzig 1929), was hem een gruwel. Elke poging om in het bezit van
een vrouw te heersen beschouwde hij als vruchteloos, een
13
‘miniatuur-heerschersdom’. Wie een vrouw lief wil hebben, moet haar met rust
kunnen laten. De cultuurhistorische context is hier belangrijk. Ter Braak plaatste de
drang om te oordelen over ‘de’ vrouw in het kader van de moderne tendens het
maatschappelijk leven zoveel mogelijk te stroomlijnen en technisch te vervolmaken.
Nadat hij in de zomer van 1930 in de bierstad München aan een kiosk ongevraagd
was geconfronteerd met de bestseller van zijn landgenoot Van de Velde, Die
volkommene Ehe, haastte hij zich daartegen in De Vrije Bladen een hoogst snedige
14
tirade te publiceren. De heilsleer van Van de Velde - ‘de Krishnamurti der
paringsboodschap’ - degradeerde de geslachtsdaad volgens hem tot een soort
perfecte gymnastiekoefening. Ter Braak rekende voor dat hier sprake was van een
kolossaal misverstand. Wie de liefde wil grondvesten op een volmaaktheidsideaal,
ziet niet dat de liefde en de vrouw juist de symbolen zijn van het tegenovergestelde
daarvan: het onvolkomene.
Zoolang het hygiënische, vaatdoekachtige geluk van dit volkomen huwelijk
een begeerlijk iets schijnt, kan men er op rekenen, dat de moderne vrouw
vele moderne mannen doodongelukkig zal maken, en omgekeerd.
Dit volkomenheidsideaal, gebaseerd op de spectaculaire trapezetechniek van Van
de Velde, werkte bij Ter Braak juist averechts, want om het te typeren gebruikte hij
in het artikel twee keer het woord impotent. Een hoogst omineuze term, zoals later
zal blijken. Het erotische motief werd naar Ter Braaks oordeel in de moderne cultuur
uit den treure geëxploiteerd en had het karakter gekregen van een sportdiscipline
waarin men
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dankzij technische oefeningen kan excelleren. Rond het nieuwe inzicht dat
seksualiteit een bron van vitaliteit en karaktervorming was en dat de vrouwelijke
seksualiteit vroeg om ontdekking en bevrediging, was in het interbellum een compleet
15
nieuw cultureel systeem ontstaan. Wat Ter Braak in dit nieuwe systeem van
waarden en normen echter zo tegenstond, was het hoge mannelijke projectiegehalte:
16
‘zij maken de vrouw tot een gewijzigde man, een man met normale afwijkingen’.
Ook hekelde hij het normatieve karakter ervan:
Hervormers op sexueel gebied deden beter, hun energie, wanneer zij het
werkelijk meenen, op andere doeleinden te richten... Ieder tracht van
hoek tot hoek voor zichzelf een weg te banen. Hij mag echter zijn vreemde
17
sprongen niet als de juiste marschroute aan alle anderen opdringen.
Een kleine tien jaar later zou de Zwitsers-Franse cultuurhistoricus Denis de
Rougemont in zijn boek L'Amour et l'occident betogen dat het traditionele ideaal
van passie in de moderne maatschappij helemaal gevulgariseerd is en zich niet
meer laat verenigen met de oude, op trouw gebaseerde, notie van het huwelijk. In
romans, films en theaterstukken wordt de burgerlijke moraal telkens weer overboord
gezet en worden buitenechtelijke relaties en blinde hartstocht als verleidelijke
vruchten gepresenteerd. Dit kan echter alleen maar leiden tot straf, ongeluk en
dood. Tegenover dit ‘decadente’ verschijnsel maakte de moralist Rougemont een
principiële keus: vóór het huwelijk en contra de passie. Ter Braak was een groot
bewonderaar van dit boek en zijn moraal omtrent dit onderwerp kwam heel dicht in
18
de buurt van Rougemont. Ter Braaks ‘onervarenheid’ als volwassen man, anders
dus dan zijn uiterlijke flinkheid deed vermoeden, moet ergens te maken hebben met
zijn grote weerstand tegen de nieuwe, machistische en egoïstische
liefdesopvattingen, waar bijvoorbeeld zijn vriend Binnendijk zo'n hartstochtelijk
pleitbezorger van was. Van de weeromstuit verviel Ter Braak in een mysterieuze
liefdesopvatting die samen te vatten is in de stelling: wie zich in de liefde begeeft,
begeeft zich in het avontuur van de onvolmaaktheid. Zo'n avontuur ging Ter Braak
tegemoet toen hij in december 1930 naar Berlijn afreisde.
Eigenlijk totaal onaangekondigd was hij op zondag 21 december naar Berlijn
vertrokken om daar de kerstdagen bij de familie Geissel
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door te brengen, bij wie hij in de eerste maanden van 1927 ook al had gewoond
toen hij de Preußische Staatsbibliothek plunderde voor zijn onderzoek naar Otto de
Derde. Ter Braak en de kerst! Hij voelde zich altijd slecht op zijn gemak in de gewijde,
ja schijnheilige sfeer van die dagen, en geloof maar dat ze er in het vaderloze gezin
van de verwitwete Stabsarzt Frau Elsbeth Geissel pap van lustten. Toch spoorde
Ter Braak naar Berlijn. Waarom? De vrijgezel hield het in Eibergen niet uit, waar
zijn hele familie zich begraven had. Weg uit de provincie, óp naar Berlijn. En
misschien ook hierom. Meteen op maandag schreef hij een kaartje aan Du Perron
uit café Unter den Linden op de hoek van de Friedrichstrasse, onder een grote
lichtreclame van Citroën:
Ik zit in Berlijn ‘Barnabooth’ uit te lezen. Het is buitengewoon verwant
en net iets om onder Duitschers heimelijk te genieten, terwijl zij aan grover
dingen denken, b.v. aan een ‘Weihnachtsbescherung’. De burgers zijn
hier toch weer door hun oppervlaksverschillen met Holland ongelooflijk
19
boeiend.
Ter Braak was een meester in het ten beste geven van nationale clichés, dat blijkt
ook hier weer. Maar wat met Barnabooth? De gelijknamige hoofdpersoon van deze
fictieve autobiografie geschreven door Valery Larbaud, is een onvoorstelbaar
vermogende Zuid-Amerikaan die, in het streven een superieure staat van
onthechtheid te bereiken, alle sociale en materiële banden heeft verbroken. Niet
alleen van het politieke en sociale leven, ook van zichzelf probeert hij los te komen,
conform de gedachte dat wat je ook probeert, al onze daden nooit méér dan naar
de leegte uitgestoken armen zullen zijn.
We hebben geen greep op de gebeurtenissen en de gebeurtenissen
20
hebben geen greep op ons, wat we ook mogen denken.
Hij neemt zich voor een ‘stormloop op het Absolute’ uit te voeren. Die stormloop
vindt ironisch genoeg plaats vanuit een luxueuze salonwagen en de ‘kilometervreter’
van een vriend, waarmee de amper vierentwintigjarige Barnabooth door Europa
van land naar land en van metropool naar metropool sjeest. En ook van vrouw tot
vrouw, want het boek is ook te lezen als een verzameling van vrouwenstudies.
Barnabooth houdt van zijn belevenissen een dagboek bij dat eigenlijk een
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spiegelkabinet vol melancholische blikken is. Zijn streven een levensformule te
vinden, lost uiteindelijk op in het veelkleurige perspectief van de kosmopoliet die
overal thuis is en nergens. Als hij tot de bekentenis komt dat heel dit avontuur in
21
feite zin- en doelloos blijft, wijst zijn vriend Stéphane, een Russische prins, hem
erop dat hij misschien niet het verhevene moet zoeken, maar het gewone.
Barnabooth trouwt dan met een meisje dat eens zijn beschermelinge was en dat
hem volledige rust belooft. Zijn wens is voortaan ‘een vreedzaam, gerieflijk,
22
teruggetrokken en studieus bestaan’ te leiden. Hij neemt zich voor om met de
woorden van Walt Whitman (‘O camerado close!...’) de gewone man als zijn broeder
te aanvaarden, ook al begrijpt hij nu dat je niet naar de literatuur kunt leven, maar
alleen maar naar het leven zelf. In Europa houdt hij het voor gezien en hij vestigt
zich weer in Zuid-Amerika.
23
Barnabooth behoorde tot de lievelingsboeken van Du Perron. In die zin was het
lezen van het boek in Berlijn ook een vriendschapsverklaring aan Du Perron. Maar
waar Du Perron de individualistische en epicuristische elementen van het boek op
24
de voorgrond plaatste, de herinnering aan heel de ‘bloem van de bourgeoisie’,
daar resoneerde bij Ter Braak slechts deze boodschap: zoek niet langer het
verhevene, maar het gewone; huw het meisje dat eens je beschermelinge was en
dat je volledige rust belooft. Over het slot van het ‘dagboek’ was hij lyrisch: ‘Wat
een bevrijding, driedubbel getrouwd naar Zuid-Amerika te durven gaan’. In de
25
evolutie van Barnabooth herkende Ter Braak helemaal zichzelf.
Zo'n meisje als Larbauds held ten slotte huwde, had hij zelf in Berlijn nota bene
voor het grijpen! Gerda Geissel was, zoals bekend, na de Eerste Wereldoorlog heel
regelmatig als Kriegskind bij het doktersgezin Ter Braak in Eibergen komen logeren
om bij te sterken. Het spontane, maar ook naïeve en broze meisje, een poppetje,
zocht uit de leden van de Ter Braak-familie als favoriet juist de persoon uit die op
het eerste gezicht wellicht het meest onbereikbaar was: Menno. De knappe kop, de
lange slungel, de houterige klaas. De nerd. Maar bij het kittig blonde meisje
ontspande hij en werd vlot, grappig, uitdagend en aanrakerig, beschermer en
verleider tegelijk. En zij plakte aan hem op een manier die hij van niemand kon
26
velen, nu niet en later niet, behalve van Laelaps, de hond van het vuilnisbakkenras
die sedert 1927 zijn liefste gezelschap in Eibergen vormde.
‘Gerdel’ was elf jaar jonger dan Ter Braak. Toen zij in september 1928
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op vijftienjarige leeftijd belijdenis had gedaan en was aangenomen in de evangelische
gemeente, had Menno haar een ring gestuurd, die haar bij het uitpakken de adem
deed stokken, zo mooi en duur was hij. Maar ook had zij een beetje moeten lachen
om de pastorale toon van zijn brief, waarvoor hij zich meteen had verontschuldigd
27
omdat hij in de school elke dag ‘onzin moest prediken’. In dat jaar was het Ter
Braak voor het eerst opgevallen dat Gerda ‘langzamerhand een schoone vrouw’
28
begon te worden. In de zomer en het najaar van 1929 verbleef zij wederom langere
tijd in Nederland; zij had zelfs Menno's verloofde Hanneke in Zeist aan bed opgezocht
toen die herstelde van een blindedarmoperatie. Ter Braak had haar tijdens dat
bezoek ook als Reiseführer door Den Haag en Rotterdam rondgeleid. Op een vijftal
pasfoto's die Ter Braak van haar bewaarde, verschijnt Gerda Geissel als een niet
onknap, maar vooral frêle wezentje. Met haar 1,65 meter was zij overigens zeker
voor die tijd niet klein, maar eerder van gemiddelde lengte; Ter Braak was ruim
twintig centimeter groter. Zij heeft het haar in brede krullen tegen het ovaalvormige
hoofd geplakt, een bontkraagje om de smalle, afhangende schouders; bolle
wangetjes boven een terugwijkende kin; zware ogen die regelmatige
migraine-aanvallen verraden. Eén keer weet ze een droef-ernstig glimlachje op het
gezicht te toveren, maar steeds lijkt ze in gedachten meer bij de confiturenzaak van
haar moeder dan bij het vogeltje van de fotograaf.
Everard Bouws ontmoette haar een keer en zag onmiddellijk dat zij in het geheel
niet paste in het burgerlijk-intellectuele milieu van Ter Braak: ‘het type van een
29
winkelmeisje uit de grote stad, op zijn best een typiste’. Gerda Geissel was een
figurante op het toneel van de Großstadt, waar geen man naar omkeek die een man
van de wereld wilde zijn. Toch ontwaarde Ter Braak als hij naar haar keek tijdens
de kerst van 1930 een vrouw van klassieke schoonheid. Aan zijn ouders stuurde
hij op kerstavond vanuit Berlijn een kaartje uit het Kaiser-Friedrich-Museum met het
Portret van een jonge vrouw door Domenico Veneziano, als de vooraankondiging
van een mededeling die hij pas thuis in Eibergen zou doen: dat hij zich met Gerda
verloofd had. Het prachtige profielportret van Veneziano gaf de verheven stemming
weer waarin hij zich bevond; hij had zich als een edelman niet door banale gevoelens
laten leiden. Op de dag vóór zijn vertrek kon hij het toch niet nalaten Du Perron als
eerste van zijn voornemen op de hoogte te stellen:
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In de afgeloopen week heb ik hier zonderlinge dingen gedaan, waarvan
ik, voor iemand anders het hoort, jou even in kennis wil stellen. Op de
gewone, au fond onhandige wijze heb ik in Berlijn s o 36 weer contact
met het leven gekregen, ik bedoel op die wijze, die alleen wij theoretici
kennen. Het resultaat zal zijn, dat ik ga trouwen met een Berlijnsch meisje
van 18 jaar, die niets van het Carnaval begrijpt, laat staan van Barnabooth.
Toch geloof ik, dat ik iets ga doen, dat zin heeft, waarom weet ik niet.
Du Perron was op dit moment zo belangrijk voor hem dat hij hem in Berlijn
voortdurend stilzwijgend als een soort beschermengel had aangeroepen, waarmee
hij hem meteen als zijn meerdere in deze zaken erkende:
Ik moest bij de serie handelingen, die achtereenvolgens tot het doel
geleid hebben, voortdurend denken: hoe zou Eddy du Perron gedaan
30
hebben, welke draai zou hij in deze situatie hebben genomen.
Een duidelijke analogie met de situatie Du Perron lag nu voor het grijpen, namelijk
met het huwelijk dat Du Perron in 1928 na de onbedoelde geboorte van een zoon
had gesloten met de Brusselse Simone Sechez, een lid van de ‘bediendenstoet’ op
kasteel Gistoux. Ook Ter Braak bleef maar op de lagere sociale komaf van Gerda
Geissel hameren; ter geruststelling rapporteerde hij dat men in het ‘soort nette
achterbuurt’ waar zij woonde zoiets als een schrijftafel in huis had. Daarmee was
kennelijk aan een minimumvoorwaarde voor hem als intellectueel voldaan. De
intellectuelen-hoogmoed waarvan hij zich door middel van dit huwelijk wilde
verlossen, speelde hem nog steeds parten en was ook eigenlijk de basis van het
voorgenomen huwelijk, zodat dit nauwelijks enige kans van slagen had.
De mesalliance waartoe Du Perron zich tegen beter weten in had geforceerd met
de arme, rondgesolde Simone Sechez, was ook wel het slechtste voorbeeld dat Ter
Braak zich had kunnen kiezen. De minachting droop ervan af toen hij later over
Simone mijmerend opmerkte dat hij haar ‘in haar soort’ altijd ‘geschikt’ gevonden
had. Een tientje kon hij wel - anoniem - voor haar missen, toen Du Perron zich van
31
haar had laten scheiden en Vestdijk vanwege een depressie had moeten afhaken.
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Want Vestdijk had besloten zich over haar als een trooster van de verlatene te
32
‘ontfermen’, maar deze troost bleek slechts van korte duur. Een en ander maakt
deel uit van een dienstbodencomplex, dat zoveel inhoudt dat een man zich van
intellectuele zelfhaat en vermeende marginalisering ‘bevrijdt’ door een liaison met
een sociaal ondergeschikte partner, wier inferioriteit hij enerzijds voortdurend blijft
benadrukken, maar die hij anderzijds geneigd is tot in het onherkenbare te idealiseren
- Gerda Geissel als Renaissanceprinses. De mannelijke partner gaat bewust beneden
zijn niveau zitten en vindt door middel van een seksuele band met een ‘gewone’
vrouw weer aansluiting met het ‘aardse’ leven. Pas deze ideologische rechtvaardiging
neemt het taboe op de seksualiteit weg en maakt haar spannend en vruchtbaar.
Met de dienstbodentheorie wordt de concessie van beneden-je-niveau-huwen ook
functioneel gemaakt en daarmee als het ware geneutraliseerd.
S. Vestdijk heeft dit dienstbodencomplex creatief ontwikkeld in zijn Else Böhler
uit 1934 en zou het ook in latere romans zoals De dokter en het lichte meisje
33
exploiteren. In Else Böhler raakt een rechtenstudent verslingerd aan een Duits
dienstmeisje; hij achtervolgt haar naar Duitsland waar zij in een nationaal-socialistisch
milieu terecht is gekomen; uit jaloezie pleegt hij een moord op zijn vermeende rivaal,
de impresario Steinmann, en krijgt hiervoor de doodstraf. Na het verschijnen van
deze roman schijnt Ter Braak de auteur een en ander te hebben toevertrouwd over
zijn geschiedenis met Gerda Geissel. Aangemoedigd door deze belangstelling en
enthousiast door ‘een erotische “Duplizität der Falle” in de boezem van Forum’, was
Vestdijk ‘zo dom en plomp’ losweg aan Ter Braak te vragen of deze in zijn ‘bloeiende
jaren’ óók wel eens een meisje in de Kalverstraat en omgeving had aangesproken.
Hij bevroor. Hij zei geen stom woord meer. Zwijgend wandelden wij naast
elkaar voort, en ik verwenste alle meisjes, die ik ooit had aangesproken
34
waar dan ook.
Een duidelijke aanwijzing dat het ‘Else Böhler-effect’ bij Ter Braak niet had
gefunctioneerd!
Amper terug in Eibergen maakte Ter Braak het nieuws van zijn verloving
wereldkundig. Het fatalistische karakter van de hele onderneming spreekt uit de
regels die hij schreef aan de vrouw uit Eindhoven, met wie hij in het vroege voorjaar
van 1929 een korte romantische geschiedenis had beleefd:
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Ik kom zoo juist uit Berlijn terug, vanwaar ik een a.s. vrouw heb
meegebracht, waarmee ik in April ga trouwen. 18 jaar, begrijpt niets van
35
het Carnaval, toch waag ik het. God zegen de greep!
Geen wonder dat deze moeder van inmiddels vier kinderen, die zelf blij was dat
ze haar huwelijk tussen de klippen door had weten te loodsen, zeker na dat laatste
zinnetje wat afwachtend reageerde:
Ik moet het wel gelooven dat je gaat trouwen. Je begrijpt dat ik benieuwd
naar haar ben. Misschien ben ik wel ineens overtuigd als ik haar zie. Wat
hoop ik dat je ook de heel aparte verteederingen zult ervaren die kinderen
36
in je leven kunnen brengen.
Allerlei mensen om hem heen maakten zich zorgen over zijn mésalliance. Ter
Braak weigerde echter nog langer voor een ‘doorgefourneerd intellectualist’ en
‘strooien zemelaar’ te worden versleten. Al die mensen kenden hem maar half,
meende hij, en vergaten: ‘dat ik toch niets anders wil zijn dan een candidaat voor
het eenvoudige’.
Hoe vaak moest hij hen dan niet inprenten ‘dat ik van dat meisje houd, en daarmee
37
uit’? Wie hem wel de zegen gaf was Elisabeth de Roos, zij het om een heel speciale
reden:
Ik dank God dat je je naar het buitenland hebt gericht! Zulke hollandsch
zwaar op de handsche menschen als wij tenslotte toch zijn, sterven als
38
we ons niet aan het buitenlandsch avontuur overgeven.
Du Perron gaf hem mee dat hij vooral op dit ene moest vertrouwen, op wat hij op
zijn straatfilosfisch Frans noemde la question de l'épiderme: ‘het al of niet
39
accordeeren van jouw en haar huid’. Waarmee hij natuurlijk ook bedoelde of het
in bed wel of niet met haar klikte, en waarmee hij tegelijkertijd natuurlijk stiekem
informeerde of het al gebeurd was. Ter Braaks antwoord lijkt bevestigend, lijkt, want
over het centrale punt kan hij alleen maar een vermoeden uitspreken:
Je opmerkingen over mijn a.s. huwelijk zijn ongetwijfeld volkomen juist
[Du Perron had gesuggereerd dat hij zich aangetrokken voelde ‘tot de
“eenvoud van het volk” - in het vrouwelijke althans’], in het
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bijzonder die over de epidermis. Ik geloof trouwens, dat dit in orde is.

Hij geloofde het. Kon nog niet ja of neen zeggen, wat niet anders kan betekenen
dan dat het nog niet was gebeurd. In dezelfde brief aan Du Perron sprak hij zijn
verbazing erover uit geen angst te hebben voor die binding, ‘terwijl ik toch een paar
jaar geleden alle ellende daarvan aan den lijve heb ondervonden?’ Wat Ter Braak
hier bedoelt blijft onduidelijk. In de annotatie bij de Briefwisseling staat: ‘verwijzing
naar Ter Braak's eerste verloving’. Maar Ter Braaks relatie met Ine Sjoukes, met
wie hij trouwens niet echt verloofd was, was al in 1925 ten einde gekomen; dat zijn
geen ‘paar jaar geleden’. Kan hij de verloving met Hanneke Stolte hebben bedoeld?
Die was pas in april 1930 verbroken en zeer tot zijn spijt door haar! Tussen 1925
en 1929 is Ter Braak zeker niet verloofd geweest. Tegenover Du Perron moet hij
een beetje toneel hebben gespeeld: hij haalde de tamelijk luchtige affaire met de
katholieke Ine helemaal naar voren en draaide het recente drama met Hanneke,
waarvan hij Du Perron onkundig liet, compleet weg. Zoals hij trouwens tegenover
zijn nieuwe vriend in Brussel ook zijn liefdesgevoelens voor de oudere Jo
Planten-Koch geheel en al verzweeg. Hoe noemde hij haar: ‘de (inderdaad typisch
hollandsche), onbevooroordeeldste vrouw, die ik ken’. God, wat zou hij hebben
gewild dat zij wat minder onbevooroordeeld was geweest, althans naar hem toe!
‘Wij kennen elkaar lang en op een bepaalde “eeuwige” manier’ had hij over Jo aan
Du Perron geschreven, waarmee hij, hoe verheven dit ook klonk, de spijt wegwiste
over de bepaalde ‘tijdelijke’ manier waaraan hun verhouding ondanks zijn aandringen
41
nooit toegekomen was.
Ter Braak dacht niet dat Du Perron zich over zijn vrouw zou verwonderen. Hij
beschreef haar als spontaan en zonder omwegen reagerend, dus volledig
tegengesteld aan hemzelf. Of dit uitstekend voor hem was of juist dodelijk, moest
maar worden afgewacht. Ook hier weer: het was een experiment, een gok. Omdat
hij Gerda Geissel reeds had leren kennen als kind van zeven jaar én vanwege het
leeftijdsverschil kwam hij, die anders niets met het ‘Freudisme’ op had, met een
‘misschien nog zeer interessante’ theorie op de proppen: dat Gerda in Freudiaanse
zin de vervulling van een jeugd-imago was. Maar Ter Braak had zijn Freud (nog)
niet goed gelezen; de term ‘imago’ komt bij de Weense psychoanalyticus nauwelijks
voor en is een uitvinding van diens discipel C.G.
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Jung, die hem weer uit de romanwereld had. Wat Ter Braak precies met deze term
bedoelde blijft derhalve onduidelijk, temeer daar hijzelf zeventien jaar oud was toen
hij Gerda voor het eerst ontmoette. Op die leeftijd kan je moeilijk nog ‘jeugd-imago's’
ontwikkelen. Of bedoelde Ter Braak dat het Gerda's jeugd-imago was dat met een
huwelijk in vervulling zou gaan? Zeer waarschijnlijk. Maar dan nog blijft Ter Braak
hier het narcistische honk bezetten, want hij is het die zich hier als de jeugdheld
van Gerda Geissel in de schijnwerper plaatst. Hoe zou haar geïdealiseerde, in de
jeugd gevormde beeld van de geliefde, die volgens Ter Braaks interpretatie hijzelf
was, er hebben uitgezien? Het blijft een vraagteken. Overigens zou Ter Braak haar
spoedig hierna niet meer zulke hoge projecties toeschrijven en verdacht hij Gerda
Geissel ervan dat haar enige wens was geweest middels een huwelijk Frau Doktor
te worden: louter de vervulling van het verlangen sociaal zo hoog mogelijk te
klauteren. Toen hij in dezelfde brief aan Du Perron meegaf dat er bij hem ‘natuurlijk
ook eenige heilsleger-gevoelens’ jegens Gerda voorkwamen, ontwikkelde Ter Braak
ten slotte een soort zelfopofferings-strategie die hij in een ander schrijven als volgt
uiteenzette:
Het is voor mijn soort menschen moeilijk het geluk als iets
begeerenswaardigs te aanvaarden, het is misschien mogelijk, het juist
daarom aan anderen, die er wel een sterke behoefte aan hebben, te
43
geven.
Dacht Ter Braak werkelijk dat hij een huwelijk op deze verhoudingsbasis - zij de
gelukzoekende, hij de gelukschenker - tot de dood zou kunnen volhouden?
Zijn negenentwintigste verjaardag op 26 januari liet Ter Braak zoals andere dagen
passeren, 's Avonds had hij in Den Haag Bep de Roos getroffen, die zelf een
44
‘lijdensgeschiedenis’ doormaakte met haar proefschrift over Jacques Rivière, en
had met haar ouderwets in café Regina zitten te praten. Intussen liet Gerda Geissel,
nadat zij eind december voor slechts enkele dagen met Menno uit Berlijn was
meegekomen, zich om allerlei redenen wekenlang niet meer in Nederland zien.
Vrijwel meteen na zijn verjaardag kreeg Ter Braak een flinke griep te pakken. De
spanning in zijn etagewoning aan de Beukelsdijk 143b te Rotterdam liep flink op
omdat zijn zuster Truida, die er vlijtig voor hoorde te zorgen dat er eten op tafel
kwam en dat de boel spie en span was, zich door het
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komende huwelijk van Ter Braak met Gerda Geissel opzij gezet voelde. Nu Gerda
45
de teugels van haar zou overnemen, werd zij geacht naar ‘een andere mogelijkheid’
46
om te zien. De zelfmoordplannen waarmee zij omstandig dreigde lieten haar broer
vooralsnog koud. Maar voor Du Perron was dat nu juist het uitgelezen moment om
driftig met haar te gaan flirten toen hij in februari in Rotterdam op bezoek was - en
hij bij Ter Braak trouwens ook Marsman ontmoette, die hij als mens ‘oneindig
47
aardiger’ vond dan ‘als dictator op papier’. Du Perron kende in die tijd nogal wat
private sores; zijn moeder snelde met haar gezondheid van crisis naar crisis en
deed te pas en te onpas een beroep op hem, en bovendien was zijn eigen huwelijk
met Simone Sechez een bezoeking. Daarom schreef hij, flemerig als hij soms ook
kon zijn, aan Truida: ‘Ik had, in deze dagen juist, een lief en helder gezicht noodig,
in mijn buurt; ik ben zoo vrij geweest om van jouw beeld gebruik te maken. M.a.w.
48
ik heb veel aan je gedacht’. Méér passie dan dit wist hij echter niet voor Ter Braaks
jongste zuster op te brengen; bovendien moest Truida alle zeilen bijzetten om Menno
heelhuids door de verloving met Gerda Geissel heen te krijgen. Het was een
voortdurende verwarring.
Op zaterdag 14 februari hing Ter Braak aan het Rotterdamse stadhuis ‘in den
49
wind der onopgemerkte publiciteit’: Gerda Geissel en hij waren nu ondertrouwd,
althans voor Nederland; het huwelijk zelf zou in Berlijn plaatsvinden. Oorspronkelijk
zou de aanstaande bruid op 28 februari in Rotterdam verschijnen, de dag van Ter
Braaks salaris-inning zoals hij memoreerde - hij ging dan consequent iets leuks
doen: naar de film of zoiets -, maar nu moest hij die dag alleen doorbrengen. Want
Gerda was nog steeds verhinderd; wel had zij inmiddels haar betrekking in een
warenhuis te Berlijn opgezegd, want na hun huwelijk zou zij immers in Rotterdam
komen wonen. Toen zij ruim een week later wel kwam opdagen, lag Ter Braak weer
in bed met griep. Du Perron hoopte dat Gerda hem de griep zou wègkussen: het
pakte echter anders uit. Menno had de champagne voor zijn aanstaande klaargezet,
maar toen hij met haar de Beukeldijkse trappen naar vier hoog opklom,
beantwoordden zijn gedachten niet meer het lachende gezicht dat zij vanaf het
moment van aankomst onophoudelijk getrokken had, maar alleen nog maar één
50
stel woorden: Het Laatste Oordeel. Zijn handen die haar probeerden te liefkozen,
waren van hout. Het zal wel overgaan, dacht hij bij zichzelf. Gerda liep langs zijn
boekenkasten. Met een mengeling van bewondering en spot prees zij Menno's
knapheid. Had hij al die boeken

Léon Hanssen, Sterven als een polemist: Menno ter Braak 1930-1940

60
ook stuk voor stuk gelezen? Hij vond nog de humor om te antwoorden ja, twee keer.
Zij nam een duur exemplaar in handen, bladerde erin en zette het verkeerd om terug
in de kast. Hij probeerde het niet te zien. maar het sneed door zijn ziel, want van al
wat hij had, was alleen zijn boekenbezit zijn eigen vormgeving; aan andere
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bezittingen dan aan zijn boeken hing hij niet. Gerda zette letterlijk zijn wereld op
de kop. Een afschuwelijke, klamme angst trok langzaam over zijn rug naar boven.
Alles aan hem werd dood, behalve de zwarte angst, die heen en weer golfde, heen
en weer. Zijn blik rustte dood op haar hals. Plagend trok zij, om de spanning te
breken, zijn das uit het vest.
Met een maximale krachtsinspanning probeerde hij zijn twijfel uit te bannen. Hij
dacht aan hongersnoden, werkstakingen, oorlogen, allemaal ergere dingen dan wat
hij nu aan de hand had. Waarom zo lang tobben? Zij kochten verlovingsringen,
zochten meubels uit ter aanvulling van zijn vrijgezelleninrichting - het donker
mahoniehout waar zij voor viel, won het van de staalmeubels die zijn voorkeur
hadden, maar die zij net iets voor een operatiekamer vond. Uit roekeloosheid liet
hij het allemaal gebeuren:
Je wilde een vrouw zonder cultureele aanstellerij, een vrouw die niets
anders dan vrouw voor je zou zijn; welnu, je hebt haar, en ze doet ook
niets anders dan wat je van haar hebt verwacht.
Was dit nu de laatste stap naar het ‘gewone menselijke leven’ waarnaar hij altijd
had verlangd? Toen hij op school had aangekondigd dat hij binnen vier maanden
getrouwd zou zijn, had een ‘halve gare’ gevraagd of dat allemaal niet erg gehaast
was. ‘Dan moet u oppassen, dat u ook niet in vier maanden gescheiden bent!’ Hij
huiverde. Hoe moest dit aflopen? Hij wilde niets liever dan alleen zijn.
Op 9 maart moest hij een lezing houden voor de Haagse ‘Sociëteit voor Cultureele
Samenwerking’. Als onderwerp had hij gekozen: ‘Geschiedenis als Wetenschap en
als Fabel’. Op een aantal velletjes zette hij helder en strak de punten van zijn betoog
op een rij. Allemaal schitterende cerebrale formules. Maar tegelijk realiseerde hij
zich dat het leven niet door formules is op te lossen. Dat is alleen maar mogelijk
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door er een fabel van te maken. Maar de situatie waarin hij nu zelf zat was praktisch
een absolute realiteit: het Laatste Oordeel. Alles viel in scherven. Welk middel hij
ook aangreep, zelfs met sterke drank, die hij nor-
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maliter nooit aanraakte, hij hervond zijn kalmte niet. Hij werd geteisterd door angst.
Op 11 maart barstte de bom. Ter Braak nam de benen en vond een gewillig oor bij
Everard Bouws aan de Witte de Withstraat 13. Urenlang sprak hij met hem over wat
met Gerda te doen. Aan de hand van Ter Braaks eigen theorie over het ‘carnaval
der minnaars’ toonde Bouws hem dat de verbintenis met Gerda Geissel gedoemd
was te mislukken. Het is de tragedie van de mens dat hij zijn liefdescreatie per se
wil vastleggen in een burgerlijke vorm. Wat hij overhoudt is alleen maar steen, ‘hoe
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tyrannieker de vastlegging, hoe killer de steen’. Uit dankbaarheid voor deze
demonstratie, waarvoor hijzelf de theorie had aangedragen, schreef Ter Braak een
opdracht in diens exemplaar van Het carnaval der burgers:
Voor Everard Bouws
in hartelijke vriendschap
op 11 Maart 1931, toen het
Carnaval der Minnaars
werkelijk in vervulling ging.
54
Menno.
Met het inzicht van de Witte de Withstraat was Ter Braak naar huis getogen. Zij
móest het begrijpen. Maar zij begreep het niet. Hij had toch tegen haar gezegd dat
hij van haar hield? Dat kon toch niet ineens veranderd zijn? Hij zou er toch niet om
gelogen hebben? Waarom schopte hij haar nu weg nadat hij haar eerst gevraagd
had? Nu moest hij ook waarmaken wat hij beloofd had. Hij zou haar anders
ongelukkig maken; neen, zij zou het niet overleven. Ten einde raad bleef hij roerloos
zitten. Zijn waarheid was strijdig met haar levenskansen. Gerda huilde niet meer en
zag hem alleen maar met grote ogen aan. Hij zwichtte.
De volgende dag had hij 's middags met Marsman afgesproken. Waarom,
waarvoor? Al zijn vrienden en vertrouwelingen liep hij deze dagen af om raad en
steun, 's Avonds ging iets anders in vervulling: Ter Braak tekende aan de Wijnhaven
113 te Rotterdam zijn eerste feestelijke contract met uitgeverij Nijgh & van Ditmar,
die voortaan al zijn boeken op de markt zou brengen. De schrijver Ter Braak
glorieerde waar de mens Ter Braak de ineenstorting nabij was. Op vrijdag de
dertiende kon hij nog steeds niet ‘objectief’ schrijven over de ‘ellendige dagen’ die
achter de rug lagen. In de gepubliceerde Briefwisseling met
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Du Perron zijn destijds om redenen van discretie passages als de volgende
weggelaten:
Bouws zal je alles wel vertellen, hij heeft de heele geschiedenis
meegemaakt. Waar het op neerkomt is, dat de ‘list der natuur’ mij ook te
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pakken heeft gehad en dat ik vi coactus trouwen ga. Voilà, er zit niet
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anders meer op. Zoodra ik weer de oude ben, schrijf ik je heel uitvoerig.
Inderdaad, Bouws vertelde alles. Aldus volledig op de hoogte gebracht van de
situatie, haastte Du Perron zich via Truida zijn visie op een en ander te geven, want
de inzichten van Bouws in dergelijke gevallen achtte hij ‘vanzelfsprekend weinig
betrouwbaar’:
Het is pijnlijk dat de practische kant al zoover gevorderd is, maar tòch:
is er geen oplossing te vinden, om dit huwelijk niet te laten doorgaan?
(Je ziet dat ik er verre van af ben om zooiets als een ‘zakelijke zaak’ te
kunnen beschouwen.) De ellende nù, bij een mislukking, weegt niet op
tegen de ellende later, als de mislukking wschl. met nog wat meer klem
moet worden geconstateerd.
Om een huwelijk meteen maar met ‘een complete ontgoocheling vooraf’ te starten,
leek hem een experiment van een zeldzaamheid waar Ter Braak zich maar niet aan
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moest wagen. Een kleine week later was Ter Braak eindelijk in staat zichzelf
voldoende als een ander te zien, om over de gebeurtenissen te kunnen ‘verhandelen’:
Het is misschien vrij eenvoudig: ik had nog een rest van
huwelijkssentimentaliteit bewaard; dit stofnest, aangekweekt door de
opvoeding en theoretisch al lang verloochend, heeft zich nog even
gedemonstreerd. Het moet een allerzonderlijkst complex van gevoelens
geweest zijn, maar het is nu radicaal weg. Het was jammer, dat Gerda
er het slachtoffer van moest worden, maar ik kan niet anders zeggen dan
dat zij zich kranig gehouden heeft. In plaats van mij te verdenken van de
gewone vrouwelijke verdenkenissen, heeft zij getracht, mij met rust te
laten: de eenige mogelijkheid voor mij, om het stofnest op te ruimen. Ik
meende, nadat ik met mezelf in het reine was gekomen, dat ik nu maar
als een desperado moest
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trouwen, omdat ik Gerda niet ‘voor haar examen gezakt’ naar Berlijn terug
kon sturen. Maar merkwaardigerwijze ontdekte ik, toen ik haar na een
paar dagen in Eibergen weer ontmoette, dat ik ondanks alles van haar
hield, nu op een andere manier, maar in ieder geval zoo, dat het
desperado-gevoel van ‘het bewustongelukkige huwelijk’ verdween. Ook
nu maak ik mezelf niets wijs; ik zou mijn vrijheid boven alles gesteld
hebben, als ik loyaal terug had gekund. Dat is mijn cardinale fout geweest
in Berlijn: dat ik mijn vrijheid onderschat heb, niet mijn gevoel voor Gerda
overschat. Dat moest zich wreken; ik hoop, dat de reactie voldoende
geweest is voorloopig. Maar nu ik ‘fatsoenshalve’ niet meer terugkan, nu
geloof ik, dat ik in Gerda geen verkeerde vrouw heb. Zij heeft zich
tenminste buitengewoon aangepast en ingezien, dat het van mij geen
kinderspel was. Zij zal mij mijn vrijheid laten, voorzoover dat mogelijk is.
Zijn reactie had het karakter van een ‘koortsaanval’ gedragen; er zat iets
lichamelijks onafwendbaars in en hij voelde de ‘ziekte’ ook ‘verlopen’, geleidelijk
van zich afvallen en geheel verdwijnen. ‘Ziedaar de superieure Geestvan Hegel,
aan particuliere bacillen onderhevig als een darm of een bloedvat!’ Hij ging nu
definitief op 9 april in Berlijn trouwen. Als hij misschien geen echte Ehemann was,
dan in elk geval wel een Ehrenmann.
Wat het resultaat is, weet ik zelf net zoo min als wie ook, maar ik kan in
geen geval terug; de verantwoordelijkheid voor de economische kant van
de zaak speelt ook een rol. En als ik me afvraag, of ik terug zou willen,
zou ik geen gedecideerd antwoord kunnen geven. Dat kan ik pas geven,
als ik eenmaal vastzit, als de natuur haar overwinning volledig gevierd
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heeft. Veel meer dan planten zijn wij toch eigenlijk niet.
Vanaf dat moment kon hij de natuur haar gang laten gaan, want Gerda Geissel zou
weer voor enige tijd bij hem komen, waarbij overigens Truida een oogje in het zeil
hield. Van alle kanten had hij welgemeende adviezen gekregen; Du Perron had
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hem een vriendenbrief gestuurd die hem als ‘bron van weldadigheid’ geweldig had
‘opgekalefaterd’. Maar aan de crux van dat schrijven, namelijk dat niets ‘zoo fnuikend,
zoo
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meedoogenloos bindend’ is als ‘de familie’ en dat hij dat grapje niet over moest
doen met een vrouw die niet de vrouw is, daaraan ging Ter Braak schielijk voorbij.
Het typische van zo'n tijdperk als dit, dacht hij, is ‘dat de beslissing over het kernfeit
een gok blijft’:

Ik weet het niet. Ik weet absoluut niet, wat ik eigenlijk ga doen. Gerda
was nu een week hier, en ik weet minder dan de vorige week. Op één
dag varieerde mijn geestelijke temperatuur tusschen nulen... neen, niet
kookpunt, dat is te veel gezegd, maar toch, ik houd van haar. De
hoofdzaak, of liever het hoofdprobleem, is echter, dat zij van mij houdt,
en daarvoor veel zal kunnen verdragen, dat zij van den eersten den besten
minnaar zou afwijzen. Dat maakt voor mij alles veel gecompliceerder,
ook, omdat er geen enkele indice voor mij is naar een bepaalde kant. De
‘bête, rijke, dikke illusie’ is er niet, god beware me, maar er is ook geen
aanleiding, om direct tot liquidatie over te gaan, waar de andere partij
zooveel heeft opgeofferd voor de ‘zaak’. Alleen een uitgesproken afkeer
zou mij een besluit in negatieve richting kunnen ingeven.
Dus, bij gebrek aan levensernst en tevergeefs pogende, afstand te nemen,
staak ik mijn nutteloos verzet tegen de onbegrijpelijkheid van het leven.
Zonderling eigenlijk, dat het eenige, wat mij in dezen duidelijk is, een soort
verantwoordelijkheidsgevoel is, waarvan de oorsprong mij volkomen
raadselachtig blijft. Dat zal in dit huwelijk nu wel opgelost worden. Eén
ding is zeker: van mijn werk zal deze vrouw mij niet afhouden, ze is niet
sentimenteel, hoewel gevoelig, en ziet goed in, dat ik een rarigheid naar
60
dien kant heb.
Twee dagen later, op 28 maart, bleek dat de geestelijke temperatuur toch tot het
kookpunt was gestegen: ‘Ik heb het met Gerda vandaag doorgehakt. Het kan niet.
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Later meer, ik kan de consequenties nog niet overzien’. Via Eibergen vertrok Gerda
Geissel naar huis; Truida zette haar, helemaal van streek, in Oldenzaal op de trein.
Verscheidene mensen bracht Ter Braak op de hoogte van zijn besluit, onder anderen
Tops ter Haar, een jongere zuster van Jo Planten-Koch, die voor hem méér dan de
geliefde Jo een vertrouwenspersoon was. Hij vroeg of hij de komende Pasen bij
haar gezin in Amsterdam kon doorbrengen. Haar reactie geeft de ontzetting van
dat moment goed weer:
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Lieve Menno,
Je weet niet hoe beroerd ik ervan ben, dat 't mis is, heelemaal uit, hoe
kan dat nou, 't leek alles zóó natuurlijk en goed.
Lieve jongen ik heb zoo nietje te doen, God Menno waardoor is 't zoo. Ik
pijnig me af over 't wat en hoe en ben er aan een stuk mee vervuld. En
nu zijn alle illusies kapot, dat is juist zoo vreeselijk.
[...]
Hoe kan dit alles, het is lang nog tot Zondagavond te wachten om te
hooren en te praten, ja Jo is er ook ellendig aan toe, eindelijk is ze
weggegaan: ‘hij wil in niets toegeven, is redeloos, egoïst, onbewust en
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hard als graniet. Als ik hem zag zou ik hem wat kunnen doen’.
De verwoesting van het leven van Jo Planten, waarvan hij nu al vijf jaar machteloos
getuige was, wat stelde hij daar tegenover? Welke verwoesting had hij zelf niet
aangericht? Of was het alleen maar de pijn die Hanneke Stolte hem had aangedaan,
die hij nu Gerda moest aandoen, alsof het kernfeit van deze tijd niets anders was
dan kwetsbaarheid, ondanks de hardheid van graniet? Een van de eerste dingen
die Ter Braak deed was voor zichzelf bij uitgever A.A.M. Stols een luxe-editie
bestellen van de Oeuvres complètes van Rimbaud, niet vanwege de inhoud, maar
vanwege de superieure boekverzorging. In verband met zijn ‘ellendige financiën’
vroeg hij het boek voor een ‘prix d'amitié’. Hij had Gerda Geissel namelijk beloofd
haar gederfde inkomsten - zij had haar baan vanwege het komende huwelijk
opgezegd - voor de periode van een jaar middels een maandelijkse overboeking
van 75 gulden te compenseren. Al die tijd was hij de helft van zijn leraarsinkomen
kwijt en zat hij op zwart zaad. Was dat het enige probleem geweest, dan viel het
allemaal nog mee. Op donderdag 9 april, wat zijn trouwdag had moeten zijn, zagen
de buren in Eibergen hem naar huis lopen en dachten: wat doet hij hier? Zou die
niet in Berlijn moeten zijn voor zijn huwelijk? Deze buren hadden trouwens ook
helemaal niet verwacht dat ‘Menno’ zou trouwen met de veel jongere, olijke Gerda,
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maar - met haar moeder! Ter Braak was op dat moment net uit de Duitse hoofdstad
teruggekeerd.
Op Paaszondag ontving hij uit Berlijn namelijk een ‘allerberoerdst’ bericht. Gerda
bleek vergif te hebben ingenomen en was er ernstig aan toe. Ter Braak was
spoorslags naar Berlijn vertrokken. Niet dat hij daar iets dacht te kunnen doen; maar
in godsnaam: ‘Welke beschaafde duivel
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schiep toch deze aarde?’ In de twaalf uur sporen had hij hem ‘geknepen’, maar
ondanks dat had hij geboeid Jenseits von Gut und Böse van Nietzsche gelezen.
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Later beweerde hij dat de lectuur van dit boek toevallig was. Dat moet echter een
mystificatie zijn: het grijpen naar Nietzsches Jenseits wijst eerder op een morele
wroeging die hem parten speelde. Een van de eerste dingen die hij bij Nietzsche
las, was dat men de ordinaire mens het beste tegemoet kan treden met cynisme,
want cynisme neemt de verontwaardiging (over vulgair gedrag) weg en geeft er
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humor en redelijkheid voor terug. Dat klonk mooi, maar met humor en redelijkheid
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redde hij het niet in Berlijn.
Gerda's moeder deed de deur open, bleek en met vurige randen onder de ogen.
Fluisterend vroeg hij of zij nog leefde. Ja, zij leefde nog. Of zij er ernstig aan toe
was? Gerda had slechts een paar poeiers van het slaapmiddel Veronal ingenomen,
de rest had zij haar kunnen afnemen. Onmiddellijk begon de moeder te jeremiëren.
Wat een ellende en schande had hij over hen gebracht. Hoe kon een fatsoenlijk
man van tegen de dertig zo zijn woord breken! Dat ging er bij haar niet in. Met een
paar stappen was Ter Braak in Gerda's slaapkamer. Zij leek in een soort shock. Hij
legde zijn hand op haar voorhoofd. Eerst gaf zij geen levensteken. Terwijl haar ogen
puilend naar het plafond bleven staren, kwamen er met de regelmaat van een slinger
stuipachtige trekkingen over haar lichaam. Zij greep hem vast in een worsteling, die
overging in liefkozingen. Hij hoefde niet van haar te houden, als hij maar met haar
trouwde. Als hij haar een kind zou geven, zou hij geen last van haar hebben en
kunnen schrijven zoveel hij wilde. Maar voor zijn gevoel was dit een herkauwen van
wat hij al lang had verteerd. Jammerend wierp de moeder zich op haar dochter, trok
haar in een fauteuil en sloeg een vleugel van haar kimono over haar heen. Als twee
verwaaide vogels kropen zij tegen elkaar. Na nog een paar momenten voor
Strindbergiaanse vuren te hebben gestaan, wist Ter Braak zich aan de situatie te
onttrekken. Het spel was uitgespeeld; Gerda had haar laatste troef op tafel gelegd:
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Veronal. Gelukkig was het middel te zwak geweest.
Hoe laag hij dit alles echter vond, schreef hij op de voorgenomen huwelijksdag,
toen hij weer veilig en in alle rust terug in Rotterdam was, aan Du Perron:
...het was vrij walgelijk, de heele hysterische opzet, om mij, via een half
bewust, half onbewust geënsceneerde vergiftigingspoging met
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Veronal nog in het huwelijksbootje te loodsen. Nog nooit heb ik de vrouw
zoo poedelnaakt gezien, in haar vijandschap, die n.b. tot het uiterste met
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den naam ‘liefde’ wordt bestempeld. Het is niet om over te schrijven.
Daarmee was Ter Braaks poging een laatste stap te zetten naar het gewone
menselijke leven door een vrouw te nemen die niets begrijpt, mislukt. Hij had gedacht
dat een ‘domme’ vrouw de sluwste vondst was van een intellectuele man. Maar het
afscheid van de ‘intellectueele uitzonderingspositie’ door middel van een huwelijk
met een gewone vrouw bleek een idee fixe. Een belangrijk element van het
‘dienstbodencomplex’ werkte bij hem niet, namelijk de seksuele aantrekkingskracht
die de vrouwelijke partner, de maatschappelijk lager geplaatste en intellectueel
veruit de mindere, als een Andromeda op Perseus weet uit te oefenen, zozeer dat
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hij geen ogenblik twijfelt te harentwille met monsters en Gorgonen te vechten. Ter
Braak had in Rotterdam voldoende gelegenheid gehad met Gerda zijn libido, of het
gebrek daaraan, te testen. Maar juist bij deze, wat hij later geringschattend en met
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een knipoog naar Larbaud noemde, ‘dochter van den armen hemdenmaker’,
blokkeerde hij. Hij wist dat hij nooit een kind met haar zou kunnen krijgen. Als reden
om het huwelijk op het laatste moment niet door te laten gaan gaf hij tegenover
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Gerda en haar moeder dan ook op dat hij impotent was. Toen hij spoedig nadien
de hele episode met Gerda zou verwerken in de roman Dr. Dumay verliest... was
dit echter het beslissende moment van zijn ervaring dat hij onaangeroerd zou laten.
Integendeel, Dr. Dumay is vent genoeg om zijn ‘Gerda’ (in het boek Karin genaamd)
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tevreden te doen inslapen. De impotentie is zodoende het enige en eigenlijke
verlies dat de auteur zijn romanheld niet laat lijden.
Maar in de beeldvorming werd Gerda Geissel voortaan het domme wicht dat zich
grotendeels zou hebben laten leiden door de wens Frau Doktor te worden. Als zij
werkelijk van Ter Braak had gehouden, zo redeneerde Du Perron, dan had zij ook
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wel echt zelfmoord gepleegd. Wat zoveel wil zeggen dat nu alleen nog een dode
Gerda een goede Gerda was geweest. Maar voor haar begon thans ook werkelijk
een leven vol rampspoed, als het dat niet al vanaf haar geboorte was geweest. Zij
kwam te werken bij een firma voor sieraden en hebbedingetjes en kreeg een relatie
met een autovertegenwoordiger, een charmeur, die eigenlijk haar jongere zuster
Hilde hoopte in te palmen, maar bij deze bot ving.
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Toen er uit het huwelijk met deze Harald Hochhaus in 1934 een tweeling werd
geboren, wekte dat in Ter Braaks omgeving grote verbazing, omdat men gedacht
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had dat Gerda onvruchtbaar zou zijn. Het kan niet anders of de reden van het niet
doorgaan van het huwelijk, Ter Braaks impotentie, is door sommige Nederlandse
verwanten omgedraaid of zo men wil, omgelogen, in een veronderstelde steriliteit
van Gerda Geissel. Verscheidene keren nam haar man de benen met een andere
vrouw en toen zij nog vóór de oorlog scheidden, gebeurde dat met het argument
dat hij half-jood was. Nadat zij Ter Braak over haar huwelijksproblemen had ingelicht,
meldde zij in het najaar van 1935 dat ze in Berlijn een avond op stap was geweest
met de lange, slungelachtige portretschilder Valentijn van Uytvanck, die ook Ter
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Braak op papier had gezet. Ter Braak beschuldigde Gerda daarop van een ‘ietwat
hoerige mentaliteit’:
G. is wel het ellendigste voorbeeld van wat de oorlog van een aardig
kind kan maken; zij is absoluut representatief voor een groot deel van de
Duitsche jeugd, die nu in de ‘groote beweging’ over weerbaarheid bralt.
Hij vreesde dat Van Uytvanck voor tijdverdrijf ‘profijt zal trekken’ van Gerda, ‘zoo
“moreel” ben ik nu eenmaal nog’; tegelijkertijd verdacht hij deze pro-Hitler gezinde
‘antisemiet’ van spionage-activiteiten waar hijzelf, Ter Braak, de dupe van zou
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kunnen worden. Jegens Gerda Geissel onthield hij zich om die reden van anti-Duitse
uitlatingen. Dat kon niet verhinderen dat zij het mislukken van haar verloving met
Ter Braak steeds zou verklaren vanuit diens strijd tegen het nazisme: hij had haar
niet getrouwd omdat zij anders groot politiek gevaar zou lopen. Gerda was zo kies
zijn impotentie niet van de daken te schreeuwen. In de oorlog trouwde zij voor de
tweede keer, met een beambte die moest meemaken dat zowel Gerda, haar moeder,
als haar grootmoeder in 1945 door Russische soldaten werden verkracht. Datzelfde
jaar nog werd Gerda weduwe. In de jaren vijftig verhuisde zij met haar eerste man,
die na vijf jaar concentratiekamp en vijf jaar Siberië weer bij haar was teruggekeerd,
naar het Rijnland waar zij een wasserij begon. Wéér werd ze door deze Hochhaus
bedrogen, nu ook financieel. Als gevolg van het langjarige gebruik van het zware
slaapmiddel Kontagan openbaarden zich bij haar ernstige, spastische
verlammingsverschijnselen. Haar werk in de wasserij werd bovendien onmogelijk
als gevolg van ruggengraats-
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verkromming. Wat zij nog aan kapitaal had overgehouden van het ouderlijk huis
aan de Admiralstraße in Berlijn, bracht zij tot de laatste pfennig naar doktoren en
klinieken. Zij raakte aan de drank en kreeg darmkanker. Nu ontfermde een oudere
broer van Hochhaus zich over haar. Na de dood van deze man in 1969 ging het
helemaal mis met Gerda. Toen in 1970 een van haar beide zoons zelfmoord pleegde,
probeerde ook zij een einde aan haar leven te maken; zij zette de gaskraan open,
het huis ontplofte, maar Gerda overleefde het. In 1972 lukte het haar eindelijk wel
met behulp van slaaptabletten en vergif. Zij had toen letterlijk alles achter zich
verbrand, ook de brieven en foto's die zij altijd met zich mee had gesleept van Menno
ter Braak, de grote tragische liefde van haar leven.
Over Du Perron is wel eens geschreven: geen water van de zee kan wegwassen
78
dat hij het leven van Simone Sechez kapot heeft gemaakt. Hoe hachelijk ook,
zonder waarheid is deze these niet en zij is ook toepasbaar op Ter Braak in diens
huwelijkspoging met Gerda Geissel. Aan de hand van dit huwelijk had Ter Braak
zijn kandidatuur voor het eenvoudige willen demonstreren. De mislukking ervan
deed hem ‘de vrouw’ in haar poedelnaaktheid zien; zichzelf zo proberen te zien
kwam echter niet in hem op. Gerda was voor altijd gestigmatiseerd, voor Ter Braak
was de zaak in betrekkelijk korte tijd ‘erledigt’. Het grootste probleem dat hij aan
zijn verloving met Gerda had overgehouden, was, behalve de maandelijkse
overschrijving op haar rekening, de kater Lappó die hij voor haar had aangeschaft
en die nu overtollig bleek. Maar een kater zomaar aan de straat zetten, dat doe je
niet.
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Hoofdstuk 4
Wat hij aanraakt wordt van steen
Op 23 november 1930 was de stem van Menno ter Braak, wiens ‘ietwat
1
Gelders-Achterhoekse tongval’ helaas in geen enkel archief bewaard is gebleven,
voor het eerst op de radio te beluisteren. Voor het boekenprogramma van
AVRO-coryfee P.H. Ritter Jr. hield hij een speech over de roman van Alie van
2
Wijhe-Smeding, De domineesvrouw van Blankenheim. De schrijfster was enkele
dagen eerder met haar man, dominee Van Wijhe - een huisvriend van het
doktersgezin Ter Braak - en Keine Aage in Rotterdam bij Ter Braak komen smeken
haar boek niet te negatief te bespreken. De criticus was onverbiddelijk jegens de
vrouw die voor hem in het stof lag: ‘Hoe zou iemand, die werkelijk met God in het
3
reine was, zich in 's hemelsnaam iets van een radiocritiek aantrekken!’ Tot groot
vermaak van zijn leerlingen, ‘die aan de diverse loudspeakers hingen’ maakte Ter
Braak in zijn gesproken kritiek in vijftien bladzijden duidelijk waarvoor tien woorden
4
voldoende waren geweest: ‘dat het boek een stinkend prul is’.
Voor de kennis van de literatuuropvatting van Ter Braak bevat deze kritiek met
de titel ‘Provincialisme en rhetoriek’ een aantal interessante uitspraken. Een roman,
stelde hij, heeft tot taak dat hij de lezer ‘bevrijdt’, niet dat hij hem ‘in een toestand
van geestelijke narcose achterlaat’. ‘Geen idyllische frasen, maar een heldere
waarheid!’, geen ‘opzettelijk ontvlieden van het harde leven in de idylle’. Het
provincialisme en de retoriek beschouwde Ter Braak als dé twee gevaren voor
iedere schrijver. Met ‘provincialisme’ bedoelde hij volstrekt niet dat een boek
geschreven is door iemand uit de provincie. Provincialisme was voor hem een
mentaliteit, een geesteshouding: ‘Het is de omschrijving van een soort cultureele
achterlijkheid’. Het tweede gevaar, de retoriek, definieerde hij als ‘een pose, en vaak
een hinderlijke pose’ zoals de mensen ‘die er van
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houden, in hun vacantie op klompen te loopen, hoewel iedereen aan hen zien kan,
dat zij in het dagelijksch leven gewoon zijn aan hooge hakjes’.
Dit dragen van vacantieklompen door stadsdames qualificeer ik in de
litteratuur als rhetoriek.
De kern van een roman dient naar zijn smaak altijd te zijn: ‘een mensch, gewikkeld
in de strikken van een waarachtig probleem’. Het verleden van zo'n romanfiguur
moet worden opgewekt ‘als een gruwelijk visioen of als een onwezenlijke droom,
zoodat de lezer ervaart, wat het eens voor de persoon in quaestie beteekend heeft’.
Dit alles had hij bij Alie van Wijhe-Smeding gemist. De schrijfster verwoordde later
haar schrik bij het luisteren naar de radio-uitzending als volgt:
Het oor van de wereld luistert naar een stem in de ether, die stem spreekt
over het boek met de gouden sterren.
En een ijskoude rilling rent over het hart: iets gevaarlijks, iets
zwavelachtigs is vlakbij. [...]
De stem aan de microfoon flikkert, trilt, rekt, krimpt-ineen! [...] De stem
5
behoort toe aan een jonge man, die een boek schreef over
huwelijks-versteeningen, en versteende illusies. Déze jongeman kent de
bevende ziel van de schuld niet, noch het stralende hart van het offer. En
de booze tovermacht van een oud sprookje voltrekt zich aan hem: al wat
6
hij aanraakt met zijn woorden, wordt van steen.
De vernietigende kritiek van Ter Braak, waarin hij feitelijk zijn zoveelste afscheid
van domineesland had genomen, leidde niet alleen tot een protest van de schrijfster,
maar ook van haar uitgever, D. Zijlstra, die nota bene nog geen vier maanden later
erop zou aandringen om ook Ter Braaks uitgever te mogen worden: ‘Afbreken en
nog eens afbreken en het voorlezen van een regel of tien om deze afbraak nader
7
toe te lichten’. Zijlstra eiste van Ritter de verzekering dat Ter Braak in de toekomst
‘geen boeken meer van ons door de radio zal bespreken’. Zowel tegenover Zijlstra
als zijn baas, AVRO-directeur Willem Vogt, beriep programmaleider Ritter zich op de
principes van objectiviteit en integriteit van de letterkundige kritiek. Deze dwongen
hem ‘een Romeinsch
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standpunt’ in te nemen. Over Ter Braak merkte hij op dat deze ‘niet maar zoo een
gewone Doctor in de Letteren is, maar een onzer gezaghebbendste jongere critici
8
en kunstenaars, om wiens copy onze uitgevers en tijdschriften vechten’. In zijn
eigen bespreking van De domineesvrouw van Blankenheim in het Utrechtsch
Nieuwsblad releveerde Ritter Ter Braak als een ‘uitnemende criticus, door wiens
geest wij aan de geest van Busken Huet worden herinnerd’. Het beeld van Ter Braak
als een twintigste-eeuwse Huet, hier voor de eerste keer gebruikt, dreigde later tot
een literair cliché te worden, maar werd door het lijdend voorwerp zelf bestreden
9
met het argument dat er toch ook veel strijdbare Multatuli-kanten in hem zaten. De
literatuurwetenschapper Gomperts heeft in dit verband opgemerkt dat Ter Braak in
wezen veel meer gemeen had met Busken Huet dan met Multatuli. Maar zoals
Multatuli als schrijver een soort van Busken Huet moest zijn omdat zijn politieke
aspiraties schipbreuk leden, zo zou Ter Braak, die van origine een Busken Huet
10
was, in zijn strijd tegen het fascisme tot een politiserende Multatuli worden.
Een half jaar later was Ter Braak weer aan de beurt een boek voor de radio te
bespreken. Waar hijzelf opteerde voor Twee meisjes en ik van A.H. Nijhoff of Lessen
11
in Charleston van Constant van Wessem, daar deed Ritter hem een vruchtbaarder
suggestie aan de hand: de roman Point Counter Point van de Engelse schrijver
Aldous Huxley, ‘een boek, dat in het centrum der belangstelling staat op het
12
oogenblik’. Dat Ter Braak iets ‘van den voortreffelijken Engelschen schrijver’ kende,
bleek reeds uit zijn praatje over De domineesvrouw, waarin hij verwees naar Huxleys
laatste publicatie, de novellenbundel Brief Candles. De half uur durende lezing die
hij op zondagmiddag 13 september 1931 over Point Counter Point ten beste gaf, is
13
om onverklaarbare redenen nooit in druk verschenen. Het zal zeker niet hebben
gelegen aan de paar antichristelijke uitlatingen die hij op rekening van Huxley in zijn
14
rede had verwerkt, maar die hij met het oog op de censuur op verzoek van Ritter
weer had geschrapt. Voor de microfoon had hij in zijn zenuwen toch nog gewag
gemaakt van ‘het bloedelooze ideaal van het Christendom’, maar toen was het
15
kwaad al gebeurd.
De radiolezing is een opmerkelijk stuk, omdat het een drievoudige identificatie
bevat: van Ter Braak met Huxley, van Huxley met diens fictieve personage de
romanschrijver Philip Quarles, van Ter Braak met deze Quarles. Het is bovendien
een opmerkelijk stuk omdat Ter Braaks
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volmondige bewondering voor het zeshonderd bladzijden dikke boek volledig
contrasteerde met de negatieve onthaal ervan bij Ter Braaks vrienden. Elisabeth
de Roos verwierp het als ‘langdradig’; Du Perron vond het ‘heel erg vervelend’, een
16
‘klootenboek’. Een studie van de Huxley-receptie van enerzijds Ter Braak en
17
anderzijds Du Perron zou de nodige verschillen aan het licht brengen; vooral ook
dat de Gallische Du Perron de echte anti-‘Angelsaks’ was van beiden, terwijl Ter
18
Braak het ‘Engelsche fond’ juist als ‘verwant’ herkende.
Point Counter Point biedt uitzicht op een kolossaal toneel en behoort in dat opzicht
tot de categorie van Thomas Manns Der Zauberberg en André Gides Les
faux-monnayeurs. Het boek bevat in wezen geen hoofd- en bijfiguren; elke figuur
speelt een hoofdrol, al doet de één dat prominenter dan de ander. De titel geeft het
ook al aan: Punt contra punt, een toespeling op het contrapunt in de muziek, waar
het zoveel betekent als de kunst om op een bestaande melodie één of verschillende
andere melodieën te plaatsen die toch harmonisch met elkaar samenklinken. Op
het niveau van de gebeurtenissen kan men kort zijn over het boek: er gebeurt bijna
niets en zelfs helemaal niets als men de handeling afzet tegen de woordgevechten,
de dialogen, waaruit de roman in zekere zin alleen maar bestaat. Wanneer een
persoon schijnbaar een moment gelijk heeft, komt een ander om hem of haar weer
ongelijk te laten hebben. Iedereen heeft gelijk en heeft ook ongelijk. Elke overtuiging
heeft slechts recht van bestaan, waar zij andere overtuigingen verdringt of door
andere verdrongen wordt.
De personages van Huxley manifesteeren zonneklaar, dat de waarde
van een menschelijk standpunt alleen bestaat in de kracht of de scherpte,
waarmee het zich tegen andere standpunten weet te begrenzen, weet te
verdedigen. In laatste instantie doen wij niets anders dan ons
rechtvaardigen, omdat wij leven zooàls wij leven; en daarom moeten wij
anderen bestrijden, omdat zij zich ook rechtvaardigen. Zich rechtvaardigen
is een vorm van strijden.
De strijd waartoe hier wordt opgeroepen is geen vernietigingsstrijd, maar een
wedstrijd. In dit agonale principe, dat hij in deze periode ook bij Nietzsche vreugdevol
zou omarmen, vond Ter Braak een wezenlijk aspect van zijn eigen
levensbeschouwing terug. Het is de notie dat het leven een spel is dat met woorden
wordt gespeeld; een ernstig spel: zo
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ernstig dat het een volwassen mens tot moord, zoals in Point Counter Point, of tot
19
zelfmoord kan drijven.
De romanfiguur Philip Quarles is niet het middelpunt van Point Counter Point,
want een middelpunt is onverenigbaar met een contrapunt. Toch meende Ter Braak,
als vele andere commentatoren, dat Quarles de spiegel is die Huxley's eigen
problematiek reflecteert. Van top tot teen een intellectualist, is Quarles voortdurend
bezig de levenservaringen om te zetten in gedachteconstructies, abstracties, die
het hem vervolgens zo goed als onmogelijk maken daadwerkelijk aan het leven
deel te nemen. Zijn probleem: hoe zet ik een intellectueel scepticisme om in een
20
harmonieus leven? Het was het probleem van Ter Braak op dat moment:
Zal ik ooit de geestkracht kunnen opbrengen om me los te maken van
die luie gewoonten van het intellectualisme om mijn energie te besteden
21
aan de ernstiger en moeilijker taak van het volledig leven?
Even onmogelijk als het voor een chimpansee is een mens te worden, zo
onmogelijk blijkt het voor de romanfiguur Quarles om weer mens te worden met
gelukkig makende, vrije gedachten en vooroordelen. Hij is zoiets als een aap en
een Übermensch tegelijk: bijna menselijk. Philip Quarles zou kunnen worden
gekarakteriseerd als een combinatie van iemand en niemand. Zijn hersens hebben
iets weg van een amoebe. Ze vormen een zee van spiritueel protoplasma, dat het
vermogen bezit in alle richtingen te vloeien en in elke spleet door te sijpelen. Hij
heeft de gave om de dingen in hun meest uiteenlopende veelsoortigheid te bekijken,
maar intussen voelt hij zich alleen veilig in de schulp van zijn ideeën, omdat hij daar
22
zeker is van zijn superioriteit. Intellectuele contacten zijn de enige die hij toelaat.
Huxley beschrijft in Point Counter Point het huwelijk van de romanschrijver Philip
Quarles en zijn ‘zeer intelligente’ vrouw Elinor. Zij houdt weliswaar van hem, maar
voelt zich toch gegriefd door zijn theoretische eenzijdigheid.
Het is moeilijk te weten watje zeggen moet tegen iemand die niets
terugzegt, die het persoonlijke woord met het onpersoonlijke beantwoordt,
het speciale en diep gevoelde woord met een
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verstandelijke algemeenheid. Maar daar ze toch van hem hield, bleef ze
volharden in haar pogingen hem tot regelrecht contact te verleiden; en al
was dat dan vrij ontmoedigend - als zingen voor doofstommen of gedichten
voordragen in een lege zaal - toch bleef ze hem haar intieme gedachten
23
en gevoelens schenken.
Haar ongenoegen drijft haar, bepaald contre coeur, naar een avontuur met een
andere man, een gespierde fascistenleider, die haar op ridderlijke wijze het hof
maakt. Het kind van Philip en Elinor Quarles, de kleine Phil, zal uiteindelijk aan
meningitis sterven; het zoveelste en beslissende teken dat hun huwelijk geen
toekomst heeft. ‘Dat gegeven’, oordeelde Ter Braak:
...een intelligente man getrouwd met een intelligente vrouw, heeft Huxley
voor mijn gevoel uitstekend uitgewerkt; een verhouding, die ‘men’ als
ideaal zou beschouwen, is volgens hem al evenzeer een voortdurend
conflict, omdat de vrouw haar intellect achteraf kan houden, terwijl het bij
24
den man alles geleidelijk aan overheerscht.
Ter Braak geloofde dat zelfs de intelligentste vrouw de analyse in laatste instantie
cadeau zal doen voor een gevoel, omdat bij haar de passie van het intellect nooit
over de andere passies kan triomferen. In het onoplosbare, ja tragische conflict
tussen Philip en Elinor Quarles zag hij zijn eigen liefdesproblematiek weerspiegeld.
Zelf had hij ook eens een poging gedaan deze problematiek te fictionaliseren, toen
hij na zijn afstuderen in december 1926 begon aan een ‘zorgelijke comedie in drie
25
bedrijven’: Het typographisch noodlot (metamorfose). De hoofdpersoon, een naar
binnen gekeerd gevoelsmens en intellectueel, die ‘vroeger absoluut-idealist’ was
maar ‘thans algemeen-sceptisch’ is, grijpt een huwelijksadvertentie aan als laatste
middel ter beëindiging van zijn vrijgezellenschap. Op deze advertentie blijkt
uiteindelijk dezelfde vrouw te reageren die hem in het eerste bedrijf de bons gegeven
had. Beiden zijn murw van ontgoocheling en besluiten desondanks tot een huwelijk;
hij uit fatalisme (‘in-godsnaam-dan-maar’), zij uit gebrek aan durf nog een keer néén
te zeggen. Het blijspel bleef onvoltooid. Mede daardoor is het een uitdrukking van
Ter Braaks obsessie als pur sang intellectueel een huwelijkspartner te vinden èn
van zijn ontzaglijke twijfel over een huwelijk. Man en vrouw blijven in dit onvoltooide
werk contrapunten;
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zeker waar het een intelligente man en een dito vrouw betreft. Zij worden gescheiden
door barrières zoals er weinig andere zijn.
De techniek van Point Counter Point herinnert aan Proust: de banaliteit van het
bestaan wordt één ogenblik verguld zoals het stof door de zonneschijn, maar als
de straal voorbij gegleden is, blijft alleen de banaliteit. Dan is het laatste thema dat
26
we het op deze planeet onomkeerbaar verprutst hebben. Niet voor niets waardeerde
Ter Braak de roman als ‘één der interessantste documenten van onze cultuurperiode’.
Zelf was hij precies zo'n ‘ideeënjager’ als Huxley; en net als de Engelse schrijver
was hij voortdurend op zoek naar het ‘grensgebied tusschen philosophie en kunst,
waar de ideeën en de gestalten, het begrip en de verbeelding, om den voorrang
27
worstelen’. In een boek dat hij op dat moment op stapel had staan, Het démasqué
der schoonheid - dat in feite bestaat uit twee essays: ‘Het Démasqué’ en ‘Le bon
Genre’ -, bekende Ter Braak dat hij als schrijver geen kunst of filosofie wilde
bedrijven, maar een genre op de ‘riskante grens’ tussen beide in. Hij droomde van
een symbiose van de romancier en de essayist:
...omdat zij elkaar ontmoeten in een psychologie, die geen wetenschap,
maar een scherp formuleerend raden is, omdat zij de muziek van het
nabije detail en het begrip van den verren afstand in gelijke mate kennen,
omdat fantasie en logica elkaar in hun werk voortdurend op de teenen
28
trappen.
Dit was de les die Ter Braak van Huxley geleerd had, en waar hijzelf in diverse
opstellen tal van voorbereidende oefeningen voor had gedaan: dat elk
intellectualisme, hoe scherp en nuchter ook, gedoemd is onvruchtbaar te blijven,
als het niet wordt aangevuld met de gloeiendste mystiek. Hij onderscheidde twee
begeerten: enerzijds de begeerte alles vloeiend, ongrijpbaar, irrationeel te laten
(muziek), anderzijds alles met vaste betekenis, zinrijk, geformuleerd voor te dragen
(begrip). In zijn kunst zou de schrijver een mogelijkheid van samenleven van beide
moeten vinden; de voortdurende botsing tussen deze begeerten is de kunst. Zo
gezien was Démasqué der schoonheid een anti-esthetica ten opzichte van de in
Nederland langzamerhand wegnevelende esthetica van Tachtig, die hij echter tot
zijn schrik zag wederopleven in de vormcultus van Nijhoff en Binnendijk. Het was
nog geen twaalf jaar geleden, op 4 februari 1920 om precies te zijn, dat de
gymnasiast Ter Braak in zijn
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nieuw verkregen exemplaar van Herman Gorters Mei de bekende terzine van
Jacques Perk overschreef: ‘Schoonheid, o, Gij, Wier naam geheiligd zij, Uw wil
29
geschiede’. In 1931 fulmineerde hij dat er voor hem ‘weinig onschooners denkbaar’
was dan juist deze propaganda: ‘De wil der Schoonheid is inmiddels overal in ruime
30
mate geschied; wij hebben niet te klagen’.
Nu meende hij dat wat er ten grondslag ligt aan schoonheid, geen schone vormen
of stichtelijke gevoelens zijn, maar de harde ervaring van een verlies. Nog één keer
kwam Ter Braak in zijn Démasqué met een oud stokpaardje voor de dag: de puberteit
als de bron van rebelse en dus werkelijke schoonheid. Het hele Démasqué, waarmee
Ter Braak begonnen was na zijn fiasco met de arme Gerda Geissel, is in wezen
een lofzang op de puberteit. Tegelijk waarschuwde hij voor het gevaar van de
puberteit dat daarin schuilt dat de puber, zoals hemzelf was overkomen, zijn
schoonheidsbehoefte bevredigt met Perk-achtige dichtkunst, waarmee de
verlies-ervaring niet vruchtbaar gemaakt wordt, maar slechts wordt
weggecamoufleerd achter mooie woorden. De ‘smadelijke nederlaag van het
aesthetisme’ ervaart men het bitterst, schreef hij:
...wanneer men persoonlijk ervaren heeft, hoe de schoonheid, die u
van de natuurlijkheid der natuur verloste, die u bevrijdde van de
beklemming der gemeenplaatsen, een nieuw net van gemeenplaatsen
31
over u heeft uitgespreid.
Dit was geheel autobiografisch. In tien jaar tijd legde Ter Braak de route af van
Jacques Perk, die hij nu voor onbeholpen, schooljongensachtig, provinciaal,
moralistisch en wat niet al uitschold, tot - Aldous Huxley. Als volwassen man hernam
hij in zekere zin weer de positie van de ‘vlerk’ die maar geen volwassen man wil
worden. In die zin bleef Ter Braak altijd een geprolongeerde puber. Tegen de
achtergrond van zijn mislukte huwelijk met Gerda Geissel is de veronderstelling
gerechtvaardigd dat Ter Braak in dit boek bij de ervaring van een persoonlijk verlies,
het verlies als zodanig probeerde te cultiveren. Bovendien was het Démasqué een
verheerlijking van de ongebondenheid, de staat die hij door middel van een huwelijk
juist had willen - maar niet had kunnen - overwinnen. De wens van Huxley's
romanfiguur Philip Quarles om met zijn ‘ik’ alle contouren te omvatten en toch in
elke vorm onbestendig te blijven, heeft veel gemeen met Ter Braaks verlate
puberideaal.
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Hoe snel een vorm ook werd gevuld, even snel moest zij worden geledigd. Altijd
was er de angst dat een vorm zou verharden, want:
...het wezenlijke vloeibare dat stroomde waarheen het wilde, de koele
onverschillige stroming van verstandelijke nieuwsgierigheid - bleven en
daaraan was hij zijn trouw verschuldigd. Zo er een enkele levenswijze
bestond waarin hij blijvend kon geloven, dan was het wel dat mengsel
van pyrrhonisme en stoïcisme dat hem, een vragende schooljongen onder
de denkers, het toppunt van menselijke wijsheid had toegeschenen en
in welks gietvorm van sceptische onverschilligheid hij zijn
32
ongepassioneerde jongelingschap had uitgestort.
Voor een beter begrip van dit kunst- en persoonlijkheidsideaal loont het niet alleen
biografische aspecten in de beschouwing te betrekken, maar ook sociologische.
Men zou namelijk in het type intellectueel a la Philip Quarles, en dus ook a la Ter
Braak, zonder al te veel moeite een personificatie kunnen zien van de categorie
van de ‘freischwebende Intelligenz’, zoals ontwikkeld door Karl Mannheim in zijn
33
Ideologie und Utopie uit 1929. Ter Braak zal Mannheim in zijn latere werken ook
34
enkele keren noemen. De Oostenrijkse socioloog veronderstelde in dit invloedrijke
werk dat de ‘vrij zwevende intelligentsia’ als enige bevolkingsgroep nog in staat was
een overzicht over de moderne maatschappelijke totaliteit te behouden. Het
vermogen tot het ontwikkelen van steeds nieuwe perspectieven op de realiteit zou
zij bezitten op grond van haar maatschappelijke vrijheid, haar niet gebonden zijn
aan sociale belangen. Juist het feit dat zij geen partij vormt en boven de klassen
staat, maakt het deze ongebonden groep volgens Mannheim mogelijk een
‘totaalsynthese’ van de werkelijkheid te realiseren. De intellectuelen moeten zich in
het ‘grensgebied’ ophouden, want alleen daar krijgt men een overzichtelijk panorama
van het omringende landschap. Alleen het standpunt in het grensgebied biedt om
zo te zeggen een garantie voor de enig ware standpuntloosheid.
Toch was de kritiek op Démasqué der schoonheid juist dat Ter Braak allesbehalve
een synthese had geleverd. Hij had zich misschien wel bevrijd van oude verstarde
vormen, maar nauwelijks nieuwe perspectieven aangeboden. Hij was verstrikt
geraakt in het net van zijn eigen onnavolgbare formules. Dit moest zelfs Du Perron
toegeven, die in het
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door hemzelf geconcipieerde voorwoord bij het nauwelijks méér dan honderd
bladzijden dikke boek, moest toegeven dat de auteur al te zeer koketteerde met zijn
vermogens: ‘de begrippen op te drijven, in het nauw te brengen, te vangen zelfs, om zich daarna des te grooter vrijheid van zondigen tegenover deze begrippen te
35
verzekeren’.
36
Anton van Duinkerken vatte in De Tijd de kritiek uit verschillende hoeken samen
in de woorden: ‘het gansche boekje wordt beheerscht door een uitdrukkelijke
voorkeur voor het ongeregelde en het onvolkomene om zich zelfs wil’. De jonge
Theun de Vries, toen nog geen communist maar een discipel van de ethisch
37
bekommerde Stem-redacteur Dirk Coster, spande de kroon met zijn kanttekeningen
bij het Démasqué. Hij diagnosticeerde een ‘soort mefistofelische wraakzucht’ bij Ter
Braak, die niets liever zou doen dan alles wat hem in handen viel te vernietigen.
Ik geloof niet, dat er één psychopaath, één cynicus of zwartgallig
geteisterde onder de zon leeft, die zijn omgeving zoozeer van het natuurlijk
pigment heeft ontdaan, als Ter Braak met de bijtende zuren van zijn hoon
en twijfel de wereld tot een grauwe kleurlooze chaos wenscht te
reduceeren.
Wie zo nihilistisch in de wereld staat, meende De Vries, ‘maakt zichzelf en zijn
omgeving het bestaan onmogelijk’. Uiteindelijk geraakt men in een ‘zuurstoflooze
ruimte’ waarin geen communicatie met de realiteit meer mogelijk is. Theun de Vries
kende Ter Braak persoonlijk; hij had hem in november 1930 te Rotterdam
38
opgezocht. In zijn Meesters en vrienden memoreert De Vries dat de kennismaking
39
aanvankelijk nogal vlot verliep. ‘Ter Braak vertelde mij bij voorbeeld dat hij graag
een nieuwe Biëncorf zou schrijven, en ik vond dat alleen maar prachtig’. Of Ter
Braak hem die avond ook verklapt heeft dat hij met het plan rondliep een vie
romancée te schrijven over de auteur van dat fel sarcastische pamflet tegen de
40
katholieke kerk: Marnix van St. Aldegonde? Spoedig traden echter de
tegenstellingen aan het licht. De Vries miste het ‘musische’ element bij Ter Braak,
die ‘zelden of nooit eens een spontaan “Ja!”’ kon uitroepen. Wat de literaire
scheppingen van Theun de Vries betreft heeft Ter Braak dat inderdaad nooit gedaan;
diens Eroïca rekende hij bijvoorbeeld tot ‘de ergste voorbeelden van litteraire kitsch’.
Met de moed der wanhoop had hij zich door deze revolutieroman moeten heen
worstelen, overigens niet zonder ‘een voortdurend mobiel school-
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meesterspotlood om de taalfouten te onderstrepen’. Na zijn kritiek op Ter Braaks
42
Démasqué wist De Vries wie hij tot zijn ergste vijanden kon rekenen.
Terwijl De Vries' bespreking doordesemd leek van de eigenschappen die hij bij
Ter Braak juist afkeurde, wraakzucht en zwarte hoon, kwam zijn naamgenoot Hendrik
de Vries met een veel lichter, maar wellicht veel treffender kritiek op het Démasqué
43
op de proppen, namelijk in rijm:
Zoek God met geen tooneel- of sterrekijker,
Noch, met een microscoop, 't genie van Rembrandt,
Zoek nimmer schoonheid bij de schoonheidsijker,
Noch taal in tong of luchtpijp, long of stemband;
44
Zoek ook geen dichter in de Binnendijker,
Geen stuwkracht in het sop dat om de boeg slaat,
Zoek ook de kop niet van Ter Braak zijn spijker,
Wijl dikke, taaie saus geen enkle voeg laat,
Maar word uit zijn geschrift één waarheid rijker:
Dees prozakunst is hoogste vorm van kroegpraat.

Uit onverwachte hoek kreeg Ter Braak wel bijval voor zijn ‘démasqué’, namelijk van
de dichter Martinus Nijhoff, die men toch allerminst van een streven tot ontmaskering
van de schoonheid zou verdenken. Hij had het lange essay, dat in afleveringen
45
integraal in Forum gepubliceerd zou worden, graag voor De Gids gehad, waarvan
hij redacteur was.
Het spijt me bijzonder, vooral omdat ik het volmaakt met je eens ben in
de ruimte die je opvattingen doorloopen. Ze loopen, laat ik zeggen, van
H tot T en van dien H tot dien T ga ik volkomen mee. Maar ze loopen niet
46
van A tot Z, en uit een zekere opzet niet.
Toch gaf ook Nijhoff hiermee aan dat Ter Braak allesbehalve met een synthese was
gekomen, eerder met zoiets als een flard of een uitweiding. Ook Nijhoffs collega in
de Gids-redactie, A. Roland Holst, had het essay graag in dit tijdschrift opgenomen
vanwege de ‘stellige en soms bijna volkomen wijze’ waarop daarin iets van de
problematiek van de tijd tot uitdrukking kwam. Zijn kritiek was echter dat Ter Braak
zijn antidogmatisme zo ver doorvoerde, dat hij van lieverlee tot een dogmaticus
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dreigde te worden. Uit de anti-esthetica van Ter Braak zouden nooit scheppingen
als die van de dichter Leopold - een cultfiguur voor de groep van De Vrije Bladen,
47
en ooit ook voor Ter Braak zelf, maar inmiddels door hem gehekeld -, en evenmin
de werken van Beethoven, Milton en Rembrandt zijn ontstaan.
Het feit, dat men met een vliegmachien boven de architectuur kan kruisen,
bewijst nog niet, dat men met een polemische gedachte boven b.v. de
laatste regels van ‘Paradise Lost’ kan komen. Gij zult wellicht voor mijn
consequentie terugschrikken, en zeggen, dat gij u niet als tegenstander
stelt voor een Rembrandt of een Beethoven; de geest van uw stuk doet
48
dit echter wel.
Ter Braak riposteerde met een lange en principiële brief, waarin hij zich op
persoonlijke wijze rekenschap gaf van zijn aversie jegens schrijvers als Jan Engelman
die literatuur bedreven alsof zij muziek maakten - een soort muzikale,
impressionistische woordkunst -, zonder daarbij de waarde van het woord als begrip
te honoreren.
Ik ben te zeer ingesteld op muziek, om de muziek niet gedeeltelijk te
verachten; maar taalmuziek staat mij bepaald tegen, zoodra de beteekenis
wordt verduisterd. Het is eigenlijk een middernachtelijk bedrijf, dat
speculeeren op heimelijke, officieuze waarden van het woord. Het is
unfaire muziek, het is unfaire litteratuur, het doet mij altijd denken aan
een soort schuim op een vla; heel lekker, als dessert, maar eigenlijk
evengoed te missen.
Dat mijn polemiek, en mijn ‘bon genre’ gevaar loopen, dogmatisch te
worden, is zeer juist. Maar ik houd, geloof ik, te veel van muziek, om mijn
verachting voor de muziek niet gedeeltelijk te kunnen onderdrukken (wat
ik noem: te kunnen ‘baden’). Ik bezit een allerbanaalste muzikaliteit, die
werkelijk naar het pathologische zweemt; vandaar mijn buitensporige lust,
om de muziek in mij aan banden te leggen. Polemiek is m.i. intellectueel
bedwongen muziek, muziek, die zich tegen haar bedoelingen keert, maar
alle beweging en beweeglijkheid wil bewaren.
De literatuur was in de opvatting van Ter Braak een filosofische woordkunst, geen
muzikale. Interessant overigens is, dat Ter Braak zich in de
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brief aan Roland Holst, die hij nauwelijks persoonlijk kende, onmiddellijk als polemist
afficheerde. Wil men op Ter Braak een etiket plakken, dan inderdaad dat van
polemist; het etiket van de bewegende en beweeglijke intellectueel die zich
verantwoordt voor de levenskeuzen waarmee hij zich onderscheidt van anderen:
Voor mij is de polemiek (het zich-afgrenzen tegenover anderen, zoo
concreet mogelijk, met name genoemd a.h.w.) niets anders dan een
consequentie van het leven als ‘Wille zur Macht’, om Nietzsche's term
maar eens te gebruiken. Men moet leven, zus en niet zoo leven, en wie
49
dat niet door vrijzinnigheid wil verdonkeremanen, leeft vanzelf polemisch.
Het ‘eerste (relatief) goede stuk’ over het Démasqué noemde Ter Braak de
50
bespreking door de jezuïet J. van Heugten S.J. Deze roemde in het maandschrift
Boekenschouw diens ‘Reinaert-intelligentie’ vanwege het gebrek aan eerbied voor
gevestigde reputaties en algemeen erkende waarden. Ook betitelde hij hem als een
‘Mefisto der burgerlijkheid’ omdat al wat burgerlijk is voor Ter Braak - ‘en dat is nogal
veel’ -, wordt overgeleverd ‘aan zijn eleganten, wereldwijzen, superieuren, naar
zwavel riekenden spot’. Deze vergelijkingen deden Ter Braak veel genoegen. Enkele
jaren later zou hij in Politicus zonder partij de zelf-identificatie met Reinaert toepassen
als de figuur:
... die van den geest gebruik kan maken, omdat hij door zijn physieke
inferioriteit aangewezen is op den geest, afgericht op den geest, getraind
in den geest; hij is de eenige, die zich (uiterst reëel!) bij het woord ‘geest’
51
niets anders voorstelt dan list, bedrog, blasphemie, veinzerij.
52

Spoedig hierna zou Ter Braak als de ‘Reinaert uit Eibergen’ door het leven gaan.
Ook de vergelijking met Mefisto, die Theun de Vries reeds had gemaakt, zou een
53
klassieker worden. Aan het slot van zijn bespreking plaatste Van Heugten de auteur
van het Démasqué op één lijn met rusteloze geesten als Huxley en Gide, Nietzsche
en Stendhal, die ons ‘dwingen tot aldoor herzien en herijken der oude waarden. Dit
kan ook de beteekenis van het Démasqué der Schoonheid zijn’. Deze vergelijking
met schrijvers die voor hem werkelijk aan de top stonden, zal Ter Braak
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nog het meest hebben verheugd. Ook Theun de Vries had in zijn ‘kantteekeningen’
bij het Démasqué trouwens al naar Aldous Huxley verwezen: Ter Braak bevond
zich in het beste gezelschap. Maar het contrapunt was hier dat Van Heugten zijn
nieuwe boek uiteindelijk afdeed als een prachtige zeepbel.
Het jaar 1931 was een bijzonder vruchtbaar jaar voor Ter Braak. Van zijn hand
verschenen de bundels met oude essays Afscheid van domineesland en Man tegen
man (respectievelijk in mei en oktober) en de studie over De absolute film
(november); hij voltooide en publiceerde de roman Hampton Court (oktober); hij
schreef het Démasqué der schoonheid (april-juli) en maakte spoedig daarna een
begin met zijn nieuwe roman Dr. Dumay verliest... Van al deze pennenvruchten
mochten het filmessay en de twee bundels met oud werk uit de jaren twintig nog op
54
de meeste waardering rekenen. Geprezen werd Ter Braak als de bewustmaker
55
‘van onze beperktheid, van onze maatschappelijke en dogmatische bevangenheid’.
56
Men zag hieraan ook een persoonlijk conflict ten grondslag liggen. De kendrift
waarmee Ter Braak de bevrijding nastreefde, werd ‘als zeer koel maar tegelijk
fanatisch’ omschreven. Zij getuigde dikwijls van wijsheid en diepzinnigheid, maar,
concludeerde Anthonie Donker in de NRC: ‘Soms echter hoort men langen tijd alleen
het suizen van de verstandsboor, met een hoog gonzend, ijl geluid’.
Slauerhoff noemde hem in de Arnhemsche Courant een ‘vroegrijp denker’, die
echter ‘een nog zeer onvolgroeid of schraal gevoelsleven heeft’. Het intellect
waarmee Ter Braak zich als een boeienkoning uit de kooi van de burgerlijkheid had
bevrijd, was hem tot een nieuwe gevangenis geworden. Hij fouilleerde elke
levenshouding op verdenking van ontoelaatbare meningen, maar hield uiteindelijk
nauwelijks meer iets over, behalve dan dat hij zichzelf steeds weer leek vast te
ketenen aan weliswaar weergaloze, maar onnavolgbare formules. De
schermutselingen in het grensgebied leverden in de regel een boeiend schouwspel,
maar wat bij Ter Braak gemist werd was, volgens Slauerhoff, positiviteit. Zo bleef
Ter Braak uiteindelijk nog steeds gevangen in de cocon van het intellectualisme
waaruit hij juist met behulp van zijn boeken, maar ook door middel van zijn huwelijk
met Gerda Geissel had proberen te ontsnappen. Heel het arsenaal van mystieke
boventonen in zijn geschriften, men hoorde ze niet; al die momenten waarop het
intellect ‘gebroken’, ja opgeblazen werd door zijn eigen paradoxale mogelijkheden,
men merkte ze niet op. Een belangrijke reden hiervoor was dat de kri-
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tiek zelf beheerst bleef door het odium waarvan zij Ter Braaks denken doordrenkt
zag, namelijk door negativisme en koele verstandelijkheid, zoals men op schrik in
eerste instantie reageert met schrik, op venijn met venijn, of op water met rillen, of
het nu koud is of niet. Het was lange tijd een soort blindevleksyndroom: alleen maar
57
op die ene rode lap reageren, maar het omliggende veld nauwelijks gewaarworden.
Een relatief klein onderzoek naar de bewijsvoering in de eerste paragraaf van
Démasqué der schoonheid geeft reeds aanleiding tot de conclusie dat het primaat
van sluitende logica bij Ter Braak ‘op z'n minst twijfelachtig is’; behalve van logische
bewijzen maakt hij gebruik van ethische, pathetische en suggestief-artistieke
58
overtuigingsmiddelen. De criticus Huug Kaleis raakte des poedels kern toen hij naar de typologie van William James - Ter Braak als een tweemaal-geborene
karakteriseerde: een gespleten, niet geïntegreerde ziel met sterke metafysische
59
verlangens. Zo iemand bezit buiten het gewone bewustzijnsveld nog een ander
sterk ontwikkeld leven, waarvan de visioenen bij tijd en wijle als ‘bliksems’ door zijn
hersens schieten. Ter Braak was als geen ander denker in het interbellum
geobsedeerd door maskers en ontmaskeren, door schaduwspel en tweede gezicht,
door afgrond en depersonalisatie. Het echte wezen van de dingen, of van het eigen
ik, is niet in woorden te vangen. Woorden zijn immers ontoereikend, want slechts
60
‘dode tekens’; woorden zijn ‘ordinair geworden runen’. Alleen de mystiek geeft de
belofte van werkelijke eenwording, en Ter Braak biedt in zijn werken inderdaad tal
van korte perspectieven op de ongespletenheid van een mystieke toestand, waarvoor
hij dan echter terugdeinst als ware het de dood, of het absolute nihil, om weer zijn
heil te zoeken in scherpe onderscheidingen en lucide abstracties.
De Reinaert-identificatie, het spel met maskers, de kille schijn waarachter een
mystieke tweede wereld schuilgaat, al deze elementen duiden wederom op de
noodzaak van de intellectueel Ter Braak om zich in de vroege jaren dertig te
mobiliseren in een verhardende Nederlandse samenleving. Evenals zijn grote
voorbeeld Nietzsche geloofde hij dat de moderne mens zonder zijn maskers weerloos
is. Nu de voorgoed verloren gemeenschap geen warmte meer kon bieden en er
alleen de anonimiteit van de massa overbleef, was de kilte van de distantie
noodzakelijk om het ‘nieuw-zakelijke’ ik voldoende speelruimte en vrijheid te geven.
De kritiek op het Démasqué zag alleen deze kilte en distantie, maar niet de horizon
die daarachter lag. De negatieve reacties op zijn werk en het
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gebrek aan werkelijk vruchtbare respons brachten Ter Braak tot een neerslachtig
peinzen en prakkiseren, dat in de loop van de jaren dertig telkens weer de kop op
zou steken. Hij constateerde dat:
...Bouws de eenige man is, met wien ik hier in Rotterdam nog eenige
relatie in intiemeren zin heb. Ik mag hem in allerlei opzichten, maar als
hij een litteraire baantjesjager blijkt, kan ik hem niet meer zien. Misschien
vergis ik me wel, ik hoop het. Veel vrienden blijven er niet meer over, en
ik heb buien, waarin de hopelooze eenzaamheid me bijna te machtig
wordt. [...] Je begrijpt, mijn verlatenheidsgevoel raakt [...] de toekomst
van algeheel persoonlijk isolement (misschien een hoopje theoretische
61
aanhangers, geen vrienden meer).
Ter Braak had zijn Démasqué opgedragen aan zijn broer Wim en kon hem een
eerste exemplaar overhandigen op de dag van diens promotie als zenuwarts, 2
62
november 1932. Om tijdig bij die gelegenheid aanwezig te kunnen zijn, had hij
vanuit Parijs, waar hij in het voorstadje Bellevue bij Du Perron en diens nieuwe
vrouw Elisabeth de Roos de herfstvakantie doorbracht, een KLM-vliegtuig naar
Amsterdam genomen. Het toestel, een Air Liner Fokker F VIII voor vijftien passagiers,
63
telde slechts twee reizigers; het woei erg. Niet hierdoor, maar als gevolg van
overmatig drankgebruik tijdens het promotiediner, had Ter Braak de volgende dag
een ‘geweldige kater’ te bestrijden.
Met Victor E. van Vriesland, die in de NRC de meest principiële en uitvoerige kritiek
op het Démasqué had geuit, hield hij op 14 december een ‘openbaar twistgesprek’
64
in De Rotterdamsche Kring, een vereniging op algemeen cultureel gebied waarvan
Ter Braak zelf ook lid was. Van Vrieslands stelling luidde dat Ter Braaks
anti-esthetica in wezen niets anders was dan de idealisering tot algemene norm
van de ‘eenzijdig intellectualistischen mensch’. Hij verweet hem een
‘schrijftafel’-esthetica te hebben ontwikkeld: Ter Braak is ‘ongevoelig voor een gevoel,
dat “volledig gevormde” menschen wel hebben’. Deze eenzijdigheid beschouwde
hij een ‘gevaar voor onrijpe geesten’. Voor Van Vriesland ging schoonheidservaring
automatisch gepaard met ontroering; men moet er vaak bij huilen. Ter Braak op zijn
beurt verwierp de verabsolutering van de schoonheid tot een onaantastbaar begrip
en wilde er het puberale element in vasthouden. Dit was geen verwerping van de
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schoonheid, maar de verheerlijking ervan ‘in haar- meest vehementen vorm’. Het
tranenargument vond hij ‘ongehoord’ goedkoop; ‘het zijn secretieproducten, die met
het gevoel in een rijkelijk los verband staan’. Heel de cultus rond de schoonheid
vergeleek hij met het deskundig opsnuiven van asperge- of champignonsoep. Het
is een soort kokswerk waar je, als je niet per se ‘grof’ wilt blijven, doorheen moet.
De estheten die in deze ‘soepsnuiverij’ verstarren, schold hij als ‘onaangename
65
aanstellers’ die zich verheven voelen boven de rest van het mensdom. Wellicht
voelden velen in de stampvolle zaal zich hierdoor aangesproken, want er ontstond
een buitengewoon geanimeerde discussie.
De beeldend kunstenaar H.F. Bieling liet vol woede ‘zijn bulkende
schildersdomheid’ op de auteur van het Démasqué los: ‘de heer ter Braak, die niets
66
ernstig opvat, en om alles lacht, behalve om zichzelf’. In een stad van harde arbeid
67
als Rotterdam, meende Bieling, was geen plaats voor sentimentaliteit en esthetiek.
Hij maakte bij deze gelegenheid een tekening van de duellerende heren, waarop
Ter Braak middels een masker Van Vriesland het zicht probeert te ontnemen, maar
deze laatste toch een vol punt scoort door Ter Braak met het floret in de biceps te
68
prikken. Voor Ter Braak was nog het belangrijkst dat de avond hem dertig gulden
aan honorarium opleverde. ‘Dat was een echte Kring-avond!’ herinnerde de
69
geschiedschrijver van de Rotterdamsche Kring zich nog veertig jaar later.
Het grote belang van Aldous Huxley voor Ter Braaks notie van de ‘vrij zwevende
intellectueel’ in deze periode bleek eens te meer uit het lange citaat van de
Engelsman dat hij aan het tweede hoofdstuk van Démasqué liet voorafgaan. Religie,
patriottisme, de morele orde, humanitarisme, sociale hervormingen - al die dingen
hebben we lang geleden overboord gegooid. Maar we zweren nog steeds pathetisch
bij de kunst, volkomen ten onrechte. Het wordt hoog tijd, stelt Huxley, dat we ook
dit laatste en meest onzinnige afgodsbeeld verbrijzelen, om eindelijk nuchter wakker
70
te worden onder het motto: ‘Art for art's sake - halma for halma's sake’. Deze
speelse slagzin van Huxley, afkomstig uit diens vroege roman Those Barren Leaves,
zou gedurende jaren de basis van Ter Braaks schoonheidsleer vormen. Maar net
als Huxley in de jaren dertig meer en meer maatschappelijke betrokkenheid zou
tonen, zou Ter Braak in dezelfde periode een nieuwe wakkerheid bij al zijn ernst
ontwikkelen. De lichtvaardigheid van een ‘halma for halma's sake - life for life's sake’
stond hij zichzelf niet toe.
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bijna spreekwoordelijk voor het indijken van het “beschermd domein der poëzie”, en het geven
van regelen en voorschriften. Greshoff bijvoorbeeld schreef (“De Najaarsopruiming”, 1931):

Dit is voorwaar geen zuivere poëzie
Volgens de code die door Binnendijk
Muurvast is opgesteld voor 't koninkrijk
Der Nederlanden, broedplaats van 't genie.
In waarheid echter is ook Binnendijk's poëzie lang niet zonder vrijheden tegen de techniek’.
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Hoofdstuk 5
Forum, of de angst voor gemeenplaatsen
In dezelfde maand september 1931 waarin hij zijn radiolezing over Point Counter
Point hield, tekende Ter Braak een contract als mede-redacteur van een nieuw
1
2
tijdschrift: Forum. Everard Bouws, de ‘placide en goedmoedig ambitieuse’ makelaar
in literaire projecten, was op instigatie van uitgever Doeke Zijlstra al ruim een jaar
bezig de markt te verkennen voor een blad waarmee jonge, veelbelovende literatoren
aan Nijgh & van Ditmar gebonden moesten worden. Ter Braak had hier wel oren
naar en voelde aanvankelijk het meest voor een cultureel weekblad - ‘hier is
inderdaad de term “dat het in een behoefte zou voorzien”, nog geen gemeenplaats!’
-, maar ook een maandschrift onder Bouws' zakelijke leiding leek hem geen kwaad
idee. Hij adviseerde hem:
...de opzet zoo algemeen mogelijk te houden, wat gebied betreft. De
richting kan niet streng genoeg zijn ingesteld op het beste, het
aristocratische, maar beperking tot het zuiver-litteraire zou m.i. funest zijn
[...]. Ik leg alleen maar den nadruk op het algemeene, om den opzet uit
te halen boven de beperkt-nationale stijl, waarin zulks gewoonlijk
geschiedt. Daarom lijkt het me ook aanbevelenswaardig, in de redactie
3
niet-litteratoren op te nemen.
In augustus 1931 was het plan tot overname van De Vrije Bladen door Nijgh &
van Ditmar gestrand, omdat Zijlstra er niet voor voelde de onvermijdelijke Constant
van Wessem als redactie-secretaris over te nemen ten koste van de door hem
geprotegeerde Bouws, van wie hij - net als Ter Braak trouwens - méér ‘leidende
kracht’ en ‘zakelijke basis’ verwachtte. Meteen hierop wendde Bouws, die daarmee
4
zijn roep als ideaal ‘manager’ eer aandeed, zich tot Zijlstra met de vraag ‘of niet
het mo-
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ment gekomen is om het subsidiaire plan, dat jij indertijd opperde, een tijdschrift
onder leiding van ter Braak, du Perron en mij, op te halen’. Dat Marsman niet mee
5
zou doen (namelijk uit consideratie met Van Wessem en De Vrije Bladen) achtte
6
hij spijtig, maar overkomelijk: ‘op hem kan een tijdschrift zeker alleen niet drijven’.
Zijlstra hapte op dit bod toe, maar stelde wel de eis dat er een Vlaming als derde
redacteur in de trojka zou worden opgenomen en sprak zijn voorkeur uit voor Maurice
Roelants, die door Du Perron - zij kenden elkaar uit de literaire stamkroeg La Lunette
in Brussel - was voorgedragen. Deze Roelants moest voor Zijlstra dienen als
springplank naar Vlaanderen, waarheen hij zijn afzetgebied wilde uitbreiden.
Bij alle ‘hoge’ literaire en culturele idealen die een rol speelden in het ontstaan
van Forum, zijn de literatuurstrategische en -commerciële motieven minstens zo
belangrijk en waarschijnlijk ook doorslaggevend geweest. Personen waren daarin
instrumenten: voor de veertiger Van Wessem betekende het zijn eclips uit de literaire
elitetroepen, voor Roelants was het een promotie. Waarom Roelants? Als
zesentwintigjarige was hij in 1921 mede-oprichter geweest van 't Fonteintje, een
gematigd modernistisch tijdschrift, waarin ook Raymond Herreman en Richard Minne
participeerden, die eveneens aan Forum zouden gaan meewerken. Roelants gold
met zijn stijl van ‘spontaan psychologisch raffinement’ als de enige prozaïst die iets
te zeggen had van de groep van 't Fonteintje. Hij wilde niet ‘provinciaal’ en
‘separatistisch’ tegenover Europa zijn en miste zodoende de Vlaamse ‘leutigheid’
van collega's als Felix Timmermans. Anderzijds wenste hij evenmin het specifiek
7
Vlaamse kwijt te raken. Met zo'n middenfiguur konden Zijlstra en ook Ter Braak &
Du Perron wel iets aanvangen, al was hij katholiek. Roelants, wiens roman Komen
en gaan in 1927 door Nijgh & van Ditmar werd uitgegeven, moest als bewijs dienen
van Forums ‘openheid voor alle persoonlijkheden’. Anderzijds kon hij wel een
8
‘struikelblok’ worden op onbewaakte ogenblikken.
De veronderstelling dat Doeke Zijlstra bij de uitgave van Ter Braak en van het
tijdschrift Forum niet door commerciële bedoelingen gedreven werd, maar door het
inzicht dat hun publicatie van belang was, getuigt van een achtenswaardig, maar
9
niettemin uiterst naïef geloof in het goede van de mens. Voor de koopman-uitgever
Zijlstra had het tijdschrift Forum een brugfunctie te vervullen tussen de
Noord-Nederlandse en de Vlaamse markt. Maurice Roelants, der Dritte im Bunde,
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was de personificatie van deze opzet. Toen Ter Braak in eerste instantie geloofde
dat Roelants redacteurschap ‘vrijwel fictief’ zou zijn, zat hij er dan ook volledig
10
naast. Forum moest een dubbele functie krijgen, met enerzijds een snedig karakter
dankzij de in het vooruitzicht gestelde polemische essays van Ter Braak en Du
Perron, en anderzijds een ‘menselijk’ gezicht met de door Roelants aangesleepte
kopij-proviand uit het Zuiden. Bouws kreeg in die strategie de rolvan loods tussen
11
de vuren.
Het wekt verbazing dat nog nooit onderzoek gedaan is naar de rol van Nijgh &
van Ditmar in de literaire wereld van de jaren dertig, gezien het grote belang van
deze uitgeverij in het interbellum. Een reden kan zijn dat het archief van Nijgh & van
Ditmar is vernietigd bij het bombardement op Rotterdam op 14 mei 1940. De in 1837
opgerichte firma, aanvankelijk een boekhandel in de Bezemmakerssteeg te
Rotterdam, later een grafisch bedrijf, verdiende sedert jaren goed geld met dag- en
weekbladen (onder andere de NRC), een advertentiebureau, en met jeugd- en
schoolboeken, detectives, toeristische gidsen en uitgaven op huishoudelijk en
12
technisch gebied. Doeke Zijlstra, een tengere Fries wiens staalharde kern overtogen
was door een fluweelzachte buitenlaag - zoals Vestdijk raak opmerkte -, voegde
daar een bloeiende literaire afdeling aan toe.
Afkomstig van Kluitman had Zijlstra zich in het oude familiebastion van Nijgh &
van Ditmar omhoog weten te werken tot hoofd van de firma - er was toen noch een
13
Nijgh noch een Van Ditmar meer in een dagelijkse functie aan het bedrijf verbonden.
14
Drie jaar na zijn benoeming in de directie in 1920, sloot hij een overeenkomst met
Laurens van der Waals van de kleine Blaricumse uitgeverij De Waelburgh, waaraan
auteurs als Ernest Claes, Antoon Coolen, Alie Smeding en Elisabeth Zernike waren
verbonden - later ook vrienden van Ter Braak als Greshoff en Binnendijk. Deze fusie
werd de stoot tot de bloei van het literaire fonds van Nijgh & van Ditmar. Zijlstra
richtte zich in principe op beginnende, zo mogelijk debuterende auteurs van zijn
leeftijd - hij was van de jaargang 1889 - en liefst jonger. Tot zijn afzetgebied rekende
hij onmiddellijk ook Vlaanderen. Zoals vermeld contracteerde hij in 1927 Maurice
Roelants, waarna schrijvers als Gerard Walschap (Adelaïde, 1929), Richard Minne,
Raymond Herreman, Marnrx Gijsen en Karel Jonckheere volgden. In de jaren dertig
kon het fonds van de Rotterdamse uitgeverij bogen op een lijst Vlaamse boeken
die even omvangrijk als fraai was. De hegemonie die Nederlandse uitgevers in het
verleden over
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de Vlaamse literatuur hadden - L.J. Veen Sr. met Guido Gezelle en Stijn Streuvels
16
en C.A.J. van Dishoeck met de auteurs van het tijdschrift Van Nu en Straks -, was
17
daarmee overgenomen door Nijgh & van Ditmar.
Met zijn gentleman-achtige uiterlijk - altijd een zongebruind gelaat, uiterst verzorgd,
bijna behaagziek gekleed, wat melancholie in de luikende oogleden - had Zijlstra
de naam er niet zozeer in geïnteresseerd te zijn of een boek verkoopbaar was, als
18
wel of het in zijn ogen goed en mooi was, maar daarin behoren uitgevers tot de
beste toneelspelers. Voor Noord-Nederland beproefde hij dezelfde tactiek van het
binnenhalen van relatief jonge en veelbelovende auteurs. Namen als Bordewijk,
Ter Braak, Antoon Coolen, Albert Heiman, Herman de Man, J.J. Slauerhoff en Simon
Vestdijk tonen aan welk een groot aandeel Zijlstra had in het exploiteren van de
jongere Nederlandse literatuur. Ook gaf hij nieuw werk uit van oudere auteurs als
Aart van der Leeuw, Nescio (Dichtertje, 1933) en Arthur van Schendel (De waterman,
1933), en bracht hij een keuze uit de Nagelaten verzen van Johan Andreas dèr
19
Mouw (Adwaita) op de markt. Zoals in verschillende andere gevallen waren deze
eerst gedeeltelijk in Forum voorgepubliceerd. Vele Forum-vergaderingen werden
bij Zijlstra aan huis gehouden en het royale gastheerschap dat deze daarbij
20
tentoonspreidde (‘men moest van hem houden’, vertelt Anton Coolen), wist hij
terugbetaald met tal van suggesties voor nieuw uit te geven boeken. Schalies zei
hij bij zulke gelegenheden: ‘Iedere dag van het jaar drukt Nijgh en van Ditmar een
21
boek’. Het vriendschapsnet dat hij weefde, was niet bij toeval een net van auteurs.
Met ingang van de vierde jaargang (1931-1932) had Zijlstra ook het tijdschrift
Filmliga overgenomen van Clausen - de drukker van Propria Cures en van Ter
Braaks proefschrift over Otto III -, waarmee hij ook een voet kreeg in de wereld van
de ‘cultureel verantwoorde’ film. Het zal hem gespeten hebben dat Ter Braak in april
1932 aftrad als redacteur van de Filmliga, nadat deze reeds in september 1931 was
afgetreden als bestuurslid van de Nederlandsche Filmliga. Hier deed de invloed van
Du Perron zich rechtstreeks gelden: ‘Het wordt voor een behoorlijk mensch tijd om
22
tegen die Liga-wijsheden te militeeren. Wanneer doe jij het?’ Bijna werktuiglijk
reageerde Ter Braak dat hij hoe langer hoe meer de pest kreeg aan de film ‘als
kunstuiting’, waarbij hij ‘de heele filmgeschiedenis’ bagatelliseerde als een
23
‘doorgangshuis’, want: ‘“Een vent”, daarom gaat het overal en altijd’.
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De reden dat Ter Braak uit de redactie trad, was de afwijzing door zijn
collega-redacteuren Scholte en Jordaan van een artikel van Du Perron, waarin deze
Sternbergs Shanghai Express in humoristische stijl afdeed als kitsch en treinlectuur.
De weigering van dit artikel was voor Ter Braak het bewijs dat de redactie ten koste
van alles bleef vasthouden aan de film vorm en geen aandacht kon opbrengen voor
inhoudelijke, politieke of ideologische kwesties. Door zich helemaal te fixeren op
de oude ‘Ligawetten’ van montage, close-up, enzovoorts, móést de Filmliga ook
een draak prijzen als Shanghai Express, die immers helemaal volgens de regels
gemaakt was. Ter Braak beschouwde dit als een knieval voor de commercie en als
24
een blijk van minachting voor de werkelijke avant-garde. Wat er ook gebeurde,
Ter Braak bleef pal tegenover Hollywood staan.
Ironisch genoeg werd Nijgh & van Ditmar zodoende de uitgever van zowel de
‘ventisten’ als de ‘vorm-fetisjisten’, die overbleven in de Filmliga. Zijlstra beheerste
de spagaat voortreffelijk. In zijn fonds koesterde hij naast Forum met evenveel
gemak de goed verkopende ‘damesromans’ van Alie Smeding, waarvoor hij echter,
als hem dat uitkwam, pretendeerde zijn neus op te halen. Haar destijds voor
pornografie versleten boek De zondaar (1927) zou hem zozeer hebben tegengestaan
dat hij de royalties halveerde - om die pas te herstellen nadat het boek in een
25
minimumtijd furore had gemaakt. Ter Braak sprak in januari 1931 niet voor niets
over Nijgh & van Ditmar als een uitgeverij van een ‘beginselloos kaliber’, toen
26
Marsman naar een goed fonds voor zijn roman ‘Vera’ zocht. Enkele maanden later
liet Ter Braak zich door middel van een vet contract zelf aan deze uitgeverij binden.
Iets van zijn argwaan tegen wat wel genoemd is de ‘handel in bedrukt papier’ kwam
tot uiting toen hij Simon Vestdijk begeleidde bij diens eerste bezoek aan de uitgeverij
en hij hem in de gang toefluisterde: ‘Je bevindt je nu in het bolwerk van het
27
kapitalisme’.
Ter Braaks argwaan kan ook geïnspireerd zijn door een hooglopend conflict dat
een roemrijk voorgangster van hem met Nijgh & van Ditmar had uitgevochten. Carry
van Bruggens Prometheus was indertijd - 1919 - bij deze Rotterdamse uitgeverij
verschenen, evenals trouwens haar eerste Justine Abbing-romans. Zij vertrok er
met veel spektakel vanwege een geldkwestie: het voorschot voor een nieuw boek
zou zijn ingehouden op haar winstaandeel van een oude uitgave, namelijk
Prometheus. Toen Van Bruggen in dit conflict geen ruggensteun kreeg van de
28
Vereeniging van Letterkundigen, verliet zij ook deze met slaande deuren.
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Nijgh & van Ditmar was gevestigd in een pand aan een van de levendige
binnenhavens - de Wijnhaven - van Rotterdam, waar nog de kisten, tonnen en balen
op de kade lagen. Het robuuste Rotterdam kende slechts één andere, kleinere,
29
uitgeverij: W.L. & J. Brusse's Uitgeversmaatschappij, die Ter Braaks monografie
over De absolute film het licht deed zien. Ter Braaks waarschuwing aan het adres
van Vestdijk moet gezien worden in de context van zijn vooroordeel jegens, wat hij
eens in een brief aan Ben Stroman noemde, de Rotterdamse ‘kooplieden-beschaving
à la Mees, waarin men nog zoo duidelijk de camouflage van het grootkapitaal ontdekt
30
(dikwijls ook lang niet onsympathiek overigens, maar vol vooroordelen en tics)’.
In 1938 stond Nijgh & van Ditmar op de negende plaats als uitgeverij van
publieksboeken met een bruto omzet van 110.000 gulden, ruim anderhalf miljoen
naar huidige maatstaven. De uitgever van Het carnaval der burgers, Van Loghum
Slaterus, was qua omzet even groot, maar de armlastige Stols, de uitgever van
Afscheid van domineesland en Man tegen man, volgde pas op de vijfendertigste
31
plek. Na verloop van enige jaren - Forum was inmiddels al opgedoekt - verdacht
Ter Braak Nijgh & van Ditmar ervan hem als ‘impopulair auteur’ in de ‘doofpot’ te
stoppen, omdat de firma geen reclame in de vorm van bijvoorbeeld een behoorlijk
32
prospectus voor hem maakte. Klonk hier niet het oude wantrouwen tegen het
‘grootkapitaal’? Ter Braak nam zich voor Zijlstra ‘eens zachtjes uit te kafferen’ en
zie wat er gebeurde: Nijgh & van Ditmar maakte als de wiedeweerga een
33
prospectus. Het had geen enkel effect op de verkoop van Ter Braaks boeken,
hoogstens een negatief: zijn inkomsten daalden van een schamele ƒ 27,75 over
1935 naar een tot wanhoop stemmend bedrag van ƒ 6,15 over het daaropvolgende
jaar, nog geen honderd gulden in huidige termen. Over de jaren 1937, 1938 en 1939
ontving hij van de uitgeverij respectievelijk ƒ 14,47, ƒ 17,44 en ƒ 47,52 - dit laatste
bedrag was zo ‘hoog’ omdat een aantal van zijn boeken ‘in prijs verlaagd’, dus
verramsjt werden. Ter Braaks topjaar bij Nijgh & van Ditmar was 1934 - herdruk van
Het carnaval der burgers: 236 exemplaren; Politicus zonder partij: 397 -, waarover
34
hij het astronomische bedrag van ƒ 141,97 op zijn postrekening kreeg overgemaakt.
Ter Braak was en bleef voor Nijgh & van Ditmar een uiterst slecht verkopend auteur.
Forum kon voor Zijlstra een vangnet zijn voor nieuwe auteurs. Ter Braak, die zich
toch al snel moreel verplicht voelde, was bereid om als vanger in het koren op te
treden. Enkele voorbeelden. Op 21 januari 1933
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maakte Ter Braak in Antwerpen kennis met de toen al legendarische Vlaamse
35
schrijver Willem Elsschot, de schepper van onder andere Villa des Roses (1913)
en Lijmen (1923). Na dat laatste boek had hij er schijnbaar het zwijgen toe gedaan.
Ter Braak, die zich gesterkt wist door het gezelschap van Greshoff en Ary Delen,
ontmoette in Antwerpen ‘een bijzonder merkwaardige kerel, van uiterlijk een gewone
slimme handelsman; en het gekke is, dat hij bij nadere kennismaking ook werkelijk
36
uitgeslapen blijkt in dat vak’. Na dit bezoek schreef Elsschot in de ‘recordtijd van
37
veertien dagen’ een nieuw boek: Kaas, dat vervolgens in vijf afleveringen in Forum
zou verschijnen. Greshoff ‘tipte’ de Amsterdamse uitgever Bob van Kampen, die
zich haastte aanwezig te zijn bij de voorlezing door de auteur van Kaas in de
werkkamer van Delen in het Museum Plantin-Moretus, toen Elsschot bij momenten
38
zo ontroerd was dat hij de lezing moest onderbreken, anders was hij gaan huilen.
Ter Braak tikte Greshoff echter op de vingers:

Zijlstra interesseert zich voor ‘Kaas’, als boek. Mij persoonlijk zou het
erg aangenaam zijn, als Elsschot bij Nijgh uitgaf [...]. Beproef je tact daar
eens op. Voor ‘Forum’ is zoo'n door Nijgh aangeworven roman weer een
39
goede steun (ten opzichte van de Commissarissen, bedoel ik).
Het feest ging niet door. Elsschot voelde zich verplicht aan Van Kampen, omdat
die naar de voorlezing was komen luisteren. Zodoende zou Kaas, de roman die
zich met zijn sobere, milde humor ‘oplost in een nederlaag, die geen nederlaag is’
40
(Ter Braak), datzelfde jaar verschijnen bij P.N. van Kampen & Zoon, die er nog
41
tijdens de oorlog een derde gewijzigde drukvan zou opleggen.
Casus twee. In januari 1934 componeerde een oud-leerling van Ter Braak aan
de 4de vijfjarige HBS, Victor Varangot, in drie, vier avonden op een klein
huurkamertje te Brussel een novelle, Virginia. Varangot gaf het verhaal te lezen aan
Jan Greshoff voor wie hij hand- en spandiensten verrichtte. Greshoff kwalificeerde
het als een ‘klein meesterwerk’ en dirigeerde de auteur onmiddellijk weer richting
uitgeverij P.N. van Kampen & Zoon. Hij verzocht Ter Braak er als Varangots mentor
een voorwoordje bij te willen schrijven. Daartoe was deze wel bereid, maar op het
punt van de uitgever had hij een kritische noot:
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Ik vind het eenigszins jammer, dat je in dezen Zijlstra zoudt willen
passeeren; vooral, als ik een voorrede schrijf, en als het de bedoeling is,
dat V. bij één uitgever blijft (wat natuurlijk prachtig is), geeft dat mij
tegenover Zijlstra een onaangenaam gevoel. Ik heb geen enkele
verplichting, maar ik voel wel, als redacteur van Forum, een moreele
verplichting, hem de auteurs, die via Forum debuteeren, ‘aan te brengen’,
of tenminste voor te stellen. [...] Maar je voelt waarschijnlijk wel na, wat
ik bedoel; Zijlstra is royaal voor Forum, voorzoover het kan, ik ben graag,
waar het kan, loyaal tegenover hem op het punt, waar de tegenprestatie
42
mogelijk is.
43

De ‘nogal onnozele fantasie’ zoals Varangots novelle achteraf gezien is, bleek
niet sterk genoeg om door Van Kampen te worden aangenomen en zou pas in 1990
44
in boekvorm verschijnen. Maar het verhaal, dat door de Vlaamse - lees: katholieke
- groep in de redactie als spot over de maagdelijkheid werd begrepen, was wel weer
sterk genoeg om het tijdschrift Forum te laten ontploffen. Ter Braak bleef het een
45
‘goed ding’ vinden, al kon hij Varangot, die zich van oud-leerling tot Ter Braaks
zwager (door een huwelijk met diens jongste zuster Truida) had ‘opgewerkt’, intussen
wel uitkotsen. Hij heeft niemand in zijn naaste omgeving zozeer gehaat als deze
Varangot. Dat verhaal ligt in het verschiet.
Derde en laatste voorbeeld. In mei 1934 stuurde Cola Debrot aan Ter Braak een
novelle Mijn zuster de negerin. Ter Braak had deze van oorsprong Antilliaanse
schrijver voor het eerst ontmoet tijdens een boemel in november 1931 in het
gezelschap van de schilders Pyke Koch en Charley Toorop, van wie de laatste de
volgende herinnering in een brief aan Arthur Lehning gaf:
Laatst op 'n fuif bij 't liefje van Pyke Koch (‘mainteneetje’) hier, Menno
ter Braak gesproken. Laat in de nacht met hem en met Kola gearmd (3
uur 's nachts!) door 'n mistig Amsterdam geloopen ('t leek wel Londen!).
Fantastisch. Kola nogal erg dronken. Sloeg barbaarsche taal uit en Menno
heel fijntjes praatend. Wat 'n type die Menno. Ik had hem graag de
46
volgende dag op de thee gevraagd. Maar ik wist dat ik moest werken.
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Ter Braak vond de novelle ‘ronduit uitmuntend’, verzekerde de auteur van plaatsing
47
ervan in Forum en stimuleerde hem tot een nog groter greep. Toen in december
1934 het eerste deel van de novelle eindelijk in Forum werd afgedrukt - het blad
kampte met een overaanbod aan kopij -, informeerde Du Perron bij Ter Braak: ‘Is
48
het niet iets voor Zijlstra om uit te geven?’ Maar zijn vriend was hem al voor
geweest. Dankzij Ter Braaks pleidooi bij Zijlstra was de boekuitgave van Mijn zuster
49
de negerin in een mum van tijd beldonken. Ook gaf hij het ‘meesterlijke’ debuut
50
nog een schouderklopje in Het Vaderland. Dat Debrot niet behouden bleef als
auteur van Nijgh & van Ditmar lag niet aan Ter Braak.
Terug naar het verhaal waar het hier om te doen is: de geschiedenis van Forum.
Al op 21 augustus 1931 kon Bouws een proefcontract aan Ter Braak sturen met
daarbij een aantal suggesties voor de naam van het nieuwe tijdschrift (men had
eerst gedacht aan ‘Criterium’, maar het gerucht ging dat er al ‘een ding onder die
naam’ zou verschijnen - wat overigens niet gebeurde):
‘Criterium’ is inderdaad niet te gebruiken [...]. Ik voel nog steeds weinig
voor ‘het laatste Woord’, wat denk je van ‘Nieuwe Revue’, ‘Panopticum’,
51
‘Forum’? Per saldo prefereer ik ‘xxste eeuw’ als dat te gebruiken is.
Du Perron vond ‘Forum’ niet alleen te veel rijmen op Criterium (dat wellicht een
knipoog was naar T.S. Eliots tijdschrift The Criterion, 1922-1939), maar vond de
52
naam ook ‘een beetje glad en mat’ en had een voorkeur voor zoiets als ‘Nieuwe
Letteren’. Marsman bedacht nog (De) Phalanx en Ter Braak kwam met ‘Cahiers
van den Schrijver’. Tijdens het weekend van 5 en 6 september waarin Ter Braak,
53
Du Perron, Bouws, Jacques Bloem en Clara Eggink zich op uitnodiging van Jany
Roland Holst te Bergen met zeeschuim en spiritualiën vermaakten, zijn er ook nog
heel wat namen de revue gepasseerd. Clara Eggink meent in haar Leven met J.C.
Bloem de titel van het maandblad ‘letterlijk’ te hebben ‘horen ontstaan’ - wat echter
ook echter letterlijk niet helemaal waar is:
Zij waren bij ons in Bergen aan Zee - niet in De Hut maar in een ander
huisje dat aan mevrouw Adama van Scheltema toebehoorde: Ter Braak,
Du Perron en die eigenaardige figuur die redactie-
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secretaris zou worden, genaamd Bouws. Hoe ze aan die laatste gekomen
waren, weet ik niet precies. Ik geloof dat het een erfstuk van Slauerhoff
was. Er werd die dag uitentreure over de titel gepraat en er waren
verscheidene voorstellen. Genoemde Bouws heeft net zolang ‘Forum,
54
Forum’ zitten toeteren tot het er tenslotte werkelijk van gekomen is.
Ter Braak kwam nogal eens bij de Bloems aanzetten in hun woonplaats Breukelen.
In het plaatselijke kantongerecht trok hij Bloems rechterlijke toga aan en hield preken
die een dominee hem niet verbeteren kon, zo formidabel. Maar tegen de
overredingskracht van Bouws waren hij noch Du Perron kennelijk opgewassen. Nu
golden voor hem de woorden waarmee hij Bloems zoon, die niet vlot met eten was,
toesprak: ‘Nuttigen, jongeman’! Inderdaad, op aandringen van Zijlstra en diens
adjudant Bouws werd het tijdschrift tijdens de oprichtingsvergadering ten huize van
Zijlstra in Rotterdam op 9 september officieel Forum gedoopt. Constant van Wessem
55
schreeuwde hierop iets als ‘verraad van Menno’, omdat deze buiten Binnendijk
om De Vrije Bladen om zeep zou hebben geholpen - maar als er iets om zeep was
geholpen, was het de vriendschap Ter Braak-Binnendijk. Aan ‘verraad’ wilde zelfs
Marsman na enige uitleg niet meer geloven en hij besloot zich er niet meer mee te
bemoeien. De honden blaften en de karavaan ging verder.
Ter Braak gaf de stichtingsbijeenkomst de waardering ‘zeer bevredigend’: ‘Het
56
contract waarborgt absolute vrijheid van de redactie’. Maar ook aan deze ‘absolute
57
vrijheid’ bleken haken en ogen te zitten. Er was namelijk één ‘precaire paragraaf’
in het contract opgenomen, de achtste. De redactie beloofde daarin zich ‘naar eer
en geweten’ bij de beoordeling van aangeboden werk uitsluitend door overwegingen
van kwaliteit te laten leiden. Haar maatstaven golden daarbij als ‘finaal’. Daar was
evenwel de volgende beperking aan gesteld:
Echter zal zij er rekening mede houden dat het tijdschrift bestrijkt het
gebied van kunst en letteren, en dat dus werk van religieuse of politieke
strekking niet in hare kolommen thuis hoort. D.w.z.: werk dat vanuit eenig
politiek of religieus gezichtspunt andere richtingen bestrijdt of aanvalt, of
de eigen richting verdedigt. Artikelen van literair-filosofische aard welke
religieuse of politieke stelsels of kwesties behandelen, behoeven uiteraard
niet te worden geweerd,
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(hetzelfde geldt voor werk in andere vorm, romans) wel zal de Redactie
toezien dat de terminologie noch stuitend, noch onwelgevoeglijk is. Zij
zal zich hierbij laten leiden door de overweging, dat het tijdschrift bestemd
is voor een zoo ruim mogelijke verspreiding onder een ontwikkeld publiek.
De beslissingen van de Redactie zijn ook in dit opzicht finaal. Eveneens
zal de Redactie bepalen of en in hoeverre werk als pornografie moet
worden beschouwd en als zoodanig geweigerd.
De overeenkomst werd aangegaan voor een periode van vijfjaar. Zoals de meeste
nieuwe bedrijven, sneuvelen ook de meeste nieuwe tijdschriften binnen deze periode.
Wie weet hoe ze er dan voor zouden staan?
Het was Ter Braak die de beroemd geworden ‘Inleiding’ bij het eerste . nummer
58
van Forum concipieerde - na eerst een ‘manifest’ in zes punten op papier gegooid
te hebben -, al werd deze ook door Du Perron en Roelants ondertekend. Het tijdschrift
beoogde een jonge generatie van schrijvers omstreeks de dertig te ‘groeperen’. De
naam Forum moest aangeven dat ‘alle vitale elementen’ onder de jongere auteurs,
‘voorzoover zij een persoonlijken vorm hebben gevonden’, toegang tot het blad
hadden. Al snel ging Ter Braak van de groep van mogelijke medewerkers over naar
het literatuurtheoretische fundament van het blad. Hij onderstreepte dat niet louter
toeval hen verenigde. De jaren overziend sedert Marsman in 1925 als woordvoerder
van De Vrije Bladen de ‘jonge en jongere dichters’ opriep de ‘sprong in het duister’
59
te wagen, werd hij getroffen:
...dat men den 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 den dichter den
geheelen mensch soms verwaarloosd, men heeft de poëzie vaak
losgemaakt van de rest der aardsche verschijnselen en haar soms
verdacht doen lijken op een esoterischen cultus.
Voor de ingewijde lezer was intussen duidelijk dat deze boutade gericht was tegen
‘de vergoding van den vorm’ en het ‘indijken’ (lees: Binnendijken) van het ‘beschermd
domein der poëzie’, dat in De Vrije Bladen tot zijn grote ergernis de overhand had
gekregen. Hij meende dat het pro-
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ces van wat men in Vlaanderen noemde ‘verliteratureluren der kunst’ ten koste ging
‘van den creatieven mensch’:
...wij verdedigen de opvatting, dat de persoonlijkheid het eerste en
laatste criterium is bij de beoordeeling van den kunstenaar. Welke
wonderen zich ook bij het scheppingsproces mogen afspelen: zij schijnen
ons dan eerst van belang, wanneer de persoonlijkheid van den kunstenaar
zich voor ons in zijn werk bevestigt.
Het tijdschrift verkondigde zoiets als een Groot-Nederlandse gedachte door te
pogen ‘de veelal platonische wenschen tot toenadering tusschen de Vlaamsche en
Noord-Nederlandsche litteratuur in een practische samenwerking om te zetten’. Bij
alle besef van de ‘tweeleedigheid in ons taalgebied’ wilde Forum ‘de persoonlijkheden
uit Vlaanderen en Nederland, die uit een verwant levensbesef schrijven’ in zijn
pagina's met elkaar ‘confronteeren’. In het verlengde van deze grensoverschrijdende
en antiprovincialistische benadering werd het voornemen uitgesproken ‘goede
60
Europeanen’ te zijn in de zin die Nietzsche daaraan gaf.
De laatste lange alinea van de Inleiding was gewijd aan het polemische karakter
van het tijdschrift: ‘De polemiek is voor ons onafscheidelijk van de zelfbegrenzing
der persoonlijkheid’. De ‘zogenaamd’ opbouwende kritiek werd daarbij met een
beroep op Mencken als ‘bloedelooze fictie’ verworpen. Kritiek is wezenlijk een
‘ontmoeting’ met een boek, waarbij objectiviteit nooit meer dan schijn kan zijn omdat
er in de kunst geen onveranderlijke waarheden bestaan. Een kunstenaar mag zich
niet achter de kunst verschuilen, had Ter Braak al in het Démasqué betoogd, hij
heeft zijn kunst te verdedigen ‘als een integreerend onderdeel van zijn chronique
61
scandaleuse’. Dit laatste verklaart meteen de grote belangstelling binnen de
gelederen van Forum voor wat later is gaan heten egodocumenten: brieven,
dagboeken, (auto)biografieën. Deze houding gaat terug tot Nietzsche die alle boeken
placht te lezen alsof het de memoires van hun auteur betrof. Een mens, wist hij,
mag zich nog zo wetenschappelijk en objectief voorkomen: ‘per slot van rekening
62
brengt het hem toch niet méér op dan zijn eigen biografie’. Het programma Forum
was een typische uiting van het modernistische ideaal van de persoonlijkheid die
zich in vrijheid rekenschap geeft van zijn handelen en denken in een wereld op drift.
Het begrip ‘persoonlijkheid’ of- in de wandelgangen - ‘vent’ diende als criterium om
de kenmer-
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kende eigenschap aan te geven van schrijvers die ‘voor hun eigen waarheden
63
instonden’. Tegenover ‘vent’ stond ‘dupe’: dupe is iemand die het onderspit delft
zonder dat tijdig te merken. Maar de norm van de polemische persoonlijkheid was
tegelijkertijd zoiets als een fragmentatiebom die men de cultuur in slingerde. Want
als elke uitspraak persoonsgebonden is, ja niet meer dan een onderdeel van de
chronique scandaleuse van haar verkondiger, hoe kan je dan nog zinvol over
uitspraken communiceren? Het was zoiets als de ultieme relativering van de vrij
zwevende intellectueel, waarmee deze echter ook de poten onder zijn stoel
wegzaagde. Tegelijkertijd was het de bom die onder een al spoedig ruziënd Forum
tikte.
Met een prachtige, geïllustreerde fondscatalogus gaf Nijgh & van Ditmar bij het
verschijnen van het eerste nummer van Forum blijk van zijn grote aspiraties: Een
64
boek is als een schip. De beeldspraak moest duidelijk maken dat de uitgeverij aan
een Rotterdamse haven gelegen was, waarvandaan de schepen - lees: boeken vertrokken met de lezers aan boord:
Er zijn spotters onder de schippers, filosofen en vertellers - maar wat
zij ons brengen, het is alles bijeen een daverende weerspreking van de
bewering, dat er in Holland geen proza meer zou zijn. Integendeel: de
boekenvloot van 1932 bergt een rijkdom aan proza, aan kunstzinnig en
verhalend, aan literair proza, als weinig vorige jaren te aanschouwen
gaven. De vloot van Nijgh & van Ditmar ligt zeilree. Wie vaart er mee?
Ter Braak had nu zijn naam mee, want alfabetisch opende de vlootschouw met
zijn Hampton Court. Maar onwillekeurig gaf deze positie ook aan wie de uitgeverij
beschouwde als haar admiraal.

Eindnoten:
1 Over Forum: Maurice Roelants, Roman van het tijdschrift Forum of Les liaisons dangereuses;
Willem Mooijman ed., Forum. Brieven, citaten, dokumenten en knipsels; Dorine Fleuren-van
Hal, Forum 1931-1935.
2 Maurice Roelants, Roman van het tijdschrift Forum of Les liaisons dangereuses, 20.
3 Menno ter Braak aan Everard Bouws, 7 augustus 1930; gedeeltelijk gepubliceerd in: Sjoerd van
Faassen, ‘Bouws' archief en de geschiedenis van Forum’, Literatuur 4 (1987) 4 (juli-augustus)
223-224.
4 Verg. Briefwisseling 1930-1940 I, 120.
5 Verg. H. Marsman aan Menno ter Braak, 21 augustus 1931, waaruit: ‘Het doet mij erg veel
genoegen, dat je mij graag in jullie redactie wilt hebben, maar ik kan het niet doen tegenover
v.W. en de Bladen. Ik sukkel dus meer plichtsgetrouw dan begeesterd nog wat door met die
sloome affaire’. Geschreven op de achterzijde van E. du Perron aan Menno ter Braak, 21
augustus 1931 (Briefwisseling 1930-1940 I, 129-130, 493).
6 Geciteerd in: E. du Perron, Brieven IX, 332.
7 Verg. Menno ter Braak, ‘Een “Siameesche” roman. Het voordeel van wijze zelfbeperking. De
financier en zwendelaar in Roelants' wereld’, n.a.v. Maurice Roelants, Alles komt terecht
(Rotterdam 1937), Het Vaderland, 16 januari 1938 (Vw VI, 551-556).
8 J.J. Oversteegen, Vorm of vent, 375.
9 5 auteurs over hun uitgever, 38-39.
10 Menno ter Braak aan H. Marsman, 10 september 1931 ('s-Gravenhage, Koninklijke Bibliotheek).
11 Verg. de handgeschreven opdracht in: Menno ter Braak, Hampton Court: ‘Voor Everard
Bouws/tusschen twee vuren/lag Israëlslaan 7/in vriendschap/Menno’ (veilingcatalogus 300,
Burgersdijk & Niermans, Leiden, 29-30 november en 1 december 1994).

Léon Hanssen, Sterven als een polemist: Menno ter Braak 1930-1940

12 Over Doeke Zijlstra en Nijgh & van Ditmar: E.v.L., in: De Bibliotheekhouder 9 (1940) 11 ([1] juni)
21; Albert Helman, ‘Doeke Zijlstra’, De Stem 20 (1941) 6 (juni) 655-656; H.J.W. Becht, ‘D. Zijlstra
†’, De Uitgever 23 (1940) 6 (juni) 69; N.N., ‘Nijgh en Van Ditmar één en een kwart eeuw’, De
Uitgever 42 (1962) 10 (oktober) 292-294; F. Bordewijk, Antoon Coolen, Maurice Roelants, S.
Vestdijk, Gerard Walschap, 5 auteurs over hun uitgever.
13 Wel was H. Nijgh de president-commissaris en als men het zo wil zien de eigenaar van het
bedrijf. Verg. Victor E. van Vriesland, Herinneringen verteld aan Alfred Kossmann, 85.
14 President-directeur van Nijgh & van Ditmar was sedert 1921 J.Th. Piek, die na de Tweede
Wereldoorlog ervan afzag Ter Braaks Verzameld werk uit te geven: teken van de inkrimpende
literaire ambities van de uitgeverij na het overlijden van Zijlstra in 1940.
15 Verg. Kort overzicht van de geschiedenis van L.J. Veen's Uitgeversmaatschappij N.V. 1887 1
maart 1947 (Amsterdam z.j. [1947]).
16 Verg. Marloes van Buuren, Marije de Jong, C.A.J. van Dishoeck, mercator en mecenas. De
geschiedenis van uitgeverij Van Dishoeck 1898-1931 (Amsterdam 1985).
17 5 auteurs over hun uitgever, 59.
18 Idem, 14, 38-39.
19 Johan Andreas dèr Mouw, Nagelaten verzen. Met een inleidende aanteekening door V.E. v.[an]
Vr. [iesland] (Rotterdam 1934).
20 Idem, 41.
21 Idem, 55.
22 Briefwisseling 1930-1940 I, 83.
23 Idem I, 84-85.
24 Menno ter Braak, ‘Naar een Concertgebouw voor de filmkunst? Ten Afscheid’, Filmliga 5
(1931-1932) 6 (april) 89-92; opgenomen in: dez., Het tweede gezicht, 78-84 (Vw IV, 442-446);
N.N., ‘Filmliga, geschiedenis eener idee. Lezing van dr. Menno ter Braak te Amsterdam’, Nieuwe
Rotterdamsche Courant, 29 april 1936.
25 5 auteurs over hun uitgever, 57. Verg. voor de ‘geruchtmakende affaire’ rond De zondaar: M.t.B.,
‘Het geval Smeding’ (‘Marginalia’), De Vrije Bladen 4 (1927) 10 (oktober) 300-302 (niet in Vw),
waaruit: ‘wie er behagen in schept zich uitvoerig neer te zetten bij zekere episoden der sexualiteit
en die met niets anders dan een tweedehandsgenot in woorden nog eens voor het lezend publiek
overdoet, gelijk mej. Smeding op eenige terecht beruchte pagina's van haar boek, maakt zich
noch voor de echtelijke moraal, noch voor de litteratuur ook maar een greintje verdienstelijk’.
26 Menno ter Braak aan H. Marsman, 15 januari 1931 ('s-Gravenhage, Koninklijke Bibliotheek).
27 5 auteurs over hun uitgever, 106.
28 Carry van Bruggen, Uitgeverspraktijken (Rotterdam 1923); dez., ‘Aan de Nederlandsche
letterkundigen, in en buiten de Vereeniging’, Den Gulden Winckel, 20 november 1924. Ruth
Wolf, Van alles het middelpunt. Over leven en werk van Carry van Bruggen (Amsterdam 1980)
215, merkt op dat Van Bruggen ‘formeel op allerlei punten verkeerd zat’.
29 Verg. Sjoerd van Faassen, Hans Oldewarris, Kees Thomassen eds., W.L. & J. Brusse's
Uitgeversmaatschappij 1903-1965 (Rotterdam 1993).
30 Menno ter Braak aan Ben Stroman, 5 februari 1940, geciteerd uit: Ben Stroman, Vandaag bestaat
niet, 121-122.
31 R.E.M. van den Brink, Economische structuur en ontwikkeling van de informatiemedia in
Nederland 1938-1985, 479-480.
32 Briefwisseling 1930-1940 IV, 21.
33 ‘6 boeken van Menno ter Braak. Uitgaven van Nijgh & van Ditmar N.V. Rotterdam’, folder,
ongedateerd.
34 Nijgh & van Ditmar aan Menno ter Braak, 20 mei 1935, 8 mei 1936, 21 mei 1937, 4 mei 1938,
14 juni 1939, 1 mei 1940. Over 1931-1933 zijn geen afrekeningen teruggevonden.
35 Verg. Nel van Dijk, ‘Ter Braak over Willem Elsschot’, in: dez., De politiek van de literatuurkritiek,
89-114; dez., ‘Menno ter Braak in Dutch literature. Object and subject of image-building’, in:
Jane Fenoulhet, Lesley Gilbert, Presenting the Past (Londen: Centre for Low Countries Studies,
1996) 306-315; Koen Rymenants, ‘Elsschot en de Forumianen. Aspecten van de kritische receptie
van zijn proza (1933-1939)’, Spiegel der Letteren 42 (2000) 1, 19-48.
36 Briefwisseling 1930-1940 I, 419.
37 Willem Elsschot, Brieven, 98.
38 J. Greshoff aan Menno ter Braak, 3 maart 1933; N.N. (‘van onzen correspondent’) [= J. Greshoff],
‘Een schrijver leest zijn boek voor. “Kaas” door Willem Elsschot. Vlaanderens origineelste
Prozaschrijver’, Het Vaderland, 7 maart 1933.
39 Menno ter Braak aan J. Greshoff, 1 maart 1933.
40 Verg. Menno ter Braak, ‘De persoonlijkheid van Willem Elsschot. Kaas als levensprobleem’,
n.a.v. Willem Elsschot, Kaas (Amsterdam z.j.), Het Vaderland, 3 december 1933 (Vw V, 33-39).
Over Ter Braak en Elsschot verg. Nel van Dijk, De politiek van de literatuurkritiek, 89-114.
41 Aan de derde druk voegde Elsschot een extra hoofdstuk toe. Volgens Guido Lauwaert, ‘Kaas.
Nieuw licht op roman Willem Elsschot’, Het Parool, 29 juni 1991, zou de daarin figurerende
vakbondsbestuurder Bruaene van Brugge een portret zijn van Menno ter Braak. Maar gelet op

Léon Hanssen, Sterven als een polemist: Menno ter Braak 1930-1940

42
43

44
45
46

47
48
49
50

51
52
53

het uiterlijk van deze Bruaene, ‘een zwaarlijvige kerel, blakend van gezondheid en met een dikke
gouden ketting op de buik’, moet er sprake zijn van een persoonsverwisseling. Verg. ook de
annotatie in: Willem Elsschot, Brieven, 433, waar deze Bruaene als Marnix Gijsen ontmaskerd
wordt.
Menno ter Braak aan J. Greshoff, 6 mei 1934.
J.J. Oversteegen, ‘31 januari 1935: Marnix Gijsen spreekt zijn veto uit over Varangots verhaal
“Virginia”’, in: M.A. Schenkeveld-van der Dussen ed., Nederlandse Literatuur, een geschiedenis,
664-669; 668.
Victor Varangot, Virginia (Amsterdam 1990), met een ‘nawoord’ van de auteur, 39-45.
Menno ter Braak aan J. Greshoff, 30 maart 1935.
Charley Toorop aan Arthur Müller-Lehning, 18 december 1931; geciteerd in: J.J. Oversteegen,
In het schuim van grauwe wolken. Het leven van Cola Debrot (Amsterdam 1994) 185. Volgens
Oversteegen is er daarna inderdaad een theeafspraak tussen Ter Braak en Charley Toorop
geweest. Overigens maakt Arthur Lehning al in een brief van 3 december 1931 aan Ter Braak
gewag van Charley Toorops brief aan hem over ‘de boemel’ in Amsterdam!
Menno ter Braak aan Cola Debrot, 29 mei 1934 (erven Cola Debrot).
Briefwisseling 1930-1940 III, 105.
Cola Debrot aan Menno ter Braak, 21 december 1934.
Menno ter Braak, ‘Zekerheid-onzekerheid. Het clair-obscur van den schrijver. Een Nederlandsche
en een Vlaamsche novelle’, n.a.v. Cola Debrot, Mijn zuster de negerin (Rotterdam 1935), Filip
de Pillecijn, Monsieur Harwarden (Amsterdam, Mechelen z.j.), Het Vaderland, 18 augustus 1935
(Vw V, 579-584).
Everhard Bouws aan Menno ter Braak, 21 augustus 1931.
E. du Perron, Brieven III, 212-213.
Verg. de tekst in een opdrachtexemplaar van Hampton Court: ‘Voor Jacques en Claartje Bloem
/ met prettige herinneringen aan het Bergensche zeeschuim / Menno / R'dam, 15 oct. 1931’
(Antiquariaat Hinderickx & Winderickx, catalogus 8, november 1992, vraagprijs met stofomslag
1200 gulden).

54 Clara Eggink, Leven met J.C. Bloem (Amsterdam 51991) 116-117, 105-106.
55 Verg. E. du Perron, Brieven III, 193, 201; Briefwisseling 1930-1940 I, 492.
56 Menno ter Braak aan H. Marsman, 10 september 1931.
57 Menno ter Braak aan Everard Bouws, 25 augustus 1931; geciteerd in: E. du Perron, Brieven IX,
338-339.
58 ‘Manifest. 1 leek. 2 polemiek. 3 De V.Bl., de Stem, De Gids, Leiding. 4 Tachtig - Multatuli. 5
Literatuur en cultuur; geen beperkt litt. blad. 6 Mencken p.277, 283, 284’.
59 H. Marsman, ‘De sprong in het duister. Aan de jonge en jongere dichters’, De Vrije Bladen 2
(1925) 2 (februari) 25-27.
60 Voor Nietzsche stond de idee van de ‘goede Europeaan’ haaks op een ‘Europa van de
vaderlanden’, al kende deze pleitbezorger voor een ‘versmelting van de naties’ ook momenten
waarop hij zich een ‘dapper patriottisme’ permitteerde.
61 Menno ter Braak, Démasqué der schoonheid, 83-84 (Vw II, 625).
62 Friedrich Nietzsche, Menselijk, al te menselijk. Een boek voor vrije geesten. Vertaald door
Thomas Graftdijk (Amsterdam 1980) 247; verg. Lou Andreas-Salomé, Friedrich Nietzsche. Met
aantekeningen van Thomas Pfeiffer, uitgegeven door Ernst Pfeiffer. Vertaald door Léon Hanssen
(Amsterdam 1987) 15 vlgg.
63 J.J. Oversteegen, Vorm of vent, 377-378, met verscheidene voorbeelden van ‘ventisme’ bij Ter
Braak en Du Perron.
64 Een boek is als een schip (Rotterdam z.j. [januari 1932]).

Léon Hanssen, Sterven als een polemist: Menno ter Braak 1930-1940

100

Hoofdstuk 6
De verte van Europa
Ter Braak heeft in zijn leven niet één keer een literaire onderscheiding gekregen.
Toen in 1931 aan de 57-jarige Arthur van Schendel voor zijn roman Het fregatschip
Johanna Maria de C.W. van der Hoogtprijs, dat wil zeggen de ‘aanmoedigingsprijs’
van de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde werd toegekend, beschimpte
Marsman dat als een belediging voor zowel de naamgever als de ontvanger van
de prijs, die immers al lang geen aanmoediging meer nodig had. De Maatschappij
had ‘een niet te rechtvaardigen blunder’ begaan door de prijs niet te geven aan
1
jonge honden als Slauerhoff of Ter Braak voor diens Carnaval der burgers. Ter
Braak zelf echter taalde geen seconde naar zo'n prijs of wat voor onderscheiding
dan ook. Een medaille had hem zonder twijfel zeer onbehaaglijk gestemd, vanwege
het gevoel te zijn gefixeerd, vastgepind om zo te zeggen. Andersom vertikte hij het
ook om in jury's en beoordelingscommissies plaats te nemen. Des te meer plezier
zal hem een in het Duits geschreven brief hebben bereid die als het ware uit de
lucht kwam vallen, maar in werkelijkheid afkomstig was van een adres in
Amsterdam-West. Albert Vigoleis Thelen, de briefschrijver, informeerde daarin of
Ter Braak geïnteresseerd zou zijn in een Duitse vertaling van het Carnaval die hij
2
zelf graag zou maken.
In een veel later geschreven roman, Die Insel des zweiten Gesichts, heeft Thelen
uit de doeken gedaan waarin voor hem de ‘fascinatie’ van het Carnaval lag. Ofschoon
3
hij uit de voorpublicatie van het eerste hoofdstuk ‘Wij Carnavalsgangers’ nauwelijks
wijs was geworden, had hij het boek gekocht omdat hem de romantische
‘grondhouding’ aansprak. De strijd tussen leven en dood, geest en ziel, burger en
dichter, leek hem naar Nietzsche en zelfs Novalis terug te wijzen. Om zich
rekenschap van deze ontmoeting te geven, besloot hij het Carnaval in
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zijn eigen taal om te zetten. Het resultaat was verrassend: in elf (!) dagen bracht hij
datgene waar hij nauwelijks wijs uit was geworden - het eerste hoofdstuk - hup, zo
4
van het boek over op de vellen in zijn schrijfmachine. Thelen, afkomstig uit het bij
Venlo gelegen Süchteln, had zich als kandidaat in de Nederlandse filologie overigens
al eerder tot Nederlandse schrijvers gewend om hun werk te verduitsen, onder
andere tot Victor E. van Vriesland, die hem vertaalkundig schoolde door hem met
maar liefst 1197 genummerde fouten in de vertaling van zijn roman Het afscheid
5
van de wereld in drie dagen te confronteren. Van een Duitse uitgave van dit
manuscript is overigens evenmin iets terechtgekomen, als van nagenoeg alle andere
6
vertalingen van Thelen uit het Nederlands. Met Pasen 1931 was Thelen uit ‘een
7
algemeen onbehagen aan mijn Duitse cultuur’ naar Amsterdam vertrokken, waar
8
zijn vriendin en toekomstige vrouw, Beatrice Bruckner, als gouvernante bij de familie
Six van Hillegom werkte.
Op 1 juli 1931 spraken Ter Braak en Thelen met elkaar af in Americain om de
eerste hoofdstukken van het Duitse Karneval door te nemen. Zij kenden elkaar niet
van gezicht en moesten het maar aan hun ‘burgerlijke instinct’ overlaten om elkaar
te herkennen: ‘heb ik misschien het genoegen oog in oog met doctor Ter Braak te
staan?’ Het gezicht van de één jaar jongere Thelen zou Ter Braak overigens nooit
meer vergeten: het verbazingwekkend hoge voorhoofd hadden zij beiden gemeen,
evenals de ovale vorm van het gezicht, maar wat bij Thelen zo opviel was zijn mond
die als omlaag gekukelde halve maan een gramschap uitdrukte die de bezitter ervan
in het geheel niet bezat. Integendeel, Thelen behoorde tot het type mensen die
alleen maar vrolijker worden als zij iets ten onder zien gaan. Herr Doctor Ter Braak
was ‘werkelijk zeer content’ met Thelens werk; ‘dat hij “voetveeg” door “Fußpfad”
9
vertaalt, is zijn eenige letterlijke fout’ smiespelde hij tegen Du Perron.
Tot een vertrouwelijk contact met de Duitser kwam het echter niet. Ruim twintig
jaar na dato herinnerde Thelen zich Ter Braak als een ‘zeer geleerde en zeer
schuchtere man, die verlegen werd op mijn hok in Amsterdam [Nicolaas Beetsstraat
138boven], toen ik hem Beatrice voorstelde als dat, wat zij was’. O vloek van de
verlegenheid! Thelen leerde Ter Braak kennen als man van de antithese: ‘de schrijver
van de scherpe satire op de burgerlijke verkramping, hoe weinig was hij zelf een
carnavalsganger!’ Net als zijn idool en leermeester Nietzsche bleek deze vrije geest
in het dagelijks leven het slachtoffer van de remmingen die hij op
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papier bestreed. Maar ook vond hij in Ter Braak de personificatie van de mysticus
die zegt: ‘Entro los pucheros anda Dios’ (letterlijk: tussen de ‘soepketels’ loopt God)
11
- het goddelijke zit hem in het meest alledaagse.
Een paar maanden later emigreerden de Thelens naar Mallorca, het aan Ter
Braak overlatend om een uitgever voor de Duitse Karneval te vinden. Naar Cassirer
Verlag ging een doorslag van het manuscript, naar de Deutsche Verlags Anstalt,
naar Rascher-Verlag te Zürich, naar Der Neue Geist Verlag te Berlijn, maar niet één
van deze uitgevers hapte toe. Ook een aanbevelingsbrief van de Duitse
kunsthistoricus en publicist Franz Dülberg - een belangrijk bemiddelaar in de
Nederlands-Duitse culturele betrekkingen - had geen effect. Thelen: ‘Het grote
carnaval stond voor de deur, waardoor ook Menno ter Braaks Karneval der Bürger
door een dozijn uitgeverijen met politieke argumenten werd afgewezen. Men was
12
op de hoede’. Na vier jaar proberen waren Ter Braak en Thelen ten einde raad.
In november 1935 kwam Thelen met het voorstel het Karneval in een oplage van
driehonderd exemplaren in Palma de Mallorca te laten drukken. Een bevriend
‘Kulturbolschewist’ uit de Folkwang-hogeschool te Essen, een zeer begaafde
jongeling, zou zich over de typografie ontfermen. Dit bleek de Duitse emigrant Helmut
13
(‘Bobby’) Salden, die later in de jaren dertig nog onderdak bij Ter Braak in Den
Haag zou vinden en nog later de typografische verzorging van zijn Verzameld werk
voor zijn rekening zou nemen. Dat allemaal zat vast aan dat éne initiatief van Vigoleis
Thelen. Maar ook van een privédruk van het Karneval à 1,70 peseta per stuk kwam
niets terecht.
Thelen en Marsman kregen toen de snode ingeving de grote Thomas Mann in te
schakelen. Hoewel deze zich niet voor de volle honderd procent in het manuscript
kon verdiepen, toonde hij zich in een brief aan Thelen meteen bereid een woord
vooraf bij een Duitse uitgave te schrijven. Van Ter Braak - schreef Mann - had hij
tot nog toe alleen maar kleiner werk gelezen, doch in deze grote compositie ontdekte
hij een denker en dichterlijk essayist van imponerende vrijheid en recalcitrante
eigenzinnigheid, een auteur die het werkelijk verdiende invloed uit te oefenen in
een groter taalgebied dan het Nederlandse en die het geestelijke Nederland op een
14
interessanter manier kon vertegenwoordigen dan tot dusver helaas gebeurd was.
Ter Braak was bijna euforisch: de naam van Thomas Mann zou ongetwijfeld deuren
15
voor hem openen die tot dusver gesloten bleven. Thelen, op de vlucht gedreven
door de
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Spaanse burgeroorlog, trommelde vanuit Zwitserland triomfantelijk naar zijn vriend
Marsman: ‘bald kann menno seine reise nach europa antreten’.
Ter Braaks hoop dat de uitgeverijen nu zouden staan te springen om het Karneval
bleek ijdel. Querido Verlag bijvoorbeeld, de in Amsterdam gevestigde Exil-uitgeverij,
verwachtte zelfs in Nederland geen afzetmogelijkheden voor het boek, met of zonder
voorwoord van de grote Thomas. Daarbij liet de Olympiër het op beroerde wijze
afweten, zijn bewondering voor Ter Braak ten spijt. Hij zou een voorwoord schrijven,
maar Ter Braak geloofde na driekwart jaar wachten niet meer aan dat zou: ‘Ein
16
Schriftsteller wie er braucht doch nicht 9 Monate um ein solches Wurm zu gebären?’
Die worm werd inderdaad nooit door Thomas Mann gebaard - en het manuscript
van de Duitse vertaling van Het carnaval der burgers gleed vermoedelijk ergens bij
17
een uitgever achter een kast, want het is sedertdien spoorloos. Ter Braak en Thelen
zouden na die ene ontmoeting in 1931 nooit meer met elkaar een glas drinken, niet
in Keulen of Berlijn of ergens op het Iberisch schiereiland, zoals zij enigszins
18
grappend hadden gehoopt. De deuren bleven gesloten; Ter Braaks reis naar
Europa ging vooralsnog niet door.
De Nederlander had nog wel geprobeerd om Thelen van het ‘Herr Doktor’ af te
brengen met het argument dat zij beiden toch wel wisten ‘wie es um die “Herrschaft”
19
steht’, maar Thelen bleef altijd op afstand: een afstand die Ter Braak ongewild aan
anderen opdrong door zijn schutterige gedrag. Een ander aardig voorbeeld daarvan
20
ligt wat verder terug in de tijd. Toen de Arnhemse beeldhouwer L.P.J. Braat de
hem nog onbekende Ter Braak in Amsterdam opzocht vanwege Filmligazaken,
opende deze het gesprek met de woorden: ‘Ik ben een frik’. Voor Braat was daarmee
de weg naar een werkelijke verstandhouding meteen geblokkeerd. Toen Ter Braak
in Arnhem met een causerie een voorstelling van de Filmliga moest inleiden, werd
dat eveneens een miskleun. Op het podium van gebouw Irene stond hij met een
bordstok in zijn hand:
...hoewel er niets aan te wijzen was keek hij telkens om naar waar niets
aanwijsbaars te zien was en prikte daarheen met de stok.
De Arnhemse bestuurders, die vooraf flink geborreld hadden, kregen de slappe
lach. Na afloop was er een feestje in Braats atelier, gelegen in
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de tuin van zijn ouderlijk huis. Ter Braak spande zich in een fatsoenlijk gesprek te
voeren met een groepje mensen, maar vooral van wat een excentrieke vrouw in dat
gezelschap te berde bracht, begreep hij geen jota. Op een gegeven moment liet hij
zich ontvallen: ‘Mevrouw, u bent zo ver!’ waarna een van de aanwezigen opmerkte:
‘Het zal eerder een alcoholische dan een mathematische afstand zijn’. Enige tijd
later vertelde Braat in Amsterdam aan een buurman tijdens een Liga-bijeenkomst
met luide stem wat hun indruk van Ter Braak in Arnhem was geweest.
Vlak voor mij draaide een bleek profiel zich om: Menno. Het zal onze
21
verhouding niet goed gedaan hebben.
De hierboven reeds genoemde Victor E. van Vriesland - hij werd als eerste vertaald
door Thelen - maakte ergens in 1932 een manoeuvre die zijn verhouding met Ter
Braak evenmin goed deed. De stappen die Ter Braak in deze affaire zette, geven
een goed beeld van de verschillende kanten van zijn persoonlijkheid. Belangrijk is
allereerst dat Van Vriesland in december 1931 in Rotterdam kwam wonen als tijdelijk
plaatsvervanger van Frits Hopman, de zeer ernstig zieke redacteur Kunst en Letteren
van de NRC, die ook niet meer op die post zou terugkeren. Het nieuws van Hopmans
ziekte - leukemie - zong al vele maanden rond in letterkundig Nederland en Ter
Braak overwoog enige tijd zich als kandidaat voor Hopmans opvolging aan te
bevelen. Hij onderhield een hot line met de NRC middels de ‘laatste ridder van
Rotterdam’, de buitenland-redacteur H.C. van Houten. Deze goede vriend van Ter
Braaks moeder adviseerde hem echter zonder omwegen de post van Hopman niet
te ambiëren:
Man, denk alstublieft na, voor je een poging zoudt ondernemen om op
Hopman's plaats te komen. Het spreekt vanzelf- dit om voorgoed even
alle onduidelijkheid weg te nemen dat, mocht je volharden, ik natuurlijk
22
alle lansen bij v.d.H. voor je wil breken. Je zult van mij niet verwachten,
dat ik met dédain over je journalistiek spreek en evenmin bedoel ik weer
koelheid in je oogen en geringschatting in je stem uit te lokken als ik je
afraad aan een courant te gaan werken. Omdat - dit wordt het lastigste
van dit epistel - omdat bij al mijn natuurlijke genegenheid voor de vluchtige
dingen des levens, ik besef, dat het wezenlijkste van wat jij
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te geven hebt, (hier moet het Mits weer tusschen), boven de journalistiek
vèrre uitgaat en ik bang ben, dat op den duur de journalistieke wijze van
werken je eigen talent tòch zal aantasten. Ik kan dit in een brief niet
23
allemaal schrijven: hij zou 'n boekdeel worden.
Van Houten vreesde ‘weer koelheid in je oogen en geringschatting in je stem uit
te lokken’ met deze goede raad, maar Ter Braak nam hem wel degelijk serieus. De
baan aan het Rotterdamsch Lyceum (‘dat lamme geleeraar’) bezorgde hem anders,
zeker aan het begin van het schooljaar, flinke ‘angstattaques’, die pas langzaam
wegebden naarmate het schooljaar vorderde. Deze keer liet hij de mogelijkheid van
een baan als journalist nog aan zich voorbijgaan. Zo niet Victor E. van Vriesland,
die in 1929 door de beurskrach van een vermogend man tot een schuldenaar was
geworden en die sedert 1930 toch al de ‘kroniek der poëzie’ in de NRC bestierde.
Van een dertigtal kandidaten kreeg Van Vriesland de baan voor een maandwedde
24
van 350 gulden. Hij betrok een eigen kamertje op de krant waar hij ook sliep, vlak
boven de almaar dreunende persen, en nachtmens als hij was placht hij urenlang
in een witte shantoeng kamerjas door het gebouw aan de Eendrachtstraat te
schuifelen, wat hem de bijnaam van ‘het spook van de opera’ bezorgde. Van
Vriesland en Ter Braak kenden elkaar al veel langer, uit 1925, toen de laatste naar
Blaricum toog om in Van Vrieslands kast van een huis de nalatenschap van J.A.
dèr Mouw door te spitten voor zijn eerste grote literaire essay: ‘Dat ben jij’. Nog vóór
Van Vrieslands aanstelling bij de NRC, deed Ter Braak, wetende dat hij krap bij kas
zat, zijn best hem gecommitteerde te maken bij het Rotterdamsch Lyceum. Bij
Nederlands vroeg Van Vriesland dan aan de jongens, waar Ter Braak bij was:
‘Hebben jullie wel eens iets gelezen van Ter Braak?’ Een gekke situatie
natuurlijk, en Menno zat erbij met een kop als vuur, hij was toch al zo
25
verlegen, en de jongens werden ook verlegen.
Van Vriesland nam al spoedig deel aan de wekelijkse etentjes van de kring rond
Jo Otten en Ter Braak in Atlanta en daarbij was vanzelfsprekend meestal ook Ter
Braaks zuster Truida aanwezig. Sinds het overlijden in 1931 van zijn eerste vrouw,
die jaren doorbracht in inrichtingen voor geesteszieken, was Van Vriesland vrijgezel
en het oog van deze no-
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toire vrouwenliefhebber viel onmiddellijk op de enige grijpbare prooi in het
gezelschap: Truida. Haar broer begon zich ernstig zorgen te maken toen zij verliefd
werd op de NRC-nachtmens. Hoewel hij Van Vriesland persoonlijk graag mocht, zou
hij haar, schreef hij in een vertrouwelijke brief:
...aan een andere man gunnen dan deze ietwat verloop en dichter, die
nogal duidelijk ‘te ver heen’ en op zijn retour is; hij is veertig jaar
26
trouwens.
Ter Braak had haar liever gekoppeld aan Simon Vestdijk, die kennelijk ook vlam
voor haar gevat had, maar aan dit jonge talent wilde Truida om wat voor reden ook
27
niet. Maar Van Vriesland was altijd nog ‘beter dan Bouws’, stelde Ter Braak zichzelf
gerust. Intussen had ook Ter Braaks moeder lucht van de zaak gekregen en zij rook
instinctief gevaar. Onmiddellijk werd Truida naar oom dominee Koekebakker in
28
Dordrecht gedirigeerd; ‘dat is andere kost’, lachte Ter Braak in zijn vuistje. Op 14
december vond in De Rotterdamsche Kring het reeds gememoreerde
‘vriendschappelijke’ duel tussen Ter Braak en Van Vriesland plaats over het
Démasqué der schoonheid. Drie dagen later was Ter Braak in Brussel voor een
bloedheet Bal des Cinémas waar hij echter noch filmsterren, noch de verhoopte
legendarische Willem Elsschot gewaarwerd, maar waar hem wel de ogen uitvielen
omdat Jan Greshoff kwam opdraven met zijn twee ridderorden opgespeld. Toen hij
Ter Braaks verbazing merkte, vroeg Greshoff verlegen of hij de dingen zou
wegbergen. Teruggekeerd van een reis waarbij alles in het honderd liep, wachtte
Ter Braak in Rotterdam een nieuwe verrassing:
En laat ik nu doodmoe gisteren uit Brussel thuiskomen, liggen te slapen
en door een soort brandalarm van de schel worden gewekt! Om der dood,
brand? (het was 2 uur!). Neen, teeder telegram van Vic aan Truida; hij
dacht blijkbaar, dat ik nog in Brussel zat! Tegenover mij heeft hij met geen
woord van deze aangelegenheid gerept; maar wel logeert hij in mijn bed!
Ik vind dat verdomd vervelend en ik heb hem nu twee ironische regels
geschreven: n.1. of hij ev. romaneske telegrammen voortaan voor
29
middernacht wil laten bestellen.
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Het ‘gesmoes’ van Van Vriesland die telkens Truida probeerde te telefoneren als
haar broer er niet was en als hij die onverhoopt wel aan de lijn kreeg snel een
boodschap voor hem verzon, ging Ter Braak kolossaal tegenstaan. Daarbij was
Truida stapelverliefd op Van Vriesland; als deze met zijn sigaar had gemorst in hun
huis, weigerde Truida uit een heilig respect zelfs de as op te ruimen, wat haar broer
30
deed klagen: ‘O god, zit ik weer in een vuil huis’. Hij begon Van Vriesland te zien
als een Casanova die na Truida te hebben ontmaagd, haar met ‘zijn slappe
collectionneurs-air’ wel spoedig weer bij zijn oudere garderobe zou ophangen. ‘Je
weet niet’, verzuchtte hij tegenover Du Perron, ‘hoezeer me dit geval degoûteert.
Niet uit moreele, maar in de eerste plaats uit aesthetische overwegingen. En als er
31
nu nog maar een gram fut van dat individu uitging!’ Kort na de jaarwisseling
1932-1933 barstte de bom. Du Perron kreeg het verhaal wederom als eerste, of
één der eersten, te horen.

Mijn laatste dagen zijn volkomen verpest door het individu van Vriesland,
mede een van de grootste lafbekken, die er op god's aardbodem
rondloopen. Als je mijn vorige brief kreeg, weet je, hoe hij zich gedragen
32
33
heeft: een joodsche compôte van Valmont en le neveu de Rameau.
Gelukkig heeft Truida de knoop doorgehakt en hem den bons gegeven;
mij heeft hij op alle mogelijke manieren ontdoken, maar ik heb hem nu
a.s. Maandag een gesprek opgedrongen, waarin hij het één en ander van
mij hooren zal. Mijnheer is n.b. verontwaardigd, dat ik mij met deze zaak
bemoei en vindt dat ‘burgerlijk’. Enfin, het heeft dit voordeel, dat ik mijn
vriendschap nog iets precieser kan afgrenzen. Het meest irriteert mij de
sloomheid, waarmee hij alles behandelt; in mijn bed maft en iedere
opheldering als te veel moeite beschouwt.
Als de komische zijde van het geval zag Ter Braak de mogelijkheid dat Van Vriesland
hem als medewerker uit de NRC ZOU schoppen en hij Forum voortaan ‘zuur’ zou
bespreken.
Zoo zijn deze heren nu eenmaal, ik weet het uit ervaring; het is zelfs duidelijk dat
er in dit geval niet onduidelijk gespeculeerd wordt op mijn angst voor den machtigen
N.R.Ct.-redacteur. Bah! Maar laat ik je hiermee niet langer vervelen; het voornaamste
is, dat Truida nu den rol van den ‘boucher éloquent’ duidelijk ziet. Te voorkomen
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schijnt zooiets niet, zelfs een bescheiden aesthetiek schijnt bij de keuze van den
ontmaagder te ontbreken. De smoesjes van den man zijn, als gewoonlijk, aandoenlijk
34
libertijnsch; Kring-stijl...
Ter Braak had kennelijk, als een broer die de familie-eer hoog moest houden, zo
lang op zijn zuster ingepraat, dat deze haar minnaar inderdaad voor een beul met
mooie praatjes was gaan houden. Om zijn wraak compleet te maken deed Ter Braak
nog dezelfde dag een schrijven aan Van Vriesland uitgaan, dat het karakter heeft
van de uitdaging tot een duel:
...zooals je nu bekend is, heb ik Truida ten stelligste ondersteund in
haar voornemen, met je te breken. Ik ben niet gewoon, zulke stellige
argumenten achter iemands rug uit te spelen, zonder hem ook in zijn
gezicht te zeggen, wat ik van hem denk. Daarom verzoek ik je alsnog om
een onderhoud; het is mij volkomen onverschillig waar. Wanneer je iets
in je hebt van de betrouwbaarheid, die ik in je veronderstel, zul je niet
achter excuses wegkruipen om mij aldus te dwingen tot een uiteraard
35
veel onaangenamer formuleering van mijn bezwaren op schrift.
Van Vriesland voelde er begrijpelijkerwijs niet veel voor zich door Ter Braak de
oren te laten wassen.
Jij gaat er nu maar van uit, dat het mij een bizonder belang inboezemt,
je ‘stellige argumenten’ te vernemen en ‘wat je van me denkt’. Het schijnt
geen oogenblik bij je op te komen, dat ik niet de minste behoefte voel met
een vreemde over intieme dingen te discussieeren, die mij innerlijk raken
en bezighouden.
Hij lag, schreef hij, met ‘zware griep’ in bed en kon daarom ook niet naar de krant
gaan, maar voor Ter Braak was dit geen reden niet de vriendschap op te zeggen.
Weiger jij echter aan te hooren, wat ik tegenover een ander over je heb
gezegd, dan moet ik er, zeer tot mijn spijt, genoegen mee nemen achter
je rug om geargumenteerd te hebben, terwijl ik mij aan een zekere
vriendschappelijkheid verplicht achtte, je die argumenten ronduit te
zeggen.
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Hij stuurde Van Vriesland de boeken terug die hij nog voor de NRC zou recenseren
en verzocht hem de zaken die Forum betroffen voortaan met Du Perron en Bouws
36
te regelen. Wie zal Van Vrieslands verbazing hebben geschetst, toen hij zes dagen
later opnieuw een brief kreeg van Ter Braak, niet wederom een toornig epistel, maar
eerder een op hangende pootjes. Ter Braak erkende dat zijn reactie ‘incorrect’ was
geweest en wilde daarvoor ‘zonder eenige reserve’ zijn verontschuldigingen
aanbieden. ‘Het is aan mij’, schreef hij, ‘om deze stap te doen en mijn ijdelheid,
37
benevens de kans op verkeerde interpretatie, voorbij te zien’. Met dit laatste
bedoelde hij natuurlijk de zienswijze dat hij deze knieval alleen maar maakte om
niet zijn recensentenbaantje voor de NRC voor ‘een niet-principieele quaestie’ op
het spel te zetten. Van Vriesland, nog steeds ziek van liefdesverdriet, accepteerde
Ter Braaks excuses niet alleen, maar was zelfs zozeer onder de indruk van deze
Ter Braakiaanse proeve van zelfkritiek, dat hij er later in zijn herinneringen steeds
aan zou refereren als blijk van 's mans voortreffelijke inborst:
Ik heb één keer een conflict met Menno gehad, helemaal buitenlitterair,
over zijn zuster. Zij woonden samen, en hij vond het vervelend dat zijn
huishouden werd verstoord, hij was erg op regelmaat, en maakte mij een
verwijt. Ik vond dat erg onaangenaam. En toen kreeg ik een briefje van
hem: ‘neem me niet kwalijk, ik had me eigenlijk niet met die zaak moeten
bemoeien’. Daar heb ik nu zo'n bewondering voor. Ik heb zelf soms wel
de behoefte om ongelijk te bekennen, om te zeggen: ‘Ik ben fout geweest’,
maar de woorden komen me moeilijk over de lippen, het kost mij een
geweldige inspanning om zulke dingen te zeggen. Menno, die toch een
verkronkelde jongen was, deed het spontaan, helemaal uit zichzelf, zonder
38
dat het nodig was, en dat bewonderde ik.
Dat is allemaal veel lof voor Ter Braak. Feit is dat hij toegaf zich te hebben
vergaloppeerd, maar deze bekentenis kwam niet uit hemzelf voort, maar was hem
39
ingegeven door een vrouw met wie hij in die periode druk doende was een
liefdesrelatie op te bouwen, Ant Faber. Feit is ook dat hij Van Vriesland zijn gedrag
nooit zou vergeven. Vanaf 1937 werkte Ter Braak met tal van onderbrekingen
wegens allerlei verwikkelingen, werkdruk en depressies aan een roman met als
centraal onderwerp de
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‘verantwoording voor den dood’. Victor van Vriesland kreeg in dit nooit voltooide
boek vanaf het begin een duidelijke rol toegemeten: die van erotomaan.
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Hoofdstuk 7
Een geliefde als kameraad: Ant Faber
Vlak voor de kerst van 1932 logeerde Ter Braak in Amsterdam weer een keer bij
een jongere zuster van Jo Planten-Koch, Tops ter Haar, die met haar man, een
textielhandelaar, graag ‘salon’ hield en bij zulke gelegenheden ook schrijvers als
Nijhoff, Debrot en Ter Braak placht uit te nodigen, contacten veelal van haar broer,
de schilder Pyke Koch. Ter Braak was werkelijk een huisvriend; in de gevoelvolle
Tops ter Haar vond hij een dankbaar klankbord voor al zijn lief en leed. Waren er
meer gasten, dan speelde hij zijn verlegenheid op de piano weg met populaire
melodieën als Yes, we have no bananas, die hij na één keer horen perfect kon
1
reproduceren - met zijn unieke manier van pianospelen. Ook zong hij er luid bij.
Maar deze keer was hij niet in Amsterdam om feest te vieren. Met de uitgever
Bob van Kampen moest hij een regeling treffen over de uitgave van Du Perrons
Uren met Dirk Coster, waartoe Doeke Zijlstra van Nijgh & van Ditmar zich niet bereid
had verklaard gezien de inhoud ervan. Het geschrift boezemde hem ‘antipathie’ in,
2
de persoonlijke toon was hem onaangenaam. Daarom had Ter Braak het initiatief
genomen tot de onofficiële ‘N.V. tot Exploitatie van “Uren met Dirk Coster” in
3
Boekvorm’. Het bleef voor Du Perron een doekje voor het bloeden, want Zijlstra's
weigering om dit schotschrift tegen het ‘ethische kwijl’ van Dirk Coster uit te geven
- terwijl hij wel Ter Braaks Démasqué der schoonheid in zijn fonds wilde opnemen
-, betekende voor hem dat hij zich van iedere solidariteit met Nijgh & van Ditmar
4
ontslagen voelde. En aangezien hij zijn Uren met Dirk Coster mét het Démasqué
5
als het ‘geestelijk beginkapitaal’ van Forum beschouwde, kwam Zijlstra's neen voor
hem uiteindelijk ook neer op een neen tegen zijn redacteurschap van Forum. Reeds
na twee jaargangen zou Du Perron het voor gezien
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houden. Ter Braaks inspanningen om de uitgave van Uren met Dirk Coster mogelijk
te maken, en de hoeveelheid geld die hij er zelf inpompte - hij liet bijvoorbeeld het
verschuldigde bedrag voor het drukken van de Uren (280 gulden) aftrekken van zijn
6
honorarium voor Politicus zonder partij - tonen aan hoezeer de zaak hem ter harte
ging. De strijd tegen Coster, die in zijn angst voor het grote nihilisme waar Ter Braak
en Du Perron wèl doorheen waren gegaan, was gevlucht in een ‘humbug der groote
woorden’, betekende voor Ter Braak het zoveelste ‘afscheid van domineesland’.
Jarenlang had hij trouw kopij afgestaan aan het door Coster geredigeerde tijdschrift
De Stem, dat consequent was blijven vasthouden aan de idealen van het humanitaire
expressionisme van vlak na de wereldoorlog. In de jaren dertig, de tijd van
pragmatisme en zakelijkheid, werkte het hoofdletter-idealisme van Coster echter
niet meer. Nu was het tijd voor een definitieve splitsing der gelederen. Na 1931 zou
7
Ter Braak niet meer in het blad van dit ‘ethisch waterhoofd’ publiceren. Van Kampen
bleek, heel genereus, bereid Uren met Dirk Coster te exploiteren tegen tien procent
kostenvergoeding, waarschijnlijk een lokkertje van de Amsterdamse uitgever om
óók Ter Braak als auteur los te weken van Nijgh & van Ditmar. Deze liet zich dit
‘lonken’ van harte welgevallen, in de gedachte dat het altijd goed was iemand achter
8
de hand te hebben tegenover Zijlstra.
Bij de Ter Haars zal Ter Braak ongetwijfeld zijn blijdschap hebben gespuid over
zijn steeds inniger wordende verhouding met Ant Faber, met wie hij de kerstdagen
bij haar (in Zutphen) en hem thuis (in Eibergen) zou doorbrengen. Op weg naar het
station werd hij 's avonds ‘aangesproken’ door een dame, die hem aanriep ‘met den
bekenden titel “meneertje”’. Hij moest toen wel luisteren, maar zij had verder ‘niets
aardigs te vertellen’. ‘Pas dus op met dat woord’, schreef hij aan Ant Faber, ‘want
9
ik zou er door op het slechte pad kunnen komen!’ Hoezeer hijzelf nog steeds
worstelde met de ethische geest der dominees blijkt wel uit dit voorval: er prat op
gaan dat hij door een prostituee wordt aangesproken, waarop hij niet ingaat omdat
zij niets aardigs te vertellen heeft - te vertellen, nota bene! -, maar dan wel zijn
geliefde daarmee een beetje dol maken. Noem mij geen meneertje, want o wee wat
er dan gebeurt...!
Wat zou er dan gebeuren?
Eerst is er nog het verhaal van een andere vrouw: Aad Schelling. Zij was een
gymnasiumleerlinge van Ter Braak aan het Rotterdamsch Ly-
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ceum, de beste leerling die hij überhaupt heeft gehad. De literair getinte opstellen
die zij schreef met titels als ‘Angst’, ‘Oude ziekte-ervaringen’, ‘Een buitengewoon
òngeestelijk product in 50 minuten’, maakten zo'n indruk op de leraar Nederlands
11
dat hij ze steevast met het hoogste cijfer 5 waardeerde en zelfs eens met een 5(½)!,
‘Je schrijft nu al beter dan ik’, had Ter Braak er de eerste keer krakend uitgebracht
bij het uitdelen van de resultaten. Achter haar rug om stuurde hij de opstellen naar
12
onder anderen Rudie van Lier, een in Den Haag woonachtige gymnasiumleerling,
die onder het pseudoniem R. van Aart een aantal gedichten voor Forum had
ingestuurd en met wie Ter Braak al snel bevriend was geraakt - hij beschouwde
13
Van Lier als een ‘ontdekking’. Achter dit doorsturen van opstellen zat een complot.
Ter Braak hoopte Aad Schelling te kunnen koppelen aan deze jongeling, die hij
vanwege zijn donkere huidskleur - Van Lier was van afkomst een Surinaamse creool
14
- had gedoopt tot onze ‘Forum-neger’. Aad Schelling was razend, ‘zoiets doe je
niet!!!’ Ter Braak had gehoopt op het samenbrengen van twee soorten intelligenties,
zoals bij Elisabeth de Roos en E. du Perron, en er ontstond inderdaad een intieme,
drukke briefwisseling tussen Van Lier en Aad Schelling. Maar toen er ten slotte op
haar studentenkamer ‘een forse, donkere, zeer neger-achtige Surinamer’ verscheen,
15
brak de betovering en was zij een geliefde kwijt en een vriend voor het leven rijker.
Door deze ontknoping werd Aad Schelling jarenlang als de Lou Salomé of ook wel
16
de Delila van Van Lier aangeduid. Kort na het verlaten van het gymnasium gaf zij
zich in een brief rekenschap van de betekenis van Ter Braak voor haar als leraar.
De toon van deze brief maakt de vergelijking met Lou Salomé meteen wat
plausibeler:
Het lijkt me nu al een eeuw geleden, dat ik in zoo'n gladgroen bankje
zat. Ik sta er dus al ver genoeg van af om het geheel te kunnen overzien,
en... ik geloof ook, dat u ijdel genoeg bent, een welverdiend compliment
te willen hooren.
Wanneer ik dan namelijk zoo naga, is mijn indruk van u als leeraar: niet
ongeschikt, alleen de opstellen waren vervelend. Maar dat iemand zoo
duidelijk zelfs lichamelijk zijn schizophreenzijn toont, is zeldzaam. Ik kende
dat woord nog niet, het begrip daarvan heb ik al in de eerste schoolmaand
van uw uiterlijk af kunnen lezen.
Beschouw ik u dus niet als leeraar, maar als het bleeke pastelkrijtje,
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dat u in werkelijkheid bent, dan vormt u het eenige loonende
observatieobject uit m'n Lyceumtijd.
Ik hoop dat u zult begrijpen dat een dergelijk oordeel voor mijn doen een
groote waardeering inhoudt. 17
Aad Schelling.
Een half jaar later stond zij na een telefoontje bij Ter Braak voor de deur in
Rotterdam. Ter Braak diagnosticeerde haar belangstelling voor hem als een
‘leeraar-vader-complex’. ‘Maar’, bezwoer hij Du Perron, ‘in eroticis heb ik geen
18
behoefte aan haar’. Du Perron betreurde dit. Zou Ter Braak haar als de ‘zachte
“oudere” man’ van heur maagdelijkheid bevrijd hebben, dan zou hij ongetwijfeld een
‘onuitwischbare indruk’ op haar hebben gemaakt! Wat lette hem? Zijn trouw aan
Ant? Zijn afkeer van de ontmaagding als zodanig? Of gewoon lafheid om zich te
verbinden? Dit laatste argument veegde hij bij voorbaat van tafel, want hij wist van
zijn vriend ‘dat je genoeg van den Superman in je hebt om je niet verbonden te
19
achten, ook na zoo'n bloedverbond!’ Deze situatie: maagd zoekt oud-leraar op,
bracht Du Perron tot allerlei bespiegelingen over het wezen van de ‘defloratie’. Maar
mede door een hint van - de door en door preutse en in dat opzicht op Ter Braak
gelijkende - Elisabeth de Roos, in wie Du Perron eindelijk de Ene gevonden had en
met wie hij op 17 mei 1932 was getrouwd, liet Ter Braak zich niets wijsmaken. Aad
Schelling ging aan hem ‘heusch geheel ongeroerd en zonder de minste ontroering
voorbij’. Zijn ‘passantenhouding’, zoals hij het noemde, ten aanzien van de tien jaar
jongere leerlinge was uitsluitend uit één ding voortgekomen: ‘ik heb er doodeenvoudig
20
geen seconde aan gedacht’.
Zo moet ook het onderwerp zelf erover gedacht hebben. Want Ter Braak deed
Aad Schelling niets, althans op dat punt niet:
Slank, knap, met een zo markant profiel, dat ik er met m'n
kunstenaarsoog naar kon blijven kijken; verder zonder enige erotische
uitstraling, kil, lijkbleek, met rotte tanden, zonder ‘voordracht’, wars van
21
poëzie, waar hij niet goed raad mee wist.
Zo bleef Ter Braak zijn reputatie van bemoostes Haupt onverminderd aankleven.
Een oude knar, eeuwige vrijgezel, zou hij dat blijven? Toch wist Ter Braak dat dit
niet kon, omdat hij daar altijd onder zou blijven

Léon Hanssen, Sterven als een polemist: Menno ter Braak 1930-1940

115
lijden. Bovendien waren er voortdurend wel een paar meisjes van het Rotterdamsch
Lyceum op hem verliefd, sommigen zelfs smoorverliefd. Als er een verloving van
22
hem afliep waren zij in feeststemming: ‘wij hadden weer een kans’. In een lange
en uiterst openhartige, maar ook subtiel verleidende brief, niet aan Aad Schelling,
maar aan de al een paar keer genoemde Ant Faber gaf hij zich rekenschap van zijn
‘huwelijksidealisme’, men zou bijna spreken van huwelijks manie:
...voor dit huwelijksidealisme in mi/moeten wel verschillende generaties
het huwelijksidealisme stevig ingeprent hebben gekregen en bijna eerlijk
hebben gehuicheld. Bij mijn ouders is het beslist nog gedeeltelijk een
opoffering geweest, waarbij b.v. het dogma ‘trouw’ te pas moest komen
als slot op de brandkast; maar ik heb van mijn jeugd af nooit iets anders
gedroomd dan huwelijk! Andere verhoudingen tot vrouwen (vriendschap,
liaisons, bordeelen etc.) hebben eigenlijk nooit erg voor mij bestaan; ik
heb natuurlijk onder invloed van zekere chemische natuurdrang rare
dingen gedaan als ieder ander, maar ik dacht over vrouwen altijd in
‘huwelijkstermen’. T looked forward to marriage with a beautiful
blue-stocking, at once soul mate, bed-sharer and thought-communicator,
with whom I would spend an absorbed life-time in the intellectual
discussion of matters of abstract interest. Zoo ging het, volgens zijn
zeggen in zijn jeugd, dien meneer Joad, wiens boek ik voor de N.R.Ct.
23
besproken heb (bespreking is nog niet verschenen); zoo ging het mij
ook ongeveer. Mijn moeder heeft niet voor niets veel engelsche hobbies!
Het geciviliseerde huwelijksideaal, dat voor de meeste menschen niet
werkelijk primair bestaat, was blijkbaar in mij weer tot een nieuw instinct
geworden. Natuurlijk achtte ik het lang mijn heilige plicht, voor dit
‘burgerlijke’ feit niet uit te komen en me meer aan te stellen als een
verbitterde Don Juan, die eindelijk wel, bij gebrek aan beter, in het huwelijk
zou verzeilen; maar dat was radicale humbug, onder invloed van Dick
Binnendijk onder anderen, voor wie die donjuanerie geen humbug was.
De ‘beautiful blue-stocking’ bleef natuurlijk ook uit; ik nam dan maar vast
het ‘beautiful’ voor het ideaal, want leelijke blauwkousen heb ik altijd
afgrijselijk gevonden.
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Tot nog toe had hij altijd gedacht dat er vrouwen zijn met wie je òf kunt praten:
‘begaafde, intelligente vrouwen’, òf kunt vrijen: vrouwen die de man aanspreken
door middel van exquise parfums, japonnen, kapsels, poeders en lingerie. Maar hij
had nog niet meegemaakt dat er vrouwen zijn die beide mogelijkheden in zich
verenigen. Zijn ‘doorgewinterde’ estheticisme was er de oorzaak van geweest dat
hij in het verleden steevast op het tweede slag vrouwen had ingezet.
Ik kon werkelijk gelooven, dat een vrouw met bepaalde nuances van
‘kleuren en geuren’ wel een vrouw voor mij zou zijn. Zelfs om mee te
24
trouwen: getuige mijn beide ‘verlovingen’. Mijn eerste verloofde: een
meisje van negentien jaar, absoluut onervaren, met hevige neiging naar
het Hoogere, afhankelijk van mij (eerst van haar ouders, die haar
nauwelijks konden en wilden afstaan), au fond dus volkomen on-intelligent,
maar... dat beschouwde ik juist als het bewijs, dat ik haar ook nog anders
liefhad. Toen ik haar leerde kennen, droeg ze, vanwege de eenvoud der
oudelui, nog witte nachtjaponnen; ik heb haar tot elegantere bekeerd,
ziedaar mijn invloed op deze vrouwenziel. Ik heb je, geloof ik, al eens
gezegd, dat ik haar eenige maanden geleden heb teruggezien en in het
minst niet kon begrijpen, hoe ik me ooit met haar had kunnen verloven.
Enfin, ze is alweer ‘onder dak’, en de douche zal haar wel geen kwaad
hebben gedaan.
25
Mijn tweede verloofde (het geval Karin) zou ik nooit genomen hebben,
als ze zich niet perfect gekleed had en een soort oer-instinct voor nuances
op dat gebied had bezeten. Zij was wel burgerlijk, maar in haar smaak
kon ze dat doen vergeten (ik denk, dat zij over 30 jaar een dikke dame
zal zijn zonder figuur). Dit Berlijnsche kind van achttien wist zoo precies,
voor welke ‘bienfaites’ ik gevoelig was, dat ze me er bijna ‘voor het leven’
mee gewonnen had, contractueel tenminste.
Hij wilde van zichzelf geen martelaar maken, want dit dilemma had ook zijn charme.
Maar ten opzichte van Ant Faber dreigde zijn esthetische tic zich tegen hem te
keren. Want waarmee Ant ook indruk op hem maakte, niet met geurende parfums
en prikkelende lingerie. Was hij bang dat zij met de vetleren schoenen en de
‘monnikspij’ waarin zij zich placht te hullen - de kleding van een jonge, dieprode
AJC-socialiste -,
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onvoldoende verleidingskracht op hem zou weten uit te oefenen voor een ‘compleet’
huwelijk? Het heeft er alle schijn van, want in een reeks van brieven zou hij haar
tactisch proberen te leiden tot een soort gedaanteverwisseling met chiquere kleding,
die haar ook knapper zou maken - tot een echte schrijversvrouw.
Op dinsdag 3 november 1931 hield Ter Braak een lezing over ‘De filmkunst en
26
hare problemen’ voor het Instituut voor Arbeidersontwikkeling te Zutphen. De
uitnodiging hiertoe was uitgegaan van dominee J.L. Faber, een bekende van de
familie Ter Braak in Eibergen. Faber stond alom bekend als de ‘rooie dominee’ door
zijn werk ten dienste van de SDAP, waarvan hij, zoals W.H. Vliegen het uitdrukte,
27
‘een der ijverigste en meest gezochte propagandisten in Gelderland’ was. Twee
dagen eerder had Faber zijn afscheidsdienst voor de Nederlands-hervormde kerk
gehouden, omdat deze het ambt van predikant onverenigbaar achtte met het
lidmaatschap van de Tweede Kamer, dat Faber met ingang van november 1931 tot
het uitbreken van de oorlog voor de SDAP zou vervullen. Het religieuze socialisme,
had Faber kunnen constateren, was in het grote verband van de sociaal-democratie
een factor van betekenis geworden. Rond dezelfde tijd had Faber ongewild de
aandacht met nog een ander incident getrokken. Overtuigd pacifist als hij was, had
hij de inkwartiering geweigerd van een officier in het kader van legeroefeningen
rond Zutphen. Een en ander leidde op last van de deurwaarder tot de verkoop van
in beslag genomen meubilair, dat wil zeggen van een stoel, die onder grote
belangstelling van de Zutphense burgerij werd opgekocht door een vriend voor het
bedrag van honderd gulden, waarmee het te vorderen bedrag ruimschoots was
voldaan. Wanneer hij in Eibergen moest (s)preken voor de Protestantenbond, voor
de partij of om ‘Koning Alcohol’ te verslaan, placht hij op zijn minst een kop koffie
te drinken of anders wel te logeren bij het doktersgezin Ter Braak. Zo hield hij in
december 1923 in het dorpje een lezing ‘over dr. Van Eeden en zijn Roomsch
worden’, naar aanleiding waarvan zich een debat ontspon met de jonge student
Menno ter Braak, dat een week of wat later werd voortgezet ten huize van Faber te
28
Zutphen, Rozenhoflaan 2. Ant Faber was toen achttien jaar oud. Of Ter Braak haar
persoon toen reeds in zijn geheugen heeft opgeslagen? Waarschijnlijk kwam zij pas
een aantal jaar later voor het eerst in zijn blikveld. In een brief die hij haar spoedig
na hun hernieuwde kennismaking schreef, herinnerde hij zich:
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...dat je eens (ik weet niet precies, hoe lang geleden) met je vader in
Eibergen bij mijn ouderlijk huis op het gras hebt gezeten. Toen vond ik
je sympathiek, maar ik had niet de minste reden om je dat mee te deelen;
er waren trouwens allerlei dingen, die me toen (allicht!) heel wat
gewichtiger voorkwamen dan een spontane sympathie, die op niets
berustte dan een globale indruk. Maar gek, ik heb toch altijd onthouden,
dat ik je op dat moment sympathiek vond en was daarom oprecht
benieuwd, je na veel jaren weer te treffen en te zien, of ik je nog ‘zoomaar’
29
sympathiek zou vinden.
In november 1931 nam hij de uitnodiging van dominee Faber voor een lezing over
de film met beide handen aan, en vroeg in één adem door of hij kon mee-eten en
30
zelfs blijven slapen diezelfde dag - terwijl hij wist dat hij in een vreemd bed
nauwelijks een oog dicht deed. Toen hij 's middags iets na vijven op het station
aankwam, werd hij opgewacht door Fabers dochter Ant, gehuld in vetleren schoenen,
31
wollen kousen, een stijve bruine koetsiersjas en een blauwe muts. Zij was
bloednerveus, wist niet wat zij met deze Ter Braak moest bespreken en zag
huizenhoog tegen de avond op. Het zou allemaal meevallen.
Ant Faber, op 16 juli 1905 geboren in het Friese Schalsum, was de tweede dochter
van dominee Faber. Daar de moeder een zwakke gezondheid had, verhuisde het
gezin vanwege het mildere klimaat naar Zutphen, waar Martje Boykema in 1911
echter op 34-jarige leeftijd aan tuberculose overleed. Faber hertrouwde in 1915,
maar ook zijn tweede vrouw, die hem nog een dochter schonk, was ziekelijk en zou
tien jaar later eveneens op 34-jarige leeftijd sterven. Op de middelbare school had
Ant plannen om kinderarts te worden, maar haar matige schoolresultaten lieten dat
niet toe. Haar vaders voorstel om na het behalen van het HBS-diploma een
vervolgcursus te doen in het Franstalige Zwitserland, sloeg zij op het allerlaatste
moment af, en koos voor de School voor Maatschappelijk Werk met de richting
kinderbescherming. Al spoedig merkte zij dat zij voor het praktische gedeelte daarvan
- het werk als voogd van jeugdige delinquenten - eigenlijk veel te ‘asociaal’ was en
dat zij voortdurend twijfelde over het nut van deze vorm van maatschappelijk werk.
De dood van haar stiefmoeder in het voorjaar van 1925 kwam in zekere zin als
een redding en Ant keerde naar Zutphen terug om voor haar vader en negenjarig
halfzusje Mineke te zorgen. Maar praktisch op het-
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zelfde moment werd zij zelf ook ziek als gevolg van een infectie van het
gehoororgaan, waaraan zij telkens terugkerende zware hoofdpijnen en
gehoorstoornissen - ‘gedreun en lawaai’ - overhield. Zij haalde daarna een akte
handenarbeid en liep stage bij een kinderrechter, met de bedoeling de School voor
Maatschappelijk Werk te zijner tijd nog eens af te maken. Dit draaide uit op een
‘totale mislukking’. Onzeker van alles en nog wat in de wereld, niet in de laatste
plaats van zichzelf, had zij als onderdeel van haar ‘zoeken naar God’ in september
1931 een cursus gevolgd bij de religieus-socialistische Arbeidersgemeenschap der
Woodbrookers te Bentveld, geleid door een goede vriend van haar vader, Willem
Banning. God had zij daar overigens niet gevonden en dit was ook haar laatste
poging daartoe. Basta ermee! - wat de kennismaking met Menno ter Braak aanzienlijk
vergemakkelijkte, al zouden de Woodbrooker-studieavonden die zij hierna nog
enkele malen te Amsterdam volgde, tot diverse schermutselingen leiden met de
man die voorgaf allang afscheid te hebben genomen van domineesland. Omdat zij
nu weer in Zutphen woonde, kende Ant van enige afstand ook Ter Braaks goede
studievriend D.A.M. Binnendijk, immers de zoon van de hotelier aan de Zaadmarkt,
die nog een blauwe maandag met haar oudere zuster Bert had gevreeën.
De ontvangst, hem door Ant op die novemberdinsdag te Zutphen bereid - haar
vader moest nog thuiskomen na zijn debuut in de Tweede Kamer -, had Ter Braak
zeer op zijn gemak gesteld, zoals hij haar verzekerde:
Met ‘ontvangst’ bedoel ik in dit geval niet ‘receptie’, maar het altijd
prettige en zeer zeldzame feit, dat ‘het gast’ aanstonds op een stoel kan
gaan zitten en praten over de dingen, die hem werkelijk interesseeren,
zonder eerst de vereischte code van beleefdheden te verrichten.
Hij was oprecht benieuwd geweest haar na zoveel jaar weer te treffen en te
toetsen, of hij haar nog ‘zoomaar’ sympathiek zou vinden.
Je kon b.v. in den tusschentijd tot een gedegen A.J.C.-apostel zijn
opgegroeid, met een diepe minachting voor bourgeois, die zich met
soepsnuiverij bezig houden. (Ik verdenk er b.v. alle vrouwen met lage
hakken van, dat ze daarmee - ik bedoel: door die hakken - een

Léon Hanssen, Sterven als een polemist: Menno ter Braak 1930-1940

120
zekere geestelijke superioriteit boven de frivole hooge hakken willen
uitdrukken; daarom dacht ik eerst, toen ik je aan het station zag, dat je
werkelijk A.J.C.-neigingen had! Je neemt me niet kwalijk, dat ik daarvoor
eerlijk uitkom!) Maar ik merkte dadelijk, dat ik je weer sympathiek vond
en, als echt intellectualist, zon ik natuurlijk dadelijk op een middel, om je
dat te laten merken, zonder een middel te kunnen vinden, dat niet grotesk
was.
Dat middel: een exemplaar van Hampton Court, waarin hij later de opdracht zou
32
schrijven ‘een klein hooglied van verwaandheid’. Zeker is dat zij die eerste avond
een opmerking heeft gemaakt, niet over zijn ‘verwaandheid’, maar over zijn cynisme.
Het was laat geworden na de filmlezing. Faber ging om middernacht naar bed, terwijl
zijn dochter en Ter Braak nog enkele uren bleven doorpraten. Vooral hun ervaringen
met godsdienst en geloof bleken goed met elkaar overeen te komen. De volgende
ochtend zou de gast 's ochtends om achten vertrekken, maar hij stelde dit telkens
weer uit, zodat hij pas laat in de namiddag opstapte. Het cynisme dat hij ondanks
alles uitstraalde, zal vooral zijn ontbrand door de lage hakken van haar vetleren
schoenen, die hem ongewild aan de ‘lage hakken’-cultuur van zijn eigen afkomst
moeten hebben herinnerd. Uiterst merkwaardig blijft het intussen dat Ter Braak bij
deze rode domineesdochter weer helemaal terugkeerde naar de vervloekte wereld
van zijn jeugd (‘domineesland’). Hij kwam weer thuis. Dit geeft aan hoezeer hij nog
steeds verbonden was en zou blijven met wat sociologen wel noemen zijn
kernidentiteit, de overgeërfde wereld van de ouders en voorouders. Vervolgens zou
hij met zijn prooi rechtsomkeert maken en haar, met inzet van al zijn tactische en
pedagogische talenten, emanciperen tot het ‘hoge hakken’-niveau van zijn nieuwe,
losgemaakte wereldbeeld, zijn eigen identiteit.
Meteen in de tweede brief die hij haar schreef, zette hij hun twee karakters tegen
elkaar af en probeerde hij aan zijn ‘cynisme’ een draai te geven:
Jij hebt ongetwijfeld veel meer directe, spontane vitaliteit dan ik, dat
voel ik aan je, omdat je me cynisch noemde, terwijl ik eigenlijk het cynisme
als doorgangshuis heb gebruikt en daarvan natuurlijk een aantal termen
en kleineeringen tegenover Hooge en Diepe artikelen heb overgehouden.
Mijn spontaniteit is voor een groot deel op mijn
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intellect geconcentreerd, en dat maakt naar buiten vaak een verkeerden
indruk. Ik probeer vaak spontaan hartelijk te zijn, omdat ik iemand werkelijk
apprecieer, gewoon aardig vind, maar achteraf blijk ik dan den indruk te
hebben gemaakt van iemand, die voor den gek wenschte te houden; dit
waarschijnlijk, omdat ik een angst heb voor sentimentaliteit, voor
gevoelsvervalsching, die de dingen met dikker namen aanduidt dan ze
werkelijk waard zijn. [..] Maar daarom ben ik niet gevoelloos [...], en de
menschen, die me iets zeggen, zou ik willen laten voelen, dat ik voor hen
voel. Misschien is dit gevaarlijk, wanneer je zelf weet, dat je inwendigste
neiging daarin bestaat, het gevoel in alle stadia te analyseeren en daarmee
33
weer betrekkelijk te maken.
Voor Ant echter was het onmogelijk haar spontaniteit direct op het intellect te
concentreren. Een spontaan gevoel kan niet vooraf beschouwd en gewogen zijn;
het kan alleen achteraf door het intellect geanalyseerd worden. Wanneer iemand
zegt: ‘ik wil spontaan hartelijk zijn’ was dit voor haar een gevoel, dat gerekend moet
worden onder de valse gevoelens.
Hier kreeg haar brief een wending. Want zij toonde ineens veel begrip voor Ter
Braaks neiging zijn gevoelens in alle stadia te analyseren en te proberen daaraan
de juiste waarde toe te kennen. Zij geloofde hem ook op zijn woord dat het vanuit
een waar gevoel was, als hij mensen met hartelijkheid tegemoet kwam. Mochten
die mensen desondanks geloven dat ze voor de gek werden gehouden, dan
behoorden zij nu juist tot de groep die nooit geleerd heeft om eigen gevoelens te
analyseren.
Zoo gauw het iemand geldt, die ook voor jou voelt, zal men die ware
gevoelens ontdekken, zonder dat ze tot sentimentaliteit gedegradeerd
34
behoeven te worden.
Dit moet voor Ter Braak minstens als een signaal hebben geklonken dat hij zich
veilig bij haar kon voelen; haar brief, antwoordde hij, was ‘de prettigste, die ik in lang
35
gekregen heb’. Hij durfde nu wel te bekennen dat zijn drang tot borende intellectuele
analyse weliswaar zijn ‘levensélan’ had aangetast, maar dat hij toch ook het
‘onuitroeibare heimwee’ kende ‘naar een gevoel (desnoods maar een heel gewoon),
dat zich tegen de analyse zal kunnen verzetten en zich reëel betoonen, ook voor
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het ziftende intellect’. Hij geneerde zich voor het een, noch het ander. De afkeer
van analyse, legde hij uit, is ‘altijd een bewijs van zwakheid, van belang-hebben bij
troebele ideeën’. Maar aan de andere kant toonde hij weinig aandrang om zijn
‘naïeve voorliefde voor hooge hakken en bontmantels en een beetje chique (die me
tenslotte toch weer ijskoud laat)’ stuk te denken. ‘Waarom ook? Die gevoelens zijn
zoo onschuldig-in-stinctief, dat ze mischien pas het allerlaatst aan de analyse
toekomen’. Bij Ter Braaks opmerking dat die hoge hakken en de bontmantels hem
uiteindelijk totaal onverschillig lieten, plaatste Ant Faber in de marge een groot
uitroepteken waarvan ze in tweede instantie een vraagteken maakte. Het zou een
groot twistpunt in hun briefwisseling worden.
De enorme hoeveelheid brieven - een tweehonderd-tal - die ze in de periode tot
hun huwelijk zouden wisselen, kenmerkt zich zeker in het begin door een voortdurend
elkaar verkennen en aftasten, maar toch nooit een gekwetst zich terugtrekken, van
beide partijen niet, waardoor er een openheid en vertrouwen in de relatie kon
ontstaan. Nu Ter Braak zich als een hoge hakken- en lingeriefetisjist kenbaar had
gemaakt, was het Ant Fabers beurt met haar eigenzinnigheden voor de dag te
komen. Daartoe schroomde zij in het geheel niet. Eerst wees zij hem er fijntjes op
weinig begrip te tonen voor de beslommeringen van een huisvrouw met kinderen
te haren laste. Ter Braak had zich namelijk een beetje ironisch uitgelaten over haar
avondvulling met studiebijeenkomsten van de Woodbrookers. Onder welk ‘specimen’
A.F. moest worden ingedeeld, was haarzelf vooralsnog een raadsel, ‘in elk geval
een specimen dat last met zich zelf heeft’. Zij voelde zich ‘een vreselijk ongeregeld
mensch, met weinig systeem van werken’, waardoor zij maar een minimum vrije tijd
had. Dit maakte dat zij vaak barstte van ongedurigheid, waarmee zij echter helemaal
niets opschoot.
'k Ben bang dat ik niet voor m'n 80ste eenigzins volwassen ben. Jammer
36
van al de tijd.
Wie het genoegen mocht smaken Ant ter Braak na haar tachtigste te kennen - zij
zou 92 worden en haar man liefst 57 jaar overleven - kon merken hoezeer zij met
die voorspelling gelijk heeft gekregen. Ook hoogbejaard was zij maar ternauwernood
‘eenigszins volwassen’.
Door ziekte van Ant en feestdagen zou het tot 8 januari 1932 duren voordat het
tot een tweede ontmoeting kwam, in café Riche aan het
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Buitenhof in Den Haag, in welke plaats Ant op dat moment logeerde. Zij had zozeer
tegen het alleen betreden van een café opgezien, dat ze Ter Braak van de trein had
afgehaald. Speciaal voor deze gelegenheid droeg zij een heel mooie blauwe jurk
van Liberty, met een frontje van allerlei kleuren als een voorstukje bij klederdracht.
Meteen merkte ze dat Menno het maar matig kon waarderen. Voor het eerst zag
ze dat mooi en chique twee verschillende dingen zijn: ‘dat chique lelijker kan zijn
dan mooi en toch mooier’. Later die avond gingen ze samen eten in een klein
restaurantje in de Kettingstraat. Ant deed haar best het plezierig te vinden, maar
‘was zeer slecht op mijn gemak’. Op hetzelfde ogenblik dat zij in ‘Bosch’ aan de
kalfssoep zaten, werd Ter Braak over de radio uitgescholden door Roel Houwink,
die hem onder andere zijn ‘liefdeloosheid’ verweet. Ter Braak intussen verwonderde
zich over Ants minderwaardigheidsgevoelens ten opzichte van erudiete mensen zoals Ter Braak. Hij adviseerde haar als antidotum een beetje Point Counter Point,
een scheut Prometheus, met behulp waarvan ook haar ontzag voor het marxisme
ongetwijfeld zou verdwijnen. Verder deed hij het voorstel haar voor haar rust en
ontwikkeling ‘een maand hier te houden’:
Je kunt alles, wat je wilt lezen, uit mijn boekenkast krijgen; maar het is
veel prettiger (voor jou, ik vertrouw je mijn boeken ook in Zutfen toe!), om
een beetje vacantie te nemen daarbij, en niet te midden van afleidende
huishoudelijke dingen te zitten, wáár je dan onwillekeurig toch aan mee
wilt doen. Neem de belangen van je huisgenooten niet te tragisch en do
37
it!
Ter Braak voelde zich zwellen. In zijn brieven aan Du Perron begon hij tamelijk
suggestief te spreken over de ‘zaak’ die hem dezer dagen zo bezighield. Diens
38
reactie liet zich voorspellen: ‘ik ben werkelijk zéér benieuwd!’ Als tipje van de sluier
liet Ter Braak zich - met een stille verwijzing naar Huxley's roman Those Barren
39
Leaves - ontvallen dat er sprake was van ‘the love of the parallels’, daarmee
suggererend hoezeer Ant Faber en hij qua herkomst en persoonlijkheid op elkaar
leken, maar ook zinspelend op de gelijktijdigheid van zijn verliefdheid met Du Perrons
verliefdheid op Elisabeth de Roos. Het was Ter Braak bij de derde ontmoeting met
Ant geweest alsof hij haar al heel lang kende, zonder zich ooit bij haar te hebben
verveeld:
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Een gevoel, dat mij persoonlijk nog onbekend was; ik heb of een vrouw
geapprecieerd om de charme van het nog-niet-kennen of me dood
geërgerd, omdat ik haar te lang kende. En bij dat alles ben ik noch een
Don Juan noch een Casanova, dat is juist het zonderlinge in mijn
levensloop.
In dezelfde brief kwam hij, uitgelokt door een opmerking van haar, tot een
bespiegeling over de functie van het lezen voor hem, waarvan het opvallend is dat
men de letter ‘z’ in het woordje lezen gemakkelijk kan vervangen door een ‘v’ zonder
iets van de strekking aan te tasten:
Wij (jij en ik, en Eddy du Perron en Bep de Roos, en zulk soort wezens)
lezen niet meer, om in een andere wereld binnengevoerd te worden,
d.w.z., dat is er maar een uiterlijk facet van. Wij lezen om partij te kiezen,
40
om juist onszelf terug te vinden. [...] Het partij kiezen is voor mij het
eenige werkelijke genoegen van het lezen; voor de rest is het een beetje
muziek, een beetje afleiding, een partijtje bridge (vermoed ik, want ik ken
het niet). Het lezen heeft mij goddank geleerd, om van mijn
probleem-ziekte af te komen, om mijn intellect te herkennen als de eenige
functie, die bij mij heerlijk glad en dierlijk ‘onbewust’ werkt (zoolang als
het duurt). Vroeger zocht ik mijn intellect nog te ontloopen, nu niet meer;
ik weet, dat de dingen, die tegen de ironie van mijn intellect bestand zijn,
41
ook de moeite waard zijn, levensvatbaarheid hebben.
Op 26 januari 1932 passeerde Ter Braak een grens. Hij werd dertig, een feit dat
42
met gepaste droefheid in Atlanta werd herdacht met donkere wijn en zwarte koffie.
43
Aan de vooravond had hij in de trein op weg naar Dordrecht, waar hij een lezing
moest geven, nog een lief kort briefje geschreven aan Ant Faber, omdat hij geen
zin had om alleen met Dordtenaren ‘van een tientallig cijfer te verwisselen’ - dus
zijn verjaardag te vieren. Het verraadt een gevoeligheid, een sentimentaliteit
misschien zelfs, die men van een intellectualist als Ter Braak niet zou verwachten.
De werkelijk belangrijke momenten van het leven, wist hij, vallen zelden samen met
kalenderdagen. Bij het bepalen van iemands groei heeft men ‘maar zeer weinig
houvast’ aan de tabellen van de menselijke levensloop. Toch moest hij constateren
allerminst vrij te zijn van de gevoeligheid voor jubeldata. Toen hij dertig werd, voelde
hij zich
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daarom geneigd tot een terugblik op zijn jaren twintig. De ‘extreme individualist’ die
Ter Braak was, ontkwam er niet aan op die dag zoiets als een ‘noodlotsmoment’ te
bespeuren. Hij voelde dit als een duidelijke vermaning van de biologie: ‘met al uw
bijzonderheid, zijt ook gij, waarde individualist, een kuddedier met de andere
kuddedieren’. Uit deze gevoeligheid ontstond bij hem telkens weer een tegenreactie:
‘een zeer werkelijke afschuw van jubilea en andere door toevallige cijfers opgelegde
44
feestpanieken’. Maar deze keer was de ervaring van het noodlotsmoment zo sterk,
dat er uiteindelijk een boek uit zou resulteren: Politicus zonder partij. Bij de filosoof
Nietzsche, wiens werk hij in deze levensfase zeer intensief tot zich nam, las hij dat
45
de mens met dertig jaar, in de zin van hoge cultuur, een beginneling, een kind is.
Met de wijsheid die deze leeftijd met zich mee brengt, begreep hij nu wel dat een
schrijver in wezen over niets anders schrijft dan over zichzelf, ook al doet hij nog
zoveel moeite dat te verbergen.
Het ‘passeren’ van het dertigste jaar zou hem hernieuwd en scherper dan ooit
tevoren de vraag doen stellen naar zijn eigen identiteit. Dat had ook te maken met
een tendens die in het interbellum inzette en tot op de dag van vandaag doorwerkt:
de cultus van de jeugd - ofwel de ‘dictatuur van de onvolwassenheid’, zoals
cultuurcritici als Ortega y Gasset het noemden. De jeugd was meer en meer de
norm van alles geworden. In bepaalde kringen, constateerden diezelfde critici, ‘sterft
46
de hedendaagsche mensch met dertig jaar’. Ant Faber bevestigde dit schema door
47
Ter Braak in een felicitatiebriefje met een ‘oude heer al, hoor’ aan te spreken. Ter
Braak moet de dubbelheid van zijn situatie zeer sterk hebben aangevoeld. Enerzijds
nog een beginneling (in de zin van hoge cultuur), was hij aan de andere kant al een
arrivé, een bedaagd man, die nauwelijks meer meetelt (in de zin van gemiddelde
cultuur). Hij begon aan een nauwgezet en kritisch zelfonderzoek, dat uiteindelijk
zijn beslag zou krijgen in Politicus zonder partij. Maar de angst voor het bedaagdzijn
en niet meer als jeugdig huwelijkskandidaat mee te tellen, zal er ook toe hebben
bijgedragen dat Ter Braak ongelooflijk veel werk ging maken van deze zaak. Drie
keer moest scheepsrecht zijn. Al verhinderde dit hem niet de twee felicitatiebriefjes
die Ant Faber hem stuurde schoolmeesterlijk als ‘tante Betjes’ te beoordelen:
48
‘Merkwaardig, daaraan bezondigen zich toch de intelligentste vrouwen nog!’
Bij een volgende ontmoeting, in Amsterdam, deed zich na afloop van een etentje
en aansluitende voorstelling van ‘abstracte’ films van
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Ruttmann en Richter, die Ant graag wilde zien, een curieus incident voor. Ter Braak
werd op het Muntplein zo misselijk, dat hij op het Rokin uitgebreid heeft staan kotsen,
waardoor hij zich zeer geblameerd voelde. Ant Faber kon er wel om lachen: ‘Dat
49
Menno ter Braak dat nu juist moet overkomen!!’ Hij kon er zelf achteraf ook wel
om lachen, wetende dat hij vroeger veel meer moeite met zo'n situatie zou hebben
gehad:
...ik zou absoluut geen zekerheid gehad hebben, allerlei uiterlijke
factoren zouden mijn ijdelheids- en houdingscomplexen zoozeer hebben
bewogen, dat ik me een verloren man zou hebben gevoeld. Ook als jij
me bij hoog en laag verzekerd had, dat het je niets kon schelen. Ik zat
toen m.a.w. volkomen vast aan mijn schijnhouding als
zich-gentlemanlike-gedragend man, en het in de war raken van die
houding zou mij toen zelf in de war hebben gebracht; omdat ik mijn
houding wás.
Hij koesterde bewondering voor mensen die blijk geven van een vaste houding
in de dagelijkse aangelegenheden. Vandaar zijn bewondering voor de zekerheid
van optreden bij een groot zakenman, vandaar zijn bewondering voor de kokette
50
vrouw. Vroeger had hij altijd alleen maar aan grote dingen en gewichtige theorieën
gedacht en de ‘kleine dingen’ van het leven onderschat. Daarin zag hij nu de reden
van zijn vele schipbreuken in gevallen die voor de meeste mensen zo eenvoudig
oplosbaar zijn, dat ze nooit hoeven te aarzelen. Nu wist hij dat het op de grote dingen
eenvoudigweg niet aankomt: ‘of liever, die komen wel vanzelf terecht’.
‘Une question d'épiderme’, dat is de heele zaak; een contact, dat op
irrationeele factoren berust en dat gemakkelijker door een dagelijksche
gewoonte dan door een verschil in geloof kan worden verbroken. Ik geloof,
dat ik ook langs een soortgelijke weg de definitie van ‘intelligentie’ zal
kunnen vinden; die is ook een ‘question d'épiderme’; een aangelegenheid
van kleine dingen, in tegenstelling tot de gewichtige abstracties der
wijsgeeren en de even gewichtige schoonheid der aestheten. Wat ik een
intelligent mensch noem, is een mengsel van aandacht voor de kleine
dingen en verachting van de kleine dingen; m.a.w. een intelligent mensch
behoort in voortdurend contact te blijven met alle levens-
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verschijnselen zonder er in te blijven vastzitten. De intelligentie is tegelijk
enorm gevoelig voor het dagelijksch leven en bereid die gevoeligheden
te analyseeren, als betrekkelijk onder de loupe te nemen. Zij kan dus ook
een mengsel van sociale inschikkelijkheid en sociale onverschilligheid
zijn; bij de gevoeligheid behoort ‘meedoen’ (tot op zekere hoogte), bij de
51
analyse ‘niet-meedoen’, zelfs ‘sneeren’.

La question de l'épiderme - een kwestie van opperhuid; ‘het al of niet accordeeren
van jouw en haar huid’ - was de term die hem in een van de eerste brieven door
Eddy du Perron aan de hand was gedaan, toen Ter Braak zich halsoverkop met
52
Gerda Geissel had verloofd. Of hij aan een ervaring van honderd procent
huidcontact veel zekerheid kon ontlenen gezien de funeste afloop van die verloving,
is een tweede, maar zeker is wel dat Ter Braak in dit citaat wederom uitdrukking
gaf aan zijn maatschappelijke ideaal van de ‘onmerkbare ongewoonheid’. Door een
huwelijk met Ant Faber - nu reeds begon hij in zijn brieven daarop te zinspelen, al
had hij nog totaal geen huidcontact met haar genoten - zou hij weer een volgende
stap hebben gezet met de realisering van datzelfde ideaal. De zekerheid die hij
daarmee dacht te bereiken, beschouwde hij niet als hypocrisie, maar juist als het
53
uiterlijk symbool van ‘de fundamenteele onzekerheid over alles’.
Een eerste succes had hij intussen geboekt in het losweken van Ant Faber van
haar vaderlijk milieu. Zij nam het besluit uit Zutphen te vertrekken, bovendien haalde
zij definitief een streep door de opleiding voor Maatschappelijk Werk, waarvoor zij
zich te enenmale ongeschikt achtte. Maar wat nu? Ant hoopte daarover in het
weekeinde met Ter Braak te kunnen praten, maar hij stapte over dat onderwerp
heen om 's zondagsmiddags aan tafel helemaal door te draven op de manier die
Jan Greshoff eens omschreef als: ‘Ter Braak klimt op z'n kathedertje en slaat aan
't orakelen’. Wat Ant ook nu weer opviel was de manier waarop hij de menschen
direct naar uiterlijkheden classificeerde. Een kelner was voor hem in de eerste plaats
een kelner en niet een gewoon ‘mens’, al moest zij toegeven dat hij vaak meer
kelner is dan mens. Iemand met een inkomen beneden de dertig gulden was
automatisch arbeider en werd daarom op de Beukelsdijk niet toegelaten. Zij begreep
die behoefte aan begrenzing niet goed:
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Waarom blijven die menschen niet allemaal dieren. Een deel van 't
menschdom schijnt nu eenmaal meer behoefte te koesteren, waarom
weet ik ook niet. Waarom blijf jijzelf niet alleen dier, wat versta je er
eigenlijk onder.
Jullie praten altijd over iemand, die een ‘vent’ is. Dit en dat is tegen hem
maar tot slot is het een ‘vent’. Dit kan je toch algemeen toepassen en niet
alleen op je eigen geestelijke stand of met het oog op de dikte der beurs?
54
Wat heeft anders het begrip ‘vent’ voor waarde.
Ter Braak stelde in zijn reactie van 11 maart 1932 voorop dat hij een democraat
en antifascist was - het was overigens de eerste keer dat hij in een brief dit woord
gebruikte. Maar de kritiek van Ant Faber bood hem gelegenheid uitvoerig zijn ideeën
uiteen te zetten omtrent een principiële kwestie: dat je als democraat toch kunt
geloven in schier onoverbrugbare verschillen tussen mensen, en dat je als niet-snob
mensen toch kunt beoordelen op uiterlijkheden. Daarmee bracht hij een belangrijke
55
tendens van vertegenwoordigers van de Nieuwe Zakelijkheidscultuur tot uitdrukking.
Een democraat a la Ter Braak heeft een radar-achtige sensibiliteit ontwikkeld ten
opzichte van de signalen van de buitenwereld; hij zoekt op functioneel-mobiele wijze
een weg in het beweeglijke verkeer van de moderne samenleving, maar achter het
koele masker van zijn pragmatisme en aanpassingsdrang (mimicry), viert hij het
feest van het beslissende onderscheid:
Ik beoordeel iemand werkelijk naar uiterlijkheden (volkomen terecht)
omdat er geen andere middelen zijn, om iemand te beoordeelen dan die
gesmade uiterlijkheden [....]. Iemand is, voor mij, niet ‘in de eerste plaats
gewoon mensch’, want dat zijn we allemaal en dan heeft het absoluut
geen zin meer, om wie dan ook nog te beoordeelen! [...] Wie dus geen
‘gewoon mensch’ erkent, moet alle verschillen, ook die tusschen arbeider
en aristocraat b.v., erkennen. Die verschillen zijn even wezenlijk als andere
denkbare, omdat ze niet op vooroordeelen, maar op ‘questions d'épiderme’
berusten. Ik weet precies te voelen, wanneer een mensch mij niet ‘ligt’;
daarom hoef ik hem niet te verachten (ridicuul en O.[orlogs] W. [inst]achtig
zou dat zijn), maar ik voel, dat ik in een andere ‘ligklasse’ thuis behoor.
De richting nu, die de SDAP
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1. Gerda Geissel als ‘Kriegskind’ te Eibergen, aan de schouder van Menno ter
Braak, juli 1921.

2. Vijf pasfoto's van Gerda Geissel, door Ter Braak ingeplakt in een exemplaar
van zijn roman Dr. Dumay verliest... In Ter Braaks handschrift staat onder de
foto's de naam ‘Karin’ geschreven: de meisjesfiguur in het boek waar Gerda
Geissel model voor stond.
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3. Het bureau van de schrijver, Rotterdam, juni 1931.

4. Menno en Truida ter Braak, Eibergen, juli 1931.

5. Ter Braak, Everard Bouws en Du Perron met aangeplakte snorren in de tuin
van kasteel Gistoux, begin augustus 1931. Du Perron identificeerde zich in deze
pose met Nietzsche in Italië, terwijl Ter Braak de rol van Nietzsches discipel
Peter Gast kreeg toebedeeld.
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6. Ter Braaks eerste roman Hampton Court (1931), met een omslag van
Hans-Detlev Voss.

8. Elisabeth de Roos, september 1931.

7. George Grosz, De straat (1925), aquarel; door Ter Braak in februari 1932 voor
tweehonderd gulden gekocht op de Internationale Schilderijen Tentoonstelling
van Moderne Meesters in de Rotterdamse Bijenkorf.
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9. Van links naar rechts: Everard Bouws, Maurice Roelants, J. Greshoff, E. du
Perron en Menno ter Braak, ten huize van Greshoff in Brussel, 12 november
1932, voor een vergadering van Forum.

10. Menno ter Braak in duel met Victor E. van Vriesland, 14 december 1932 in
De Rotterdamsche Kring; inkttekening van H.F. Bieling (Letterkundig Museum).
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11. Gymnasiumklas 6α en 6β van Het Rotterdamsch Lyceum, 10 maart 1933,
met op de voorste rij: Rudi Marx, John Westerhof, Willem de Ruyter, Freek Rempt;
op de achterste rij: Albert Bron, Maarten Schneider, Hans Cockart. De spreuk
boven Ter Braaks hoofd luidt: ‘Omne tulit punctum qui miscuit utile dulci’, Horatius,
Ad Pisones 343 - ‘diegene verwerft algemene bijval, die het nuttige met het
aangename verenigt’. ‘Een waarheid als een koe’, volgens de leraar.

12. Karikatuur van Ter Braak door Stefan Ströbl uit 1933 (Letterkundig Museum).
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13. Het bruidspaar, Ter Braak-Faber, Zutphen, 2 augustus 1933.

14. Ant Faber kiekt Menno ter Braak op de Rijnbrug te Bazel, 4 augustus 1933.

15. Ter Braak lest zijn dorst met Himbeersaft op 2755 meter hoogte, Fuorcla
Surlej bij Sils-Maria, 10 augustus 1933.
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16. Het Nietzschehuis te Sils-Maria in 1933; prentbriefkaart.

17. De verzoening met D.A.M. Binnendijk onder het wakend oog van Nietzsche.
Opname in Ter Braaks studeerkamer aan de Beukelsdijk te Rotterdam, oktober
1933.

18. Het boekomslag van Politicus zonder partij, naar een ontwerp van ‘UrPost’:
Kor Postma en Paul Urban.
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19. Samuel en Miriam Lewin met Ter Braak in Den Haag, oktober 1934.

Léon Hanssen, Sterven als een polemist: Menno ter Braak 1930-1940

*8

20. Portret van Ter Braak door de ‘hoffotograaf’ Franz Ziegler, bekend om zijn
effecten met kunstlicht. Volgens een notitie in Ter Braaks agenda is de foto
genomen op zaterdag 22 december 1934.

21. Het omslagvan Ter Braaks toneelstuk De pantserkrant; ontwerp van neef
Menno Huizinga.

22. De handtekeningen van Menno ter Braak, zijn broer J.W.G. (‘Wim’) ter Braak
en Ant ter Braak-Faber in het gastenboek van het Spinozahuis, dat zij op
zondagmiddag 26 mei 1935 bezochten. Het toeval wilde dat Ter Braaks bezoek
samenviel met een rondleiding voor het bestuur en de leden van de Vereeniging
Het Spinozahuis, die net hun jaarvergadering beëindigd hadden (Verslag omtrent
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de lotgevallen der Vereeniging Het Spinozahuis van 26 Mei 1935 tot 7 Juni 1936,
Leiden 1936, 2).
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vertegenwoordigt, wil dit gevoel van ‘elkaar liggen’ gaan opheffen door
een schijnbare royaliteit des geestes; waarom zou de arbeider niet aan
onze tafel zitten? Wij zijn toch ook maar gewone menschen! Neen meneer
de sociaal-democraat, er zijn geen gewone menschen, er zijn alleen
menschen, die elkaar ‘liggen’ en die elkaar niet noodig hebben. ‘Ligt’ een
arbeider mij, dan is dat een bewijs, dat ik (blijkbaar) voldoende
proletarische epidermis heb, om aan hem iets te hebben, en hij aan mij;
‘ligt’ hij mij niet, dan moeten wij uit eikaars buurt blijven, zooveel mogelijk.
Hij heeft evenmin behoefte aan mij, als ik aan hem. Dat hij, ‘de arbeider’,
in de laatste vijftig jaar, ‘aan de cultuur is gaan doen’, zegt mij niets.
Cultuur is voor hem een Openbare Leeszaal met toebehooren, een soort
eigenzinnige aanstellerij voor het ‘Hoogere’ meestal, cultuur is voor mij
iets, dat zich al aan mij voltrokken heeft, waarin ik een nieuwe gezondheid
moet trachten te bereiken, die hij (de ezel!) bezig is met zijn
cultuur-hengelarij te verliezen! [...] Natuurlijk: het is zijn goed recht [...]
maar in dat stadium, in dat knappe, ontwikkelde stadium, ben ik zoo vrij
den arbeider een afschuwelijk, bête, oppervlakkig individu te vinden, nog
juist iets erger dan zijn knappe collega's in de bourgeoisie, die tenminste
soms nog een aangeboren cultuur in hun vrije uren bewaard hebben. Die
uilen van socialisten jagen nog heel braaf achter de schim van den
vooruitgang aan, en meenen nog, de bloeden, dat cultuur den mensch
‘verheft’, dat de mensen ‘recht heeft’ op al dat schoons. [...] Ik wil daarom
menschen naar hun uiterlijkheden, naar hun manieren, naar hun wijze
van optreden, naar de klank van hun stem, als ze een glas bier bestellen,
naar de wijze, waarop ze hun mantel aan den portier geven, naar hun
schoenen en hun hoed, eng en bekrompen beoordeelen, zoolang de
ervaring mij leert, dat die dingen honderdmaal meer zeggen over iemands
stumperige menschelijkheid dan zijn geprezen innerlijk. [...] Ik heb lang
genoeg de bewondering [gehad] voor het verheven en qua talis achter
uiterlijke dingen ‘verborgen’ innerlijk; het heeft me mezelf doen verliezen
in pedanterie op mijn beschaving. Dat innerlijk is er niet, want anders zou
het door het uiterlijk spreken. Het kenmerk der (stands- en geestelijke)
aristocratie is, dat zij door alles spreekt, niet alleen spreekt op een
bijeenkomst van de Arbeidersgemeenschap der Woodbrookers b.v. [...]
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Je zult wel zeggen, dat ik verschrikkelijk doordraaf; maar dit is het eenige
punt, dat mij reëel en volledig belang inboezemt. Waarom ben ik dan
democraat? Niet om den arbeider bij mij thuis te inviteeren, maar omdat
ik geen reden zie, mijn eigen ‘ligklasse’ boven een andere te verheffen.
Een arbeider, die in zijn ‘ligklasse’ thuis is, zal er bovendien wel feestelijk
voor bedanken, om aan mijn disch plaats te nemen. Hij hoort daar niet,
56
en dat voelt hij net zoo goed als ik.
Als om zijn voorliefde voor uiterlijkheden kenbaar te maken, vroeg hij Ant of ze
bij een volgende afspraak zo aardig wilde zijn samen met hem en op zijn kosten
een nieuwe mantel te kopen. Het bleef niet alleen bij een jas (driekwart, bruin); hij
schafte ook een hoed voor haar aan, die de vervloekte blauwe muts - die hij met de
AJC associeerde - moest vervangen. Ter Braak was himmelhoch jauchzend bij het
keuren van het resultaat:
Je bent n.l. een volkomen ander iemand, als je een hoed op hebt en
een korte mantel aan, zooals gisterenavond! D.w.z. je bent natuurlijk
dezelfde Ant, maar je komt daar volledig voor uit. Dit duistere
hoed-vermoeden heb ik meermalen (tot vervelens toe) tegen je
uitgesproken, maar het is dan ook beslist waar. Een objectief bewijs was
trouwens, dat Truida de opmerking maakte, dat je ‘onherkenbaar’ was.
Het staat voor mij nu, meer dan ooit, vast dat een mensch zijn kleeding
niet kan laten ‘stilstaan’, zonder den indruk te geven van een onopgeloste
antithese. De muts en de lange mantel pasten misschien bij je in een
57
vorig levens-stadium, nu ben je blijkbaar in een hoed-stadium.
Hij dreigde te ver te gaan met zijn pushen. Nadat hij zich in een nieuwe,
openhartige brief als een huwelijksmaniak en hoge hakken-fetisjist had geafficheerd
58
- ‘die gedachten zijn niet bepaald vleiend voor mezelf’ - riposteerde Ant onverwacht
fel en kribbig. In de trein naar huis had zij zich afgevraagd, waarvoor zij zou kiezen:
met hem trouwen, of niet. Haar conclusie was dat zij dit onmogelijk zou kunnen en
willen.
Ik wil niet de vrouw worden van een man, die eigenlijk alleen noodig heeft
een huishoudster om goed verzorgd te worden - wat
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gezelligheid, een mannequin met feillooze jurkjes en pyama's en
bontjassen om in te knijpen, tenminste die dit overheerschend noodig
heeft.
Zijn inderdaad bijna maniakale dwang om iemand te willen liefhebben benauwde
haar. Moest zij zich omvormen naar zijn ideaalbeeld van de vrouw met de prikkelende
nuances van parfums, kapsels, poeders en hete lingerie? Zij peinsde er niet over.
Ik wil geapprecieerd worden zooals ik ben, en niet zooals ik zou kunnen
wezen - en ik wil me ook niet anders voordoen als ik werkelijk ben - liever
nog minder.
Een huwelijk op esthetische basis vond zij onzin. Je zult de vrouw van je keuze door
alles heen ‘mooi’ moeten vinden ook als zij een keer vijf puisten op haar neus zou
hebben, zoals zij Ter Braak geaccepteerd had, toen hij in het weekend drie dagen
achter elkaar misselijk was. Ant Faber vocht voor haar zelfbehoud. Zij liet duidelijk
merken hem niet te willen missen, maar niet ten koste van alles. Misschien zou er
nog wel eens een intelligente vrouw voorbijkomen, uiterst gevoelig en met een
buitengewoon talent zich te kleden en hem in al zijn nuances te bevredigen, zolang
als het duurt. Het type vrouw kortom dat hij direct zou willen liefhebben.
59

De eenige raad, die ik je na dit alles kan geven, is: vooral niet trouwen.

Ter Braak was er de man niet naar om zich nu uit het veld te laten slaan. Dat kwam
ook omdat Ant Faber, in grote spanning over de uitwerking van haar brief, plotseling
midden in een sonate van Mozart was opgestapt van haar pianoles en Ter Braak
in Rotterdam had getelefoneerd om hem te verzekeren dat zij het zo zwaar niet
bedoelde. Maar ook Ter Braak nam gas terug. De schoonheid, legde hij haar in een
volgende brief uit, was voor hem duidelijk een brug tot iets anders; en soms had hij
uit de aanwezigheid van de brug geconcludeerd dat er ook een bijzondere overkant
moest zijn waarheen die brug leidde. De optie dat een vrouw in een huwelijk een
eigen leven zou kunnen en willen leiden, wilde er bij hem nog steeds niet goed in,
tenzij als mop. Maar nu overtuigde
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zij hem alleen al door haar persoonlijkheid van het tegendeel. ‘Er is maar een
60
voorbeeld noodig om ons te doen gelooven’. Met dit laatste commitment gaf hij
Ant ineens nieuwe moed:
Inderdaad zou voor mij het niet kunnen leiden van een eigen leven naast
een samenleven het ergste beteekenen. [...] Voor mij is dat niet mogelijk.
Je zou dan bij het huwelijk automatisch moeten ophouden met zelfstandig
te denken enz. (iets, wat je na veel moeite eindelijk veroverd hebt), dat
kan toch niemand van je vergen, waarvoor leef je dan! waar komt die
moraal vandaan. Dat wil niet zeggen, dat je alleen een eigen leven zou
leiden; waarom zou je dan trouwen!
Als enige grondslag voor een huwelijk gold voor haar een evenwicht te vinden
tussen een maximum aan liefde en een minimum van attentie. Zij stelde zich zo
voor dat dit ‘minimum’ sommige dagen zeer miniem kon zijn, waarmee ze hem
duidelijk waarschuwde: pas op, ik ben geen kokette vrouw! Maar een huwelijk, sprak
zij met een term ontleend aan Ter Braaks Démasqué der schoonheid, is en blijft
61
altijd ‘het groote risico’. Om haar laatste onzekerheid weg te nemen, verklaarde
Ter Braak met de hand op het hart dat hij er geen moment aan twijfelde wat hij
belangrijker vond, A.F. of hoge hakken, snelle liefde. Hij was nu ook zo eerlijk om
toe te geven dat hij eigenlijk helemaal geen kokette vrouw als echtgenote wilde,
omdat haar koketterie hem alleen maar angstig zou kunnen maken voor het
wellustige beest in hem. Maar het woord angstig kan hier niet anders gelezen worden
dan als schaamtevol, want wat hem angst inboezemde was, zoveel had de
affaire-Gerda Geissel hem wel geleerd, de onmacht, de impotentie van datzelfde
beest in hem. Tactisch legde hij Ant Faber daarom uit dat hij allesbehalve een Don
Juan of een Casanova was - en eindelijk kwam het hoge woord eruit: wat hij zocht
62
in een vrouw, was een vrouw als kameraad. Hij had het al eens bijna als een
doctrine gesteld in Het carnaval der burgers, en hier bleek hoe autobiografisch die
stelling was geweest:
Men begint een vrouw lief te hebben en men eindigt met haar te haten,
tenzij zich daartusschen het compromis der kameraadschappelijkheid,
63
der genegenheid schuift.
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Tussen de aforistische aantekeningen die Ter Braak vanaf september 1932 zou
maken voor een nieuw boek, Politicus zonder partij, bevindt zich ook een korte
bespiegeling over het thema Liefde:
Ik ken twee dingen: geslachtsdrift en vriendschap. Zij hebben niets met
elkander uit te staan, maar in sommige kringen worden zij geregeld
64
verward. Die verwarring noemt men liefde.
Het aforisme maakt duidelijk dat Ter Braak de verwarring van de liefde niet (meer)
kende. Hij was van mening dat de betekenis van de liefde in de Europese cultuur
danig is overschat. Aan de ene kant de liefde als spel, zoals in Les liaisons
dangereuses of in Lady Chatterley's Lover, romans die hij typisch achtte voor een
cultuur met een overvloed aan vrije tijd. Aan de andere kant de liefde als ernst: in
een samenleving die op volle toeren draait en geen zware weerstanden meer hoeft
te overwinnen. De liefde kent naar zijn oordeel bijzonder weinig distinctie in haar
voorkeuren, want ‘alle voorkeur zou ook een andere kunnen zijn’. Daarom begreep
hij de liefde als iets plebejisch, als het domein van de ‘slaven’ in de termen van
65
Nietzsche. Alle soberheid in het bijzonder op seksueel gebied was tot zijn ergernis
sedert Freud een onvergeeflijke zonde geworden. De huichelarij achter deze
66
interessant-doenerij stemde hem tot verbittering. Duidelijk toont Ter Braak hier zijn
verwantschap met de ‘rein leven’-idealen van zijn oom Menno Huizinga Jr., die
begrepen moeten worden binnen het ‘antiseksuele syndroom’ en de ‘verpreutsing’
van de cultuur sedert de negentiende eeuw. Een rein leven wordt niet beheerst door
zinnelijk-seksuele neigingen, maar kent als ‘hoogste heiligheids-ideaal’ de absolute
geslachtsonthouding. Niet dat Ter Braak van heiligheidsidealen vervuld was. Maar
er was hem alles aan gelegen de seksualiteit uit het domein van het zinnelijke te
bevrijden en te vergeestelijken en daarom verheugde het hem om uitgerekend bij
de vermaledijde D.H. Lawrence, de auteur van Lady Chatterley's Lover, te lezen:
‘Sex is a thing that exists in the head, its reactions are cerebral, and its processes
67
mental’.
In juli 1932 veranderde ineens de aanspreekvorm in de briefwisseling van Ter
Braak en Ant Faber: van Beste naar Lieve. Wat was er gebeurd? Ant had het eerste
weekeinde van die maand bij Ter Braak aan de Beukelsdijk gelogeerd. Omdat Truida
de stad uit was, sliepen zij die nacht voor het eerst samen, na gehuld in feestelijke
68
pyjama's ‘zacht gevreeën’
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te hebben. De volgende morgen genoten zij een langdurig ontbijt, waarna de zondag
werd doorgebracht met praten en lezen, 's Avonds aten zij buitenshuis en togen na
afloop naar Pschorr, een café-restaurantje met een grote groen-glazen dansvloer,
aan het eind van de Coolsingel. Daar hebben zij heerlijk gedanst. Ant droeg
pumpachtige nieuwe schoenen die bij Ter Braak zeer in de smaak vielen. Ant jubelde
in haar eerste briefje na dit logeren:
... op 't oogenblik vind ik alles zóó eenvoudig, dat ik niet begrijp, waarom
toch die lange omweg noodig is geweest. Ik vind het zelfs zóó eenvoudig,
dat ik het nog steeds niet gelooven kan en het eigenlijk ook nog niet durf
69
te gelooven.
Wat vond intussen Ter Braaks beste vriend, Eddy du Perron, van het hele verhaal?
Du Perron was inmiddels op 17 mei 1932 te Voorburg met Elisabeth de Roos in het
huwelijk getreden en had zodoende een forse voorsprong op Ter Braak als
huwelijkskandidaat. Hij waarschuwde hem voor zijn pedagogische neigingen ten
aanzien van Ant:
Ze wordt wèl ‘opgevoed’ door je, lijkt me! Pas op dat je eens niet met
je ‘beste leerling’ trouwt; je vond dat zelf bezwaarlijk, toen we het er eens
70
over hadden (bij Riché).
Het zou nog jaren duren eer Du Perron ‘een soort zekerheid’ kreeg over zijn
71
verhouding tot Ant. Maar hij moest haar wel als een van de ‘onzen’ erkennen: wie
Ant Faber afwees, wees Ter Braak af. Du Perron zou zich over zijn moeizame
verhouding tot Ant blijven verontschuldigen met woorden als: ‘Maar Ant vergt “langere
kennis”!’ Hij moest de complimenten als het ware uit zich wringen; zag hij haar weer,
dan vond hij haar een ‘aardiger gezicht hebben dan de vorige keer’, en hij gaf zich
alle moeite ‘vrouw Antje’ vertrouwder en sympathieker te maken om aldus zijn
72
aanvankelijk negatieve indruk van haar op te waarderen. Voor Du Perron bleef
‘mevrouw Ter Braak’ de persoon die ‘voor thee en koekjes zorgen’ kon, zoals hij
trouwens zijn eigen Bep tot een ‘academisch gevormde huissloof’ had
73
gebombardeerd.
Voor Ter Braak zou Ant Faber een onmisbaar steunpunt in het leven worden.
Zonder haar wist hij in tijden van psychische depressie, steeds vooral veroorzaakt
door de penibele politieke situatie in Europa, niet
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hoe hij het hoofd boven water moest houden. Zij had meer gewone vitaliteit dan hij
en minder behoefte aan cultuur, maar zij begreep precies hoe voor hem die twee
dingen in elkaar grepen. Meer had hij niet nodig. Juist in dagen van volkomen
lusteloosheid en onverschilligheid realiseerde hij zich dat hij gelukkig getrouwd was.
Primair is, dat wij ons de heele onderneming leven moeilijk meer zonder
deze ‘eenheid’ zouden kunnen voorstellen, ik misschien minder nog dan
74
Ant, die in wezen veel fatalistischer is dan ik.
Ant Faber deed de wens in hem opkomen lang te leven en in politieke zin ongevaarlijk
te leven. Wat betreft de uiterlijke verzorging van zijn aanstaande hoefde hij zich al
spoedig geen zorgen meer te maken. Truida spijkerde haar bij inzake poedertjes
en geurtjes en zij bestudeerde driftig werkjes als Hoe een vrouw het haar en het
75
teint moet verzorgen, cosmetische causerieën door dr. P.H. van der Hoog. Een
jasje van mollenvellen met een kraag van bisam, dat hij voor haar kocht, was het
uiterste tot waar zij ging. Zij las van de zoon van David, die koning was te Jeruzalem
en alle werken aanzag onder de zon en honderd vrouwen trouwde - om ten slotte
tot de conclusie te komen dat alles ijdelheid is. Dat maakte voor haar veel relatief.
Zij vroeg aan Ter Braak of hij wilde dat zij iets aan haar gebit liet doen - haar
voortanden stonden erg vooruit -, maar dat hoefde voor deze notoire tandartsklant
en -vijand niet. Want zoiets grappigs had toch verder niemand? Zo eenvoudig als
het leven met Ant nu was, zo eenvoudig moest het blijven.
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Hoofdstuk 8
De wereld is vierkant geworden
De verbinding van het geluk van de definitieve vrouw met de depressieve ervaring
van het niet weten hoe-en-waarom en niets meer (aan)kunnen, kende Ter Braak
reeds in de verliefde ontmoetingstijd met Ant.
Sedert een paar dagen leef ik weer eens in ‘raadselen’, ik bedoel: in het
sterke gevoel, dat ik door een hogere macht ‘gespeeld’ word, en niets
1
van dat spel begrijp.
Zijn baan als leraar aan het Rotterdamsch Lyceum brak hem op. In de eerste
maanden van 1932 solliciteerde hij enige malen naar andere leraarsbanen, zoals
in Den Haag bij het Gemeentelijk Lyceum van Verdenius, maar zonder succes: hij
behoorde telkens tot het groepje ‘ernstige kandidaten’ dat niet werd benoemd. Het
blijft niettemin onduidelijk wat hij zich van een verandering van school precies
voorstelde, want het elementaire feit dat hij eigenlijk niet voor leraar in de wieg was
gelegd, zou hij naar elke nieuwe post meenemen. Aan Du Perron deed hij zijn
beklag, enkele dagen na het lieve-weekend met Ant:
Je hebt geen idee van de verslappende, verpestende werking, die een
doodloopend seizoen aan een school op iemands mentaliteit kan hebben,
vooral, als er dan nog een hittegolfje bij komt. Ik kom gewoon tot niets,
wacht maar af, tot het geteem eindelijk op kan houden; het is
2
verschrikkelijk.
Hij moest vooralsnog in Rotterdam blijven. En terwijl hij niets begreep van het
spel dat de hogere machten speelden, ontving hij een gedrukt schrijven van de
Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde te Lei-
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den, dat hij in de jaarlijkse algemene vergadering op 8 juni 1932 tot lid van de
Maatschappij was gekozen. Hij kreeg een maand de tijd om te melden ‘of Gij bereid
3
zijt deze benoeming aan te nemen’. De volgende dag kwam de NRC echter reeds
met het bericht dat Ter Braak zijn benoeming ‘om principieele redenen’ niet wenste
4
te aanvaarden. Aan Ant Faber schreef hij dat hij zich nog te weinig ‘letterkundige’
voelde voor deze ridderorde, maar tegenover Du Perron liet hij goed zijn leedvermaak
5
merken dat hij de Maatschappij een blauwtje had kunnen laten lopen. Het leverde
Ter Braak overigens wel een berisping op van zijn oudoom Johan Huizinga in De
6
Gids. Op 10 juni tikte hij op zijn schrijfmachine - die hij alleen gebruikte voor
‘plechtige’ brieven en als zijn hand te moe was om de vulpen te hanteren - een
schrijven aan de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde waarin hij zijn
weigering motiveerde. De brief geeft een goede indruk van Ter Braaks houding als
polemist ten opzichte van het officiële literaire circuit:
Het is allerminst geringschatting voor Uw hoffelijke geste, die mij noopt
tot dit besluit, maar wel de overtuiging, dat voor een schrijver, die op het
praedicaat ‘letterkundige’ geen prijs stelt, het lidmaatschap van een
vereeniging van letterkundigen zinneloos en zelfs nadeelig is. Ik heb de
handelingen Uwer maatschappij, voorzoover die het gebied raken, waarop
ik mij heb bewogen, steeds te zeer met scherpe critiek gevolgd, dan dat
het mij thans zou vrijstaan mijn houding te wijzigen. Dit lidmaatschap zou
het doen voorkomen, alsof ik plotseling tot de conclusie ware gekomen,
dat ‘letterkundige’ autoriteit voor mij een criterium beteekent; het zou mij
tevens mijn vrijheid van polemiek tegenover bepaalde verschijnselen in
het cultureele leven van Nederland ontnemen. Ook ben ik van meening,
dat van ‘belooning’ van schrijversqualiteiten, in welken vorm ook en alleen
de geldelijke buitengesloten, slechts sprake kan zijn in een verhouding
7
van mensch tot mensch.
In het juli-nummer van Forum bracht hij zijn bezwaar nog eens samen in regels
ontleend aan Hieronymus van Alphen:
O! Mamaatjen is zo goed!
Alles wil zij geven,

Léon Hanssen, Sterven als een polemist: Menno ter Braak 1930-1940

138
Als haar kindertjes maar zoet
8
En te vrede leven.

Opvallend is dat Ter Braak een gematigder en in elk geval minder ‘moppige’ toon
gebruikte dan bijvoorbeeld Slauerhoff, die in de Nieuwe Arnhemsche Courant voor
het lidmaatschap bedankte met het argument dat de beoefening van de letterkunde
een liefhebberij kan zijn als hengelen of een verkeerde passie als het alcoholisme,
maar dat men zich daarvoor in geen geval in een vereniging moet organiseren. Du
Perron - niet benoemd - voorspelde de schrijver die zich wèl liet strikken ‘een
9
imposante groei van het geestelik zitvlak’. Een Forum-schrijver bond zich niet aan
de moederborst van Mamaatje. Toen Simon Vestdijk om economische redenen in
1935 de invitatie wel aannam - toetreding bracht liefst duizend gulden in het laatje
-, was de duivel los. Du Perron verweet hem ‘een weerzinwekkende karakterloosheid’
10
en hij wilde met de ‘fluim’ niets meer te maken hebben. Het was weer typisch voor
Ter Braak dat hij als vredestichter probeerde op te treden, wat hem van Du Perron
11
echter het verwijt opleverde dat hij nog nooit zo geschipperd had als nu. Vestdijk
onderstreepte later de ‘buitengewoon sympathieke rol’ die Ter Braak in deze kwestie
had gespeeld, terwijl hij er pragmatisch op lette waar Vestdijks belangen in dezen
lagen - bij de duizend zilverlingen dus:
Het bewees, dat hij [Ter Braak], zo steil en doctrinair zodra er werkelijk
grote dingen op het spel stonden, dingen van algemeen belang, waarmee
beginselen waren gemoeid, als moralist in de praktijk bijzonder mild
oordeelde, en zeker waar het zijn vrienden betrof. Zijn hartelijkheid,
scepsis, psychologische nieuwsgierigheid, gevoel voor het betrekkelijke
van standpunten en beweegredenen, wonnen het dan van zijn niet geringe
12
onbuigzaamheid.
Daar zit veel in wat betreft Ter Braak: onbuigzaam in de grote dingen, de grote
verhalen; schipperend tacticus in de kleine. Een goed voorbeeld hiervan is een
meningsverschil dat Ter Braak en Maurice Roelants hadden over een antikatholieke
passage in Ter Braaks artikel ‘Een studie in schaduw’. Wie de versie daarvan zoals
gepubliceerd in het juli-nummer van Forum 1932 vergelijkt met de versie in Ter
Braaks essaybundel Het tweede gezicht (1935), ontdekt een saillante omissie in de
eerste pu-
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blicatie. Hier volgt de passage waar het om gaat, met als aanvullende informatie
dat Ter Braak in de aanloop tot dit fragment heeft gewaarschuwd voor het succes
van ‘cultuur-speculanten’ die de opgang of de ondergang van de cultuur profeteren.
Volgens Ter Braak is het noodzakelijk zich hiertegen kritisch op te stellen. De in de
Forum-versie niet opgenomen regels zijn cursief gezet:
13

Schrijvers als Henri Massis, als Keyserling, als Lindsay, in bescheiden
afmetingen als Dirk Coster, mogen heele of halve denkers zijn: voor alles
14
zijn zij medicijnmannen, <of namaakpriesters>, in wier gebaar men troost
vindt, die de kerken niet meer kunnen verstrekken, omdat hun
credietwaardigheid in twijfel wordt getrokken; zij hebben het ambt van
den priester overgenomen (soms, als bij Massis, gelieerd met de kerk,
wier oude waarheden een pikante saus behoeven om nog smakelijk te
kunnen zijn), zij weten zeer goed, dat men, als medicijnman, veel kan
geeselen als verward, chaotisch enzoovoort, als men er maar iets voor
15
teruggeeft.
Maurice Roelants, de Vlaamse Forum-redacteur, viel over de gecursiveerde
passage.
Gij zijt te verstandig en te zeer uw toon en stijl bewust om niet te weten,
dat uw passus over de kerken een schimpende en nonchalante allure
heeft, die, waar hij bovendien zoo hooghartig, om niet te zeggen naïef
apodictisch van voordracht is (laat mij ook maar eens dat stijlmiddeltje
gebruiken), mij persoonlijk prikkelt. Ik meen niet, dat ik mij vergis wanneer
ik vind, dat de verdraagzaamheid, die tusschen ons moet heerschen, hier
mee tekort gedaan is.
Hij wilde zijn brief niet eindigen met een ultimatum, verzekerde deze
‘liberaal-katholiek’, waarmee hij het toch deed: ‘Handhaaft gij uw tekst, dan...’
Het tekent Ter Braak dat hij uit ‘vriendschappelijke overwegingen’ bereid was de
tekst te wijzigen - en niet zo'n beetje ook! Maar in een aparte brief legde hij uit
waarom de ‘liberaal-katholieke’ geest hem zozeer tegen de borst stuitte. Ieder restant
van religieus gevoel was hem een ergernis, zodra het voorkwam bij mensen die hij
hoogachtte. Had
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Nietzsche (‘mijn hobby’) niet gezegd: ‘De wateren van de godsdienst stromen weg
16
en laten moerassen of vijvers achter’? Deze moerassen veroorzaken de
onaangenaamste geuren.
Wat mij juist tot een zoo vehement anti-christ maakt, is het schouwspel
van precies de besten in den lande, die door hun restanten christendom
onzeker, vaag, sentimenteel, zelfs gedeeltelijk valsch tegenover zichzelf
kunnen worden. Hoe het gros der menschen over den godsdienst ‘denkt’,
laat mij betrekkelijk koud; of Jan, Piet en Klaas in de roomsche, in de
luthersche, in de calvinistische kerk, in de synagoge of bij de vrijdenkers
zitten, kan mij niets schelen; maar dat iemand als Maurice Roelants een
‘liberaal katholicisme’ in zich tolereert, drijft mij in den oorlog en doet mij
de papen vervloeken, die hem door hun schietgebedjes en paternosters
zoover hebben gekregen.
Waarom kon hij zich tenslotte neerleggen bij wijziging van zijn tekst? Omdat hij uit
ervaring langzamerhand wist dat er, om nogmaals met Nietzsche te spreken, drie
17
mensensoorten in onze samenleving rondwandelen. Ten eerste de mens van
Rousseau, de grote meerderheid met het slechte geweten, die daarom ‘terug naar
de natuur wil’, of socialisme of communisme of god-weet-wat wil. Ten tweede de
mens van Goethe, de inactieve, ‘bespiegelende mens in hoge stijl’ waartoe hij
Roelants rekende; ten derde de mens van Schopenhauer, ‘die voor alles actief en
hygiënisch-manisch-waarheidszoekend is’ en daarom zowel de mens van Rousseau
als de mens van Goethe boosaardig en afbrekend voorkomt. Tot deze laatste soort
rekende hij Eddy du Perron en zichzelf. De Goethe-mens is juist door zijn
scherpzinnigheid altijd tolerant; de Schopenhauer-mens is het, juist ook door zijn
scherpzinnigheid, nooit. Toch kunnen zij in veel opzichten samengaan, onder andere
bij het leiden van een tijdschrift als Forum, dat tegen de Rousseau-mens gericht is.
Als Goethe-mens moest Roelants de uitval van Ter Braak tegen de kerken wel
‘schimpend en nonchalant’ vinden, omdat ze hem in zijn beschouwende levenswijze
bedreigden:
Zooals Goethe zijn milieu van bekrompen aristocraatjes (Weimar) tolereert
en zelfs tegenover Eckermann goedpraat, zoo tolereer jij de heerooms
en het andere gedierte en praat het zelfs tegenover mij
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goed. [...] Ook jij zoudt dus, in de ongunstigste positie gebracht, tot philister
kunnen ontaarden; dat is de schaduwzijde van den Goethe-mensch, die
voortdurend welwillend in Weimar of in Rome leeft. Evenzoo kunnen Eddy
en ik bestendig tot querulanten ontaarden; dat is òns gevaar.
Omdat hij geloofde in het ‘klierverschil’ tussen Goethe en Schopenhauer had hij
de betreffende regels in de proef veranderd. Niet uit tolerantie! Hij was overtuigd
dat bij een volgende gelegenheid een principiële uiteenzetting van hun verschillen
toch niet zou kunnen uitblijven. Daarmee gaf Ter Braak blijk van een vooruitziende
blik.
In de literatuurwetenschap is het de laatste decennia bijna tot een cliché geworden
dat het tijdschrift Forum onder de militante leiding van Ter Braak en Du Perron in
18
Nederland het modernisme om zeep zou hebben geholpen. Deze visie is te
ongenuanceerd om veel houvast te kunnen bieden. Want over welk modernisme
spreekt men? Is het modernisme soms de maat van alle dingen? Zijn twee bezorgde
heren in staat met een tijdschrift dat nooit meer dan vierhonderd abonnees heeft
19
geteld, inclusief H.K.H. prinses Juliana, een complete kunststroming onder het
tapijt te vegen? Het heeft weinig zin een historisch personage te verwijten dat hij
niet gehandeld heeft zoals wij misschien graag zouden zien. Het verleden als zodanig
is niet verkeerd, alleen onze blik erop is het. Wel kan het zinvol zijn te onderzoeken
waarom een persoon heeft gehandeld zoals hij heeft gedaan. Het is daarom goed
terug te keren naar de feiten en na te gaan voor welke vormen van modernisme
Ter Braak opteerde en waarom. De praktijk is complex, maar is ook te interessant
om haar te reduceren tot materiaal voor een kunstideologie die alleen le dernier cri
voor de juiste houdt. Wie de Ter Braak van de jaren dertig nog een idealistische
esthetica wil toeschrijven waarmee hij de desoriënterende ervaring van de moderniteit
zou hebben gecompenseerd, dreigt het slachtoffer te worden van de
20
zelfgenoegzaamheid van zijn eigen modernisme-opvatting.
Van Ter Braaks filmesthetica kan men stellen dat hij met zijn voorkeur voor de
‘absolute film’ à la Ruttmann en Richter strenger in de leer was dan wie ook in
Nederland. Wel verwierp hij de abstracte schilderkunst omdat zij, naar zijn mening,
in een ‘armelijke’ zuiverheidsdrang ten onrechte de natuurlijke vormen opzijschoof.
In februari 1932 werd er in de daktuinzaal van de door Dudok ontworpen Bijenkorf
te Rotter-
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dam een Internationale Schilderijen Tentoonstelling van Moderne Meesters
gehouden op initiatief van de schilder H.F. Bieling - dezelfde die de karikaturale
tekening maakte van Ter Braak in duel met Victor E. van Vriesland in de
Rotterdamsche Kring. Bij de voorbezichtiging werd Ter Braak op slag verliefd op
een aquarel van George Grosz, een groenige, aquariumachtige straatscène met in
22
het middelpunt een grimmig heertje en een omkijkende dame in pelsmantel. Hij
kende geen rust voordat hij de tweehonderd gulden bij elkaar had die het werk
23
kostte. Zijn oom Jan uit Tiel leende hem het bedrag, volgens de huidige koers een
kleine drieduizend gulden. De opbrengst van de entreegelden, een dubbeltje per
persoon, ging naar het Rotterdamsch Crisis-Comité en het Steunfonds voor
24
Rotterdamsche Kunstenaars.
Onhandig als Ter Braak was, had hij overigens meer moeite het werk op te hangen
dan het te kopen. Het is in het geheel niet atypisch dat hij viel voor een werk van
Grosz, de man met de twee gezichten. Diens eerste gezicht was dat van de
Bürgerschreck die in de Weimarer Republik tegen het Duitse verpolitiekte
kleinburgerdom van de Hakenkreuzler aanschopte, die hem in zijn diep gewortelde
idealisme hadden gefrustreerd. De schrijver Harry Graf Kessler betitelde hem in zijn
25
dagboek als een ‘idealist met omgekeerd voorteken’. Een schitterende definitie,
die ook wonderwel op Ter Braak past. Zijn nihilisme en cultuurhoon - ‘de haat is
heilig’ - was immers ook niets anders geweest dan een op zijn kop gezet idealisme.
De politiek beladen aquarellen die Grosz in zijn Berlijnse jaren maakte, zijn vaak
duistere taferelen van kapotgeschoten steden, met in de straten lijken die in de rug
worden geschoten door geüniformeerde mannen met hakenkruisen. Een andere
keer is de spanning verbeeld van de bourgeois die naar zijn portemonnee grijpt bij
het passeren van de bedelaar, niet om hem een stuiver toe te werpen, maar om
ervoor te waken dat hij niet wordt bestolen. In hetzelfde jaar 1932 stak Grosz voor
een gastdocentschap de oceaan over en ontwikkelde in New York zijn tweede
26
gezicht. Mild Monster Arrives, kopte Time Magazine. Grosz wilde niet langer de
eeuwige clown spelen en koos voor a decent living. De satiricus verloor zijn stekels
en werd pleitbezorger van de Amerikaanse droom. Zover zou Ter Braak nooit gaan,
maar de wending van nihilisme naar realisme die Grosz in deze jaren demonstreerde,
maakte de Hollandse koper van een van diens aquarellen op zijn manier ook. Het
is bekend dat Grosz een grote aversie koesterde jegens de abstracte schilderkunst,
die naar zijn mening niets anders
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deed dan laf uitwijken voor haar maatschappelijke taak. Grosz zag het modernisme,
althans de abstracte variant daarvan, als een eindtijdbeweging. Maar dat degradeert
hem nog niet tot een antimodernist als zodanig. Het is hoogstens de uiting van een
krachtige tendens binnen het modernisme zelf.
De opvatting dat de schilderkunst met de abstractie een verkeerde weg had
ingeslagen, was ook in Nederland onder veel schilders van de nieuwe lichting
28
gemeengoed, zoals bij Kor Postma, die in 1934 het omslag van Ter Braaks Politicus
zonder partij zou ontwerpen. In het door Paul Citroen samengestelde Palet, ‘een
boek gewijd aan hedendaagsche Nederlandsche schilderkunst’ (1931), is die
‘mathematische’ richting zelfs relatief ondervertegenwoordigd, de schilderkunst van
het Nieuwe Realisme ofwel Nieuwe Zakelijkheid daarentegen des te meer aanwezig.
Paul Citroen zou op zijn beurt kort voor de oorlog een monumentaal olieverfportret
van Ter Braak scheppen als een laat hoogtepunt van Nieuwe Zakelijkheid. Hier te
lande was de koel-ontluisterende blik van een George Grosz in verscheidene
exposities bijzonder goed aangeslagen. Toch trof zijn Nederlandse vakbroeders en
sympathisanten hetzelfde lot dat Grosz zou treffen: lange tijd te worden
ondergewaardeerd omdat zij niet avant-gardistisch en experimenteel genoeg zouden
29
zijn geweest. Het net sluit zich. Want ook Ter Braak heeft dit lot getroffen, terwijl
hij inderdaad juist in deze biotoop van ‘nieuw-realistische’ kunstenaars thuishoort.
Het gaat daarbij zeker niet aan Ter Braak neer te zetten als een vertegenwoordiger
van de literaire Nieuwe Zakelijkheid. Die bezag hij kritisch als een ‘patentmachine’
met berekenbare uitkomst, die uitnodigde tot een ongebreideld epigonisme naar
30
het recept van het ‘concern Ehrenburg & Co’. Doch zijn verzet tegen een tot in het
absurde doorgevoerde literaire techniek, wil nog niet zeggen dat hij de denkwereld
erachter verwierp. Want Ter Braak kan moeilijk worden los gedacht van de Nieuwe
Zakelijkheid als een veel bredere kunstzinnige ideologie, die de aanpassing van de
culturele elite aan het nieuwe sociaaltechnologische en politieke milieu van de jaren
dertig in theorie en praktijk moest doordrukken. Haalt men hem uit een enge - en
vaak nog normatieve - literatuurwetenschappelijke discussie en situeert men hem
bijvoorbeeld in de kringen van de ‘nieuw-realistische’ beeldende kunstenaars, met
wie hij ook vriendschappelijke contacten had en van wie sommigen hem
portretteerden (Valentijn van Uytvanck, John Buckland
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Wright, Paul Citroen), dan verschijnt hij ineens in een nieuwe gedaante. In de
Nederlandse receptie van de schilder George Grosz werden termen en beelden
gebruikt die, als men niet beter wist, letterlijk op de romancier Menno ter Braak van
toepassing of van hem afkomstig zouden kunnen zijn. De dichter Jac. van Hattum,
die ook in Forum publiceerde, schreef over Grosz:
Ik geloof, dat George Grosz iets te veel het spel van 't koele verstand
speelt.
Er is rond hem een te koude sfeer en dat nu zooiets voort komt uit een
wereldbrand.
[...]
Transparante muren: démasqué der Straat; duivelsche
‘binnenhuiskunst’, étage op étage braakt ellende.
In de straat flaneeren eendere modellen, gekleed - ongekleed.
Grosz laat aan zijn modellen hun kleeding, die deel uitmaakt van hun
leelijkheid, maar terzelfdertijd is er weer het transparantprocédé. En naakt
toont hij, onder de stof, hun bestialiteit of hun lichamelijke aftakeling.
Door versleten zijde en versleten corset de étalage van borst, buik en
sexe.
Hallucinaties. Visionnaire composities. Maar achter dit alles en dreigend
31
over dit alles: realiteit.
Hiermee is ook de aquarel die Ter Braak van Grosz in De Bijenkorf kocht in
woorden uitgebeeld.
De ‘koele blik’ van de nieuw-zakelijke kunstenaars was de waarnemingsvorm
waarmee zij afscheid namen van versleten negentiendeeeuwse noties over het
innerlijk en het wezen der dingen; met ‘koele blik’ antwoordden zij pragmatisch op
de werkelijkheid van de jaren dertig, waarin efficiency, politisering en massificatie
bepalende factoren waren. De Nieuwe Zakelijkheid moet in dat bredere perspectief
32
worden gezien als, wat genoemd is, een ‘esthetica van de synchronisatie’. Deze
synchronisatie was nodig om de cultuur parallel te laten lopen met nieuwe
maatschappelijke ontwikkelingen, met de ‘vooruitgang’. In zijn Carnaval der burgers
had Ter Braak nog één keer al zijn haat verzameld tegen het oneigenlijke ‘wij’ van
de burgerlijke samenleving - zoals Heidegger zijn gram had gericht op het volledig
middelmatige ‘men’ in Sein
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und Zeit uit 1927 -, maar de Ter Braak van de vroege jaren dertig is een andere
en maakt zich berekenend op om het ‘ik’ en het ‘men’ zo goed mogelijk te laten
accorderen.
De revolte van de toornige zoons uit de jaren twintig werd in het daaropvolgende
decennium tot een waakzaam compromis met de wetten van de vader, de autoriteit,
en de Nieuwe Zakelijkheid bood de symbolische mogelijkheden om deze assimilatie
vorm te geven. Met de ‘zakelijkheid’ werd een ordeningsprincipe gehanteerd dat de
34
tendens naar sociale decentrering krachtig tegenwerkte. In de jaren twintig had
Ter Braak nog geen bedenkingen getoond tegen destabilisering van ‘het abstracte
35
monster, dat gediend wil worden’ - waarmee hij de ‘Maatschappij’ bedoelde. Hij
wist wel dat diezelfde maatschappij de vernieuwer uitstoot ‘omdat hij storend werkt
36
op de productie’, maar dit uitgestoten worden deerde hem niet: zijn tijd zou nog
wel komen. Toen zijn tijd er eenmaal was, begreep hij dat hij nolens volens zijn
steentje moest bijdragen aan de stabiliteit die de maatschappij eist; dat het ‘hulpeloze
en polemische ik’ onvermijdelijk heeft te participeren aan het
‘gemeenschap-vormende wij’. Het ging nu niet meer om de dingen en de mensen
zelf, maar - zoals Ter Braak reeds in De absolute film had vastgesteld - om de
verhoudingen tussen dingen en mensen. De films van Ruttmann had hij bewonderd
als ‘beknopte scheppingen van een koele fantasie’ en met zijn muzikale visualiteit
was hij steeds weer getroffen door de ‘romantische zakelijkheid, het dichterlijk
verantwoorde’ in elk van deze producten. De nieuw-zakelijke benadering van de
werkelijkheid was derhalve niet uitsluitend koel, afstandelijk en cerebraal. Zij had
alleen niet de pretentie om verheven idealen uit te beelden, maar, bij beteugeling
van het persoonlijke en liefst vrij van elke gevoelsontlading, liet zij de blik gaan over
het oppervlak der dingen, die als emblemen dienden van hoe de wereld er werkelijk
voorstond.
Hoe weinig productief een uitsluitend esthetisch-normatieve benadering modernistisch: ja of neen? - van de figuur Ter Braak is, valt ook te illustreren aan
de hand van een discussie die hij in 1937 voerde met de kunstcriticus Jos. de Gruyter
naar aanleiding van diens besprekingen van de beruchte tentoonstellingen over
gesunde en entartete Kunst in München. De Gruyter had naar de mening van Ter
Braak in Het Vaderland te weinig kritische afstand getoond ten opzichte van de
ideologische motieven achter deze exposities. Ter Braak weigerde de tegenstelling
tussen ‘gezonde’ en ‘ontaarde’ kunst te zien als alleen maar
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een strijd tussen twee verschillende schilderkunstige stromingen. Voor hem was
het veeleer een sociaalpolitieke kwestie. In de veroordeling van de ‘ontaarde’ kunst
zag hij de triomfantelijke wraakneming van de politieke macht. De oproep tot een
terugkeer naar ‘gezonde’ romantische kunst vatte hij op als een signaal van
maatschappelijke terugval. De kleinburgerlijke zelfgenoegzaamheid en rancune
bepaalden voortaan de beeldvorming in de schilderkunst. Dit bracht Ter Braak tot
een belangrijke en principiële uitspraak, die een duidelijke bekentenis tot een
politiek-zakelijk gemotiveerd modernisme is:
De totale achtergrond van het probleem ligt dus achter de
schilderskunst, en wie het tracht op te lossen, zal onvermijdelijk partij
moeten kiezen tusschen de ideologieën: de kleinburgerlijke van het
‘fatsoen’ en de ‘gezondheid’, en de kosmopolitische van het ‘experiment’
37
en de ‘ontaarding’.
Het is zinvol Ter Braak los te koppelen uit die onzalige modernisme-discussie,
en hem tot ver in de jaren dertig te zien in het bredere verband van een tijdgeest
38
die benoemd kan worden met de term Nieuwe Zakelijkheid. Deze mentaliteit was
bovenal een reactie op het door sociaalpolitieke en economische factoren veroorzaakt
crisisgevoel dat de dagelijkse stof vormde voor cartoons en krantenrijmsels:
Wanneer het nooit meer Winst, altijd Verlies is,
Dan spreekt de hele wereld van een crisis,
En valt het met geen water af te wasschen:
39
De slimste menschen zitten in d'impasse.
Dit crisisgevoel noopte tot een nieuw-zakelijke reactie. Niet de vooruitgang als
zodanig werd aangevochten, maar het gebrek aan orkestratie ervan, dat ontsporingen
en paradoxen veroorzaakte en zelfs een wereldcrisis. De Nieuwe Zakelijkheid was
een poging deze gelijktijdigheid van ongelijktijdigheden opnieuw te synchroniseren.
Een jonge intelligentsia verbond zich met het experiment en het kosmopolitisme,
ten einde een zich ras vernieuwende samenleving een stabiele ideologische en
kunstzinnige basis te verschaffen. De wereld kwam er in de jaren dertig nieuw uit
te zien en haar looks waren geheel en al Nieuwe Zakelijkheid, zoals blijkt uit het
volgende citaat in, nota bene, een artikel over het aardrijkskundeonderwijs:
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De landkaart heeft zich bij de mode van de architectuur en de
binnenhuiskunst aangesloten: de wereld is niet langer een ouderwetsche
huiskamer, met kleedjes en ornamentjes en gedraaide stoelpooten
volgestopt: de wereld is vierkant geworden en blank zijn haar wanden,
en de landen waarmee ze is gestoffeerd, zijn recht en doorzichtig als de
40
stalen meubelen van een modern bureau.
De legitimatie voor een realistische en positieve levens- en stijlvorm vond de
Nieuwe Zakelijkheid in de filosoof die ook Ter Braaks leid-ster was, Nietzsche. Wars
van alle transcendente en religieuze speculaties, maakte men schoon schip met
het kunstenaarsestheticisme en de sentimentaliteit, en wat men zocht was ‘de daad
en het spel, de sport - alles als Nietzsche’. ‘Deze Eenzame zal zijn gemeenschap
41
vinden’, schreef T. Goedewaagen in 1933 in zijn monografie over Nietzsche.
Goedewaagens gemeenschap werd een fascistische, maar ook Ter Braak moest
in het reine te komen met de gemeenschap en had daarvoor Nietzsche nodig.
Een in de Ter Braak-literatuur - ten onrechte - nauwelijks opgemerkte monografie
42
van Barry Materman heeft in verband daarmee de these opgeworpen van het
‘dramaturgische perspectief’ dat Ter Braak zou hebben gekozen om als schrijver
in de samenleving van de jaren dertig te kunnen functioneren. Voorwaarde om dat
perspectief te gebruiken is de Shakespeareaanse opvatting van de wereld als een
schouwtoneel: ‘de gansche wereld is tooneel, en alle vrouwen en mannen zijn
43
slechts spelers’. Deze dramaturgische levensvisie werd via Nietzsche overgebracht
44
naar de nieuw-zakelijke cultuur van de jaren dertig. Tussen schijn en werkelijkheid,
tussen cynisme en oprechtheid, bestonden binnen dit perspectief geen vaststaande
grenzen meer. Keiharde feiten veranderden in ‘onwerkelijke tooneelverwikkelingen’
45
en werden als zodanig hanteerbaar - ‘het is maar tooneel’. De koele afstandelijkheid
die het dramaturgische perspectief met zich meebracht, stond haaks op het betrokken
moralisme van de humanistische traditie. De dominee nam voorgoed afscheid en
werd een strategische speler.
Grote invloed op deze attitude in de intellectuele cultuur van de jaren dertig hadden
ook enkele gedragspsychologische geschriften uit de zestiende en zeventiende
eeuw: Het boek van de hovelingvan de Italiaanse diplomaat Baldassar Castiglione,
46
en vooral het Handorakel van de Spaanse jezuïet Baltasar Gracián. Ook aan Ter
Braak ging hun bood-
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schap niet voorbij: zijn ideaal van de ‘honnête homme’, dat hij in Politicus zonder
partij voor het eerst formuleerde, is niet zonder kennis van deze voorbeelden te
begrijpen. Kan het Boek van de hoveling gelezen worden als een handleiding voor
voorname levenskunst in een wereld die bedreigd wordt door gepeupel en verderf,
het Handorakel en kunst van de voorzichtigheid uit 1647 is niet langer meer
gebaseerd op idealisme, maar op een cynisch realisme. De maatschappij is vijandig,
verdorven en onecht en alleen de burger die zich weet aan te passen aan deze
omstandigheden overleeft. Gracián ontwikkelde het model van de intelligente en
behoedzame mens, die succes heeft door adequate kennis over zijn eigen persoon
te koppelen aan een juiste inschatting van zijn omgeving. Zo'n veinzende mens
weet zelfs te verbergen dat hij toneelspeelt. Ook al kan men niet zonder berekening
leven, men moet zorgen niet voor een berekenend mens door te gaan:
De beste tactiek is alles te verbergen wat voor tactiek wordt aangezien.
In de gouden eeuw bloeide de openhartigheid, in de ijzeren eeuw van nu
de boosaardigheid. Bekendstaan als iemand die weet wat hij wil, is eervol
en boezemt vertrouwen in, maar bekendstaan als berekenend is verdacht
en wekt wantrouwen.
Deze attitude komt allerminst neer op leugenachtigheid. Waar Gracián een
overlevingskunst leerde, propageerde hij tegelijkertijd de kunst van het tegenspreken.
De kunst van de polemiek! Het was voor Ter Braak gefundenes Fressen:
Tegenspraak is een goede verkenningstactiek. De opzet is niet het
zoeken van twist, maar van verborgen bedoelingen. Het meest
doeltreffende dwangmiddel is dat wat de emoties loswoelt. Ongeloof
veinzen functioneert als een braakmiddel voor geheimen en is de sleutel
tot het meest gesloten hart. Op subtiele wijze peilt men hiermee zowel
andersmans wil als opvattingen.
Het doel van dit tegenwerpen was wat Gracián noemde volmaakt onderwijs. Een
opponent die wordt tegengesproken zal namelijk tonen wat in hem omgaat en zal
zich alle moeite getroosten zijn stelling te verklaren. De overlevingskunstenaar à la
Gracián (en Ter Braak) ontpopt zich zodoende als een waarheidsbrenger:
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De waarheid kunnen brengen. De waarheid is gevaarlijk, maar een
rechtschapen mens kan er niet aan ontkomen haar te zeggen. Daarom
is het nodig met beleid te werk te gaan.
Deze ‘rechtschapen mens’ zou in de komende jaren Ter Braaks grote ideaal
worden in het ‘ijzeren tijdperk’ van politieke dreiging en maatschappelijke spanningen.
Hij haalde daarvoor een oude, eveneens zeventiende-eeuwse term van stal: de
honnête homme. Mede onder invloed van Nietzsche las of herlas hij de grote Franse
moralisten als La Rochefoucauld, Pascal en Chamfort, en hij zoog hun wijsheden
op om zich te sterken in de overlevingskunst. Zijn bezwaar tegen de ‘doodende
wijsheden van een de la Rochefoucauld’ was echter dat zij in wezen de opheffing
van alle menselijke activiteit bepleiten en zodoende neerkomen op de ontkenning
47
van de persoonlijkheid. Dan leverde Gracián een veel vitaler boodschap. Hij opende
immers een perspectief op het leven als een spel, een wedstrijd, ja een drama: ‘Ons
leven ontwikkelt zich als een toneelstuk, met aan het eind de ontknoping. Daarom
48
dient men bedacht te zijn op een goede afloop’.
Door middel van een nooit eindigend maskerspel kon Ter Braak zich onttrekken
aan de regulerende machten van de groepscodes. Toeschouwer te zijn en deelnemer
tegelijk, dat werd - zoals in Hampton Court staat - ‘hèt grote geheim’. Daarom
bewonderde hij ook zozeer de oplichter-komediant Felix Krull uit Thomas Manns
49
gelijknamige roman. De Ter Braak van de jaren dertig werd een rollenspeler, die
voortdurend op zijn hoede was om niet de ‘dupe’ te worden van de rol die hij toevallig
speelde. Gerekend naar de absolute ethische principes die hij van huis uit had
meegekregen - de Gesinnungsethik in de termen van de socioloog Max Weber -,
zou dit als hypocriet kunnen worden beoordeeld. Maar volgens de veeleer op
berekening gebaseerde ethiek die hij nu ging hanteren (Verantwortungsethik) was
het dit niet.
Als men volwassen geworden is en niet langer een idealist, begint men,
zij het met den weerzin van den polemist, te begrijpen, dat men in het
leven nog niet als hypocriet staat door bij zevenachtste van zijn
ontmoetingen als hypocriet op te treden; zelfs tegenover zijn beste
50
vrienden immers blijft men de diplomaat.
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Ter Braak was behept met wat hijzelf noemde een masker-complex. Niets kon hem
zo intrigeren en amuseren als kuiven, snorbaarden, zegelringen, vetschoenen en
dergelijke: allemaal attributen waarmee mensen hun positie bepalen op het
schouwtoneel van het maatschappelijk leven. De nieuw-zakelijke mens was
geobsedeerd door het oppervlak van de dingen. In Politicus zonder partij zou Ter
Braak zijn vlijm richten tegen al de kunstenaars die nog geneigd waren ‘overal
“diepte” en “hoogte” te suggereeren, waar alleen sprake kan zijn van volmaakte
zintuiglijke oppervlakte’. Achter iedere kunstenaar zag hij een acteur schuilgaan:
51
‘leer u anders voor te doen, dan gij zijt, en verberg de mens achter een masker!’
Hij ontwikkelde zodoende een complete antimetafysica, waarvan hij de
52
rechtvaardiging bij Nietzsche vond en de picturale uitdrukking in de schilderkunst
van door hem geliefde kunstenaars als de genoemde George Grosz, Pyke Koch de broer van Jo Planten-Koch, Ter Braaks ideaalvrouw-, John Rädecker, Carel
Willink, Valentijn van Uytvanck en de karikaturist Stefan Ströbl, een emigrant uit
53
Hongarije, die ook Ter Braaks tronie zou vereeuwigen. Daarom uitte hij ook bijtende
kritiek aan het adres van zijn vriendin Charley Toorop, in wier ‘gloeiende naakt’ en
‘gigantische zelfportret’ hij de plechtigheid proefde waarmee de dominee de gelovigen
verzekert dat niet het lagere en oppervlakkige, maar het Hogere en Diepe ons
54
kostbaarste bezit vormt. Het bezoek van een schilderijententoonstelling gaf hem
altijd de associatie met kerkbezoek! ‘Alles, wat verward en onzuiver is, jankt om
diepte!’ bootste hij Nietzsche na, en wat hij in diens psychologische observaties
bovenal waardeerde, was dat daarin zelfs de diepte tot een soort oppervlakte was
geworden.
Ik zou dit als het genie in de psychologie willen betitelen: dat men tot
eiken prijs aan de oppervlakte blijft kleven, dat men niet den gevaarlijken
55
geeuwhonger naar de ‘diepte’ toont te bezitten.
Dit soort uitspraken is nauwelijks te begrijpen buiten de nieuw-zakelijke context.
Een waarschuwing: het kleven aan de oppervlakte moet zeker niet worden
misverstaan als oppervlakkig of plat of onkritisch. Het masker-complex behelsde
immers ook de overtuiging dat elke persoonlijkheid die deze naam verdient, een
tweede gezicht heeft achter het cultuurmasker dat op zichzelf slechts de functie
56
heeft om de drager ervan ‘een allure te geven’. De nieuwe-zakelijke cultuur is
derhalve ook
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een cultuur van de achterdocht. Zij wil niet geïmponeerd en meegesleept worden.
De beschouwing van de uiterlijke dingen leidde altijd tot een heel scala van
gewetensvragen bij de observator. Het spel van licht en schaduw leidde tot een spel
van raden, verkeerd raden en herkennen, doorgronden. De kunsthistoricus A.M.
Hammacher opperde in verband met Carel Willink dat deze het gedetailleerde beeld
van de werkelijkheid alleen maar nodig had ‘om er zijn onwerkelijkheid mee uit te
drukken’:
Hij is niet verrukt over hetgeen het zien der wereld hem brengt. Hij is er
door ontgoocheld. Alle bijzonderheden harkt hij bij elkaar om het zien van
de wereld te ontluisteren, te verarmen. Hij schildert de werkelijkheid zoo
precies mogelijk om te laten zien, dat het juist niet de werkelijkheid is die
hem vervult, maar de onwerkelijkheid. Vandaar dat zijn wereld valsch en
onoprecht lijkt - als werkelijkheid. Het ware daarin is de angst en zijn
grondeloosheid. In het werk van Willink gaat een wereld ten gronde. Het
is ondergang, noodlot. In een windhoos ligt zijn wereld en leven
58
geteisterd.
Die tweede, duistere (on)werkelijkheid loert ook bij Ter Braak steeds door de
eerste heen. En hij bewonderde juist die mensen die het maskerspel op virtuoze
wijze beheersen, mensen over wie altijd iets te peinzen valt en die hun oplossingen
slechts prijsgeven op voorwaarde van steeds nieuwe raadsels; mensen met een
diepe afgrond in zich, maar die deze bedekken met koele, heroïsche schijn. Het lijdt
geen twijfel dat Ter Braak zichzelf ook zo gelezen wilde zien:
Dit zijn dan misschien onze groote mannen: zij, die zeer lang in de
schaduw blijven, wier tweede gezicht telkens meer te raden geeft, wanneer
men meent, juist geraden te hebben; zij, die ons laten vermoeden, dat
men achter het tweede gezicht nog een derde en mogelijk een vierde zal
kunnen ontdekken; zij, die door en ondanks hun consequentie aan het
59
grillige schaduwspel der inconsequentie intiem verwant blijken te zijn.
Voor het grillige schaduwspel van de inconsequentie gaf juist de consequente
cultuur van de Nieuwe Zakelijkheid Ter Braak alle ruimte. Maar

Léon Hanssen, Sterven als een polemist: Menno ter Braak 1930-1940

152
de maskerade werd door hem in sommige gevallen zo strikt doorgevoerd, dat
niemand haar meer kon ontraadselen. Zijn ongewoonheid werd zo gewoon dat geen
mens haar als ongewoonheid kon verstaan.
Ter Braaks Dr. Dumay verliest... is in dat verband moeilijk anders dan als een
mislukte roman te beschouwen. Met andere woorden: de mimicry, als een
toneelmatige aanpassing aan de harde culturele en maatschappelijke werkelijkheid,
is daarin zo perfect geslaagd, dat het boek en zijn auteur uiteindelijk helemaal onder
hun niveau terugvallen. Het is een verhaal van niets, verteld in een vorm van niets
en met een pathos van niets. Zoveel niets, dat men daarachter weer van alles zou
gaan zoeken. De hoofdpersoon dr. Victor Dumay, een 34-jarige leraar klassieke
talen, is het prototype van de man ‘die met zijn hersens leeft’. Terugkerend van een
bezoek aan zijn oude studievriend Max Donner - bedoeld als het literaire alter ego
van D.A.M. Binnendijk -, raakt hij in de trein per ongeluk in een derdeklas-coupé
verzeild. Hij is er getuige van hoe een dronken boer een jonge vrouw lastigvalt. In
een opwelling van manhaftigheid werkt hij de boer tegen de vlakte. Het meisje,
Karin, is nu zijn prooi. Zonder lang nadenken vraagt de vrijgezel haar ten huwelijk.
Karin beëindigt hierop haar relatie met een kantoorklerk, zegt haar baan als
handschoenenverkoopster op, en verkneukelt zich in het vooruitzicht een doctor te.
huwen. De voorbereidingen van het huwelijk brengen echter een compleet smaaken standsverschil aan het licht. Het verhaal neemt een wending als Karin een glazen
bol uit handen laat vallen, ‘die hij van zijn jongensjaren af had gekend’, Dumays
enige erfstuk van zijn vader. Karin dreigt met zelfmoord als hij het huwelijk wil
uitstellen en ten slotte zelfs afgelasten, maar hij bezwijkt niet voor haar chantage.
Aan het slot wordt Dumay opgezocht door zijn eveneens ongehuwde vriendin Marie,
60
als secretaresse een soort new woman, die hem geluk wil wensen met zijn
aanstaande huwelijk. Hij vertelt haar het hele fiasco alsof het een vreemde betreft.
‘Je moet niet vergeten’, legt hij haar uit,
...dat menschen als wij later ernstig worden dan anderen, omdat wij al
jong, misschien wel tè jong, de romantiek van anderen doorzien en er
niet meer aan mee kunnen doen. Dat wreekt zich eens... Ieder komt aan
61
de beurt voor zijn huiskamerroman...
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En neemt haar hand, terwijl achter de ramen de tijd schijnt te pauzeren. De
62
‘objectiviteit’ was weer ingetreden.
Ter Braak had Dr. Dumay verliest..., waaraan hij in augustus 1931 begonnen was
om het boek precies een jaar later te voltooien, zodanig opgezet dat de goede
verstaander het als ‘een uitkleedpartij van mezelf zonder weerga’ zou kunnen lezen.
De roman was met ‘roode inkt’ geschreven. Het idee om zichzelf bloot te geven in
zijn beroep als leraar had hem eerst beangstigd: liep hij na verschijnen geen kans
63
te worden ontslagen als ‘bederver van de jeugd’? Du Perrons eerste reactie op
Dr. Dumay, dat hij in manuscript onder ogen kreeg, leek laaiend enthousiast; hij
vond het ‘een ongewoon vlotte, een bijna angstig vlotte (vanuit ons standpunt
bekeken) roman, die ook bij het groote publiek een behoorlijk succes zou moeten
hebben’. Maar wat hem bang maakte was juist die vlotheid: ‘het boek zou heelemaal
van “ons” zijn, als er niet die toch “gezellige” vlotheid in zat, zooals “men” die in
64
Holland hebben wil’.
Ter Braak erkende dat het boek de realistische Nederlandse romantraditie naderde,
wat hij als een ‘onvermijdelijk gevolg’ beschouwde ‘van het feit, dat ik een echte
Hollander ben’. Waar dit echter een gezellige, vlotte indruk maakte en niets meer
dan dat, wilde hij zichzelf ‘genadeloos castreeren’, kennelijk niet helemaal beseffende
65
dat dit laatste juist het meest typisch Hollands was! Vooral de vele verdomde
puntjes... in het boek waren Du Perron een doorn in het oog en hij pleitte ervoor ze
te beperken. Ook voor Ter Braak werden ze nu tot symbolen ‘van een te gemakkelijke
uitvoerigheid en de wijze van presenteeren’; dit keer vergetende dat deze ook in
het werk van Nietzsche een niet te miskennen rol spelen, evenals trouwens bij de
66
compromittante Céline, wiens Voyage au bout de la nuit hij spoedig zou lezen. De
onzekerheid of hij wel iets goeds had gepresteerd, overviel hem nu zelf en hij
verontschuldigde zich dat hij de roman alleen maar nodig had gehad om de
affaire-Gerda Geissel van zich af te schrijven. Het best vond Du Perron nog de
gesprekken in het boek, want geschreven in de trant van Couperus, maar dan miste
hij toch weer ‘de nevrose eronder, die Couperus dikwijls gedurende zulke gesprekken
aangrijpend doet blijven’. Hoe traditioneel Dumay was, merkte hij pas goed toen
67
het in tijdschriftvorm in Forum verscheen. Hij hekelde het ‘“happy end” dans toute
68
son horreur’ van het boek en stelde allerlei veranderingen voor - Du Perron had
een grote naam als verbeteraar van de manuscripten van zijn vrienden - ,

Léon Hanssen, Sterven als een polemist: Menno ter Braak 1930-1940

154
69

die Ter Braak nagenoeg alle braaf en dankbaar overnam. Vergeleken met de versie
in Forum, is het einde van Dr. Dumay verliest... er helemaal anders komen uit te
zien. Het intieme moment tussen Dumay en Marie, met wie hij een soort
broer-zusrelatie onderhield, wordt nu veel ironischer behandeld. Haar romantische
toenadering, gesymboliseerd in haar verzoek haar niet langer Marie maar Margot
70
te noemen - Ter Braak vond Margot een ‘werkelijk hemelsche naam’ - krijgt nu
een veel zakelijker karakter in de vorm van een pact dat zij, hand in hand, sluiten
als twee antiburgerlijken die het burgerlijke spel niettemin naar hartelust meespelen.
Want: ‘Ieder komt aan de beurt voor zijn huiskamerroman...’
Het leven als een huiskamerroman, werkte dat beeld? Victor E. van Vriesland
verweet in de NRC Ter Braak dat hij de ernst van Stendhal - schrijven als de uiting
van een persoonlijkheid - had verloochend ten gunste van de esthetiserende
schrijfwijze van Flaubert. Hij begreep dit als een ‘anomalie’. Ter Braak, die nooit
woorden tekortkwam om Herman Robbers, Jo van Ammers-Küller en hun collega's
te kleineren, had nu zelf een psychologisch boek gemaakt in de traditie van de
vaderlandse familieroman. Van Vriesland vond het boek zelfs te gewoon: ‘Een
gewone roman door een ongewoon denker en criticus. Wij hadden, eerlijk gezegd,
liever een minder uitstekenden doch minder gewonen roman van hem gehad. Moge
in dit opzicht de derde roman, dien hij thans voorbereidt, een synthese van de beide
vorige zijn’. De aangekondigde derde roman berustte overigens op een niet
achterhaald gerucht.
Dat hij Herman Robbers rechts had ingehaald en bedenkelijk dicht bij het door
hem verafschuwde genre van de damesroman was gekomen, moest Ter Braak
71
tegen heug en meug toegeven. Des te erger was het dat uitgerekend Robbers Dr.
Dumay verliest... als een koud en akelig boek beoordeelde. Dezelfde mening was
de humanist Dirk Coster toegedaan. De leraar Dumay laboreerde zijns inziens aan
een totale onmacht om te leven. Anders dan een schrijver als Van Oudshoorn wist
Ter Braak geen toegang te vinden ‘tot het gebied, waar de genezende straling werkt’:
Soms, temidden van doodelijke koude, verveling en vuil, slaat een
straal-van-God door de oogen der hoeren. Dat ontbreekt Ter Braak. Dat
krenkt hem voorloopig als romanschrijver.
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Later sprak Coster in De Stem nog over de ‘zielige zelfbekentenissen van Ter Braak’,
72
voortgekomen uit een ‘delirium tremens van verwaandheid’. Zelfs als
‘kwebbelroman’ vond Anthonie Donker Dr. Dumay verliest... ‘niet heelemaal
bevredigend’. Omdat de hoofdpersoon niet werkelijk verliest, maar zich met het
wapen van de ironie superieur weet te handhaven, raakt het verhaal geen menselijke
werkelijkheid: ‘een boek dat op slag weer vergeten kan worden’. Met de vraag wat
de kritische Ter Braak kon hebben bewogen zich aan zoveel ‘nietszeggende
platvloersheid’ te vergrijpen, vatte Albert Heiman de ontsteltenis in de Nederlandse
73
kritiek aardig samen. Het bleef nog tot de hedendaagse literatuurkritiek aan toe
verwondering wekken hoe de aartspessimist en scepticus Dumay, de man die aan
de buitenkant van de maatschappij staat en de afstandelijkheid koestert, zich zo
goed aan de heersende maatschappelijke ideologie weet aan te passen waarvan
74
hij de mechanismen zegt te doorzien. Buiten de context van de
aanpassingsstrategie van de Nieuwe Zakelijkheid blijft dit inderdaad een paradoxaal
gegeven. Met Dr. Dumay verliest... heeft Ter Braak in zekere zin de stelling van de
75
literatuursocioloog Lucien Goldmann bevestigd dat er in het burgerlijke, verzakelijkte
tijdperk geen grote literaire werken meer kunnen ontstaan. De vorm van het moderne
kunstwerk weerspiegelt immers altijd iets van de structuur van een gedegradeerde
maatschappij. Gevolg: een voortschrijdende vervaging van de hoofdpersoon, die
tenslotte een niemand-iemand wordt.
Spoedig had ook Ter Braak zich van het ‘echt gewone’ karakter van het boek
gedistantieerd; het was hem ‘onverteerbaar’ geworden en hij plaatste het ‘absoluut’
76
beneden Hampton Court. Met Hennie Marsman vocht hij een woordenstrijd uit wie
van hen de slechtste roman had geschreven: hij met Dr. Dumay verliest... of Marsman
77
met De dood van Angèle Degroux. Marsman, vond Ter Braak. Ter Braak, vond
Marsman. Du Perron toonde zich een goede vriend door tegenover Ter Braak Dumay
een 7+ te geven en Degroux een 5-, terwijl hij Marsman troostte met de mededeling
78
dat het boek hem ‘reusachtig’ was meegevallen. Toen Ter Braaks roman in oktober
1933 verscheen met wederom een bandontwerp van Hans-Detlev Voss, kreeg de
auteur van Angèle Degroux in Rotterdam een exemplaar van Dumay met de
opdracht:
... voor Henny Marsman dit geestelooze en banale boek,
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in onveranderlijke genegenheid, en in de hoop, dat het hem als tegengif
kan dienen,
79
Menno.
De roman was opgedragen aan de vrouw met wie hij inmiddels in het huwelijk
was getreden: ‘Aan A.F.’. Du Perron moest hem erop wijzen dat deze afkorting
weinig sympathiek oogde, waarna ook Ter Braak zelf er spijt van kreeg: ‘op het
moment van afdrukken had ik het nogal dwaze idee, dat de lezer buiten mijn
80
particuliere intimiteiten gehouden moest worden’.
Hoe dwaas dit idee inderdaad was, blijkt te meer als men bedenkt dat Ter Braak
voor zijn eigen gevoel in Dr. Dumay verliest... werkelijk met de billen bloot was
gegaan: ‘een uitkleedpartij van mezelf zonder weerga’. Letterlijk genomen is dit
beeld voor Ter Braak overigens totaal ondenkbaar, maar daarom des te pregnanter.
81
Ant Faber kreeg zelf een exemplaar met de opdracht ‘Voor A.F. het spuibje’, een
koosnaam waarvan de pendant was ‘het zwijntje’ - zo heette dus Ter Braak -,
82
ontleend aan de Florentijnsche verhalen van Arthur van Schendel. Dr. Dumay
verliest... werd zoals Ter Braak het zelf formuleerde zijn ‘slechtste en best verkochte
83
boek’ , wat overigens wishful thinking was, want tijdens zijn leven gingen er niet
meer dan 538 exemplaren van over de toonbank, en dat waren er nog vierhonderd
minder geweest als de uitgever in 1939 niet had besloten het boek te verramsjen.
In totaal verdiende de auteur er een dikke driehonderd gulden mee, in huidige termen
nog geen vierenhalfduizend gulden. Anders dan Hampton Court betekende het boek
84
na enkele jaren niets of weinig meer voor hem. Maar de toon was gezet; Ter Braak
moest het zich laten welgevallen dat in naslagwerken oordelen als het volgende
over hem kwamen te staan:
Als creatief kunstenaar is zijn naam tot heden van weinig beteekenis.
Zijn roman ‘Hampton Court’ is vrijwel onleesbaar en de innerlijke waarde
van zijn boek ‘Dr. Dumay verliest’ beantwoordt weinig aan de eischen,
85
die t.B. gewend is anderen te stellen.
Toch veronderstelden verscheidene critici dat Ter Braak alweer aan een nieuwe
roman werkte; Anthonie Donker sprak in dat verband vol ironie de verwachting uit
‘dat de schrijver binnen drie volgende romans in
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staat moet zijn een voortreffelijke satyre te schrijven’. Ter Braak onderstreepte in
zijn exemplaar van het Critisch Bulletin, waarin de recensie was verschenen, het
woordje ‘drie’ en schreef in de marge: ‘O heer, help!’ Aan een roman zou hij zich
de eerstkomende jaren niet meer wagen. Wat was dan uiteindelijk de betekenis
voor hem van Dr. Dumay verliest...? Dat was het inzicht dat de terugkeer naar de
gewoonheid een onmogelijk ideaal was. Anders dan Anthonie Donker veronderstelde,
had Dumay wel degelijk verloren, zijn ideaal van gewoonheid namelijk. ‘Het ligt
achteraf, voor de hand, waarom dr. Dumay moet verliezen’, verklaarde Ter Braak
later in Politicus zonder partij:
... hij wil terug, hij stelt de zaak te simpel als een hereeniging met het
volk, alsof het volk een verloren vaderland ware; en als een mirakel treft
hem het nuchtere, maar in een bepaalde constellatie gemakkelijk te
vergeten feit, dat de gewoonheid even geestelijk-corrupt is als zijn eigen
86
milieu, waaraan hij ontgroeide.
Desondanks zou Ter Braak aan het ideaal van ‘gewoonheid’ blijven vasthouden;
niet meer als terugkeer naar het volk, maar als een masker voor zijn ongewoonheid.
De Ter Braak van de jaren dertig zocht niet het verlies, maar de winst van de
democratie: door gewoon te doen en zich niet boven zijn medemens te stellen,
schiep hij de mogelijkheid toch een ander te zijn dan de anderen. ‘De menschen
zullen niets meer aan mij merken, zoo gewoon zal mijn ongewoonheid zijn. Allerlei
dingen zal ik ondernemen...’
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Briefwisseling 1930-1940 I, 181, 184.
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II Het jaar Nietzsche - en het jaar Hitler
(1933)
Met de beesten... en de sterren...
ben je in den slingerslag gevangen...
en buiten den slingerslag is er niets. Niets.
Carry van Bruggen, Eva
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Hoofdstuk 9
Vrijheid gaat boven zilver en goud
De namen van twee Nederlanders hebben een symboolwaarde gekregen als
slachtoffer van het nationaal-socialisme: Menno ter Braak en Anne Frank. Hun
sporen hebben elkaar nooit gekruist, behalve op één plek, die óók symboolwaarde
heeft gekregen: Sils-Maria, het lievelingsoord van Nietzsche in het Zwitserse kanton
Graubünden.
In haar dagboek noteerde de dertienjarige Anne Frank in oktober 1942, enkele
maanden na het onderduiken in het Achterhuis, een wensdroom: zij verbeeldde
zich dat ze weer naar Zwitserland kon gaan en alles kon meenemen, ‘ook de
meubelen en geld’. Ze tekende een blauwe ‘ijsjurk’ in haar schrift en droomde hoe
ze met haar neef in een zwanendans over het ijs zou glijden en hoe zij daarbij een
1
‘ontzettende luchtsprong’ zou maken. Maar al was het de familie Frank toen gelukt
door bezet gebied Zwitserland te bereiken, zij zou daar niet zijn toegelaten. In
augustus 1942 waren de Zwitserse grenzen definitief gesloten voor joodse
2
vluchtelingen.
Ter Braak maakte op de avond van de Nederlandse capitulatie op 14 mei 1940
in Den Haag een eind aan zijn leven. We weten dat hij er in de paniek van die dagen
aan gedacht heeft te vluchten, zonder daar overigens werk van te maken. Ook zijn
gedachten zullen zijn teruggekeerd naar Zwitserland, naar Sils-Maria, dat hij in 1933
met zijn vrouw Ant Faber op huwelijksreis bezocht en dat op hem een onvergetelijke
indruk had gemaakt. Als Anne Frank aan Sils dacht, dan als aan een oord waar
haar geloof in het goede in de mens behouden kon blijven. Als Ter Braak aan Sils
dacht, dan als aan de thuishaven van de ‘goede Europeaan’, die Nietzsche voor
hem bovenal was.
Ter Braak had eind 1932 grote haast gemaakt met zijn huwelijk met Antje Faber.
‘Je bent een volkomen begrijpende vrouw’, had hij zichzelf
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op het hart gedrukt, ‘dus ik heb niets te “angsten”. Het lijkt me al maar beter, om te
3
trouwen!!’ Ant was vanaf september 1932 uit het ouderlijk huis vertrokken en had
in de Openbare Bibliotheek en Leeszaal te Leiden een plaats gekregen in het kader
van een opleiding tot leeszaalassistente. Ant Faber wilde het liefst minstens een
jaar zelfstandig zijn voordat zij met Menno ter Braak trouwde. Vanwege haar
veelvuldige hoofdpijnen had ze een kamer betrokken in Scheveningen, dichtbij zee.
Het duurde Ter Braak allemaal erg lang. Bovendien had hij een uitgesproken afkeer
van het bibliotheekwezen. Hij zag de Openbare Leeszaal als een typisch
SDAP-instituut, waarachter een ‘soort eigenzinnige aanstellerij voor het “Hoogere”’
4
schuilging. Ook hier stoorde hij zich aan de domineeswereld en de ouderlijke sfeer
waarvan hij afscheid genomen had, maar die hij in de persoon van Ant Faber toch
weer omarmde. Het liefst zag hij haar zo spoedig mogelijk uit de greep van de
‘cultuurhengelaars’ bevrijd.
In het voorjaar van 1933 voelde hij zich om meer dan één reden beroerd en
overwerkt. Er waren spanningen in de redactie van het tijdschrift Forum, waar zijn
vriend E. du Perron telkens weer uit dreigde te stappen. Op zaterdag 4 maart 1933
5
werd tijdens een vergadering inderdaad besloten dat hij als redacteur zou heengaan.
De in Frankrijk wonende Du Perron ervoer zo'n algehele weerzin tegen de tijdgeest
dat hij het - naar zijn mening - Hollandse literaire gekneuter van Forum niet meer
kon verdragen. Ter Braak had het ook moeilijk met zijn leraarsbaan aan het
Rotterdamsch Lyceum. Hij maakte zich grote verwijten een zoon van de Rotterdamse
rechter S.N.B. Halbertsma een draai om de oren te hebben gegeven. ‘De jongen
deed niets ergerlijks, maar ik kon hem opeens niet zien’. Hij voelde zich zelfs een
6
‘halve moordenaar’. Mr. Halbertsma liet de zaak niet passeren en klaagde bij het
schoolbestuur dat Ter Braak zijn zoon God had ‘afgenomen’. Halbertsma junior zou
echter een halve eeuw later nog verklaren dat hij alleen voor Ter Braak, ‘de meest
7
inspirerende man van allen’, het Lyceum nooit had willen missen. Maar er volgden
meer klachten tegen deze leraar.
De hervormde Rotterdamse predikant F.J. Krop, een impulsief man en heftig
antibolsjewist, vond dat zijn zoons Marcel en Erik, beiden leerlingen aan het
Rotterdamsch Lyceum, onder de ‘verderfelijke invloed’ van Ter Braak stonden. Deze
zou zijn jongste zoon werken van Multatuli hebben geleend en in de klas het
toneelstuk Ubu roi van Alfred Jarry hebben behandeld, met zijn ‘flauwe grappen en
liederlijke
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taal’ volgens Krop louter iets voor ‘dronken studenten’. Ook persoonlijke uitlatingen
van Ter Braak zouden niet door de beugel kunnen. Een opstel van Erik Krop had
hij in de klas afgedaan als ‘bombast en een aaneenschakeling van holle frazen’.
Was dat misschien nog Ter Braaks goed recht, de woorden die hij daaraan had
vastgeknoopt konden volgens Eriks vader echt niet door de beugel: ‘Alleen tekst
en gezang ontbreken’. Predikant Krop ging er toe over Ter Braaks Afscheid van
domineesland te bestuderen en kwam tot de conclusie van ‘negativisme’ en ‘bijtend
sarcasme’. De docent was door deze beschuldigingen niet geïntimideerd en hield
voet bij stuk:
Het spijt mij oprecht, dat U geen mondeling onderhoud met mij wenscht.
Ik zou zeer gaarne kennis maken met iemand, die zoo in alle opzichten
mijn antipode is en mij zelfs zoozeer au sérieux neemt, dat hij een
spionnagedienst onderhoudt, om mijn gedragingen te observeeren, en
buitendien mijn boeken leest. [...] Om thans reeds overduidelijk te zijn: ik
zou U ongelooflijk graag in Uw gezicht zeggen, wat ik van U denk. Onder
een kopje thee. Wij kunnen gemoedelijk blijven, maar de duidelijkheid zal
mijnerzijds niets te wenschen overlaten! Voor spionnage en aanverwante
takken van bedrijf heb ik, wegens drukke ambtsbezigheden, geen tijd.
Krop schakelde de schoolleiding in, maar liet het niet op een verzoening aankomen
en besloot zijn zoons, die Ter Braak adoreerden, van het Rotterdamsch Lyceum te
8
halen en naar een andere school te sturen.
Ter Braak realiseerde zich dat hij onmogelijk in dit vak kon blijven tot zijn
vijfenzestigste: ‘Mijn heele “wezen” zegt momenteel neen. Maar ik heb geen cent,
9
wil niet van mijn pen gaan leven (een hopelooze zaak trouwens, in Holland)’. Hij
solliciteerde bij de school waar hij zijn leraarsloopbaan in 1929 begonnen was, de
vierde vijfjarige HBS te Amsterdam, want zowel de hoofdstad als de jaarwedde van
vijfduizend gulden lokten hem, doch het vooruitzicht van de grote klassen - dertig
leerlingen was toen een formidabel aantal - en het vele correctiewerk schrikten hem
10
af. Maar al gauw bleek dat hij daar geen enkele kans maakte. Op maandag 30
januari van dat jaar had in Berlijn de Machtübernahme door Hitler plaatsgevonden.
De volgende dag fietste Ter Braak van school naar huis over de Heemraadsingel
en liet hij zich te-
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genover een van zijn leerlingen ontvallen: ‘Dit is onvoorstelbaar, de nacht zal over
11
Europa vallen’.
Een andere leerling van Ter Braak aan het Rotterdamsch Lyceum, Kees Dutilh,
zou van dit inzicht zo sterk doordrongen raken dat hij in de Tweede Wereldoorlog
bereid was zijn leven te geven als vrijheidsstrijder. Deze zoon uit een bekende
Rotterdamse advocatenfamilie bedreef tijdens de bezetting militaire spionage, werd
gearresteerd en na bijna een jaar van gevangenschap in februari 1944 geëxecuteerd.
De aangrijpende brieven die Dutilh gedurende zijn detentie aan zijn vader schreef,
12
laten zien dat Ter Braak niet voor niets veel affiniteit met deze pupil had gevoeld.
In Forum van mei 1933 publiceerde Ter Braak een kras artikel met de titel ‘Hitler,
Ebenbild des Herrn’, waarin hij niet alleen geducht de draak stak met het Duitse
staatshoofd, maar er ook blijk van gaf diens Mein Kampf te hebben geraadpleegd.
Leest men in dit boek, constateerde hij,
... dan wordt men in de eerste plaats getroffen door het volkomen
ontbreken van alle moeizame intellectueelen-verantwoordelijkheid; het
geheele betoog is ingesteld op het effect voor den burgerman, die iets
meer dan lezen en schrijven heeft geleerd, die het élan van de
verkiezingscampagne, maar ook den haat tegen het twijfelen bezit; die
echter bovendien een goedklinkende phrase uit de studeerkamer
uitstekend weet te waardeeren als een goedkoope garantie der
aangeworven vooroordeelen.
De titel van het artikel was ontleend aan een passage in Mein Kampf waarin Hitler
beweert dat de Ariërs ‘Ebenbilder des Herrn’ (‘evenbeelden van de Heer’)
voortbrengen en niet zoals de joden ‘Missgeburten zwischen Mensch und Affe’
13
(‘misgeboorten tussen mens en aap’).
‘Hitler, Ebenbild des Herrn’ was het eerste van een aantal artikelen van Ter Braak
tegen de nieuwe Duitse machthebber. Nog geen jaar na dato maakte de fascistoïde
Albert Kuyle in De Nieuwe Gemeenschap een analyse van de relatie Ter Braak-Hitler.
Het artikel had een bijzonder verraderlijke dubbele bodem, omdat het voor de goede
lezer zinspeelde op Ter Braaks geslachtelijke onmacht - kennelijk was dit thema tot
het roddelcircuit doorgedrongen - en deze in verband bracht met zijn poëtica zowel
als met zijn politieke houding. Kuyle, die in 1929 nog Ter Braaks Cinema militans
had uitgegeven en toen nauwelijks wist hoeveel
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stroop hij hem om de mond moest smeren, had zich nu geërgerd aan Ter Braaks
laatdunkende uitspraken over Hitler:
Hij is doodelijk bang, doodelijk angstig voor Hitler, en heeft een
jaloersche bewondering trouwens voor eenieder die flink, krachtig, sterk,
groot en machtig is. Hij heeft dit waarschijnlijk als leeraar voor zijn rector,
en als wandelaar voor den verkeersagent. Hij heeft geholpen de litteraire
‘vent’ te creëeren, omdat geen sterveling er ooit aan zou denken het
woord vent in de gewone beteekenis tegen hem te gebruiken. Een
aardigheidje waarover ik hem, als het mij eens lust, uitvoerig a faire zal
14
nemen.
Ter Braak nam wraak op deze stoot onder de gordel door het ‘varken’ Kuyle voor
15
een groot publiek te wassen: hij kraakte diens crisisroman Harten en brood. De
polemiek laat zien hoezeer de literatuur van de jaren dertig doordrongen raakte van
de politiek. Een trap onder de gordel bleek daarbij volstrekt niet ongebruikelijk.
Ter Braaks Duitsland-beeld was gebaseerd op zijn ervaringen uit de eerste
maanden van 1927: de Duitsers waren een halfbarbaars volk, smachtend naar een
beetje beschaving, maar beter in het simuleren dan in het werkelijk tentoonspreiden
van beschaving.
Iemand, die zooals de schrijver dezes, eenigen tijd in Duitschland heeft
geleefd, zij het dan ook onder de republiek van Weimar, weet, dat wat
thans gebeurt, eigenlijk met partijpolitiek weinig te maken heeft.
De mythe van volk, bloed en aanverwante begrippen die in Duitsland reeds sedert
de vrijheidsoorlog tegen Napoleon beleden werd, is alleen maar door het
nationaal-socialisme nieuw leven ingeblazen. Wat ineenstortte was slechts de façade
van een cultuur:
... een universiteitsbeschaving overloopend van philosophisch jargon,
gespecialiseerd tot in het monsterlijke, maar met een essentieel gebrek
aan harmonie, was het symbool van een volk van denkers en dichters,
dat denken en dichten maar uiterst zelden tot een synthese had kunnen
vereenigen.
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Het nationaal-socialisme kwam voor Ter Braak niet uit de lucht vallen. Het Duitse
probleem ging naar zijn oordeel terug tot het jaar 9 na Christus, toen Varus en zijn
Romeinse legioenen een vernietigende nederlaag leden in het Teutoburger Woud.
Toen werd bepaald dat het Duitsland aan gene zijde van de ‘limes’ niet zou worden
geromaniseerd, omdat het geen deel zou uitmaken van het Imperium Romanum.
Tijdens het verdelingsverdrag van het Frankische Rijk te Verdun in 843 kwam het
westelijke deel binnen de Romaanse invloedssfeer, terwijl het oostelijke, Germaanse,
deel zijn ‘barbaarsche’ status behield. Latere Duitse keizers die de universele idee
van een christelijk keizerschap te openlijk naar voren brachten - Ter Braak doelde
daarmee natuurlijk ook op de held van zijn proefschrift, Otto III -waren telkens gestuit
op een hardnekkig verzet van de Duitse stammen. Uit alle eeuwen waren er
voorbeelden aan te voeren waaruit bleek hoezeer het Duitse volk altijd ‘buiten de
limes’ was gebleven. Duitsers met kosmopolitische ideeën zoals Goethe, Heine en
Nietzsche hadden ‘de tragiek van die breuk’ het pijnlijkst ervaren, de twee laatsten
zelfs in de bitterheid van de ballingschap. Vrijwel meteen begreep Ter Braak dat
het regiem van Hitler voor de eerste tijd tamelijk vast in het zadel zou zitten. Duitsland
16
had zijn kosmopolitische oriëntatie opgegeven voor geestelijke autarkie.
Ter Braak zou zich in de loop van 1933 intensief verdiepen in het wezen van het
nationaal-socialisme, onder andere door de lectuur van Konrad Heidens Geschichte
17
des National-Sozialismus, die niet alleen een meesterlijke psychologie van de
‘Führer’ gaf, maar ook aantoonde ‘uit welke zonderlinge mengeling van groezelig
18
mysticisme en politiek ressentiment Hitler tenslotte naar boven kwam’. Van Heiden
leerde hij bovendien dat het nationaal-socialisme de ideologische representatie is
van de ‘rabiaat geworden kleinburgers’. Een van de hoofdbestanddelen van de
nationaal-socialistische ideologie, het volkse denken, had naar Ter Braaks mening
niets meer te maken ‘met het zeer menschelijke gevoel voor eigen bodem en eigen
landaard’:
... het is een romantische fata morgana en tevens de hysterisch
bejubelde compensatie voor individueele minderwaardigheidsgevoelens,
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schreef hij in augustus 1933 in de NRC. De Germaanse obsessie met het
rassenvraagstuk achtte hij nog het beste bewijs voor de Duitse halfbarbarij. Wel
stelde hij niet zonder leedvermaak, dat deze halfbeschaafde natie ‘door Joden
telkens weer bij den neus is genomen, en bovendien dat geen mens ontkennen zal
dat er een Jodenprobleem bestaat’. Voor een liberaal burgerman a la Ter Braak
was dat laatste toen kennelijk nog een vanzelfsprekendheid.
Jaren later gaf hij in een artikel over ‘De Joodsche geest en de litteratuur’ aan
wat hij onder het ‘Jodenprobleem’ verstond - het is goed daaruit nu te citeren om
geen misverstanden te wekken:
... het probleem van het Jodendom als volksgroep onder andere
volksgroepen, van de verhouding der Joden tot de Europeesche cultuur
20
en van het anti-semitisme als ressentiments-manifestatie.
Voor Ter Braak zouden dit altijd problemen blijven. Hij zou een jood altijd in de
eerste plaats blijven karakteriseren als een jood, met in de regel verscheidene
negatieve associaties maar eventueel ook positieve connotaties. Hij behield de
ambivalentie waarvan reeds Nietzsches verhouding tot het jodendom in de Europese
cultuur getuigde. In zijn uiteenzetting over de ‘Jood als litteraat’ onderscheidde hij
enerzijds de imitator, de clichéfabrikant, dus verwerpelijk, anderzijds de wegbereider
van een internationale cultuur en de bemiddelaar tussen nationale culturen, wier
nationale afzondering voorgoed verstoord was - dus noodzakelijk. Geheel in
navolging van Nietzsche wist hij ‘de jood’, zoals toen nog veralgemeniseerd werd,
te waarderen zonder hem te overschatten als de culturele bemiddelaar tussen de
Europese naties en hij erkende daarmee de grote betekenis van het jodendom voor
een onderwerp waar hij grote waarde aan hechtte: de eenwording van Europa. Toch
volgde ook hier een ‘maar’:
... hij [Nietzsche] ziet echter tevens helder de grenzen en gevaren van
dat bemiddelaarschap en is nooit de dupe geworden van het Joodsche
aanpassingsvermogen, dat vaak den schijn aanneemt van originaliteit,
21
terwijl het eigenlijk op cultureele ‘mimicry’ berust.
Daarmee wilde hij zeggen dat joden doorgaans voortreffelijke toneelspelers zijn.
Vanwege zijn herhaaldelijk geventileerde afkeer van indivi-
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duele joden zou men Ter Braak als een antisemiet kunnen bestempelen, ware het
niet dat zijn uitlatingen nergens wijzen op een systematische afkeer van alle joden.
Maar dubbel en tegenstrijdig was hij bepaald wel. Hij had moeite met het onderwerp.
In Hitlers Mein Kampf hekelde hij de visie dat het jodendom een duivelse macht in
de goddelijke Arische geschiedenis zou vertegenwoordigen. Hij zag het antisemitisme
in al zijn manifestaties als een typisch symptoom van de nawerking van oude
apocalyptische voorstellingen op de volkspsyche: de angst voor de duivel neemt
22
hier de schijn aan van een rassenleer. Aan Ter Braaks voorstellingen lag echter
ook een apocalyptisch schema ten grondslag. Alleen was in dit ‘masterplan’ voor
het jodendom een positieve rol weggelegd, wat eigenlijk neerkwam op een omkering
van het jodenbeeld van Hitlers nationaal-socialisme.
Dit tegenschema is terug te vinden in Ter Braaks interpretatie van een roman van
Joseph Roth, waarbij het in de eerste plaats natuurlijk om een voorstelling van
Joseph Roth gaat, maar waarbij alle genoemde motieven ook aan te wijzen zijn in
23
zijn eigen denken. Roth neemt het middeleeuwse motief weer op: de wereld sterft
‘een langzamen, killen dood aan haar eigen talenten’. In onze wereld dreigt alles
wat ons ten goede gegeven is, de techniek, de uitvindingen, het verstand, ons ten
kwade te gedijen. Er ontstaat op aarde een schaduwwereld, een Hades vol
schimmen: de moderne Hades is Hollywood. De mensheid leeft in verblinding en
herkent de antichrist niet in zijn talloze schijngestalten: Amerika, de Sovjet-Unie,
ons eigen werelddeel, Europa. Het centrale punt in deze ontwikkeling wordt het
probleem van de gerechtigheid. Dit is speciaal een joods probleem:
... want welk volk is nauwer bij de gerechtigheid betrokken dan het volk,
dat zich op het recht moet beroepen als eenige macht tegenover de
machtsmiddelen van numeriek sterker volken, bij wie het vaak slechts
officieus gastvrijheid geniet?
Het ‘Joodse vraagstuk’, besefte hij met de nodige zelfkennis, is vooral ook een
vraagstuk van de niet-joden: ‘het omvat de verdrongen complexen, de
minderwaardigheidsgevoelens, de angst en de hysterie van den Europeaan; het is
het probleem van de Europeesche cultuur zelf’ - een interessante gedachte die na
de oorlog meer bekendheid zou krijgen uit de mond van Jean-Paul Sartre (Réflexions
sur la question juive,
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1946). Ter Braak wees erop dat de nazi's zich in hun antisemitisme zeer ten
onrechte op Nietzsche beriepen, want deze had immers een tegenovergestelde
boodschap verkondigd:
Als er bij Nietzsche [...] van ras sprake is, dan veronderstelt dit ras de
versmelting der rassen in een vereenigd Europa: alleen uit den
25
Europeeschen massamensch kan de Uebermensch geboren worden.
Een strikt Nederlands-nationale kwestie was de volgende. Op 4 februari was er
op de Nederlandse kruiser de Zeven Provinciën bij Sumatra muiterij uitgebroken
onder de matrozen als gevolg van een verlaging van de soldij. Hoe reageerde Ter
26
Braak op dit evenement dat in het gehele land grote emoties losmaakte? Hij bracht
in Forum een opmerkelijk saluut aan de commandant P. Eikenboom, die ondanks
de waarschuwing voor een dreigende muiterij op zijn schip de bewuste
zaterdagavond op de sociëteit aan wal had doorgebracht - met alle fatale gevolgen
van dien. De lafheid van deze zeeofficier, zijn onwil om uit vaderlandsliefde a la Van
Speyck glimlachend zijn leven te offeren ‘in een vlaag van begenadigde domheid’,
kwam Ter Braak sympathiek voor. Du Perron was het hier overigens totaal mee
oneens en vond de vaderlandlievende zelfopoffering van Van Speyck
27
bewonderenswaardiger. Op 26 april waren er kamerverkiezingen die een
ondersteuning voor het drastische regeringsbeleid betekenden. De SDAP verloor
twee zetels; Hendrik Colijn kwam aan het hoofd van een crisiskabinet.
Van 25 tot 28 mei 1933 werd te Dubrovnik het elfde internationale PEN-congres
gehouden. Na van de voorzitter spreekrecht te hebben gekregen, vroeg de Duitse
schrijver Ernst Toller zijn landgenoten wat zij hadden gedaan om de
boekverbrandingen en jodenvervolgingen te stoppen. Hij had het woord nog niet
genomen of de Duitse delegatie verliet de zaal. Hierna stormde de Nederlandse
schrijfster Jo van Ammers-Küller naar voren en verklaarde emotioneel dat zij het
optreden van Toller een schandaal achtte. ‘Nog nooit is een deputatie van
Nederlandsche auteurs zoo deplorabel voor den dag gekomen als hier’, fulmineerde
Ter Braak in Forum, terwijl hij mevrouw Van Ammers-Küller neerzette als ‘onze
derderangs-producente voor de leesportefeuille par excellence’. Voor het
PEN-congres betreurde hij het dat het gezellige onderonsje van boekenleveranciers
28
zo wreed was verstoord. De massale
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boekverbranding waartegen Toller protesteerde, had op 10 mei 1933 in Duitsland
plaatsgevonden. De Duitse bevolking bewees volgens Ter Braak hiermee eens te
meer de gehoorzaamheid aan het nieuwe Derde Rijk te verkiezen boven de bijna
anarchistische vrijheid van de Republiek van Weimar. Maar hij wist: dit was geen
29
zuivering door het vuur, maar louter vernietiging.
Al deze omstandigheden en voorvallen brachten Ter Braak tot op de rand - of
over de rand van de depressie. Hij kon niet schrijven in zijn vrije tijd en zijn gedachten
30
‘belegerden’ hem. Maar hij knokte zich er doorheen en schoot in de
teruggetrokkenheid van het ouderlijke Eibergen ‘goed op’ met de Zieke, zoals hij
31
het onbedoeld wat humoristisch uitdrukte. Alleen het slot van het boek - Politicus
zonder partij - bleef hem kwellen, zoals dat bij veel van zijn boeken het geval was.
Hij wilde zich op één standpunt vastleggen, maar kon het niet. Naar alle kanten had
hij zich door middel van ironie en humor de nodige speelruimte veroverd om niet
onmiddellijk ‘beschikbaar’ te hoeven zijn. Beschikbaar - ‘disponible’ in de term van
een geëngageerd schrijver als Du Perrons Franse vriend André Malraux, wiens La
condition humaine toen net verschenen was - wilde zeggen: gereed en gemotiveerd
om te handelen voor een concreet maatschappelijk doel. Ter Braak had echter in
zijn nieuwe boek de ernst van het leven aan alle kanten zozeer gerelativeerd, dat
hij in de praktijk worstelde met het feit ‘dat ik au fond een ernstig mensch ben en
32
geen “humorist”’. Hoe loste hij deze tegenspraak op? Door het boek een open
einde te geven - wat hij bij praktisch al zijn boeken deed. En waarmee hij de ‘ernst’
voor zich uitschoof als een nog altijd in te lossen belofte. Met andere woorden: hij
bleef zo lang mogelijk de relativist en de humorist spelen.
De burgerlijke maatschappij kraakte - meenden de vrienden - in haar voegen.
Het werd een ongeluksperiode, wist Du Perron, ‘voor ons allen, die meenden dat
wij er niets mee te maken hadden!’ Vanwege de centen, dacht hij, zouden zij allen
33
door de knieën gaan, hun vrijheid verkwanselen en zich aanpassen. Ter Braak
reageerde op deze situatie door een op het eerste oog heel burgerlijke stap te zetten:
te huwen, alsof hij zich in een situatie van ontwrichting wilde verankeren - zoals hij
ook in zijn werk zekerheid liet prevaleren boven vrijheid, dus: leraar in plaats van
onafhankelijk schrijver. De bestemming van zijn huwelijksreis was ook al weinig
onconventioneel: Zwitserland, omdat zoals hij schreef, ‘ik nog nooit een Alp heb
34
gezien’. Onder geen beding wilde hij
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overigens naar het land van Hitler. Maar er was een veel specifieker reden om
speciaal naar Zwitserland te gaan en bovendien naar een speciale plek in het
Alpenland. Op 20 juni nodigde hij zijn aanstaande vrouw uit met de woorden:
Ik hoop morgen de epiloog van mijn boek te schrijven; dan is het af en
ben ik voorloopig ‘werkeloos’. Zou je er voor voelen, dezen zomer naar
Sils Maria te gaan, voor een paar dagen? Ik wou zoo graag eens zien,
waar Nietzsche gewerkt had, en het schijnt een schitterend mooie natuur
35
te zijn.
Het merengebied in het dal van de Inn bij St. Moritz in het Ober-Engadin mag tot
de mooiste landschappen van Zwitserland zo niet van de wereld gerekend worden.
De filosoof Friedrich Nietzsche ontdekte zijn lievelingsoord bij toeval op een moment
dat het Alpentoerisme nog een zaak was van adellijken en hooggeleerden. In de
jaren 1881-1888 bezocht hij zomer na zomer het vlekje Sils-Maria. Alleen zijn smartelijk mislukte - amoureuze avontuur met de Russische femme savante Lou
von Salomé wist hem in 1882 van een bezoek te weerhouden. In dichterlijke woorden
prees hij Sils-Maria als het ‘liefelijkste hoekje ter aarde’, dat ‘onbevreesd naast de
verschrikkingen van de eeuwige sneeuw is gaan liggen’. Met zulke citaten kan de
Verkehrsverein van Sils tot op de dag van vandaag zonder te pochen wereldwijd
reclame maken: ‘hier, waar Italië en Finland een verbond zijn aangegaan en zich
36
het vaderland van alle zilveren tinten van de natuur schijnt te bevinden’.
In deze natuur vond Nietzsche zichzelf als een dubbelganger terug. Hij bewoonde
te Sils een allereenvoudigst kamertje in een schuw van de straat gelegen
boerenhuisje. ‘Aan mijn horizon’, schreef hij hiervandaan, ‘zijn gedachten opgestegen,
zoals ik ze nog nooit heb gezien’. Sils-Maria is het oord waar hem in augustus van
1881 bij een piramidaal rotsblok aan de oever van het meer van Silvaplana, ‘6000
voet boven de zee en veel hoger boven alle menselijke dingen’, als bij een mystieke
gewaarwording de idee van de ‘ewige Wiederkunft des Gleichen’ overviel. Hier
concipieerde hij een aantal van zijn belangrijkste werken, onder andere Also sprach
Zarathustra en Jenseits von Gut und Böse. Als ‘goede Europeaan’ voelde Nietzsche
zich volkomen thuis in dit landschap dat met zijn talloze transparante, gloeiende
kleuren ‘alle tegenstellingen, alle gemiddelden tussen het ijs en het Zuiden’ in zich
37
verenigt. Spoedig na zijn
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dood in 1900 werd Sils-Maria tot een pelgrimsoord van Nietzscheanen en van hen
die hardnekkig voorgeven dat niette zijn - en die daarmee in de geest van de meester
handelen, want Nietzsche wenste geen slaafse volgelingen. Grote namen staan
opgetekend in de gastenboeken van de hotels ter plaatse. Van Walter Benjamin en
Paul Celan tot Kurt Tucholsky en Stefan Zweig, zij allen bezochten Sils-Maria en
traden in de voetsporen van Nietzsche om de bezielende en bevrijdende werking
van het landschap te ondergaan. Waarom ook Menno ter Braak niet - de Nederlandse
38
interpretator van Nietzsche?
De figuur van Nietzsche was voor Ter Braak vooral veel gaan betekenen toen hij
in de nasleep van zijn dramatisch mislukte verloving met Gerda Geissel op
paasmaandag 6 april 1931 in de trein naar de Duitse hoofdstad geheel in de ban
van Nietzsches Jenseits von Gut und Böse was geraakt. Dat hij Jenseits ‘toevallig’
ter hand had genomen, zoals hij opmerkt, lijkt een leugen om bestwil om het geluk
39
van deze ‘ontmoeting’ op die onheilsdag beter te laten uitkomen. Nu, anderhalf
jaar later, wilde hij met zijn nieuwe bruid, Ant Faber, op huwelijksreis naar de plek
waar hij in nader contact dacht te komen met de filosoof wiens onafhankelijkheid
40
en integriteit hem zozeer tot steun waren. Naar de plek waar Jenseits von Gut und
Böse het licht zag, het boek waarvan het voorwoord, gedagtekend ‘Sils-Maria,
Oberengadin, Juni 1885’, begon met de zin: ‘Aangenomen, dat de waarheid een
41
vrouw is - wat?’ Dan - schreef Nietzsche, hebben de meeste filosofen geen verstand
van vrouwen.
Zo ook verging het Ter Braak in deze jaren: van bruid naar bruid, van Nietzsche
naar Nietzsche, op zoek naar meer waarheid. Bij Ant Faber zat hij met deze filosoof
trouwens goed; hij was een vertrouwde naam in huize Rozenhof te Zutphen, waar
42
men hem familiaal als ‘oom Frits’ aanduidde. Nietzsche was voor Ter Braak de
hogere macht die de aardse banden moest bezegelen, want toen Elisabeth de Roos
en Du Perron in mei 1932 met elkaar trouwden, vroegen en kregen zij van hem als
huwelijksgeschenk de Kröner-editie van Nietzsches Werke. Du Perron voelde zich
uiteindelijk in verlegenheid gebracht met deze stapel:
... je moet hem nog een tijdje aanhouden en hem ons werkelijk deel
voor deel zenden, want we zijn beiden doodsbang voor zoo'n heele
43
Nietzsche tegelijk!
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Tegelijkertijd werd Nietzsche het onderwerp van een scherp conflict met zijn vriend.
Du Perron had zich hevig geërgerd aan een passage in het manuscript van Ter
Braaks nieuwe boek, Politicus zonder partij, waar in een verhandeling over ‘rangorde’
en genialiteit staat: ‘Als men er eenmaal oog voor heeft, vindt men het geniale in
den bekrompensten dorpsnotaris, zij het dan ook in een vreemdsoortige geestelijke
44
ballingschap’. Ter Braak had zich daarbij beroepen op een citaat uit Nietzsches
45
Jenseits: ‘Das Genie ist vielleicht gar nicht so selten’. Die interpretatie - genialiteit
op hetzelfde niveau als het bekrompenste notarisschap - kon voor Du Perron, door
bittere ervaringen een intens hater van het notariaat, niet door de beugel en hij wist
haar niet anders te verklaren dan als een bewijs van Ter Braaks drang tot
verburgerlijking, zijn behoefte om zich als gymnasiumleraar in Rotterdam veilig te
nestelen en niet als onafhankelijk schrijver de geestelijke uitdagingen in het
buitenland te zoeken.
Ik geloof steeds minder aan den Hollandschen schrijver, d.w.z. aan den
schrijver met nur Holland als ‘voedingsbodem’. Voor jou vooral zou het
enorm kunnen schelen, dunkt me, als je wat contact had met andere
menschen, als je andere hersens om je heen had. Malraux zou zeggen:
46
andere beschavingsproducten.
Terwijl zijn aanstaande echtgenote druk bezig was in de Baedeker op te zoeken
waar precies Sils-Maria lag - een zomerse reis naar dat plaatsje leek haar overigens
47
‘best’ - schreef Ter Braak aan Du Perron dat deze zich geen illusies hoefde te
maken:
Ik weet niet, of je terecht zooveel verwacht van een buitenlandsch verblijf
van ondergeteekende; maar, als hier tenminste geen Hitler mij tot
emigratie dwingt, er zal wel nooit gelegenheid zijn te bewijzen, of je gelijk
hebt, omdat ik nu eenmaal economisch aan dit land vastzit. Ik zelf geloof
eerder, dat de eenige impuls, die mij verder kan drijven, een opheffing
van de tegenwoordige, democratische staatsorde zou kunnen zijn,
waardoor ik partij zou moeten kiezen (en ik zou partij kiezen tegen iedere
48
dictatuur).
Akkoord, Rotterdam was een ‘volkomen burgermansstad’. Maar als ‘cultuurmensch’
zag Ter Braak zich nu eenmaal genoodzaakt daar te le-
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ven - en bovendien: ‘Nergens ter wereld, geloof ik, bloeit zoo de “geest” in al zijn
49
kuddediergedaanten’.
Op 18 juli toog de eeuwige huwelijkskandidaat met zijn aanstaande naar het
stadhuis te Zutphen om ‘aan te teekenen’. Zijn ongemak en verlegenheid met het
ceremonieel dat bij dit soort stappen nu eenmaal onvermijdelijk komt kijken, werd
danig geprikkeld toen zij ‘ongelukkigerwijs’ nog ‘een kleine douche van
“belangstelling”’ kregen, maar verzuchtte Ter Braak, ‘wij troosten er ons maar mee,
dat we aan het meeste ontsnapt zijn en ontsnappen zullen. (Het huwelijk schijnt
sommige menschen tot een zeer verdachte interesse te drijven, onverschillig waar
50
of hoe of door wie er gehuwd wordt.)’ Vlak vóór de trouwdag waren zij naar de
notaris te Zutphen gestapt om een ‘acte houdende huwelijksvoorwaarden’ te laten
opmaken, met daarin de bedinging dat Ter Braak van de gemeenschap van inboedel
uitsloot zijn kleren, lijfsgoederen en -sieraden alsmede zijn piano, bibliotheek en
bureau, terwijl Ant Faber het beheer bedong van haar roerende en onroerende
51
goederen en het vrije genot van haar inkomsten. Dinsdag 1 augustus 1933 was
zijn laatste dag als vrijgezel. ‘Het regent’, constateerde hij in een brief aan Everard
Bouws, die driekwart jaar eerder in het huwelijksbootje was gestapt, maar toen wist
52
Ter Braak niet hoe spottend hij hierop moest reageren. De volgende dag werd in
een beperkt gezelschap op het stadhuis te Zutphen het huwelijk voltrokken tussen
de eenendertigjarige bruidegom en de achtentwintigjarige bruid. Hij was geldeed in
driedelig zwart, zij maakt - althans op de foto's - een onwennige indruk in een (te)
nauw zittende en daardoor weinig flatterende lange jurk. De bloemruiker die Ter
Braak haar op de Rozenhoflaan aangeboden had, bevatte een kaartje waarop hij
wederom zijn ongemakkelijkheid met de door hemzelf aangerichte situatie niet wist
te verbergen:
Voor de Bruid van den Bruidegom.
Mits deze struik niet als bruidsbouquet in den stoet wordt meegedragen!
- alsof Ant Faber niet zelf mocht bepalen wat ze wel en niet deed. Het ‘lieve
bruidje’, zoals zij zichzelf onder een foto noemde, had ook geen trouwring gekregen
- waar ze trouwens ook niet naar taalde -, maar in plaats daarvan een bureautje.
Ter Braak had er eveneens geen behoefte aan met een trouwring door het leven
te gaan. De brave ambtenaar ze-
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gende hen met de woorden ‘dat het huwlijk een hemel op aarde kan zijn’ en Ter
Braak dacht dat hij nog maar moest zien of de man gelijk had. In de tuin van Hotel
du Soleil werd na afloop van de trouwerij een wat soezerige receptie gehouden,
aansluitend volgde een zes-gangenmenu met koninginnensoep en tarbot. Ter Braaks
vader schitterde weer door afwezigheid, waar niemand aanstoot aan nam. D.A.M.
Binnendijk was als enige gast van buiten de familie aanwezig. Nu kwam de
vriendschap met deze hotelierzoon ineens weer goed van pas! Eddy du Perron,
hoewel niet van de partij, gaf intussen een niet al te flatteus portret van Ant Faber
in een brief aan de ladiesman A. Roland Holst:
Zij is niet erg huisvrouw, althans vooralsnog, maar zij is zóó weinig
sirene, dat ik deze voorstelling wel aandurf. Van Menno is het een
‘conquête’. Zij is een echt Hollandsch meisje, dochter van een socialistisch
gestemden dominee, lid van de Tweede Kamer. Vroeger deed zij ook zelf
aan socialen arbeid, nu is zij meer een vrije geest, erg zwevende tusschen
alle betrekkelijkheden. Stil, lang niet dom, en zeker heel eerlijk en lief.
Maar ik zelf moet haar nog wat nader bekijken. Uiterlijk niet leelijk, maar
53
ik denk niet dat ze jou de oogen zou verwarmen.
In het tweedeklastreinrijtuig naar Bazel de volgende dag was Ter Braak bedrukt
en helemaal uit zijn doen, dat merkte Ant wel. Hij kon niet meer terug, maar sprak
zijn vrees niet uit. Hij liep maar heen en weer door het gangpad en kon zijn rust niet
vinden. Zij bleef in een hoekje zitten en las een boek. ‘Krijg de pip’, dacht ze, ‘nu
54
ben ik er toch ingestonken en zitten we met elkaar opgescheept’. En zoiets zal hij
ook hebben gedacht. Af en toe liet hij even zijn gezicht zien, om te kijken of zij er
nog was. Ja, ze was er nog steeds, 's Avonds in Bazel aangekomen stilletjes naar
het hotel. Het werd geen huwelijksnacht volgens het boekje. ‘We zijn gewoon naast
elkaar gaan liggen’. De seks, dat merkte Ant Faber al meteen, was een gebied
55
waarop Ter Braak bepaald ‘niet vast’ was. De volgende dag, 4 augustus, ging ieder
in Bazel zijn eigen weg. Rond het middaguur troffen ze elkaar op de oude brug over
de Rijn. Ant schoot een foto van Menno, met zijn eeuwige Stadtplan in de hand:
nog steeds vreselijk bedrukt. Wel nam hij haar, alvorens iets te gaan eten, nog mee
naar het raadhuis waar zij een opname van hem maakte, starend naar een opschrift:
‘Freiheit ist über Silber und Gold’.
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Ook kon er nog een briefkaartje vanaf naar onder andere zijn oude vriend D.A.M.
Binnendijk, waarin hij van zijn gespannen gemoedstoestand in het geheel niets liet
merken: ‘Basel is een heerlijke plaats, uitstekend om weer te herstellen van een
gelegenheidsplechtigheid’. Nog steeds was hij bezig de huwelijksvoltrekking te
bagatelliseren! In de trein via Zürich naar Chur diezelfde middag merkte Ter Braak
tot zijn schrik dat zijn horloge niet meer liep. Was eerst al het hengsel van de grote
nieuwe koffer gebroken, een huwelijkscadeau nota bene van de familie Avéres die rijke lui gaven altijd de goedkoopste geschenken, schimpte hij -, nu dit. Het
horloge was hem dierbaar, hij had het met goedkope inflatie-marken gekocht tijdens
zijn vakantie in de Harz in augustus 1921, vlak voor het begin van zijn studie te
Amsterdam. Ter Braak was niet iemand die zonder zijn horloge op reis kon. Gelukkig
wist Ant het uurwerkje open te krijgen, zij blies erin en schudde er eens mee - en
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het liep weer. Vanaf toen kon het niet meer stuk. Waarmee niet het horloge, maar
de relatie bedoeld is.
Op zaterdag 5 augustus kwamen zij via de Albula-Bahn van Chur naar St. Moritz
in Sils aan en na een eerste oriëntatie ter plaatse ging er onmiddellijk een kaartje
naar E. du Perron en zijn vrouw Bep in Bellevue bij Parijs:
B.E. en B.
Wij zitten nu in Sils-Maria en constateerden, dat er gelukkig geen
Nietzsche-cultus bestaat. Naar dit huis kijkt niemand. Ons adres is: Hôtel
Alpenrose, Sils-Maria. Het weer is prachtig, er zijn vele ‘Piz’ - en, met en
zonder ‘weisse Hölle’, h.gr. Menno Ant
57
In het huis woont nu een electricien.
Dezelfde prentbriefkaart van het ‘Wohnhaus Friederich [sic!] Nietzsche's in
Sils-Maria’, en gros ingekocht, ging naar zijn ouders en naar H. Marsman in Utrecht.
Telkens weer diezelfde verzekering: ‘Er heerscht hier geen Nietzsche-cultus’, alsof
hij koste wat kost duidelijk wilde maken dat hij zich niet tussen de epigonen begaf.
Tot zijn ontzetting kwam hij erachter dat de directeur van het Rotterdamsch
58
Leeskabinet, J.E. van der Pot, in hetzelfde hotel ingekwartierd was. Deze zal hier
als voormalig Nederlands-hervormd predikant in het gezelschap van zijn vrouw
zeker niet op zoek naar Nietzsche zijn geweest, maar ongetwijfeld gekomen zijn
voor Erholung. Wel was Van der Pot graag bereid een
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kiekje te maken van het kersverse echtpaar voor de deur van het Nietzsche-huis,
waarin nu nota bene een elektricien woonde; neen hoor, ‘er heerscht hier geen
Nietzsche-cultus’.
Ant had hem wel door. Bij foto's van de over bospaden en rotsen wandelende
Ter Braak schreef ze: ‘ter Braak zoekt Nietzsche’ en vervolgens ‘ter Braak zoekt
Nietzsche nog steeds’. Du Perron liet deze opnames naderhand gretig voor zich
59
nabestellen. De broekspijpen van het driedelig tweedkostuum dat hij tijdens die
vakantie dag en nacht lijkt te hebben gedragen, had hij voor de bergwandelingen
in zijn kuithoge wollen sokken gestopt, zodat hij een plusfour leek te dragen. Verder
had hij zich een merkwaardig soort lage wandelschoenen aangeschaft met spikes
eronder; hoe hij daarmee tot op 2755 meter hoogte bij Fuorcla Surlej - en vooral
weer omlaag - is gekomen mag Joost weten, maar Ant lukte het ook en die had zich
omhooggehesen op doodgewone stadse schoenen met voor haar doen mondaine
hakken. Het was de verste expeditie die ze maakten, zeven uur gaans. Verscheidene
keren wandelden ze in een half uurtje over platte paden naar het schiereiland Chasté
waar Nietzsche begraven had willen worden en waar twee bewonderaars van de
filosoof in 1900 de zwaarmoedige regels van diens ‘Mitternachtslied’ uit de
Zarathustra in een rots hadden laten beitelen. Ofschoon Ter Braak zich met zijn
wandelstok en alpinopet ook aan de voet van deze steen op de gevoelige plaat liet
vereeuwigen, schamperde hij op prentbriefkaartjes van het bewuste object over een
60
‘belachelijk monument’ waarvan de tekst hem aan kerkgezang herinnerde. Het
bestaan van het piramidale rotsblok aan het meer van Silvaplana, niet ver van Surlej,
die toch echt vol ‘historische sensatie’ is en geen kunstmatige herinnering, lijkt hem
geheel te zijn ontgaan.
Ter Braak had minder op met de latere Nietzsche, de baanbreker van ‘positieve’
ideeën als de Übermensch en de ‘ewige Wiederkunft’, waarvan hij zelfs bekende
61
geen jota te hebben begrepen - ‘het blijft theosophie voor me’. Ook de lectuur van
62
de Zarathustra hield voor hem altijd iets van een kwelling. Hij zwoer bij de
afbraak-Nietzsche, de schrijver van Die fröhliche Wissenschaft en Zur Genealogie
der Moral. Hij bewonderde in hem de ‘demon met de magische stijl’, een uitdrukking
die overigens reeds in het vroege opstel Ondergang uit 1927 valt; de these over de
kennismaking uit 1931 moet alleen al daarom met enig voorbehoud worden
gehanteerd. Er valt zelfs iets te zeggen voor de stelling van Ter Braaks latere vriend,
de literatuurwetenschapper H.A. Gomperts,
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dat Ter Braak in zijn fascinatie voor ‘de rebel tegen de gangbare filosofie’, iets heel
wezenlijks over het hoofd heeft gezien: namelijk dat Nietzsche een geheel ander
63
en nieuw soort filosoof was. Maar Ter Braak las de Duitse filosoof dan ook zeer
sterk zoals bijvoorbeeld Thomas Mann hem las: in het licht van de ervaring van het
nationaal-socialisme. Nietzsche gaf Ter Braak benen en vleugels, zoals Gomperts
heeft opgemerkt. Het waren deze benen en vleugels die het hem mogelijk maakten
uit het dal van het nihilisme op te stijgen naar een nieuw en nuchter realisme. Dit
vraagt om een korte uitleg.
Op 10 mei 1933 had Ter Braak op uitnodiging van de Haagse afdeling van de
Jongeren Vredes Actie een lezing gehouden over de vraag: ‘Wat zijn goede
64
Europeanen?’ De meeste theorieën over ‘Europa’, legde hij zijn gehoor uit, zijn
sterk idealistisch gekleurd. Als voorbeeld noemde hij de Pan-Europese beweging
van graaf Coudenhove-Kalergi. Dit idealisme staat echter ver buiten de werkelijkheid:
‘Men moet uitgaan van het volstrekte overwicht van macht boven recht: al het andere
is sentimentaliteit en draait ons een rad voor de oogen’. Het nationalisme achtte hij
een pervertering van het oorspronkelijk gevoel dat ieder mens voor zijn eigen land
en volk kent. Eerst Napoleon, vervolgens Bismarck, voerden in de negentiende
eeuw het nationale gevoel op tot een soort waanzin, die zijn beslag kreeg in de
bewapeningswedloop. Ook de rassentheorie ging deel uitmaken van dit
dwangcomplex. Een normaal mens brengt zijn dag niet door in het besef tot een
specifiek ras te behoren. De nadruk op het rasonderscheid zag Ter Braak als een
gevolg van minderwaardigheidsgevoelens van een sociale groep tegenover de
intelligentie of de numerieke aanwas (‘ik ben er ook nog!’) van anderen. De
jodenvervolging getuigde echter van een ‘verbijsterende stupiditeit’, omdat juist de
joden zozeer de kunst verstaan zich te assimileren. Toch kende Ter Braak aan het
‘rasgevoel’ nog wel degelijk een menselijk of natuurlijk element toe, dat wij het
duidelijkst ervaren tegenover mensen van andere werelddelen: ‘...gevoel van kloof
tusschen ons en negers, Chineezen etc.’
In wezen vond hij de rassentheorie echter idioot en hij zou elke gelegenheid
aangrijpen om het nazistische zuiverheidsdenken in dezen op de korrel te nemen.
In april 1934 trad het nachtcabaret Zum Blauen Hirsch op in de Haagse Princesse
Schouwburg. Het cabaret presenteerde in deze voorstelling een nieuwe diersoort,
een blauw hert, dat zoiets als een kruising tussen een vogel en een zoogdier moest
voorstel-
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len. Het resultaat overtrof volgens de criticus Ter Braak alle verwachtingen:
... de volle zaal heeft kunnen constateeren, dat gemengd bloed niet
alleen levensvatbaarheid bezit, maar ook intensiveering der wederzijdsche
65
erfeigenschappen ten gevolge heeft.
In zijn lezing van mei 1933 wees hij bovendien op verschillende assimilerende
factoren van de moderne tijd: het verkeer, de radio, de bioscoop, de krant, de mode.
Dit waren alle materiële factoren. Voor een voorbarig idealisme was beslist geen
plaats. De grote les van Nietzsche met het oog op de vraag: wat zijn goede
Europeanen?, was juist dat hij de realiteit onder ogen had durven zien. En de realiteit
zegt maar één ding: ‘de goede Europeaan veronderstelt het veelzijdige,
middelmatige, tamme kuddedier.’ Dat democratische kuddedier moet zeker niet als
iets minderwaardigs worden beschouwd; integendeel, het is noodzakelijk om tot de
vorming van goede Europeanen te komen. Ter Braak wilde dus, in navolging van
Nietzsche, een uitdrukkelijk realisme belijden; een realisme dat zich niet boven de
feiten stelt, maar dat in de symptomen van het concrete leven de grondslag vindt
om een goed europeanisme te ontwikkelen. Men moet alle symptomen waarnemen,
die men ‘tusschen de regels doorleest’.
Ter Braak had het nihilisme definitief overwonnen. In de loop van de jaren twintig
was hij, zoals gebleken is, in zijn denken op ‘niets’ uitgekomen. In het besef dat
niets waar is en al het absolute slechts een absurditeit, staat voor de nihilist de deur
open naar een nieuwe mythe en een nieuwe moraal. Nietzsche had naar een uitweg
gezocht die wezenlijk van de nationaal-socialistische denkbeelden verschilde. ‘De
Übermensch’, zegt de reeds geciteerde Gomperts,
...is geen krachtpatser of meedogenloos geweldenaar, maar een verder
evolutie-stadium van de mens, waarin het al-te-menselijke overwonnen
is. Men kan wel zeggen, dat de nazi-mythe van bloed en bodem, het reine
ras e.d. evenals de mythe van de ‘Übermensch’ ontworpen was als een
66
uitweg uit het nihilisme en op die grond dus een verwante onderneming.
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Maar zelfs deze these van verwantschap tussen Nietzsche en de nazi's zou Ter
Braak niet onderschreven hebben. Het nationaal-socialisme werkte met concepten
als volksgemeenschap, ras en bloed, die alle een diep romantische oorsprong
hadden, maar die door de nazi's alleen maar gecorrumpeerd waren. Ontdaan van
alle romantiek bleef er slechts de wrok van allen tegen allen over, de oorlog van
67
allen tegen allen. Met een ‘Umwertung aller Werte’, zoals bedoeld door Nietzsche,
had dit niets te maken. Ter Braak zag de bekende, heroïserende Nietzsche-buste
van Max Klinger als de veruiterlijking van het misverstand over deze filosoof als een
profeet van de Blonde Bestie en van animale instincten:
‘Der Wille zur Macht’, is één pleidooi voor de menschelijke waardigheid,
voor een ‘leven in den geest’, maar los van de oude leuzen en de dorre
68
conventies, die dien geest dreigen te verstikken.
In het nationaal-socialisme had het nihilisme zich zozeer in een verkeerde richting
ontwikkeld dat de waardigheid, de geest, volkomen ondergeschikt was geworden
69
aan de macht en de ‘frase’ geworden was. Tegenover deze ontwikkeling kwam
Ter Braak tot een volledige herwaardering van het democratische bestel, waarop
hij vanuit de geprivilegieerde positie van zijn vroegere jaren nog hooghartig had
neergekeken. ‘Democratie’ kon van alles betekenen, als het tenminste maar dat
ene betekende: antifascisme. Essentiële noties als menselijke waardigheid, idee,
recht, aristocratie, honnêteté en democratie, die hij in de komende jaren naar voren
zou schuiven als tegenhangers van de nationaal-socialistische terminologie, werden
daardoor onderling inwisselbaar. Het bleven oude termen in een nieuwe situatie,
70
die hij geen tijdloze waarde wilde geven. Het waren geestelijke projectielen tegen
Hitler. Zo vormde dit realisme voor Ter Braak de belangrijkste erfenis van Nietzsche:
de principiële erkenning van de massamens en de democratie als de meest
handzame instelling tegenover de uitdagingen van de moderniteit. Dit was de ‘les’
van Sils-Maria.
Na aldus in de overmoed van zijn huwelijksgeluk de schim van Nietzsche te
71
hebben opgejaagd, reisden Ter Braak en ega via Luzern naar Bellevue bij Parijs
voor een bezoek aan de Du Perrons, die hen op zaterdag 12 augustus 's avonds
bij het station opwachtten. In de trein had Ter Braak Der Antichrist en het Braunbuch
über Reichstagsbrand und Hitler-Terror gelezen, een documentair ‘zwartboek’ over
de ‘ware
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brandstichters’ van de Rijksdag en over de vreselijke gewelddadigheden van de SA
72
(Sturmabteilung). Dat de nazi's zich op de wijsgeer met de snor beriepen, Nietzsche
dus, tastte hem in zijn diepste intellectuele geweten aan. Gezeten in een rieten stoel
in de bladerrijke tuin van hotel La Feuilleraie, waar zij op advies van Du Perron hun
intrek genomen hadden, stak Ter Braak, scherp kijkend met zijn getrokken ogen
achter de ronde brillenglazen, zijn ‘nuanceloze boutades’ af waarmee hij volgens
zijn vriend leek te willen verbergen dat hij eigenlijk een slecht spreker was en in zijn
brieven een levender aanwezigheid vertegenwoordigde dan in levenden lijve. Op
zo'n moment kwam bij Du Perron de gedachte op: ‘Waarom in godsnaam trakteer
je mij op die faciele paradoxen, alsof ik je niet beter kende en alsof ik de bourgeois
73
was die erdoor moet worden geteisterd?’
De gesprekken gingen dan onvermijdelijk over Nietzsche en over de politisering
74
van diens gedachtegoed, waarin Ter Braak een symptoom van de tijd herkende:
dat elke menselijke getuigenis een politieke betekenis kreeg - het noodlot waar je
in geen hoekje van Europa aan kon ontkomen, niet in Rotterdam, niet in Parijs, niet
in Sils-Maria. Het meest vernederende was nog dat hij zich gedwongen voelde zich
met de politiek in te laten, ofschoon hij er niet over peinsde eraan deel te nemen:
‘wij zijn nu eenvoudig gedwongen te reageeren op persoonlijke bedreiging van onze
75
bestaansvoorwaarde!’ Met het Braunbuch in de hand bezwoer hij dat er geen keus
meer was: het moést, omdat je in een nationaal-socialistische werkelijkheid niet
eens geduld zou worden en je alles zou verliezen tot je laatste innerlijke zekerheid,
het idee van jezelf als min of meer fatsoenlijk man. Al het minderwaardige zal zich
te buiten gaan in een roes van wraakzucht:
Ik heb mij leren buigen voor het inzicht dat ik mijn liberaal individualisme
verdedigen moet; ik zal dat dus doen tot ik als verouderd, dekadent,
pessimist, enz. word opgeruimd. Als deze frisse manieren van Duitsland
over Holland loskomen, zullen ze me doodschieten of in het
koncentratiekamp sluiten, tenzij ik emigreer. Benieuwd wat je als mens
dan nog doen kunt; ik bedoel als intellektueel met een hollands diploma,
die de pen voert in het lokale bargoens waarin vroeger de engelen
76
praatten, volgens ik weet niet meer welk auteur.
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Zocht hij naar een houvast voor de toekomst, dan kwam Nietzsche altijd op de eerste
plaats. De betekenis van Nietzsche voor Ter Braak moet derhalve vooral gezien
worden tegen de achtergrond van het opkomende nationaal-socialisme. De Nietzsche
die hij in het Zwitserse bergdorpje Sils-Maria najoeg, was de Nietzsche die tegen
77
Berlijn dacht, dat wil zeggen tegen de nationalistische en antisemitische tendensen
van de Duitse eenheidsstaat. Er werd in Bellevue ook veel gediscussieerd naar
aanleiding van Ter Braaks Politicus zonder partij, waarvan Du Perron een doorslag
78
in zijn bezit had. Er waren discussies over Edgar Allan Poe, die door Ter Braak
tot de mindere goden werd gerekend omdat hij literaire bedwelming in plaats van
‘luciditeit’, dus waarheid zou hebben nagestreefd - waaruit eens te meer blijkt dat
Ter Braak veel meer een ethicus dan een estheet was. Er werd geredetwist over
Ter Braaks nieuwe criterium van de honnête homme: wat hij verstond onder een
eersterangsmens - dus om het zo te zeggen Ter Braaks versie van de Übermensch.
Ten slotte kruisten zij de degens over een thema waar zij werkelijk dol op waren,
het probleem van de rangorde: wie stelt wat voor en wie niet? Altijd kwam Nietzsche
op de eerste plaats: voor de categorieën ‘talent’, ‘intelligentie’, ‘ziel’ en ‘ideeën’ kreeg
hij elk de hoogste score, een tien, terwijl Poe, hoewel in de rangorde van Du Perron
zeer hoog scorend, het met een acht voor ‘ideeën’ moest doen; Stendhal haalde
79
voor alles een negen.
De vrienden bleven almaar ‘hitlijstjes’ maken, waarbij Du Perron de spelvreugde
nog verhoogde door het - aan J.A. de Gobineau ontleende - begrip van de calender
te introduceren. Daarmee is een koningskind bedoeld dat zich niet beroept op zijn
80
hoge afkomst, maar op zijn eigen onverschrokkenheid en grootmoedigheid. Ter
Braak en Du Perron deden het niet voor minder: in het tijdperk van de ‘opstand der
horden’ - naar een term van Ortega y Gasset, die voor ‘talent’ overigens maar een
drie en voor ‘ideeën’ een zes-min kreeg - pompten zij zichzelf op tot de grandeur
van zeventiende-eeuwse edellieden en zelfs van koningskinderen. Het ging hun
niet om de daarbij behorende status, maar om de mentaliteit.
Du Perron kon uren praten zonder dat zijn bijdrage aan de discussie onder een
bepaald peil zakte. Maar hoe animerend de kleine, bruine, mediterraan ogende
man, die het liefst in kleermakerszit in een stoel zat, ook was, Ter Braak, lang en
slungelig, kon hem onmogelijk lang bijhouden en gleed langzaam onderuit met een
beminnelijke glimlach op
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zijn gezicht, de schijn van alertheid hooghoudend met de ‘faciele’ paradoxen waar
Du Perron nou juist het land aan had. De allerhoogste eisen aan het
uithoudingsvermogen van Ter Braak werden echter gesteld tijdens het bezoek dat
81
hij samen met Du Perron bracht aan André Malraux op dinsdag 15 augustus. Later
dat jaar, toen Malraux de Prix Goncourt kreeg voor zijn - aan Du Perron opgedragen
- roman La condition humaine, herinnerde Ter Braak zich deze middag in een
krantenartikel:
Dezen zomer sprak ik Malraux in zijn appartement te Parijs, hij woont
daar te midden van de curieuze kunstvoorwerpen, die hij van zijn vele
reizen meebracht en waarover destijds onder kunsthistorici een en ander
te doen is geweest. In hooge mate is hij ook in zijn conversatie de man
van zijn boeken: intelligent en nerveus, denkend met geniale schokken,
zonder eenige pose en ook zonder eenige ‘artistieke’ affectatie. Zijn uiterlijk
is dat van den man, ‘die alles zou kunnen zijn’, alleen geen domoor en
geen operazanger; in het gesprek nadert hij niet met omslachtige
vak-argumenten tot de kern van het onderwerp, maar met die intuïtieve
directheid, waaraan men de intelligentie herkent. Geen aarzelingen, geen
woorden ‘à peu près’; precies in de roos schieten, dat is het kenmerk van
82
Malraux' wijze van discussieeren.
Wat hij in het artikel niet vermeldde was dat hij de nodige moeite had Malraux te
volgen; bij een vorige visite bij Du Perron had hij vooraf geseind zich op een weerzien
met de Fransman te verheugen, maar: ‘Wil hem van te voren eens ter zijde
waarschuwen, dat hij zijn spreektempo verlangzaamt, als wij moeten debatteeren,
want anders verlies ik den draad’. Overigens was Malraux door zijn ‘volubilité
extraordinaire’ - buitengewone radheid van tong - zelfs voor zijn Franse collega
83
André Gide dikwijls lastig te volgen. Toen Ter Braak en zijn vrouw twee dagen
later in de luxueuze Pullman-trein naar Nederland waren teruggekeerd, kregen ze
in Eibergen, waar ze tot nader order nog een beetje zaten te ‘vegeteeren’, via Du
Perron de volle laag van Malraux. Du Perron viel in zijn brief van 21 augustus, waarin
hij terloops drie delen Gide aankondigde als huwelijkscadeau, als volgt met de deur
in huis:
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Malraux zegt dat Kierkegaard het type is van den grooten schrijver voor
een klein land. Dit naar aanleiding van een gesprek over jou. Hij zei nl.
dat hij zelf het gevoel had dat jij je ‘rangeeren’ wilt, tegen je eigen
instincten in, vanwege wat ik ‘Rotterdam’ noem, en wat hij gewoon Holland
noemen zou. Malraux: ‘Il y a une pensée en marge de Berlin, de Moscou,
de Paris, il n'y a pas une pensée en marge de la Hollande’. Hij bedoelt
met ‘en marge’, deels tegen, maar toch door het andere tot leven gebracht.
84
(Nietzsche in Sils-Maria denkt tegen en naast Berlijn.)
Geen wonder dat Malraux om zijn betweterigheid door Ant onmiddellijk tot
‘oppercalender’ werd gepromoveerd! Maar Du Perron bleef de argumenten van de
Parijse meesterdenker onverminderd aanvoeren om het denken van zijn vriend te
ontzenuwen. Hierdoor ontstond er als het ware een strijd Nietzsche contra Malraux,
gevoerd door Ter Braak contra Du Perron. Deze laatste had meestal het hoogste
woord:
Nietzsche zou Malraux niet goed hebben gevonden: veel te
pessimistisch, veel te decadent. En dan die koketterie met het
communisme! Jou zou hij ook niet goed hebben gevonden, jij bent lang
niet ver genoeg in het pessimisme doorgegaan om tot het optimisme van
den Uebermensch te geraken! Wat praten jullie toch over Nietzsche?
Malraux zou voor hem een ‘asceet’ zijn en jij een ‘schaduw’! [...] Ik geloof
dat ik niet zoo erg zal gaan houden van dien mijnheer Nietzsche, maar
het is wel een ontzettend boeiend Heer (Herr) - Ik geloof dat men zich
soms tegen hem zal moeten schutten door den ‘humor’! - En al die
vroolijkheid van hem lijkt mij meer de ‘wenschdroom’ van een ziekelijk
85
man.
Ter Braak bestreed dat Nietzsches vrolijkheid de ‘wenschdroom van een ziekelijk
man’ zou zijn geweest: ‘Ik spreek dat uit eigen ervaring tegen; al die vroolijkheid
86
heb ik op precies dezelfde manier aan den lijve ervaren. Of ben ik ook ziekelijk?’
Waarop Du Perron snel met het hele verhaal naar Malraux toeliep en met enige
triomfantelijkheid doceerde:
Malraux was het met mijn theorie over ‘wenschdroom ziekelijk man’ op
slag eens. Jij bent niet ‘ziekelijk’, neen - ik neem dit woord in de meest
physieke beteekenis, dat spreekt - maar jij bent dan ook
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niet aan het dansen toe gekomen noch aan den Uebermensch, maar 87
nu al - aan de ‘windstilte’.
Zoveel moest Ter Braak erkennen:
Het dansen heb ik ook niet meegevoeld; de nuancering is inderdaad
anders (Engadin-Rotterdam misschien); maar de gelukssfeer van het
boek ‘Sanctus Januarius’ b.v. uit ‘Die Fröhliche Wissenschaft’ is de mijne.
Het is het geluk van de ‘amor fati’ gevonden te hebben, het pessimisme
als argument tegen het leven te hebben overwonnen. (Daarom kan ik
88
practisch nog wel pessimist blijven tegenover veel specialismen!)
Du Perron begreep intussen ook wel dat Nietzsche voor Ter Braak zozeer een
identificatiefiguur vertegenwoordigde, dat de een niet aan te raken was zonder de
ander aan te tasten. Hij besloot zijn kruit voorlopig droog te houden en erkende
Nietzsche als een ‘eersterangskerel’, die hij edeler dan Multatuli en zelfs
89
bewonderenswaardiger dan Stendhal vond. Hij schroomde, ook jegens anderen,
niet te spreken van ‘het grootste en eerlijkste leven dat men bij mogelijkheid vinden
90
kan’. Zo wentelden zij zich in bewondering, waaraan zij zich optrokken en die ten
dele ook zelfbewondering was: ‘De wereld, het heele landschap, is toch alleen
91
prachtig met een verhouding van eersterangsmenschen erin’.
Dit hele landschap met haar prachtige verhoudingen van eersterangsmensen
dreigde in het fatale jaar 1933 blijvend te worden verwoest door de komst van Hitler
en het nationaal-socialisme. Het was zeker niet toevallig geweest dat Ter Braak in
1931 Nietzsche ging lezen - men zou bijna in een voorzienigheid gaan geloven -,
hij moest zich immers bevrijden van een slecht geweten, en het was al helemaal
niet toevallig dat hij in 1933 als doel van zijn huwelijksreis het Zwitserse plaatsje
Sils-Maria koos, Nietzsches lievelingsoord.
Toen Ter Braak en Ant Faber in 1933 in het huwelijk traden hadden ze al een
‘heel leven van praten’ achter zich. Voor hun trouwdag maakte Ter Braak een
allesbepalende afspraak met haar. Zou het nationaal-socialisme zich ooit ook meester
maken van Holland, het land van Ter Braaks vrolijkheden en windstilten, dan zou
hij een einde maken aan zijn leven. Ook hier een parallel: zoals Nietzsche krankzinnig
moest worden
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als in een ‘machtige rechtvaardigheid van Dionysos’, zo moesten Ter Braaks leven
en zijn strijd voor het behoud van de cultuur gerechtvaardigd worden door zijn
zelfmoord in mei 1940. Vanaf het moment van Ter Braaks huwelijkssluiting was er
een ‘derde’ in deze verbintenis, die bovenal een vriendschap was: de dood.
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Hoofdstuk 10
Journalist aan Het Vaderland
Op zondag 1 januari 1933 verscheen de Haagse krant Het Vaderland met een
recensie van Ter Braaks Démasqué der schoonheid. De auteur was Henri Borel,
sedert 1916 criticus toneel en letteren van Het Vaderland. Borel genoot reputatie:
vanwege zijn aanvankelijk dwepende, later bijna vijandige vriendschap met Frederik
van Eeden; vanwege zijn kennis van Chinese literatuur en filosofie - Ter Braak prees
1
in zijn laatste gymnasiumjaar Borels inleiding op de filosofie van Lao Tse -; vanwege
zijn literaire kritieken en zijn kennis van het ‘Haegje’ (Den Haag). ‘Hij weet tevens’,
had Ter Braak op 7 februari 1925 in Propria Cures genadiglijk vastgesteld,
...hoe men het spel der Haegsche passie's den volke behoort aan te
bieden. De aanbiddelijke boeken der loutere sentimentaliteit ‘Het Jongetje’,
‘Het Zusje’, wie las ze niet op zijn zestiende jaar! Het is op dien leeftijd
2
zoo verrukkelijk de erotiek tot een aaiend plumeautje te idealiseeren...
Hoeveel mensen hem ook serieus namen - Couperus bijvoorbeeld -, de weke en
zoetelijke sfeer van zijn romans maakte dat Lodewijk van Deyssel van hem zei: ‘De
heer Borel is niet alleen geen kunstenaar, hij is zelfs geen goed journalist. Hij is een
passabel journalist’. Du Perron verwenste hem zelfs als een ‘hopeloze kerel’, een
3
‘kwastelorum’ en een ‘schijnheilige schobbejak’. Deze kwast nu, die in de loop der
jaren dankzij veel zitvlees een instituut was geworden aan Het Vaderland, bestond
het om Démasqué der schoonheid als een vod omhoog te houden en als een vod
te laten vallen:
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Als ik niet als critikus van een groot blad verplicht was, ook geschriften
te lezen, die mij persoonlijk tegenstaan, zou ik een bundel met zulk een
mallen titel als Démasqué der Schoonheid niet eens lezen, immers die
titel is alreeds nonsens, omdat ware Schoonheid geen masker voor heeft.
Het ontbrak de schrijver aan zelfs het meest elementaire begrip van schoonheid;
Borel betichtte hem van ‘koffiehuispraat’ en hield Ter Braak een citaat voor uit een
studie over Japanse kunst: ‘the real beauty flies away like an angel whenever an
4
intellect rushes in and begins to speak itself’. Borel had een wat weeïge drang naar
het hogere dat hij, zoals hier, bij voorkeur verbond aan de Oosterse wijsheden, die
5
hij echter verstond als een burgerlijke Hollander.
Het overlijden van Borel op 30 augustus 1933 wekte enige opschudding omdat
hij zich, vlak voordat hij het tijdelijke met het eeuwige verwisselde, in de schoot van
de R.K. Kerk had begeven. ‘Van Tao naar O.L.V. van Lourdes of Beauraing schijnt
6
op het sterfbed een korte weg te zijn’, meesmuilde Ter Braak.
In het weekend vertrokken hij en Ant naar Rotterdam, waar nog een enorme
rotzooi van meubels en huishoudelijke artikelen te ordenen was; ‘zelfs de bedden
zijn nog niet in elkaar geschroefd’. Welkom thuis, bruid! De echtelijke sponde bestond
bij de Ter Braaks uit twee separate helften. Gelukkig kreeg zelfs de linkshandige
7
Ter Braak de delen in elkaar en genoten ze van een goede nachtrust. Hij had toen
8
al gesolliciteerd naar ‘het baantje van Borel’; G.H. 's-Gravesande had hem
aangeraden het dadelijk te doen. Het was geen geheim geweest dat 's-Gravesande
als adjudant van Borel op gespannen voet met zijn chef stond. In een waarderend
vraaggesprek dat hij eens met Alie Smeding voor Den Gulden Winckel hield, had
zij Borel voor ‘een schoft’ uitgemaakt en 's-Gravesande had geen behoefte gevoeld
9
die uitdrukking te supprimeren. Vanwege zijn antipathie tegen Alie Smeding had
Ter Braak toen nog de wens uitgesproken tot uitroeiing van Pannekoek - zoals de
eigenlijke naam van 's-Gravesande luidde, die om niet geheel onbegrijpelijke redenen
de achternaam van zijn moeder gekozen had. Ter Braak mocht in 1933 blij zijn dat
zijn wens niet in vervulling was gekomen. De herinneringen van 's-Gravesande aan
Menno ter Braak als journalist geven een beeld van de moeilijke gang van zaken
10
rond de opvolging van Borel. Zij beginnen als volgt:
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Wanneer ik van Menno ter Braak, dien ik leerde kennen te Amsterdam
toen hij nog student was, een brief heb ontvangen met de vraag of ik aan
hem denken wilde als er een plaats in de journalistiek openkwam, weet
ik niet meer, maar toen in de loop van 1933 Henri Borel, de medewerker
voor litteratuur en toneel aan Het Vaderland, zo ernstig ziek werd, dat het
einde nabij was, heeft hij mij weer geschreven en ik beloofde hem van
alles op de hoogte te houden.
Ter Braak loerend op de vacant komende post aan Het Vaderland! De vraag of
's-Gravesande aan hem denken wilde als er een plaats aan een krant vacant kwam,
stelde hij overigens niet in een brief, maar bij gelegenheid van een interview dat
dezelfde 's-Gravesande hem voor het maandelijks tijdschrift Den Gulden Winckel
11
op 18 mei 1933 te Rotterdam had afgenomen. Maar er waren meer kapers op de
kust. Met de hoofdredacteur van het blad, C.M. Schilt, besprak 's-Gravesande wie
als opvolger van Borel benoemd moest worden. Zonder oproep in de kranten had
zich al een zwerm van kandidaten aangemeld. Maar nog niet Ter Braak. Er stonden
twee wegen open, meende Pannekoek:
Men kon iemand benoemen van wie men verwachten kon, dat hij de
richting van Borel zou voortzetten òf een jongere, die radicaal daarmee
zou breken. En ik raadde hem sterk aan de laatste richting te volgen.
Waarbij hij in één beweging Ter Braak naar voren schoof. De grote kandidaat van
de directie was echter Henrik Scholte - daar is hij weer -, die geen middel ongebruikt
liet om bij Het Vaderland te komen. In feite had hij al een stilzwijgende afspraak met
E.A.L. de Lang, directeur van Het Vaderland, dat híj de opvolger van Borel zou
worden. Hij legde bezoeken af, schreef ellenlange brieven, schakelde de
hoofdredacteur van de NRC in - want sedert de verkoop van het blad in 1924 aan
12
de ‘notoire courantier’ H. Nijgh stond Het Vaderland onder toezicht van de NRC en probeerde de commissarissen van de Haagse krant voor zich te winnen. Zo niet
Ter Braak, hij bracht geen bezoek, hield zich buiten het gekonkel en wachtte af. Het
ging snel, want op donderdag 7 september moest hij zich al voor een gesprek bij
13
Het Vaderland melden. Dat weekend wist hij méér: ‘de strijd om het baantje van
Borel gaat tus-
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schen... Scholte en mij! Ik zal vandaag of Maandag wel uitsluitsel krijgen. Ik zou het
salaris van Borel krijgen, d.w.z. ƒ 6000. (onder ons!)’.
Hij zag de sollicitatie als een ‘soort sport’ en hoopte een beetje dat het Scholte
zou worden. Vooral de verplichting ook over het toneel te schrijven stond hem tegen
14
- alsof hij zich zou moeten ‘prostitueeren’. Du Perron, die ook even overwogen
had te solliciteren, zei meteen ‘neen’ vanwege de verplichting een toneelrubriek bij
15
te houden. Hij had overigens reeds in november 1932 geprobeerd de Parijse
correspondent van Het Vaderland te worden, maar zag er na een probeersel van
16
af: ‘ik zou er mijn heele verdere bestaan mee vergiftigen’. Hij bevestigde daarmee
Greshoffs these van het bestaan van een ‘muur van gewapend beton tusschen
literatuur en journalistiek’. Bij dat alles voelde Ter Braak toen wel een ‘klein beetje
leedvermaak’: ‘Het leedvermaak van den “werkman” waarschijnlijk, die een ander
graag ook eens met soeperige compromissen-op-maatschappelijk-gebied ziet
17
worstelen. Ik zou “Het Vaderland” voorloopig maar probeeren!’ Du Perrons vrouw
Elisabeth de Roos had het correspondentschap toen maar dapper op zich genomen.
De werkman Ter Braak lonkte nog steeds naar de Vaderland-post. Op dinsdag
12 september ging een volgend communiqué naar Parijs:
De zaak is zwaar ‘hangende’. Men konkelt in het N.R.C.-concern, en
18
ik zal je daarvan nog vele frissche dingen kunnen vertellen, na afloop.
Dit is zeker, dat Pannekoek een hart van goud is; de man beweegt hemel
en aarde (in casu: redactie en directie) om mij te helpen. Hij knijpt hem
ook wel belangrijk voor den tyran Scholte, maar aan alles is te merken,
dat hij zijn hulp niet daarom verleent. - Dit staat vast: als ik het krijg, zal
ik verdomd op moeten passen! Mijn dubbel-bestaan als leeraar is zonder
twijfel gemakkelijker; maar wie weet, misschien zou ik in de
krantenbeproeving mijn ‘honnêteté’ pas extra moeten beproeven.
Overigens hangt het museumdirecteurschap nog; daarbij word ik door de
S.D.A.P. gesteund, in den vorm van mijn schoonvader. Het is een rare
boel; en op school is het zoo rustig, zoo lekker dood momenteel! Wat
begin ik toch? Maar aan de andere kant, iets dwingt me het noodlot tot
19
het uiterste uit te dagen.
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Het noodlot tarten, en tot het uiterste nog wel! Of dat geen uiterst martiale,
Nietzscheaanse taal was, terwijl het toch alleen maar een uiterst aanlokkelijke
redacteursbaan aan een goed burgerlijke Haagse courant betrof! Du Perron had
inmiddels van Greshoff begrepen dat Scholte het ‘baantje’ had gekregen en hij ging
van de weeromstuit een soort Nietzsche-Duits brabbelen: ‘Après tout: herzlichst
felizitiert dat dit Schöns je doch gepassiert ist! Das war doch ein Schweinhundenplatz,
20
nicht?’ Ter Braak kon er niet om lachen, te meer daar de zaak nog steeds onbeslist
was:
...mijn kansen schijnen eensklaps weer gestegen tegenover die van
Scholte (de nu nog geheime motieven schrijf ik je na afloop, ze zijn
21
vermakelijk!), zoodat ik voor a.s. Zondag ‘proefwerk’ moet maken, d.w.z.
een artikel over ‘een cultureel onderwerp’ schrijven. Het is een edele
wedstrijd, ‘Homers Wettkampf’ is er niets bij. Pannekoek bewaakt met
Argus-oogen alle posten...
De verwijzing naar Homers Wettkampf, een van de Vijf voorwoorden voor vijf
ongeschreven boeken die Nietzsche in 1872 op papier vastlegde - en in leer
gebonden als verjaardagscadeau aanbood aan Cosima Wagner -, is weer een
poging van Ter Braak om zijn ijveren voor het ‘baantje’ aan het brave Vaderland
een hoogcultureel en heroïsch cachet te geven. Nu Ter Braak toch die verwijzing
maakt, is het ook aardig even te kijken naar wat Nietzsche in Homers Wettkampf
22
(‘Homerus' strijd’) te zeggen had. Nietzsche zette zich hierin af tegen de idee van
de ‘menselijke waardigheid’, die hij als een ziekte van de moderne cultuur
beschouwde. Hij verwierp het bestaan van zoiets als ‘humaniteit’, waarmee de mens
zich van de natuur zou onderscheiden. De Duitse denker onderstreepte juist het
belang van het agonale, strijdhaftige karakter van een cultuur zoals hij dat bij de
oude Grieken terugvond: ‘hoe groter en verhevener een Grieks mens is, des te
helderder laait de vlam van de eerzucht in hem op, een ieder verterend die in
dezelfde baan loopt als hij’.
In de strijd was het niet te doen om de vernietiging, maar om de wed-strijd; het
ging er niet om alleenheerschappij te verwerven, maar om weerstand te bieden en
weerstand op te roepen, zodat de cultuur bloeide in een weergaloos spel van
krachten, zonder dat één iemand domineerde. Deze visie nu moet Ter Braak bij
Nietzsche geweldig hebben
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aangesproken, namelijk de nadruk op wat Nietzsche noemde de ‘persönliche
Kampfregung’, het agonale temperament van de kunstenaar, juist waar dit in de
moderne cultuur zo suspect geworden was: ‘de moderne mens vreest niets zo zeer
aan een kunstenaar als het persoonlijke strijdgevoel, terwijl de Griek de kunstenaar
slechts in de persoonlijke strijd kent’. Ter Braak heeft deze zin in zijn
23
Nietzsche-uitgave flink onderstreept.
Op zondag 24 september 1933 verscheen, ongesigneerd, een artikel over de
24
‘betooverde wereld’ van Christian Morgenstern in Het Vaderland. Het was het
proefartikel van Ter Braak. In de Haagse journalistenkroeg Riche had hij het artikel
vóór inlevering eerst laten lezen aan 's-Gravesande, die hem succes voorspelde.
Het bevatte verscheidene van zijn belangrijke thema's, zoals de notie dat onze
wereld opgebouwd is uit conventies, die ons van de prille jeugd af zijn opgedrongen.
Maar het kind in ons kan niet gedood worden, - ‘het kind blijft wachten, en dient zich
zoo nu en dan vrijmoedig aan’. De in het eerste oorlogsjaar 1914 overleden
Morgenstern wilde ‘de zinneloos geworden wereld op den kop zetten’. Dat deze
boodschap te onzent nauwelijks was doorgedrongen, had er misschien mee te
maken dat de oorlog aan Nederland voorbij was gegaan. Net als bij een figuur als
Jeroen Bosch constateerde Ter Braak bij de Duitse dichter een ‘combinatie van
nuchterheid en beklemming’; ‘diezelfde humor tegen een achtergrond van bitteren
ernst’. Een minder kinderlijk mens zou bij een zo melancholieke natuur verdord zijn:
Maar waar het kind sterk genoeg is, daar sterft de vreugde niet uit en
heeft de oude aarde steeds weer nieuwe geheimen, die ons aan de logica
van den goochelaar herinneren.
Een beetje een zelfportret was het wel en vooral het accent op de samenvoeging
van nuchterheid en beklemming, van humor en bittere ernst, van geestdrift en
koelbloedigheid, is een topos die hem zeer dierbaar was en die in verscheidene
van zijn essays, bijvoorbeeld over Dèr Mouw en Thomas Mann, terugkeert. Ter
Braak beschouwde het vermogen deze uitersten samen te voegen als een bevrijding
- ‘in iedere man wil een kind blijven spelen’ - en het gold voor hem ongetwijfeld als
25
een persoonlijk ideaal.
Dit alles zal aan de lezers van Het Vaderland van zondag 24 septem-
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ber 1933 voorbij zijn gegaan. Maar was het niet een te veeleisend artikel, hadden
de lezers op zondagochtend wel behoefte om ingepeperd te krijgen dat hun wereld
opgebouwd was uit conventies, die hun van jongs af waren opgedrongen? In die
zin had het stuk wel iets van een zondagspreek. Volgens Ter Braak zelf stond het
26
er fraai in en was het, ‘al zeg ik het zelf, geen slecht debuut’. In een ‘zeer
vertrouwelijke’ passage, weggelaten in de uitgave van de Briefwisseling, schreef
hij aan Du Perron:
...de heeren Schilt en de Lang zijn al bijna handtastelijk geworden over
hun candidaten. Nu schijnt Scholte naar Schilt te zijn gegaan en hem met
een proces te hebben gedreigd, als hij niet dadelijk toegaf, want de Lang
had hem de betrekking al lang beloofd!!
Waarop Schilt zoo woedend is geworden, dat hij hem verzocht heeft zijn
sollicitatie in te trekken. Waarop de Lang: ‘En toch blijft Scholte mijn
candidaat!’ Waarop... ik weef het niet, en ook niet, hoe lang dit duel nog
27
duren moet; maar het begint me eenigszins nerveus te maken.
Op vrijdag 29 september bracht Ter Braak een bezoek bij Schilt, die zich razend
betoonde over de intriges van De Lang en Scholte. Want ook na het weinig
bevredigende proefartikel van Scholte over Willem de Zwijger - een roep om een
hernieuwd Nederlands nationalisme, gebaseerd op saamhorigheid, manhaftigheid
28
en verdraagzaamheid - bleef De Lang diens kandidatuur steunen. Ter Braak kreeg
wel de indruk, dat Schilt zijn voordracht koppig verdedigen zou. Alleen zou de
beslissing in elk geval moeten worden uitgesteld tot 15 oktober, wanneer Nijgh, die
gedelegeerd commissaris van Het Vaderland was, van een reis naar Amerika
terugkeerde.
Intusschen, ik zelf reken er al niet meer op. Mijn ervaring is, dat handige
zakenlui als de L., gecombineerd met
revolverjournalisten-voor-de-betere-stand als Scholte, altijd winnen van
een fatsoenlijken redacteur als Schilt en een leeraar als t.B. Waarom
29
zouden ze het nu niet winnen?
Na 15 oktober slopen de dagen voorbij zonder enig uitsluitsel. Het gerucht ging dat
inmiddels ook Top Naeff gesolliciteerd had, waardoor
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Ter Braak zijn kansen met 75 procent zag slinken. Het tekent zijn gebrek aan
zelfvertrouwen in deze situatie in het algemeen en tegenover deze voormalige
30
toneelcritica van De Groene Amsterdammer in het bijzonder. Ook P.H. Ritter Jr.,
de hoofdredacteur van het Utrechtsch Dagblad en zeker ook niet de eerste de beste,
deed erg veel moeite het ‘baantje’ in de wacht te slepen, maar hij werd van het
kastje naar de muur gestuurd. Een en ander werd nog eens bevestigd in een brief
van Hein 's-Gravesande van 26 oktober, waarin deze wel erg loslippig was en zelfs
spion speelde:
Scholte vertelt te Amsterdam, dat hij het wordt. Van Oudshoorn hoorde
het, toen hij bij Coenen op visite was. Hij schijnt er vast op te rekenen. Ik
weet positief, dat hij nog niet benoemd is en dat Schilt U niet loslaat. Ik
las (vertrouwelijk) allerlei correspondentie en ergerde me aan het
schrikkelijk gekonkel van Scholte, die zelfs een brief van 7 folio bladzijden
getikt geschreven heeft aan de president commissaris van Het Vaderland,
prof. Kraus, die daarna een bezoek bracht aan Schilt om te vragen Scholte
te benoemen. Den brief bracht hij mee en Schilt las hem. Ook een brief
van v.d. Hoeven was merkwaardig. Daarin werd toegegeven, dat de Lang
verkeerd gehandeld heeft. Tot nog toe heeft geen conferentie van Schilt
en Nijgh plaats gevonden.
G.G. van der Hoeven was de gezaghebbende hoofdredacteur van de NRC; hij
had voldoende strepen op zijn mouw om directeur De Lang van Het Vaderland terug
te fluiten, zodat deze zijn protégé Scholte niet of in elk geval niet zo makkelijk als
hij dacht op de gewenste stoel kon krijgen. Uit verscheidene gegevens blijkt derhalve
dat de Haagse Vaderland-benoeming mede vanuit Rotterdam gestuurd is.
NRC-directeur Nijgh dacht nog even aan een meesterzet door P.H. Ritter Jr. als
compromisfiguur naar voren te schuiven, toen ook na plaatsing van de beide
proefartikelen hoofdredacteur Schilt en De Lang bij hun voorkeur bleven. De
aanstelling van de nieuwe criticus aan Het Vaderland groeide zodoende uit tot een
kwestie waar diverse gezaghebbende figuren in de journalistieke en letterkundige
wereld zich mee bemoeiden. Tot het laatste moment weigerde Ter Braak bezoeken
‘af te steken’. ‘Als ze me willen’, schreef hij aan Binnendijk, ‘vind ik het best, anders
31
voorshands: onderwerp, gezegde, lijdend voorw.!’ Voor hetzelfde geld was hij dus
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schoolfrik gebleven. Maar op vrijdag 3 november kon hij Du Perron laten weten dat
Het Vaderland hem nu definitief was aangeboden.
Ik heb nog speling gevraagd tot Maandag, omdat ik een soort
proefbenoeming wil trachten te krijgen, waarvoor ik de hulp van den rector
noodig heb. De goede Pannekoek blaakte letterlijk van vreugde, dat
Scholte van de baan was. Ritter en Top Naeff zijn geketst. Ik schrijf je
32
dadelijk, als de zaak voor elkaar is.
In zijn herinneringen aan Menno ter Braak als journalist klopt de goede Hein
's-Gravesande zich lichtjes op de borst omdat hij het was geweest die Schilt
voorgerekend had dat Ter Braak als leraar wellicht voor een proefbenoeming in
aanmerking kwam, terwijl men aan Scholte of Ritter bij een benoeming levenslang
vast zou zitten. Reeds na een half uur was tijdens de beslissende vergadering de
kogel door de kerk: tegen dit argument van Schilt had de directie geen verweer
meer.
33

Ik belde Ter Braak, die bij zijn ouders vertoefde, dadelijk op en deelde
hem zijn voorlopige benoeming mee. Hij kwam spoedig over en schrok
even over de tijdelijkheid daarvan. Ik stelde hem gerust en zo deed hij
34
zijn intrede in de journalistiek.
In deze situatie deed Ter Braak zich wel erg gewiekst voor ten opzichte van Du
Perron. Want eigenlijk baalde hij omdat het geen vaste aanstelling betrof, terwijl hij
tegenover Du Perron de indruk wekte dat hij het voorbehoud wenste om terug naar
school te kunnen als het aan de krant niet mocht bevallen. De schooldirectie stond
hem een spoedig vertrek toe met mogelijkheid van terugkeer, op voorwaarde
overigens dat hij zijn lessen zou waarnemen totdat er een opvolger was benoemd.
Maar officieel zat hij nog tot 1 maart 1934 aan de school vast. Op maandag 6
november, toen hij toch al in Den Haag moest zijn voor een lezing voor het
35
genootschap OKK (‘Oefening Kweekt Kennis’), wierp Ter Braak in de namiddag
in Riche aan het Buitenhof de volgende zinnen op het papier:
Hierbij plechtiglijk, maar in vliegende haast bericht, dat ik sedert een half
uur den Heer Henri Borel ben opgevolgd, hopelijk niet naar den ‘geest’.
Ik barst nu serieus van het werk, want ik zit nog een tijdje
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aan het leeraarsambt vast en moet al een deel van het werk aan H. Vad.
opknappen.
Bovendien legde hij, nog plechtiglijker, een Eed onder vrienden af, vervat in deze
formule:
Ik Menno ter Braak, totnogtoe docent, verklaar hierbij een nieuw
dubbelleven te hebben aanvaard, ten einde te trachten het even
macchiavellistisch ten behoeve van ‘calenderlijke’ doeleinden te
misbruiken als het vorige. Ik roep hierbij als getuigen aan E. du Perron
en Elisabeth du Perron-de Roos, van wie ik vriendschappelijke steun altijd
36
als een sine qua non zal beschouwen.
Hij zou vooralsnog een derde van de werktijd aan het Rotterdamsch Lyceum
werkzaam blijven en twee derde aan Het Vaderland. Op 10 november stond er al
een advertentie voor een opvolger in de NRC en nog voor het einde van het jaar was
Ter Braak leraar-af. Hij verhuisde in december ook onmiddellijk naar Den Haag. In
het ‘orgaan van den schoolbond Rotterdamsch Lyceum’, Onze Schoolspiegel, nam
hij afscheid van zijn oude werkomgeving. Waar hij zich jarenlang aan geërgerd had:
de lamlendige houding van de leerlingen, hun geeuwende monden die hem deden
denken aan geluchte hooischuren, daar wilde hij op de valreep nog graag iets aardigs
over zeggen. Hij beweerde dat hij die uitingen steeds meer was gaan waarderen:
‘Ze zijn een aansporing, om boeiender te zijn; ze geven even precies, als de
thermometers de warmte van het lokaal, de temperatuur van de les aan’. Nu hij
ervan verlost was, verklaarde hij het gebrek aan hoffelijke omgangsvormen als een
van de attracties van het leraarschap. Want ook de leraar van zijn kant had het recht
de onhoffelijkheden van de pupillen ‘met woeker te vergelden’:
Als ik op het Lyceum iets geapprecieerd heb, dan is het dat mengsel,
waarin het gezag en de onhebbelijkheid gelukkig altijd ondergeschikt
bleven aan de openhartigheid. En als wij zoo nu en dan eens flink comedie
tegenover elkaar gespeeld hebben, dan moge ook op dit afscheid van
37
toepassing zijn: comedianten trokken voorbij.
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Een risico nam de komediant Ter Braak wel toen hij op proef bij Het Vaderland ging
werken. Het was een risico temeer omdat hij het redacteurschap wilde misbruiken,
zij het dan met edele motieven, en hij geen knieval wilde doen voor de smaak van
de gemiddelde krantenlezer, terwijl het toch van de goedgunstigheid van de
Vaderland-directie afhankelijk was of hij mocht blijven of niet. Dat risico was
onmiddellijk verbonden aan zijn salaris en zijn salaris was niet gering. Met ingang
van 15 november 1933 nam hij de plaats in van wijlen Henri Borel en zou hij: 1. zorg
dragen voor de letteren- en kunstkroniek, die elke zondagochtend in het Vaderland
verscheen; 2. het werk doen van een toneelrecensent aan een courant en 3. zich
zo spoedig mogelijk wijden aan de verzorging van de rubriek letteren en kunst.
Het salaris zal, zoodra U geheel in functie zijt, f. 6000.- bedragen minus
10% crisis-korting, doch zoolang U niet geheel in functie kunt zijn 2/3 van
dat bedrag. 38

Uit de benoemingsbrief van E.A.L. de Lang, waaruit dit citaat komt, blijkt voorts
dat Ter Braak anders dan Henri Borel, die enkel medewerker aan de krant was, zich
bij vaste benoeming als redacteur van de letterenen kunstrubriek zou mogen
beschouwen en in die zin promotie ten opzichte van zijn voorganger maakte, al had
Borel geen stuiver minder verdiend. Als leraar te Zaltbommel en Rotterdam had Ter
Braak een jaarlijks bruto-inkomen van respectievelijk 2422 en 3640 gulden genoten,
zodat hij qua salaris een enorme stap vooruit zette en evenveel ging verdienen als
een hoogleraar in die tijd. Ter Braak behoorde daarmee tot de op één na hoogste
inkomensgroep (tussen vijfduizend en tienduizend), waar slechts vier procent van
alle belastingplichtigen deel van uitmaakten. Bij het salaris zat geen pensioenbijdrage,
wel de garantiesom van twintigduizend gulden bij overlijden, die Ant ter Braak
inderdaad na zijn dood te beurt viel en waarmee zij later de publicatie van het
Verzameld werk zou financieren. Henrik Scholte, de afgewezene, verwerkte de
gebeurtenissen op zijn manier door een mythe in het leven te roepen waarin hij de
goedheilige was die eigenlijk zijn neus voor het baantje ophaalde. In een mondeling
onderhoud over Ter Braak verklaarde hij later:
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Ik heb Ter Braak nog die baan kunnen bezorgen, ƒ 6.000 per jaar was
39
me eigenlijk te weinig, bovendien had ik dan moeten verhuizen.
40

Wat was Het Vaderland voor een krant? Dit Staat- en Letterkundig Nieuwsblad
was in 1869 opgezet voor een liberaal lezerspubliek. Een reeks liberale politieke
figuren bepaalde het redactionele beleid van de courant, onder wie H. Goeman
Borgesius en Antonie Roodhuyzen, welke laatste sedert 1914 politiek hoofdredacteur
van Het Vaderland was, tot hij op 19 november 1933 kwam te overlijden.
Wie 't Vaderland geregeld leest,
Verwarmt zijn hart, verrijkt zijn geest.

Het blad wenste voor vol, het liefst voor landelijk, te worden aangezien en wilde
eigenlijk geen typische stadskrant zoals de Haagsche Courant zijn. Ofschoon landelijk
opgezet, werkte de ligging van Den Haag een verspreiding van de krant buiten de
stad en naaste omgeving tegen. Politiek-economisch was de krant de spreekbuis
van de gezagsgetrouwe, Oranjegezinde, liberaal-conservatieve burgerij in Den Haag
en Wassenaar: Het Vaderland richtte zich op de top van de bevolkingspiramide.
Ook daarin was dit dagblad de tegenhanger van de Haagsche Courant, die met zijn
winkeliersadvertenties voor een plebejersblad doorging. Het Vaderland was ‘unieker
dan andere kranten’; het unieke was gelegen in de rol die het in het culturele en
vooral in het literaire leven van Den Haag en van heel Nederland heeft vervuld. Het
was toch vooral aan de rubriek Kunst en Letteren te danken dat Het Vaderland in
Nederland en Vlaanderen een begrip werd. Het is, ook in de naoorlogse jaren, altijd
‘de krant van Couperus en Ter Braak’ gebleven en teerde zo lang op deze reputatie
dat er uiteindelijk niets overbleef. Het blad was zozeer van het eigen gezag en
kwaliteit overtuigd, dat het niet in de gaten had dat het de strijd met de voornaamste
concurrent, de Haagsche Courant, aan het verliezen was. Naarmate het Nederlandse
liberalisme conservatiever werd, schoof Het Vaderland steeds meer naar rechts op.
Na de oorlog volgde het de lijn van de VVD ‘nauwgezet en trouw’ en werd ‘een
41
gezapige, op zijn lauweren rustende krant’. In 1972 werd Het Vaderland een
kopblad van het Algemeen Dagblad, maar de reorganisatie mocht niet baten en tien
jaar later, nog geen halve eeuw na Ter Braaks benoeming,
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rolde het laatste exemplaar van de persen. Het hoofdkantoor op de hoek van de
Kazernestraat en de Parkstraat 25, ruim honderd jaar oud en al in Ter Braaks tijd
een bouwval waar geen cent aan werd besteed, stond te wachten op de sloop.
De rubriek Kunst en Letteren werd in 1876 in het leven geroepen tijdens het
hoofdredacteurschap van Goeman Borgesius; het Vaderland was daarmee de eerste
Nederlandse krant die een dergelijk initiatief nam. Bekende medewerkers aan deze
rubriek waren Allard Pierson, Carel Vosmaer, Marcellus Emants en Louis Couperus,
die feuilletons, beschouwingen, reisverhalen en wat dies meer zij aan de krant
42
leverden - men denke aan het verschijnen van Eline Vere als feuilleton in de
maanden juni tot december 1888. Sedert de benoeming in 1895 van Willem Gerard
van Nouhuys als vast letterkundig en toneelcriticus, kreeg de letterkundige rubriek
een permanent karakter. Was Van Nouhuys voor Ter Braak nog een historische
naam, zijn opvolger Jan Walch maakte deel uit van zijn verre kennissenkring 43
Binnendijk betichtte, ‘Franciscus nog es toe!’, Walch zowaar eens van bedwateren
-, terwijl Borel weer kilometers van Ter Braak vandaan stond. Al met al vormden de
kunstredacteuren van Het Vaderland bepaald geen traditie waar hij zich in kon
herkennen. Het was, zoals gezegd, een keurige, deftige krant voor de Haagse
burgerij, niet zonder kale kak, met veel aandacht voor Indië met het oog op de vele
oud-Indischgasten die zich in maar vooral rond de residentie hadden gevestigd.
Aan de gemoedelijk keuvelende Borel beleefde dit publiek, naar verluidt in het
44
bijzonder de lezeressen, jaar in jaar uit veel genoegen. Als er iets mis was gegaan
met de druk van een artikel van Ter Braak in de krant, kwam het nog jaren later
voor dat een zetter tegen hem schreeuwde: ‘das’ de geest van Henri Borel, die
45
komp' U pesten' (alom gelach). Na de dood van Borel had het ook meer in de lijn
van de traditie gelegen om de rechts-liberale Ritter met zijn ethische ‘kwijlpen’ aan
te stellen - die overigens bij het Utrechtsch Dagblad op de schopstoel zat vanwege
zijn te grote aandacht voor nevenactiviteiten en in januari 1934 uit zijn functie
46
ontslagen zou worden - dan de kritische en links-liberale Ter Braak met zijn scherpe,
politiserende stijl. Dat de hoofdredactie en de directie echter meteen de voorkeur
gaven aan twee representanten van de jongere generatie, Scholte en Ter Braak,
bewijst dat men, althans in deze crisisjaren, hechtte aan vernieuwing, aan een krant
op - wat Ter Braak spoedig zou noemen - Amerikaanse leest, met pakkende ‘koppen’
47
en aansprekende ‘leadings’. Ter Braak wist
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precies wat dit inhield, hij formuleerde dit - voor hem volstrekt valse - ideaal zelfs in
48
een van zijn eerste Vaderland-artikelen:
De Amerikanen bezitten het patent van een zeker vroolijk,
quasiphilosophisch, een beetje sentimenteel en een beetje zakelijk
litteratuur-procédé, waarmee zij de menschheid, die in malaisetoestand
verkeert, weer wat willen opmonteren.
Voorwaarde, schreef hij erbij, is dat men van zulke uitwegen houdt. En dat deed
hij niet! Wat dat betreft had directeur E.A.L. de Lang de betere neus om Henrik
Scholte als kandidaat naar voren te schuiven, die immers kort daarvoor in de Filmliga
49
uitbundig de Amerikaansche regeneratie na vier crisisjaren had bejubeld. Scholte
prees het ‘nieuw en jeugdig élan’ van de Amerikaanse geest met zijn kenmerken
van frisheid, mannelijkheid, vitaliteit en openheid, zonder de oppervlakkigheid waar
vele Europeanen beducht voor waren. Tussen de verwachtingen van de
Vaderland-directie en de bedoelingen van de nieuwe redacteur Kunst en Letteren
heerste een spanning die zich spoedig in vermaningen aan het adres van Ter Braak
en een groeiend onbehagen van zijn kant zou uiten. Hij ging aanzienlijk meer geld
verdienen, maar werd er niet in evenredige mate gelukkiger van. Wel had hij nu
meer gelegenheid om zijn eigen dagindeling te bepalen en kon hij soms een paar
uur vrijmaken voor eigen werk.
Ter Braak had, herinnert 's-Gravesande zich in een wellicht wat
weemoedig-nazomerende stemming, bij Het Vaderland ‘volkomen vrijheid van
50
handelen’. Hem was wel gevraagd om elke dag één uur, van half twaalf tot half
een, op de redactie te verschijnen voor overleg over de kunstrubriek, maar als hij
liever ononderbroken thuis wilde werken, dan was een telefoontje met 's-Gravesande
voldoende om te vernemen of er iets urgents was. ‘En als dat niet het geval was
bleef hij thuis’. Erg gerieflijk was hun onderkomen op de burelen van de krant
trouwens ook niet: de tafels van Ter Braak en zijn collega waren zo smal en zo dicht
tegen elkaar geplaatst, dat zij elkaar met de knieën raakten als zij bureauwerk deden.
In de praktijk knapte 's-Gravesande de vuile karweitjes op, zoals het corrigeren van
stukken en zetsels. Zonder enige gêne durfde Ter Braak hem in een begeleidend
briefje bij een aantal artikelen te vragen: ‘Kijk je vooral mijn copie nog even na? Ik
51
ben erg slordig’.
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Tussen de oren zat het met het krantenbestaan voor Ter Braak veel moeilijker. Du
Perron, zijn bovenste beste kwaad geweten, feliciteerde hem met de benoeming
en hield hem voor één ding niet te vergeten:
... dat krantenwerk niets te maken heeft met je ‘betere persoonlijkheid’.
Integendeel, hoe minder er in de krant van die persoonlijkheid komt, hoe
integraler zij blijft elders (calenderboek, etc.). [...] Je hoeft jezelf natuurlijk
niet geheel te verraden, maar geef niets prijs in deze branche van je
52
bestaan van wat echt is. Bewaar dat voor andere publicaties.
Geef niets prijs van je bestaan van wat echt is! Ter Braak zou zich dit adagium
ras eigen maken, zoals nog zal blijken. Nog maar tien dagen later schreef hij met
een verachtelijke blik op de hoge stapel boeken die hij moest recenseren: ‘Ik lees
die boeken van de Schartens c.s. eenvoudig niet; ik ruik ze, snoep even van de
inhoud en maak er een stukje woorden over’.
Hij nam zich voor het toneel- en het literaire leven te volgen als ‘een puzzle, een
goed of slecht geconstrueerde, maar een puzzle’. Voor de rest zou hij lezen en doen
wat hij zelf wilde. Alleen de kroniek op zondag achtte hij geschikt ‘om op behoedzame
53
wijze “persoonlijk” te zijn’. Nauwelijks had Du Perron de eerste zondagskroniek
gelezen, die Ter Braak op verzoek nota bene van E.A.L. de Lang mede aan Frederik
54
van Eeden had gewijd, of hij sputterde reeds:
Ik word een beetje bang als ik zie hoe je half voor de krant, half nog
‘goed’ schrijft [...] Je moet er iets op zien te vinden waardoor je geen
schade lijdt als auteur; bv. alle krantenstukjes, dingen betreffend die van
belang voor je zijn, beschouwen als ‘vooroefening’ of als vulgarisatie
55
achteraf.
Eenmaal betrokken in de journalistiek, meende hij, ben je gedoemd tot
56
degeneratie. Nog in diezelfde maand november 1933, kreeg Ter Braak de eerste
vermaning van de hoofdredactie na een minder vleiende kritiek op het
57
Hofstadtooneel, waarna hij zwart op wit eiste:
... dat ik volkomen vrij was in mijn tooneelcritiek, en tot mijn eigen
verbazing, die verzekering inderdaad gisteren gekregen! Met een erg
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soumis briefje erbij. Ik had erbij gezegd, dat ik anders weer leeraar werd.
[...] De techniek van dit bedrijf is van onschatbare waarde als voorstudie
59
voor mijn nieuwe boek; het ‘calenderschap’ door het journalisme (de
gepatenteerde ‘slavenmoraal’) heen, dat is ‘het groote risico’ in optima
forma!
De grote vraag bleef voor hem hoe hij als journalist zichzelf kon blijven. Hij bedacht
dat hij voor de krant voortaan alleen maar al zijn ‘vulgaire bijgedachten’ zou
reserveren, terwijl hij al het wezenlijke voor zichzelf zou houden. Daaruit blijkt dat
hij de krant als een onvermijdelijke vorm van vulgariseren van de cultuur
beschouwde, een typisch staaltje van een elitaire - en weinig liberale cultuuropvatting. Voor de Ter Braak van de jaren dertig is het volgende dilemma
van oneindig belang. Het heeft betrekking op zijn functioneren als eersterangs mens
(‘honnête homme’, ‘calender’) in de slavenpraktijk van het journalistendom. Het was
een vraag die elke dag opnieuw in zijn leven terugkeerde:
... hoe vind ik een geheimschrift, dat niets verraadt en toch geen
60
‘onwaarheid’ spreekt!
Journalisten beschouwde hij als tweederangs mensen die hun baan als een
voorwendsel gebruiken om te verstommen en carrière te maken. Uit zulke uitspraken
kan men alleen maar concluderen dat de journalist Ter Braak zich als een kameleon
gedragen heeft. Een zekere krampachtigheid kan men dit gedrag niet ontzeggen,
al is het de krampachtigheid van elk weldenkend en zelfbewust individu dat een
sociale functie uitoefent en daarbij in meer of mindere mate zichzelf moet loochenen.
Ter Braak speelde een dubbelrol, waarbij hij het aan de lezers overliet om de sleutel
te vinden tot het geheimschrift dat hij hanteerde. Voor een beter begrip van zijn
leven is het van niet minder belang om het op te vatten als een toneelspel waarin
hij niets van zichzelf verried, maar toch niet onwaarachtig was. Dit ‘dramaturgische
perspectief’ blijkt bijvoorbeeld uit de volgende passage:
Als journalist schrijf ik voor een publiek van bourgeois, zonder het
gevoel, dat ik mijzelf ontrouw wordt. Macchiavellisme, tactiek, schrijven
61
voor een bepaalde ‘laag’. Geheimtaal.
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En weer was het Du Perron die de Ter Braakiaanse geheime code ‘kraakte’ en hem
zijn vet gaf:
Er is iets onjuists in je principe van ironische verslagjes te geven van
tooneel. Drukt deze ironie uit wat jij voelt voor het tooneel? Allerminst.
De ironie is zelfs zoo, dat wschl. niemand het merkt.
Du Perron loochende de mogelijkheid om vrijheid te bewaren in een situatie van
gebondenheid: ‘Er is vrijheid of geen vrijheid; de vrijheid die je noodig zou hebben
om te schrijven voor jou en mij heb je bij iedere krant in Holland ten eenenmale niet.
Daarmee veroordeelde hij de journalistiek definitief als een corrumperend medium.
Du Perron maande Ter Braak vooral zonder ironie over het toneel te schrijven:
62
Tedere andere oplossing is toch een compromis’. Maar was het dan geen
compromis om in deze branche niets van je echte bestaan prijs te geven, zoals hij
Ter Braak eerder had geraden? Eigenlijk lag het heel eenvoudig: Du Perron vond
de journalistiek te min voor Ter Braak, die hij liever zag als een volwaardige
fulltimeschrijver, het liefst ver van Nederland vandaan in een intellectueel stimulerend
klimaat. Dat doet denken aan de smalende woorden die Jean-Paul Sartre ooit
overhad voor de journalistieke literatuurkritiek: ‘Men dient zich te herinneren, dat
het merendeel der critici mannen zijn, die niet veel geluk hebben gehad en die op
het ogenblik, dat ze begonnen te wanhopen, een rustig baantje als kerkhofportier
63
hebben gevonden’. Ook is het goed te refereren aan de kritiek van een andere
grote Europese intellectueel, Walter Benjamin, op de burgerlijke journalistiek: zolang
een journalist, hoe revolutionair zijn opvattingen ook mogen zijn, blijft leveren aan
de pers zonder dat apparaat binnen de grenzen van het mogelijke in revolutionaire
64
richting te veranderen, heeft zijn opstandige gezindheid geen enkel effect. Want
het is gebleken dat het burgerlijke productie- en publicatieapparaat in staat is
ontstellende hoeveelheden revolutionaire thema's op te nemen en zelfs te
propageren, zonder zelf in gevaar te komen. Ter Braak daarentegen was zo absoluut
niet; hij accepteerde de beperkingen en de onvrijheid die bij een baan als journalist
waren inbegrepen en waardeerde het gezag, de materiële vergoeding en andere
privileges die de functie met zich meebracht. Al leed hij eronder dat hij niet kon
zeggen wat hij wilde zeggen en dat hij in een richting geduwd werd waarheen hij
niet wilde. Maar nu gold wat voor hem reeds in zijn leraarstijd gold:
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Ik zelf ben met het baantje in het leven gerold en heb nooit anders dan
dat compromis gekend. Het gevoel van ‘zich te verkoopen’ heb ik niet
65
meer, wel vaak gehad in het begin.
Maar het schuldgevoel bleef nog jaren aan hem knagen. In zijn aantekeningen
voor Van oude en nieuwe Christenen verdedigde hij zich in een gedachtegang over
‘Journalistiek’ met het volgende argument:
De oppervlakkigheid ervan trekt mij aan, verder eigenlijk niets. De
persvrijheid is zooiets belachelijks in het verband van de algemeene
dwang, dat daarvan voor mij niet eens sprake is geweest! Ik wist vooruit,
66
dat ik onder dwang zou moeten schrijven.
In januari 1934 kreeg hij het enigszins paranoïde gevoel dat De Lang hem wilde
67
‘lanceeren’, lees: exploiteren. Hij raakte zo geobsedeerd door De Lang, dat hij er
wakker van lag:
Ik bestudeer dezen ‘leider’ van een ‘bloeiend dagblad’ met groote
intensiteit, voor mijn heeren- en slavenmoraal. Het is soms enerverend,
dit vak, maar ik betreur het toch niet, de leerarij te hebben verlaten. Dit
milieu heeft duizend nieuwe aspecten, ik krijg alle ‘grootheden’ in de buurt
en dat materiaal is prachtig.
Hij vatte het dilemma op heroïsche wijze op: als hij als schrijver een knip voor de
neus waard was, dan moest het hem ook in deze ‘volkomen idiote wereld van den
“geest”’ lukken een boek te schrijven dat daar mijlenver bovenuit steeg. Zijn
toneelkritieken pende hij 's morgens tussen tien uur en kwart voor elf op,
bagatelliseerde hij tegenover Du Perron, verwijzend nota bene naar de meest
68
lyrische, in Nietzscheaanse stijl getoonzette toneelkritiek die hij in al die jaren aan
het papier kwijt wilde:
Soms lukt het, soms niet; maar mijn hersens slapen door, mijn pen
beweegt gelijkmatig, en het wordt dadelijk gedrukt en weggesmeten
(behalve 1 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
69
kon permitteeren.
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De identificatie met Nietzsche nam langzamerhand zorgwekkende proporties aan.
Het toneelstuk dat Ter Braak zo lyrisch ontvangen had, was De knecht van twee
meesters (1747) van Carlo Goldoni, uitgevoerd door het gezelschap van Max
Reinhardt. Ter Braak was geboeid en verrukt geweest door de Volkomen
probleemloosheid ervan: ‘Wonderbaarlijk: men is den ganschen tijd geboeid door
niets!’
In de uitspraak zit vervat dat hij als het ware zichzelf, vol van problemen en stress,
even was vergeten; het is de gelukssfeer van De vrolijke wetenschap, van Nietzsches
vreugde bij het luisteren naar de Carmen van Bizet, die hij hier opnieuw evoceerde:
Alle motieven, die wij ‘innerlijk’ plegen te noemen, liggen hier op straat,
onder een helderen hemel, zonder de schaduw van het pessimisme of
de echo van ‘Hintergedanken’; men moet er eens op letten, deze
menschen denken niet, zij praten, zij denken met hun mond, zij denken
tegen elkaar aan, zooals men babbelt. De veruiterlijking (of liever: de
primaire uiterlijkheid, want er is van innerlijk nooit sprake geweest) der
gevoelens staat in de scherpste tegenstelling tot het ‘mijmeren’, ‘grüblen’
of ‘philosopheeren’ van den mensch uit het Noorden. In deze arabesken
van het ééne niets naar het andere wordt de Hegeliaansche logica voor
ons tijdelijk buiten werking gesteld.
Ter Braak had geen talent om gek te worden, anders had hij ook dat wel gedaan
om in de slipstream van Nietzsche te blijven. Kijkend naar een foto van de
geesteszieke Nietzsche met zijn moeder kreeg hij een brok in de keel. Hij ervoer
deze tragedie als de ‘machtige rechtvaardigheid van Dionysos’. De krankzinnigheid,
meende hij, kan nooit een argument tegen Nietzsche zijn: de voorzienigheid heeft
het zo laten lopen. Zijn Nietzsche-verering maakte dus dat hij zelfs in de
70
voorzienigheid ging geloven. De tragedie van Ter Braak was dat hij het symbool
van de eenzame Nietzsche tussen de krantenpersen nodig had om zijn baan als
‘veramerikaniseerde’ journalist vol te houden en tegelijkertijd enige geestelijke
vrijheid en zelfachting te bewaren. Maar als het een tragedie was, dan was het toch
een typisch Hollands drama omdat Ter Braak zijn zelfstandigheid en vrijheid als
intellectueel binnen de Nederlandse verhoudingen alleen kon behouden door zich
als journalist aan Het Vaderland te verbinden. Zijn tragedie was het compromis dat
hij, de onver-
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zoenlijke, moest maken: het compromis van de
intellectueel-met-de-rug-tegen-de-muur in het ‘volkomen burgermansland’ Nederland.
De vergelijking met Nietzsche had hij nodig om dit compromis voor zichzelf
acceptabel te maken.
Du Perron was intussen ‘diep onderin woedend’; hij vond dat Ter Braak bezig
was zichzelf ‘te beduvelen, en in het gareel van de maatschappij te gaan loopen’.
Hij vroeg zich af hoe dit moest eindigen: met ‘een complete metamorphose of met
een uitbarsting’. De identificatie met Nietzsche wees hij als geheel bedrieglijk van
de hand:
Je speelt ‘les règles du jeu’, bewust dat ze maar ‘les règles du jeu’ zijn.
Je bent al zoover, te gelooven dat Nietzsche een idylle beleefde, een
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,
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hoe dan ook, het verdomd zou hebben ze te spelen.
De reactie van Ter Braak is ineens verbazingwekkend, want ze heeft iets van een
schuldbekentenis, een biecht. Hij bedankte zijn vriend voor de uitgedeelde ‘stoot’:
Dit is definitief afgeloopen; ik schrijf 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.
De aanval van werkdrift en zelfverloochening had ‘absoluut een psychotisch
karakter’ gedragen, ‘al realiseerende ben je onverwacht jezelf volkomen kwijt’. Maar
dat hij een conformist was, zoals Du Perron tussen de regels bedoelde, liet hij niet
over zijn kant gaan:
In ‘het maatschappelijk gareel’ loop ik nu al vijf jaar, daarin is voor mij
niet de minste principieele wijziging gekomen. Jouw afschuw daarvan
deel ik eenvoudig daarom niet, omdat het inhaerent is aan het leven van
een individu in de samenleving. Het is zaak geen dupe te worden, het
andere is voor mij niets anders dan bijzaak.
Dit gezegd hebbende, moest hij een heksentoer uithalen om de identificatie met
Nietzsche overeind te houden. Hij deed dat nu the other way
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around, namelijk door Nietzsche te parkeren achter een typemachine aan de
Parkstraat, waar de burelen van Het Vaderland gevestigd waren: ‘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’. Stel je eens voor:
Nietzsche, Dr. Friedrich. Redacteur van ‘Het Vaderland’. g. Röcken bij
Lützen (Duitschland) 15.10.1844.
Landesschule Pforta; 1864-1865 stud. klassieke filologie Univ. Bonn (bij
Prof. Ritschel) en 1865-1869 Univ. Leipzig; 1869 hoogl. Univ. Bazel in
Griekse taal en lett.; 1879 eerv. ontsl.; daarna zelfstandig philosoof en
publicist; s. 1883 red. dagbl. ‘Het Vaderland’.
(Adres: Irisstraat 10; 's-Gravenhage).
Ter Braak hield onverminderd vast aan zijn Nietzsche-identificatie. Dat houvast
liet hij zich niet afnemen. In zijn aantekeningen voor het boek dat Van oude en
nieuwe Christenen zou gaan heten, nam hij onder het lemma Eenzaamheid nogmaals
de gedachte op die hij spoedig na zijn benoeming aan Het Vaderland in januari
1934 tegenover Du Perron had geuit:
Voor ons (zonder pensioen van de universiteit Bazel) is het zaak, de
eenzaamheid van Nietzsche tusschen de krantenphrasen te vinden. Zij
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moet daar evengoed te vinden zijn als in Sils-Maria.
In vergelijking met Nietzsche had de beklagenswaardige Ter Braak het nog een
graad erger, want hij was verstoken van een pensioen. Maar had Ter Braak het ooit
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opgebracht op zo'n waardige wijze arm te zijn als Nietzsche had gekund? Stel je
eens voor:
Braak, Dr. Menno. Litterator.
g. Eibergen 26.2.1902.
Gymn. Tiel; 1921-1926 stud. Univ. Amst. Ned. lett.; 1928 Dr. id.; 1927
mede-oprichter en secr. der Ned. Filmliga en red. v.h. tijdschr.
‘Filmliga’; 1928 lr. H.B.S. Amst.; 1929 id. H.B.S. Zaltbommel; 1929 id.
lyceum Rott.; s. 1932 red. v.h. tijdschr. ‘Forum’; 1933 eerv. ontsl.; daarna
onafhankelijk denker en betwister van het absolute.
(Adres: Eibergen; Sils-Maria Engadin-Zwitserland; Parijs).
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Gelukkig besefte hij dat hij zijn eigen zaken op te knappen had, en al leek hij op
Nietzsche (en Du Perron op Multatuli), ‘wij zullen (goddank trouwens!) geen copie
van hun leven leven’. Door de vlijmende verwijten van Du Perron tot uiterste
openhartigheid gebracht, kwam hij tot een uitspraak die, gezien zijn levenseinde,
als een vloek, een onheilsprofetie over zijn resterende jaren zweeft:
Er is voor mij maar één werkelijk heroïsche consequentie van het
onmaatschappelijke standpunt: de zelfmoord. Die beslist, of iemand
zoozeer haat, dat hij eenvoudig de aanraking niet velen kan. Al het andere
is hangen tegen de maatschappij aan, kleine gunsten voor haar verrichten
en in de kleinheid van die gunsten en diensten een soort bevrediging
zoeken.
Hij beschouwde het als zijn lot de maatschappij te accepteren, niet zoals zij is,
maar omdat zij er is. ‘Ik zelf kan trouwens niet anders rebelsch leven dan midden
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in burgermilieu's, en voortdurend er in onderduikend’. Dat was Ter Braak: een
rebel die de burgerlijkheid nodig had om rebels te kunnen zijn - en vice versa. Die
de vereenzelviging met Nietzsche nodig had om Ter Braak te kunnen blijven, zodat
hij tussen de krantenpersen altijd ook een beetje in Sils-Maria was, op huwelijksreis.
Er zijn onprettiger dagdromen denkbaar om je werk enigszins draaglijk te kunnen
houden! En ook al was Du Perron niet af te brengen van zijn stelling dat je opgegeten
wordt door de krant, ‘al je geestelijk sperma wordt meteen omgezet in druklettertjes’;
hij bewonderde Ter Braak om de ‘frischheid en de werkkracht waarmee je telkens
weer zulke goede artikelen weet voort te brengen, die, ook als ze journalistiek zijn,
75
dan toch nog behoren tot de allerbeste journalistiek’. Daar kon Ter Braak het mee
doen: al was hij maar journalist, dan wel de allerbeste. Het tekent Ter Braak dat hij
met die beperking kon leven en niet tegen zijn vriend zei: stik erin. Het duurde bijna
een vol jaar voordat Ter Braak zijn vaste aanstelling bij Het Vaderland kreeg en hij
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moest er bij ‘het ondier’ De Lang om zeuren. Deze gaf hem bij die gelegenheid de
wens te kennen zo nu en dan ‘sentimenteler’ te schrijven, al deed hij het alleen maar
voor de ‘dames’. Ter Braak huiverde...
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Hoofdstuk 11
Politicus zonder partij
Ter Braak was een discreet man. Het enige volwaardige interview dat van hem
1
bekend is, werd in mei 1933 door Hein 's-Gravesande afgenomen. Zijn bezwaar
tegen het literaire interview was dat het bijna nood-zakelijkerwijs tot ‘goedkope’
uitspraken leidt, maar hij vond het nog pretentieuzer een gevraagd interview af te
wijzen dan het toe te staan. Bovendien voelde hij zich in zijn ijdelheid gestreeld.
Toch wilde hij alles vermijden wat op ‘persoonlijke geurmakerij’ leek en hij had drie
brieven nodig om wat hem onbenullig en ‘voor de fotograaf geposeerd’ leek eruit te
halen, zoals opmerkingen over de vrouwen aan zijn zijde - waarmee zijn beide
2
zusters bedoeld waren - of over zijn pianomuziek. Ook in het vraaggesprek zelf
hamerde hij er op zich niet over personalia te willen uitlaten en het alleen over ‘mijn
verhouding tot de litteratuur in het algemeen’ te willen hebben. Dat dit misschien
3
overdreven en zelfs ‘preutsch’ was, besefte hij zelf ook wel, ‘maar ik heb het liever’.
Voor alle zekerheid had hij de tekst met vragen voor driekwart alvast zelf
4
opgeschreven. Des te opmerkelijker wordt deze discrete houding pas, als daar Ter
Braaks opmerking aan het eind van het artikel naast wordt geplaatst: ‘Een veel-lezer
ben ik niet. Ik lees graag boeken van menschen, waarvan de persoonlijkheid me
interesseert’.
Het heeft iets van een cirkelredenering. Want de persoonlijkheid interesseerde
hem alleen wanneer het boek hem belangrijk leek. Ter Braak zag het boek en de
persoonlijkheid als inwisselbare vormen van een levenshouding waarvan zij beide
moesten getuigen. Persoonlijkheid, niet het persoonlijke, daar was het deze criticus
5
om te doen. Geen ‘kletspraatjes over ditjes en datjes’, maar het ‘essentieele’! De
opvatting dat het interview een literaire vorm is voor velen en van velen, deed hem
6
letterlijk ‘rillen’. Net als alle andere kunstvormen bleef het vraaggesprek
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voor Ter Braak een avontuur ‘onder vier ogen’. In de kunstenaar zocht hij het
kunstwerk en vice versa, zo blijkt uit diverse interviews die hijzelf heeft afgenomen.
Over André Malraux, de schrijver met het uiterlijk van de man ‘die alles zou kunnen
zijn’, merkte hij op dat ‘zijn boeken het stempel [dragen] van een persoonlijkheid,
die fel, indringend en “met schokken” denkt’, om onmiddellijk het perspectief om te
draaien, dus van de man naar het boek:
In hooge mate is hij ook in zijn conversatie de man van zijn boeken:
intelligent en nerveus, denkend met geniale schokken, zonder eenige
7
pose en ook zonder eenige ‘artistieke’ affectatie.
Het ontbreken van gekunsteldheid trof hem ook in de persoon van Erika Mann,
de toen 28 jaar oude dochter van Thomas Mann, die in 1934 met het antifascistische
cabaret Die Pfeffermühle voor het eerst Nederland aandeed. Ter Braaks toon in zijn
8
interview met haar verraadt een geïmponeerdheid die voor hem uiterst zeldzaam
is - en het is niet verwonderlijk dat tijdgenoten roddelden dat hij tot over zijn oren
9
verliefd op haar was:
Men weet, als men haar aan ziet komen, op het eerste gezicht... neen,
lezer, niet wat gij thans meent... maar dat het interview een werkelijk
gesprek zal kunnen zijn. Een lange, slanke gestalte, met donkere,
intelligente oogen, kort geknipt haar; dat is Erika Mann, de dochter van
Thomas Mann, wat het uiterlijk betreft. Zonder een spoor van die
aanstellerij, die men bij menschen van het tooneel zoo vaak aantreft; een
mensch onder menschen, die het tooneel heeft gekozen als de beste
mogelijkheid om zich te realiseeren.
Op welk vooroordeel van de lezer Ter Braak hier zinspeelt, blijft wat cryptisch, al
is het waarschijnlijk dat deze uitspraak voortkwam uit zijn eigen vooroordeel jegens
toneelspelende vrouwen. Zeker is wel dat hij haar een exemplaar schonk van zijn
nieuwe boek Politicus zonder partij met de opdracht:
S. 257 für die liebe Erika Mann,
die es nicht lesen kann
von Menno ter Braak

Léon Hanssen, Sterven als een polemist: Menno ter Braak 1930-1940

211
(quasi zum Abschied)
10
den Haag, Juli 1934.

Op de genoemde bladzijde staat een lang citaat van Pascal over de honnête homme,
een hoffelijke, minzame en universalistische geest, in welke hoedanigheid Ter Braak
zich kennelijk tegenover Erika Mann kenbaar wilde maken. In zijn weigering mee
te werken aan ‘persoonlijke geurmakerij’ zat ook een angst voor de roem, omdat
elke ‘Groote Man’ - of ‘Groote Vrouw’, maar dat woord kende het vocabulaire nog
niet - zich doorgaans met zijn eigen roem gaat identificeren en daardoor niet meer
in staat is tot vrije discussie. ‘Het probleem van den beroemden schrijver is een
probleem, dat mij boeit’. Stak daarin ook niet iets van afgunst? In een gesprek met
de schrijver Ferenc Körmendi, aan wiens succesboek Erfgenamen hij kort tevoren
11
nog het ‘schematisme’ van de bestseller had gedemonstreerd, waagde hij het deze
zijn roem voor de voeten te gooien. De arme Hongaar, in het nauw gebracht, redde
zich met het verontschuldigende statement: ‘Ik beschouw mijn roem geenszins als
iets stabiels. Roem moet steeds weer veroverd worden’. Het probleem moest voor
Ter Braak onopgelost blijven, omdat hij zich altijd maar met de ‘Groote Man’ bleef
onderhouden en niet met de mens daarachter, zoals hij in gesprek met een schrijver
steeds met een boek sprak en niet met de schepper ervan. De roem, het boek, de
toneelspeler: achter het masker drong hij niet door, zomin als hij zijn eigen masker
wilde prijsgeven. Vandaar ook zijn verzuchting na het onderhoud met Körmendi:
Maar een interview, en zelfs een interview in discussievorm, blijft toch
een spiegelgevecht, waarin men eikaars krachten meet en eikaars
12
arsenaal beleefd inspecteert; elkaar overtuigen doet men niet... of elders.
Weer was het een vrouw, ditmaal de romanschrijfster Székely-Lulofs, auteur van
de internationale klapper Rubber- en trouwens de vertaalster van Körmendi -, die
zijn vooroordeel omtrent het verstarrende effect van het succes en het toneelspel
wist te doorbreken. ‘Zij vertelt over haar boeken’, ontdekte hij, ‘met het sympathieke
accent van iemand, die zelf niet precies weet, waarom zij ze zoo geschreven heeft’.
Het trof hem in het bijzonder dat zij telkens de nadruk legde op het feit ‘dat zij haar
werk volstrekt niet als volmaakt beschouwt en zeker niet als
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een eindstadium’. Als een soort wraak vanwege deze inbreuk op het
verwachtingspatroon voelt het dat Ter Braak ruim twee weken na dit interview het
nieuwe boek (De andere wereld) van Székely kraakte om zijn ‘slappe stijl, die aan
alle middelmatigheidsverlangens beantwoordt’. Hij adviseerde haar de volgende
14
keer een boek te schrijven ‘waaraan de uitgever een dikke strop heeft’. Waarnaar
Ter Braak verlangde was een eenheid van mondelinge en schriftelijke communicatie.
Men moet in de levende persoon degene kunnen terugvinden die men in zijn werk
al gevonden heeft. Daarom prees hij Ortega y Gasset boven de ‘schoolmeester’
15
Spengler, en was hij gerustgesteld bij zijn bezoek aan Thomas Mann in augustus
1937 deze volledig te kunnen identificeren als de man van zijn geschriften - ‘d.w.z.
16
een deel “burger” en een deel “denker”’. Hier was weer de naar elkaar verwijzende
tweeheid man-werk waarnaar hij altijd op zoek was: ‘Hij is precies de man van zijn
17
boeken, en dus rechtvaardigt zijn persoonlijkheid zijn geschriften, gelijk omgekeerd’.
De vraaggesprekken van Ter Braak houden iets abstracts en zelfs hautains omdat
zij geen contact weten te maken en het persoonlijke accent missen, terwijl de mening
van de interviewer vaak voorop blijft staan. Dat is des te vreemder omdat hij zijn
essays in wezen opvatte als gesprekken, zoals hij ook de literaire vorm van Diderot
begreep als een voortdurend ‘tweegesprek’: ‘het tweegesprek is zijn vorm van
harmonie en gezondheid, omdat uit het spel van argument en tegenargument de
18
bevrijding door het denken geboren wordt’. Het is niet voor niets dat hij zijn laatste
grote publicatie doopte met de naam In gesprek met de vorigen, waarna een In
gesprek met de onzen en ongetwijfeld ook een In gesprek met de komenden moest
volgen. Maar anders dan in het papieren tweegesprek wist hij in het levende interview
de bevrijding door het denken niet te realiseren.
19
Hij probeerde het in het nieuwe boek, waarvan hij op 9 oktober 1932 de eerste
bladzijden schreef en dat lange tijd de werktitel De ingebeelde zieke droeg. De titel
duidt op een complex: Ter Braaks lijden aan zijn ongewoonheid. De gewoonheid
waar hij de voorafgaande jaren tot zelfverloochening aan toe naar had gestreefd,
was hem niet vergund geweest. Opnieuw deed hij daarom een poging met zijn
neiging tot eenzijdige verstandelijkheid te breken en een harmonie van geest en
zintuigen te bereiken. Hij schreef het boek in minder dan driekwart jaar tijd en gaf
het de titel Politicus zonder partij. Hoe weinig gekunsteld hij kon zijn en
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in veel dingen een doodgewoon man vol gevoel blijkt uit tal van feiten. Met Ant Faber
had hij in september 1932 in Scheveningen een kamer voor haar uitgezocht aan
de Zwolschestraat 341 - twee deuren naast Everard Bouws. In de Haagse tram
werd hij de wrakkige Willem Kloos en zijn vrouw gewaar, een ‘oprecht triest gezicht’
dat hem zo ontroerde dat hij beloofde: ‘Ik zou nooit meer iets tegen dit stel kunnen
20
schrijven’. Twee jaar later bleek overigens dat hij deze belofte niet helemaal kon
21
waar maken, wat misschien des te menselijker is. Toen zijn vriendin en collega Jo
Donkersloot - bijgenaamd de poema - aan het Rotterdamsch Lyceum de wacht
kreeg aangezegd omdat zij de leerlingen te lage cijfers gaf, sprong Ter Braak voor
22
haar in de bres. Zij sprak hem graag plagend aan als de ‘grote schrijver’, doch zou
hem later herinneren als:
...de dierbare giraf, die blij was met een zakkie rumbonen, zijn zondagse
eitje kuste, voor allerlei kinderachtigheden te vinden was, kortom het
23
kinderlijke lieve beest.
De ‘giraf’ werd dan ook een koosnaam van Ter Braak voor enkele vrienden, zoals
Ant ter Braak de bijnaam polkabrok kreeg, vanwege haar capriolen bij het kunstrijden
op de schaats. Een figuur van welhaast Dostojevskiaanse allure was Ter Braaks
rechterhand op de redactie van Het Vaderland, de eerder genoemde Hein
's-Gravesande. Deze man met zijn grote, vlezige gezicht leek alleen dan gelukkig
te zijn als hij zo diep mogelijk ongelukkig was, met als gevolg dat hij voortdurend in
de misère zat en door jan en alleman bedrogen werd, zoals door zijn tweede vrouw,
die er met zijn pensioengeld en een charmeur-oplichter vandoor ging. Voor Ter
Braak was niets hem teveel en hij zorgde ervoor dat de man tegen wie hij huizenhoog
opkeek, op de burelen van Het Vaderland van alle redactionele rompslomp zoals
het corrigeren van proeven - waar Ter Braak trouwens te slordig voor was gevrijwaard bleef. Aan deze beminnelijke masochist, die na de oorlog de editie van
Ter Braaks Verzameld werk mee bezorgde, danken we de volgende schets van de
journalist Ter Braak in het dagelijkse leven:
Als Ter Braak 's morgens binnenkomt, sluit hij met zijn lange, slanke
gestalte de deur om zoo te zeggen af. Zijn groet klinkt diep uit zijn keel.
In zijn actetasch heeft hij altijd boeken, meestal kopij, die hij
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dadelijk naar de zetterij brengt. Dan gaat hij zitten, bekijkt allereerst de
boeken, welke ‘ter bespreking’ gekomen zijn. Hij bladert er in en met een
enkele oogopslag beslist hij, of het boek voor hem is of voor een ander.
Sommige boeken, waar hij op wachtte, verdwijnen dadelijk in de tasch.
Dan leest hij de brieven, welke persoonlijk aan hem gericht zijn, grijpt in
zijn la naar papier om ze onmiddellijk te beantwoorden of werpt ze
nonchalant in de chaos.
Voor het maken van ‘berichies’ is zijn geest te tintelend. Daar heeft hij
geen geduld voor, maar als hij polemiseeren kan is hij in zijn element. Hij
haalt zijn vulpen uit de zak, die hij op een manier vasthoudt als geen
ander wezen. Want ieder heeft zijn vingers dicht bij de pen, maar Ter
Braak in het midden van de houder. Hoe hij zoo zijn pen besturen kan
begrijpt niemand. Maar hij schrijft, snel en hoekig, zooals zijn geest dadelijk
reageert en puntig is.
Ter Braaks eikenhouten schrijftafel in de kamer van de kunstredactie - een soort
liftkoker zonder ramen - lag vol met paperassen, maar in het midden van deze chaos
hield hij altijd een plek vrij waar een groen vloeiblad lag. Op dat kleine groene eiland
regeerde hij in een ‘voorbeeldige geestelijke orde en vrijheid’. Onder het grootste
lawaai of terwijl twee collega's een verhitte discussie voerden, schreef hij met een
ongekende snelheid en precisie, die ervoor zorgden dat hij een toneelrecensie kon
schrijven in de tijd tussen het geserveerd-krijgen van een kop koffie en het opdrinken
ervan. De voormalige leraar in hem corrigeerde in het begin een drukproef met de
aantekening: 6 fout 4. Als hij op zo'n moment eigenlijk van scherts zijn neus optrok,
kon dat de indruk wekken dat hij pedant was. Maar hoewel bewust van zijn
buitengewone gaven, was hij niet pedant, verzekert 's-Gravesande: ‘zijn verlegenheid
deed hem zoo schijnen’.
Als vriend was hij royaal, een gul gastheer, die veel voor een ander over
had, maar hij gaf zich niet gauw. Het duurde heel lang voor men met hem
vertrouwelijk was, maar als hij dat met iemand was liet hij het op zijn eigen
typische wijze blijken, b.v. door een opdracht in een boek, door hartelijke
24
bezoeken bij een zieke.
Maar de ziekenbezoeker dacht dat hij zelf ziek was. In een hele rits van alfabetisch
geordende fragmenten en aforismen, die erop liggen te

Léon Hanssen, Sterven als een polemist: Menno ter Braak 1930-1940

215
wachten eens te worden uitgegeven, probeerde hij inzicht te krijgen in zijn kwaal,
25
waarvan hij wel al had vastgesteld dat die ingebeeld was. Als ‘het beginmoment’
van zijn overpeinzingen legde hij deze gedachte vast: ‘hoe is het in godsnaam
mogelijk, dat ik mij niet alleen boven de burgers, maar ook boven de dieren, zelfs
boven de stof verheven heb?’ Deze zelfverheffing wilde hij doorgronden en
tenietdoen, maar ‘met behoud van alle “afkeer” van den burger’. Waarom was het
voor hem zo noodzakelijk rekenschap af te leggen van zijn ‘ik’ en zijn schrijverschap?
In de titel van het eerste hoofdstuk, ‘Een schrijver na zijn dertigste jaar’, verwijst hij
naar het feit dat hij die leeftijd bereikt heeft. ‘Er komt een tijd’, zegt hij, ‘die niet meer
van ontsnappen en afzijdigheid wil weten, de ware tijd voor het “ik”’.
Alles wijst er derhalve op dat hij inzicht in zijn ziekte nodig had om zijn voortbestaan
onder dreigende, extreme tijdsomstandigheden mogelijk te maken. Zijn streven was
engagement gepaard aan een kritische houding. Werkend aan De ingebeelde zieke
raakte hij meer en meer doordrongen van het besef dat de intellectuelen niet langer
schone handen konden houden en hun betrokkenheid moesten tonen. Maar daar
zat voor hem een probleem: hij wilde het laatste hoofdstuk ‘Eindelijk politiek!’ noemen,
doch schrok voor zijn eigen voortvarendheid terug en doopte het met de titel die ten
26
slotte het gehele boek zou krijgen: Politicus zonder partij - daarmee het voorbehoud
in stand houdend waaraan hij, de toeschouwer die hunkerde naar handelen maar
geremd werd door zijn toeschouwerschap, vaak bij zichzelf leed. Het besef van het
27
Eindelijk politiek! had alles te maken met de Hitler-revolutie in Duitsland. Zo Ter
Braak dit op dat moment nog niet voor de volle honderd procent besefte, dan wel
enkele jaren later. In zijn notities voor Van oude en nieuwe Christenen, ook weer
trefwoordsgewijs opgezet, noteert hij onder het dubbel onderstreepte woord 1933:
Ik word Politicus. De gebeurtenissen in Duitschland. Alle vorige politieke
gebeurtenissen (fascisme, communisme) zijn aan mij voorbijgegaan.
En het ‘eerste inzicht van den politicus’ deed hij op in de zondagavondbioscoop
- ‘maar daarom niet minder belangrijk’:
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...de massa is alleen werktuig, zij doet alles, wat de leiders haar
voorgeven. Alles (zie de nederl. burgerij, die z.g. zoo ‘humoristisch’ en
28
‘vrijheidslievend’ zou zijn; zij neemt Mussert!).
Maar ook het feit dat Ter Braak de dertig was gepasseerd, is van eminent belang
voor het begrijpen van de Politicus. Hij nam zich voor alleen nog maar over zichzelf
te schrijven omdat zijn dertig jaar hem hadden geleerd dat je in laatste instantie toch
over niets anders kan schrijven dan over jezelf, ook al doe je nog zoveel moeite je
29
te verschuilen achter romanfiguren of wetenschappelijke theorieën. Een uitspraak
van Nietzsche gaf hem bovendien vertrouwen dat alle tragedie die hij in zijn leven
achter de rug had, in het niet viel bij de toekomst die hem wachtte: met dertig jaar
is men in de zin van hoge cultuur nog een beginneling, een kind. Het eerste hoofdstuk
is dan ook getiteld ‘Een schrijver na zijn dertigste jaar’. Hierin ontvouwt Ter Braak
zijn gedachten over schrijven en het schrijverschap. Schrijven betekent voor hem
bovenal luisteren naar de ingevingen van zijn eigen persoon. Soms voelt hij zelfs
de behoefte met schrijven te stoppen, maar de schrijfdrang wint het steeds, mede
omdat hij heeft geleerd te schrijven op een manier waarin hij het zwijgen meeneemt:
een stijl van onthullen en verhullen. Hij noemt zijn werk ‘verkapte mémoires’, omdat
hij nooit het achterste van zijn tong zal laten zien. Zijn eerlijkheid moet worden
opgevat als ‘een volkomen oneerlijke, ijdele vorm van diplomatie, waarachter men
mijn levensbiecht zelf maar moet zoeken’. Ter Braak geeft zich in zijn werk bloot
aan de lezer, al blijkt hij zich daarin ook te verbergen. De lezer wordt namelijk
gewaarschuwd dat hij de auteur altijd slechts in vermomming zal aantreffen. Ter
Braaks ‘ik’ krijgt hij niet in handen. Dat ‘ik’ blijft ongrijpbaar als een ‘chaotische,
tegenstrijdige veelheid’. Daarmee doemt het beeld op van een aantal polemische
schijngestalten, waarvan er niet één helemaal Ter Braak is, maar waartussen diens
‘ik’ kan worden vermoed.
In het hoofdstuk ‘Geschiedenis eener intelligentie’ probeert Ter Braak het begrip
‘intelligentie’ te deconstrueren en wel aan de hand van zijn eigen ontwikkeling. Zal
hij door zichzelf tot voorbeeld te nemen niet onbescheiden op de lezer overkomen?
Hij verwerpt dit bezwaar, want bescheidenheid is een minderwaardige deugd; de
‘hypocrisie der bescheidenheid’ dreigt zelfs tot een ‘grote cultuurramp’ uit te groeien.
Ter Braak onderscheidt vier typen ‘intelligente’ mensen: de kunstenaar;

Léon Hanssen, Sterven als een polemist: Menno ter Braak 1930-1940

217
de filosoof/wetenschapsman; de ‘intelligente koopman’ en ten slotte de intelligente,
oppervlakkige mens. Zelf nam hij aanvankelijk een positie in tussen de kunstenaar
en de intellectueel, om uiteindelijk een ‘oppervlakkig’ mens te worden met een heel
eigen soort van intelligentie. Koopman worden was voor hem niet weggelegd, alleen
al vanwege zijn ‘voorliefde voor allerlei ondoelmatige dingen’. Als student te
Amsterdam nam hij een positie tussen kunstenaar en wetenschapsman in. Hij wist
zich in deze ‘chaos’ overeind te houden door een ‘pose der ironie’. Carry van
Bruggens Prometheus had hem de ogen geopend, omdat het de strijdende krachten
in de chaos liet zien en hem dwong tot een oordeel over zijn eigen positie en dus
tot ‘partijkiezen’. In Het carnaval der burgers probeerde Ter Braak de chaos te
overwinnen door hem op de spits te drijven. Hij vatte het leven op als een
‘onverzoenlijk contrast van extremen’ en hief deze tegenstelling op in het beeld van
het carnaval, de ‘zotternij’ waarin alle contrasten wegvallen. Alleen realiseerde hij
zich nu dat dit geen overwinning op de chaos was, maar slechts de apotheose
ervan. Daarmee had de chaos niettemin ook zijn dreiging voor hem verloren. Ter
Braak kwam tot een nieuwe positie, die noch een verheerlijking van de chaos was,
noch een verheerlijking van het tegendeel daarvan, de orde, maar een ‘zweven’
tussen ‘bestendige chaos en bestendige orde’.
Met deze nieuwe positie, die hij rond zijn ‘dertigste jaar’ dateert, kon Ter Braak
voorgoed afstand nemen van de pretenties van de wetenschapsman/filosoof en de
kunstenaar. Tegenover de ernst en verhevenheid waarmee de kunstenaar zich
presenteert, legt hij nu het accent op de humor en het zintuiglijke. De kunst heeft
voor hem niet langer een plaats in de hogere sferen: kunst is amusement. Tegen
de pretenties van de wetenschapsman/filosoof brengt hij de alles relativerende
opmerking in:
...er is geen gedachte, die niet bestemd is om verloochend te worden.
Nu hij geen beschermende ironische pose meer nodig heeft, kan hij zich met het
‘gewone’ leven verzoenen. Als in een herwaardering van alle waarden betitelt hij
zijn intelligentie thans als een ‘bijzondere vorm van domheid’. De hogere sferen van
de filosofen en de kunstenaars ruilt hij in voor de oppervlakte en het oppervlakkige.
Achter hoofdletterwoor-
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den als ‘Kunst’ en ‘Waarheid’ gaan slechts belangen schuil. De vraag ‘wat is mijn
belang?’ staat vanaf nu voorop.
Nog is daarmee Ter Braaks deconstructie van het begrip ‘intelligentie’ niet voltooid.
Door de confrontatie van de filosoof Nietzsche met de psycholoog Freud, stelt hij
in het hoofdstuk ‘Nietzsche contra Freud’ twee vormen van intelligentie en daarmee
twee opvattingen van waarheid tegenover elkaar. Terwijl Freud naar de algemeen
geldende waarheid zoekt, bewijst Nietzsche dat elke waarheid relatief en
persoonsgebonden is. De opvatting van deze filosoof is volgens Ter Braak de
werkelijk intelligente. In het werk van Sigmund Freud waardeert hij de interessante
vondsten en goede stijl, de afkeer van de filosofen en het christendom en de
voorliefde voor de ‘biologie van de geest’. Hij kan Freud lezen als ‘een roman’ wat
naar zijn smaak veel bewijskracht levert voor de waarheid ervan. Zijn grote bezwaar
tegen Freud is evenwel dat deze zijn vondsten in het keurslijf van een algemeen
geldend (‘objectief’) systeem dwong. Als psycholoog valt hij daarmee door de mand;
de psychologie is volgens Ter Braak per definitie systeemloos. Freud is niet de
‘geniale psycholoog’ waarvoor hij wordt versleten, maar een ‘geniaal
wetenschapsmagiër’ die een groot publiek in zijn ban probeert te krijgen. Door het
begrip ‘gezondheid’ te funderen op een ‘medische middelmatigheidsillusie’, heeft
Freud het gepresteerd heel Europa een ziekte aan te praten.
Nietzsche daarentegen richt zich tot een kleine groep lezers en geeft Ter Braak
de ‘onbedrieglijke sensatie van vriendschap’:
Zelden stond een mens zoo uitgesproken volledig achter zijn
philosophie, was een philosoof zoo volkomen menschelijk aanwezig in
zijn stijl.
Hij was niet uit op een algemeen geldend systeem; het ging hem niet om de
uitkomst van het denkproces, maar om het (plezier van het) denkproces zelf. Met
Nietzsche gelooft Ter Braak ook niet meer in traditionele tegenstellingen tussen
hoog-laag, diep-oppervlakkig en eeuwig-vergankelijk. We kunnen de waarheid alleen
vinden aan de oppervlakte en in onze eigen vergankelijkheid. Van de schrijver van
Jenseits von Gut und Böse heeft Ter Braak bovendien geleerd dat het begrip
gezondheid, anders dan Freud wilde, niet wetenschappelijk te definiëren valt. Ook
gezondheid is subjectief: ‘men is niet gezond, maar men voelt zich gezond’.
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In het hoofdstuk ‘Een zonde tegen de heilige geest’, laat Ter Braak zien hoe hij het
belang van de ‘geest’ is gaan relativeren ten gunste van het lichamelijke en het
dierlijke. De ontwikkeling van de geest, in de zin van technologisering,
beroepsspecialisering, enzovoorts, is zodanig gevorderd dat de mens het contact
met het lichamelijke en de materie dreigt te verliezen. Ter Braaks doel is daarom
‘het belang van den “geest”’ zoveel mogelijk te ondermijnen. De geest zou in zijn
kindertijd als een boeman macht over hem hebben gekregen. Onder kinderen telt
vooral fysieke kracht en omdat hij een ‘middelmatig lichaam’ had, zag hij zich in een
ondergeschikte positie geplaatst, temeer daar zijn geestelijke kracht geen waardering
vond. Deze situatie veranderde ‘omstreeks de vierde klasse van het gymnasium’;
vanaf toen stonden de leerlingen met ‘geest’ het hoogst aangeschreven. De jonge
Ter Braak voelde zich gerehabiliteerd. Achteraf beseft hij dat zijn voorliefde voor de
geest louter een compensatie was van zijn ‘physieke inferioriteit’. Hij vergelijkt zich
daarin met Reinaert de Vos, wiens ‘geest het belang [is] van zijn met maximum-effect
geëxploiteerd zwak lichaam, niet meer en niet minder’.
Ter Braak verwerpt het onderscheid van de wereld in een hogere (geestelijke)
en lagere (lichamelijke) sfeer en wil beide slechts als eikaars complementen zien.
Hij bespot de pretenties van twee disciplines die zich op de geest baseren: de
theologie en de wetenschap. De voortschrijdende ontwikkeling en specialisering
van de wetenschap brengt hem tot bezorgde uitspraken over de tekenen des tijds.
Hoe lang zal deze ontwikkeling nog nuttig zijn? Wanneer men de gemiddelde leeftijd
van de gemiddelde mens met twee maanden zal hebben verlengd? Of wanneer
...men door de machine het leven zoo onnoodzakelijk heeft gemaakt,
dat het zich bij monde van zijn ‘hoogsten’ representant, den homo sapiens,
ernstig gaat afvragen (want in zulke critieke oogenblikken wordt deze
diersoort ernstig), waarvoor het eigenlijk nog moeite doet zich van den
dood te onderscheiden?
Omdat ‘het weten’ steeds geformuleerd wordt in woorden - door Ter Braak
genoemd: ‘spraakklanken met beteekenis’ - richt zijn poging tot ondergraving van
de geest zich ook.op de taal. Voor hem is de taal het medium waarmee de mens
zich krampachtig probeert te onderscheiden van het dier. Tegen het voor de hand
liggende verwijt dat ook hij
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zich van taal bedient, zelfs om de taal van de troon te stoten, verdedigt hij zich met
het argument dat zijn woorden niet geplaatst moeten worden in een hogere
geestelijke sfeer, maar de bedoeling hebben te ‘voelen als een lichamelijk contact’.
De verering van de menselijke geest werd een algemeen ‘belang’ in de negentiende
eeuw, toen allerlei factoren een ‘zelfverheffing’ van de mens als kroon op de evolutie
nodig maakten: technologisering, filosofisch pessimisme, Marxisme, Darwinisme,
de psychoanalyse, enzovoorts. Dit proces is echter zodanig voortgeschreden dat
de geest voor velen ‘langzamerhand een ziekte [is] geworden, waarin men zich
terugtrekt, als men met het lichaam niet meer toe kan’.
Nu de machine het bewind dreigt over te nemen, wordt het de hoogste tijd voor
een ontmaskering van de geest. Daardoor zal eindelijk weer de mogelijkheid ontstaan
de mens te ervaren als ‘een dier, een collega van alles, wat men “levende wezens”
en zelfs wat men “doode stof” noemt’. Om deze dierlijkheid te onderstrepen heeft
Ter Braak dit hoofdstuk opgedragen aan een vriend: zijn hond in het ouderlijk huis
te Eibergen, die naar de naam Laelaps - ‘Stormwind’, een van de honden van
Actaeon, een jager uit de Griekse mythologie - luistert. De niet-latinist Du Perron
30
las dit overigens als een schrijffout voor ‘Loelaps’.
In het slothoofdstuk geeft Ter Braak aan wat voortaan zijn houding in de
samenleving zal zijn. Wat waardeert hij in zijn medemensen? Hoe stelt hij zich
tegenover hen op? Hij wil zich als intellectueel niet meer boven het ‘volk’ verheven
achten, maar hij wenst evenmin klakkeloos in de massa op te gaan. Ook neemt hij
zich voor dat hij in zijn beoordeling van mensen en dingen de instinctieve, lichamelijke
(‘dierlijke’) nuances het zwaarst zal laten wegen. Een tijdlang dacht hij dat
‘gewoonheid’ het criterium van een nieuwe maatschappelijke hiërarchie moest
worden, maar dat bleek een idee-fixe voorzover daarmee de gewoonheid van de
burgerman wordt bedoeld. Hij definieert de gewoonheid nu anders, namelijk als een
samengaan van twee uitersten: het geniale en het dierlijke. De kwaliteit van
‘meerderheid’ vindt hij uitgedrukt in de aan de zeventiende-eeuwse filosoof Blaise
Pascal ontleende figuur van de honnête homme- letterlijk: een eerbaar mens. Ter
Braak erkent dat deze keuze neerkomt op een partij-kiezen, maar niet dat hij zich
daarmee bij een partij aansluit of er een wil stichten. Hij kiest partij waar hij humor,
vindt, dat wil zeggen waar de geest zichzelf relativeert. De humor is voor hem een
permanent relativerende factor, een ‘spelbreker’; hij bevrijdt het handelen van
bindende geestelijke idealen. De humor maakt het
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handelen mogelijk in een partijloos verband. Voor het bereiken van dit inzicht, merkt
hij niet zonder gevoel voor pathos op, heeft hij alle ‘voortijdige tragiek’ van zijn leven
graag overgehad.
Wanneer Ter Braak zich nu politicus noemt, distantieert hij zich meteen van de
politici die ideologieën en hoofdletter-idealen aanhangen. Een politicus zoals hij
zich die voorstelt, is een hypocriet die van zijn hypocrisie weet, die politiek
‘karakterloos’ is en zijn eigen belangen nastreeft. De drijvende kracht achter deze
karakterloosheid is de humor, een oplossend en vernietigend principe dat dwingt
‘tot een politiek, die geen bindend antwoord mag geven op het “hoe” en “waarom”’.
Sprak Ter Braak zich in de voorgaande hoofdstukken uit voor een principieel
subjectivisme, in de epiloog van de Politicus betuigt hij zijn spijt tijdens het schrijven
van de ‘ik-toon’ verwijderd te zijn geraakt. Want het schrijfproces bracht onwillekeurig
met zich mee dat de open-hartigheid die hij nastreefde, tegen zijn wil werd
verdrongen door ‘abstracte theorie’ en de ‘pedante stijfheid der formule’. Hij verzoent
zich echter met de gedachte dat zijn ideale publiek - dat voor hem per definitie een
publiek van ‘vrienden’ is - hiervoor begrip zal hebben en het persoonlijke in de tekst
zal weten te verstaan. Alleen voor deze vrienden zegt hij zolang aan de drang tot
schrijven tegemoet te zijn gekomen. De vriendschap vormt überhaupt een belangrijk
thema in Politicus. Vriendschap veronderstelt voor Ter Braak het elkaar zonder
woorden aanvoelen - affiniteit. Vriendschap veronderstelt ontzag, erkenning van
meerderheid. Bij vriendschap horen ook kwetsbaarheid en ontvankelijkheid; zij
sluiten dikdoenerij en iemand overbluffen uit. Vriendschap is de vreugde om de
tegenstrijdigheden, in jezelf, in de ander, in elkaar. Vriendschap is steeds een kwestie
van één en één en één en sluit het publieke element uit. ‘Een mens’, zegt Ter Braak,
‘voor wie vriendschap het enige criterium is, heeft afgedaan met de “steun” van
ieder publiek’. Had hij geweten spoedig te zullen sterven, dan had hij zijn boek ook
niet voltooid, maar gekozen voor de
...plantaardige stilte van een dorpstuin en, misschien, voor een gesprek
met mijn vrienden van weinig woorden en veel zwijgen, ver van alle
wetenschap.
Ter Braak werkte tot 21 juni 1933 aan het boek, maar op 7 september van dat
jaar concipieerde hij nog een ‘Voorrede over Stirner’. ‘Toevallig
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kreeg hij namelijk het hem onbekende boek Der Einzige und sein Eigentum (1844)
van Max Stirner in handen. Meteen herkende hij in deze negentiende-eeuwse filosoof
een Verwant’, omdat Stirner destijds had gedaan wat hij nu nastreefde: het
ondermijnen van de autoriteit van het ‘woord’ en de ‘geest’. De ontdekking van
Stirner was voor Ter Braak het verheugende bewijs van zijn stelling dat er ‘pure’
verwantschap kan bestaan tussen twee mensen, zonder dat de één op de ander
een aanwijsbare invloed heeft uitgeoefend. Maar bij alle verwantschap merkte hij
ook een cruciale fout van Stirner op, namelijk diens ‘ondraaglijke’, want abstracte
stijl, de stijl van een herkauwer. Dit verleidde Ter Braak ertoe zijn ideaal op dit punt
uiteen te zetten. Een schrijver moet ernaar streven het ‘levensmateriaal’ te
‘poëtiseeren’, liefst duizendmaal; hij moet de ‘nuance laten gelden’ en getuigen van
‘zijn beweeglijkheid en zin voor de anecdote’; hij moet schrijven ‘om het genot van
den goeden verstaander en het halve woord’. Een schrijver moet de wereld
ontdekken ‘van de dingen uit’ en niet, omgekeerd, voortdurend de dingen ‘verglazen’
met zijn eigen vooropgezette mening.
Op 20 april 1934 ontving Ter Braak het eerste, 288 bladzijden tellende, exemplaar
van Politicus zonder partij van zijn uitgever. Helemaal vanzelfsprekend was het niet
geweest dat Nijgh & van Ditmar het boek zou uitgeven. Everard Bouws was inmiddels
betaald lector bij de firma en had na lezing van de eerste twee hoofdstukken laten
doorschemeren dat het boek zou worden afgewezen. Ter Braak vatte samen: ‘de
31
fa. Nijgh e.v. Ditmar heeft genoeg van ons, omdat wij niets opleveren’. Maar de
firma bleef hem trouw tot het bittere eind. Oplagecijfers zijn niet bekend, wel valt na
enig rekenwerk op te maken dat er tot Ter Braaks dood slechts 506 exemplaren
van de autobiografische essaybundel werden verkocht. Het boek had een zwart
omslag waarover horizontaal twee rode banen liepen. Dit was een ontwerp van
‘UrPost’, achter welke signatuur zonder twijfel een eenmalige samenwerking
schuilgaat van de surrealistische schilder Cor Postma - die Ter Braak kende als
32
oprichter van De Kring en als naaste collega van Pyke Koch - en de grafisch
33
ontwerper Paul Urban, een Duitse emigrant. De belettering van het omslag verraadt
sterk de Duitse typografische leerschool van Urban. Maar het was de uniformachtige
associatie die de kleuren van het ‘infame’ ontwerp opriepen - zwart en rood waren
immers de uiterlijke kenmerken van de NSB -, die zich volgens Du Perron niet met
de inhoud van het boek verdroegen:
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Hoe kwam je ertoe deze Ehrenburg-allure te aanvaarden? Had Zijlstra
niet een andere ‘pakkende’ formule kunnen vinden (zelfs voor lezers van
dezen tijd) dan dit modern-pootige, Duitsche uniform-aspect, waarin
34
zoowat alle rotboeken van deze tijd zich laten kennen?
Ter Braak nam, hoe typisch!, onmiddellijk de schuld op zich:
Je gissing is bijna juist: toen Zijlstra mij dit ontwerp [...] liet zien, vond
ik het contrast van inhoud en uiterlijk (bemiddeld door den dubbelzinnigen
titel) zoo aantrekkelijk, dat ik dadelijk toesloeg. Zoo erg vind ik het
trouwens nog niet, want het is voor de etalage bestemd en het bandje is
grijs met een heel klein opschriftje. Bovendien: de kleuren zijn die van
Mussert! denk even aan de intense teleurstelling van de N.S.B.-kooper!
35
Maar die lui zijn ongetwijfeld veel te stom zelfs om te koopen!
In de titel bevat het boek een toespeling op Thomas Manns Betrachtungen eines
Unpolitischen uit 1918, ofschoon Ter Braak dit boek pas in 1937, bij gelegenheid
36
van zijn bezoek aan de ‘tovenaar’ echt goed las. Wees Thomas Mann nog de
politiek als zodanig af, Ter Braak erkende in 1933 dat er niet aan te ontkomen viel,
al behield hij het principiële wantrouwen dat hij ook reeds terugvond bij zijn grote
leermeester, Friedrich Nietzsche, die zich in zijn autobiografie Ecce Homo (1888)
‘der letzte antipolitische Deutsche’ had genoemd. Men kan deze lijn vervolgens
doortrekken naar het boek Antipolitics van de in 1933 geboren Hongaarse schrijver
37
György Konrád, verschenen vijftig jaar na Ter Braaks Politicus zonder partij.
Konráds woorden: ‘Toch moet dit ons doel zijn: bewust kiezen voor betrouwbare
saaiheid en de middelmatigheid van beproefde democratieën’, zouden heel goed
van Ter Braak kunnen zijn geweest. Ter Braak en Konrád wilden beiden geen politici
worden, maar voelden wel de noodzaak de politiek met haar fouten te confronteren.
Want altijd moeten schrijvers erop bedacht zijn dat zij ‘paal en perk stellen aan de
38
illegale uitbreiding van het politieke terrein. Dat is wat ik noem antipolitiek’.
Wie politiek-maatschappelijke uitspraken wil doen, wordt geacht zich te kunnen
legitimeren. Zo iemand moet een partij achter zich hebben staan en een herkenbare
identiteit bezitten waar hij of zij op kan
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worden aangesproken. Ter Braak had dit alles niet of nauwelijks. Toch probeerde
hij zich met zijn autobiografische geschrift de legitimatie te verschaffen tot uitspraken
in het politieke domein. Deze worden in Politicus zonder partij weliswaar nog
nauwelijks expliciet gedaan, maar zouden spoedig in andere geschriften volgen.
Ter Braak had als student te Amsterdam gedacht en geschreven in de traditie van
een principieel onpolitieke geesteshouding. Ruim tien jaar later, in een tijd van
groeiend totalitarisme en extremisme, was dit niet meer vol te houden. Bovendien
was hij in 1932 dertig jaar oud geworden. Met de wijsheid van deze leeftijd begreep
hij dat een schrijver in feite over niets anders schrijft dan over zichzelf. Hij wilde alle
pretenties loslaten waarmee hij zich tot dusver had staande gehouden en begon
aan een kritisch zelfonderzoek. Zijn streven was zoveel mogelijk aspecten van
zelfverheffing in het traditionele, humanistische mensbeeld door te prikken, om te
beginnen bij zichzelf. Ter Braak meende dat de mens zich valselijk als kroon op de
schepping beschouwt. Hij wilde het oorspronkelijke, ‘dierlijke’ wezen van de mens
herwaarderen ten koste van het ‘geestelijke’. Om het dier in de mens, en in zichzelf,
beter te begrijpen, bracht hij zelfs een middag door voor de apenkooi in de diergaarde
39
van Rotterdam.
Politicus beschrijft een zelfbevrijding; de toon ervan is derhalve in de regel tamelijk
opgewekt en zelfverzekerd. Maar het bevat ook een aantal sceptische en sombere
uitspraken, die voorkomen dat de lezer een eenduidig beeld van het geschrevene
kan krijgen. Het kent verscheidene andere opmerkelijke contradicties. De
merkwaardigste is misschien wel deze: zelden werd het intellect ontmaskerd met
behulp van zoveel intellectuele vaardigheid. Stilistisch stelt het daarom hoge eisen
aan de lezer, die bovendien cultuurhistorisch goed geschoold moet zijn om te
begrijpen waar het over gaat. De essays staan vol met geesteswetenschappelijke
termen - ‘intelligentie’, ‘chaos’, ‘geest’, ‘belang’, enzovoorts -, die in weerwil van Ter
Braaks bedoelingen hun abstracte karakter nooit helemaal verliezen. Het boek is
mede een lofzang op de humor, maar slaagt er zelden in zelf humoristisch te zijn
en blijft gevangen in de verstandelijkheid die het juist probeert te doorbreken. Ter
Braak besefte dit, maar kon er niets aan veranderen:
Aan alle kanten heb ik mezelf de ernst onmogelijk gemaakt, nu zit ik
40
met het feit, dat ik au fond een ernstig mensch ben en geen ‘humorist’.
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Politicus zonder partij lijkt met zijn nadruk op het thema van de zelfbevrijding een
scharnierfunctie in Ter Braaks oeuvre te vervullen. Maar nagenoeg al zijn boeken
tot dat moment werden door dit thema gedomineerd. Ook de autobiografische toon
is niet nieuw; nieuw is wel de sociaal-politieke bewustwording van de intellectueel
met zijn traditionele, elitaire vooronderstellingen in een veranderende samenleving.
Ter Braak schetst in de Politicus zijn voorgeschiedenis als de typische
uitzonderingspositie van een intellectueel in een weinig welwillende gemeenschap.
Deze uitzonderingspositie van mens van de geest brak hem dusdanig op dat hij
met alle macht ‘gewoon’ wilde worden. ‘Gewoon’ werd eén sleutelbegrip bij Ter
Braak aan het begin van de jaren dertig, bijvoorbeeld in Hampton Court. Hij
probeerde tot een complete omkering van traditionele hiërarchieën te komen, waarbij
de geest niet meer als oordelende en morele autoriteit gold, maar nog slechts als
een lichaamsfunctie, ja een ‘onberekenbaarheid van het temperament’. De
waardering van het ‘gewone’ staat bij Ter Braak ook in het teken van zijn ontdekking
van Nietzsche en Multatuli rond zijn dertigste levensjaar. Hun belang was voor hem
onder andere dat ‘zij de allures van het “abnormale” weer in het licht van het
“normale” konden bezien’.
Du Perron had reden om zich te verwonderen over de passage in de Politicus
waar Ter Braak opmerkt dat ‘men het geniale in den bekrompensten dorpsnotaris’
kan aantreffen. Hier is inderdaad sprake van een totale omdraaiing van waarden,
als men er Ter Braaks vroegere opvatting van het genie in zijn opstel ‘Het schone
masker’ uit 1927 (opgenomen in Afscheid van domineesland) mee vergelijkt. Gold
het genie daar nog als de vervolmaking van de oorspronkelijke mens, in de Politicus
is het genie veeleer een terugkeer tot de gewoonheid en het dierlijke en niet de
overwinning daarvan.
Een intellectuele uitzonderingspositie in een dorpse gemeenschap, dat is waar
de zelfanalyse in dit boek historisch mee begint, - om daar tenslotte ook weer mee
te eindigen, al is het niet meer een uitzonderingspositie te midden van boeren en
buitenlui, maar in het verzuilde Nederland van omstreeks 1933. Politicus zonder
partij legt er getuigenis van af hoe de auteur zich heeft proberen te bevrijden van
een ‘teveel’ aan intellectualiteit en de voorrechten die hij, vertegenwoordiger van
de liberale burgerij, daaraan had menen te mogen verbinden.
De door Ter Braak geschetste ontwikkeling is herkenbaar: het bevoorrechte
dokterszoontje dat zijn fysieke inferioriteit tegenover een
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ruwe dorpsjeugd compenseert in een pose van geestelijke en ook sociale
superioriteit. Zoveel heeft de intellectueel van de jaren dertig met dit jonge, bijziende
en ongelukkig in zijn lichaam zittende knaapje gemeen, dat ook hij zijn ‘intellectueele
uitzonderingspositie’ moest definiëren en veiligstellen tegenover bedreigende
ontwikkelingen. Politicus zonder partij bevat derhalve de geloofsartikelen van de
sceptische, ‘vrijzwevende’ intellectueel die geen partij maar alleen zichzelf
vertegenwoordigt en toch in het forum van de maatschappelijke, politieke opinie
serieus genomen wil worden. Want met Thomas Mann wist hij: ‘In onze tijd drukt
het lot van de mens zich uit in politieke termen’, een zin die als motto zou kunnen
41
dienen voor de geschiedenis van de intellectuelen in de jaren dertig. Anderzijds
kan Ter Braaks vereenzelviging met de honnête homme, oorspronkelijk een hoge
42
adellijke figuur uit de zeventiende-eeuwse Franse hoofse cultuur, zeer wel worden
verstaan als een poging zich een voorname allure te geven in een tijdperk van
massificatie en politisering. Politicus zonder partij bevat veel scepsis over de
maatschappelijke situatie anno 1933. Nu de ondergang onvermijdelijk scheen, had
het spreken misschien zelfs geen zin meer. Maar hij dwong zich ertoe. Was de
spanning tussen schrijven en zwijgen als thema reeds in zijn vroege geschriften
aanwezig, nu besefte hij dat hij in de nieuwe omstandigheden zijn engagement zou
moeten tonen, hoe groot ook zijn weerzin was. Politicus zonder partij plooit zich
daarmee in een algemene ontwikkeling in de literatuur van de jaren dertig: een
omslag van artistiek experiment en kunstzinnige reflectie naar maatschappelijke
betrokkenheid en realiteitszin. De tijd van anti-amerikanisme, onpolitieke houding
en neerbuigende kritiek op de democratie was voorbij.
De contemporaine kritiek ontging het niet dat Ter Braaks ontmaskering van het
intellect hoogst intellectueel van karakter was en zijns ondanks maar niet ‘dierlijk’
en humoristisch wilde worden. P.H. Ritter Jr. vergeleek de auteur met Koning Midas,
die al wat hij aanraakte in goud veranderde. Alleen kreeg Midas ezelsoren en Ter
Braak niet: ‘Het is zijn tragedie, dat hij maar geen ezel kan worden’. De linkse krant
Het Volk constateerde dat het ‘wellustig intellectueelentaaltje’ waarin deze ‘biecht’
geschreven is, allerminst voedsel voor arbeiders is. Ook de criticus Dirk Coster
hekelde het ‘intellectueele superioriteitsbewustzijn’ dat in het boek soms ‘tot een
vrijwel totale imbéciliteit’ stijgt. De recensent van De Litteraire Gids gaf Ter Braak
een plaats onder de ontraditionele geesten die ‘het zout der cultuur vormen’, maar
adviseerde hem, om
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werkelijk niveau te bereiken, door de begrenzing van het eigen beperkte wereldje
heen te breken. J.W.F. Werumeus Buning achtte het in De Telegraafweinig
sympathiek dat de schrijver zich zo sterk op zijn eigen persoonlijkheid concentreerde,
en ook al onderkende hij dat hierachter een strijd tegen ontwikkelingen in de moderne
beschaving schuilging, hij betreurde het dat Ter Braak nog niet tot een beginsel was
gekomen ‘uit twijfel aan de waarheid van eenig beginsel’. De katholieke criticus
Anton van Duinkerken begreep de ‘politicus zonder partij’ als een dominee zonder
God: ‘Ter Braak voelt maar niet, dat hij belachelijk is van onbelangrijkheid, en den
indruk wekt van iemand, die met uiterst magere gegevens uiterst dik staat te doen.
Zijn gansche betoog steunt op een paar onnoozelheden en loopt uit op totaal niets’.
Anthonie Donker verweet Ter Braak geen enkele positieve waarde te erkennen: ‘Hij
heeft alleen de manie, niets au sérieux te nemen, zelfs die houding niet. Aan en
door niets gebonden te zijn, van alles los’.
Dezelfde Donker nodigde als redacteur van het Critisch Bulletin de lezers uit
Politicus zonder partij te recenseren, nadat J.C. Bloem en Martinus Nijhoff hun
toezeggingen niet waren nagekomen. In de ingezonden bespreking van de hand
van Thea Poortman, zijn alle toen vigerende (voor)oordelen jegens het boek nog
eens op een rij gezet: ‘Ter Braak mist volstrekt het vermogen om aan een betere
wereld dan de door hem vernielde te bouwen; in zijn zucht om te kwellen is hij
eenzijdig-negatief, en soms ook dwaas-gewichtig’. Toen Ter Braak in zijn eigen
tijdschrift Forum liet weten dat hijzelf de auteur van dit ingezonden stuk was - en
zich daarmee als Thea Poortman bekendmaakte -, leek er een nieuwe Julia-affaire
te ontstaan, vergelijkbaar met de rel rond de gelijknamige bundel van dichterlijke
pastiches waarmee enkele Tachtigers de critici van hun tijd hadden bespot. Zover
kwam het niet. Anthonie Donker hield Thea Poortmans kritiek zeer wel voor
verdedigbaar; hoogstens kreeg Ter Braak hierna in De Telegraaf nog het Verwijt
van ijdelheid. ‘Prachtig’ daarentegen was de kwalificatie die het boek kreeg van de
katholiek Henri Bruning. Bij al zijn bezwaren tegen het anarchistische karakter van
Politicus zonder partij, prees hij de manier waarop Ter Braak zich rekenschap had
gegeven van de waarden en onwaarden van het leven. De meest principiële kritiek
kwam van de linkse politieke denker Jacques de Kadt, die zich in 1932 met de
Onafhankelijk-Socialistische Partij had afgesplitst van de SDAP. De Kadt hield Ter
Braak voor niet zinvol over politiek te kunnen praten omdat de factor ‘maatschap-
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pij’ nooit een rol van enige betekenis in zijn leven .had gespeeld. In het ‘geval’ Ter
Braak zag hij het lot van verscheidene burgerlijke intellectuelen afgetekend: zij willen
de nadelen van hun klasse en het individualisme kwijtraken, maar weigeren afstand
te doen van de voor (oor) delen ervan. H. Marsman, die in 1939 de eerste
belangwekkende monografie over Ter Braak publiceerde, bevestigde echter de
communis opinio van vóór de oorlog en oordeelde dat geen boek van Ter Braak
‘zoo eenzijdig persoonlijk en zoo voorloopig’ is geweest en daarmee ook zo weinig
dichterlijk. Pas na 1945 kreeg Politicus zonder partij de cruciale positie in Ter Braaks
oeuvre die het boek thans nog steeds inneemt - en die het voor de auteur zelf ook
43
had.
De kritiek van Du Perron en Elisabeth de Roos is in het voorafgaande reeds
fragmentarisch aan de orde geweest. Samengevat komt zij erop neer dat Ter Braaks
honnête homme te burgerlijk is, terwijl het boek een afwezigheid van ‘tragiek’ laat
zien. Dat betekent een ernstige terugval sinds Het carnaval der burgers! Du Perron
kon zich niet rekenen tot de vrienden voor wie het boek geschreven was - Bep vond
zelfs dat het boek geschreven was voor vijanden - en begreep volstrekt niet hoe
Ter Braak een dorpsnotaris genialiteit kon toeschrijven. Het boek droeg volgens Du
Perron het karakter van ‘invallen en aphorismen’, zonder dat dit in de vorm goed
tot zijn recht komt. Het onderscheid tussen de twee vrienden blijkt pas goed waar
Du Perron stelt dat hij anders dan zijn vriend nooit zozeer let op de verwantschap,
44
als wel op de verschillen tussen mensen. Dit is een belangrijk punt voor beter
begrip van de verhouding tussen beide vrienden. In haar herinneringen aan Du
Perron heeft Aty Greshoff-Brunt in dit verband een aardige anekdote overgeleverd:
Toen we een keer bij Menno en zijn vrouw Ant logeerden, vertelde hij
ons, pas teruggekeerd van Gistoux, hoe hij als gewoonlijk, 's morgens in
Eddy's slaapkamer had gezeten. Zij waren in een discussie over Nietzsche
gewikkeld, toen Eddy's ontbijt, bestaande uit een bord pap, werd
binnengebracht. Steeds doorpratend pakte Eddy het bord aan en nam
een lepel vol. De pap was blijkbaar niet naar zijn smaak. Hij werd boos
en smeet het bord met inhoud achter zijn bed, tegen de muur.
‘Ik was verbijsterd’, zei Menno, ‘en kon mijn ogen niet afhouden van die
kleverige massa die langzaam naar beneden droop, steeds
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denkend Zou die brij nu al de vloer bereikt hebben?’ Eddy trok zich van
het hele geval niets aan, maar bleef rustig over ons onderwerp doorpraten.
Ik moet zeggen dat ik weinig meer van zijn beweringen in mij heb kunnen
45
opnemen.
Pu Perron had zich door zijn luxueuze Indische afkomst nooit hoeven trainen om
zich aan te passen. Vanuit Indië kende hij de reden van geweld tegenover
ondergeschikten en andersdenkenden, en hij was gewend altijd de stem van zijn
innerlijk te volgen en zich absoluut op te stellen. Ter Braak miste het extraverte van
Du Perron, was ingetoomd en had angst voor felheid. In de pacifistische traditie
binnen Nederland was geweld niet nodig en onfatsoenlijk. Emoties diende men te
controleren en zonodig te verbergen. Het betogen en rechtvaardigen van Ter Braak
is typisch voor zijn burgerlijke klasse, levend in afhankelijkheidsrelaties. De betrokken
moralist die Du Perron was, kon geen begrip opbrengen voor de koele
afstandelijkheid en het calculerende toneelspel van zijn vriend in Rotterdam. Ter
Braak zocht inderdaad altijd naar wat hem verbond met anderen, Du Perron naar
46
wat hem van hen scheidde. Dit laatste maakt Du Perron in de ogen van veel latere
beoordelaars ook de interessantere van beiden, want de ‘authentieke’ tegenover
47
de ‘vlakke’ Ter Braak. Maar deze critici vergeten dat die vlakheid een wezenlijk
onderdeel vormt van het Nederlandse erfgoed. De kritiek van de Du Perrons ging
intussen zover dat zij zelf het gevoel kregen ‘dat we je wel erg ondankbaar en
agressief bejegend hebben’, nota bene op een boek ‘dat nogwel aan ons opgedragen
48
zal zijn!’ Met enige moeite zou Du Perron zich ten slotte dwingen tot een positief
oordeel over de Politicus:
...het is glashelder en geschreven ‘in een stijl voor vrienden’, zooals
M.[enno] het noemt. Hoe gewoner en rustiger je het leest, zonder flauwekul
van hoogserieuze instelling of zoo - precies zooals je zou luisteren naar
49
het intelligente spreken van een goed vriend - hoe beter.
Du Perron jubelde op een gegeven moment zelfs van ‘ongeveer het knapste
essayistische werk van onze generatie’. Maar het ‘ongeveer’ zegt voldoende over
50
hoe weinig nauwkeurig hij in dat oordeel was. Politicus zonder partij is opgedragen
‘Aan E. du Perron en Elisabeth du Per-
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ron-de Roos’. In zijn geschenkexemplaar heeft Ter Braak onder deze gedrukte
opdracht voor hen geschreven:
de vrienden - dit boek in een stijl voor vrienden den Haag, 20 April '34
51
Menno.
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III Corruptie: grond van alle dingen
(1934-1936)
Beschaving is alles aan zichzelf kunnen overlaten. Anneke Brassinga,
Hapschaar
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Hoofdstuk 12
Waaraan men zijn vrienden herkent
Vrijwel onmiddellijk na zijn benoeming aan Het Vaderland had Ter Braak Rotterdam
verlaten en zich een woning in Den Haag aangemeten:
...een werkelijk heerlijk huis [...], eind laan van Meerdervoort, stalen ramen,
uitzicht over water, twee logeerkamers (dit laatste als bijzondere invite!),
ingebouwd bad etc. etc, voor den civielen prijs van ƒ 57,50 pm. Eigenlijk
hetzelfde model huis als op de Beukelsdijk, maar ruimer. Wij namen het
direct; het was het eerste huis, dat wij zagen. Noteer vast het adres:
1
Pomonaplein 20.
De Du Perrons waren op de middag van de verhuizing, 21 december 1933) ‘een
2
beetje gaan helpen’, maar gevreesd moet worden dat zij vooral in de weg hebben
gestaan. De hoekwoning nummer 22 - Ter Braak had zich een nummer vergist 3
aan het Pomonaplein in het hart van de zogenaamde Vruchtenbuurt, waarvan
Menno en Ant ter Braak de eerste verdieping betrokken, was pas enkele jaren oud,
want in 1930 gebouwd in de stijl van de Nieuwe Haagsche School. Zij beschikten
er over een grote woonkamer, die door schuifdeuren met glas-in-loodramen in
tweeën gesplitst kon worden, een grote slaapkamer en twee smalle logeerkamertjes,
met uitzicht over de waterpartij en het kerkje van het Pomonaplein. Zij ontdekten
wel dat het een vrij gehorig huis was; boven woonde een man van wie je kon horen
4
dat hij groot en dik was. Wat Ter Braak in dit huis bovendien zeer zou hinderen
was het geluid van radio's dat van verschillende kanten door de muren drong; nu
eens het ‘gezang van een Avro-dame’, dan weer een Wiener-wals of een
5
kinderuurtje. Ter Braak leed aan een ware radiofobie en was, anders dan de
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meeste van zijn tijdgenoten, niet bereid deze technische innovatie te accepteren.
Het was typisch een keurige middenstandswoning. Aan mensen die hij bij zich thuis
uitnodigde, liet Ter Braak net als in het citaat hierboven altijd weten dat het
Pomonaplein aan het eind van de Laan van Meerdervoort lag - dat was althans toen
het geval, later werd de Laan nog een paar wijken doorgetrokken. Maar wie dan uit
geldgebrek kwam lopen, liep zich de blaren, zoals een emigrant uit Hitler-Duitsland
7
overkwam: ‘wist ik dat de Laan van Meerdervoort zo vreselijk lang was?’
Den Haag was een welgestelde, liberale stad, met bijpassende chic en deftigheid,
waar veel ambtenaren, kantoorpersoneel, gepensioneerden en oud-Indiëgangers
woonden. Maar zij kende ook een vrij strakke, in twee helften gedeelde sociale
topografie: Den Haag telde op het moment van Ter Braaks vestiging rond de
8
tachtigduizend werklozen. In de regeringsstad zou hij tijdens de Thundering Thirties
een goede neus ontwikkelen voor de verschillen tussen arbeiderswijken,
middenstandskwartieren en villabuurten. Hij verbaasde zich erover waarom iedereen
en alles er zo rustig bleef en de arbeiders niet uitstroomden over de villaparken om
daar de boel kort en klein te slaan, of waarom de rijken niet met behulp van ‘hun’
politiemacht ertoe overgingen om de ‘rebelse paupers’ voorgoed te vernietigen.
Ik dwaal door de kwartieren van den middenstand, verdeeld in zichzelf,
jaloersch op de rijken, maar evenzeer wantrouwend jegens de armen,
begeerig naar meer bezit, maar ook koppig vasthoudend aan het dierbare,
9
dat men heeft... en ik weet waarom het niet geschiedt.
Waarom geschiedde het niet? Hij zag deze samenleving als een marionettentheater,
waarin je moet participeren als je niet wilde verkommeren. De nieuwe middenstand,
ontdekte hij op zijn stadse zwerftochten in de tram en op de fiets, was de belichaming
van het ‘groote compromis, bij welks gratie onze cultuur bestaat’. Alle deelnemers
aan deze cultuur hebben belang bij aanpassing, consensus en stabiliteit en zij
verlangen naar het middenstandsmasker dat die aanpassing vorm geeft. De moderne
democratie, begreep hij, zal een democratie van de middenstand zijn. Door in de
trits van Het carnaval der burgers (1930), Het démasqué der schoonheid (1932) en
Politicus zonder partij (1934) respec-
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tievelijk de dichter, de geprivilegieerde kunstenaar en het genie uit ‘het rijk van de
burgerlijke noodzakelijkheden’ te verbannen, had Ter Braak reeds de stappen gezet
om dit noodzakelijke compromis ook voor zichzelf mogelijk te maken. Net als het
gros van de mensen wenste ook Ter Braak zich minstens een middenstandswoning
met zoveel mogelijk comfort en zo weinig mogelijk herrie aan zijn hoofd. Ter Braak
werd in het midden van de jaren dertig tot een specimen van de moderne burger,
waarmee hij echter allerminst gezichtsloos werd. Want het burgerlijke masker maakt
een persoon weliswaar anoniem, degradeert hem tot niemand, maar achter datzelfde
masker viert hij het feest van de subtiele verschillen en is hij iemand. Daarom is het
10
burgerlijke huis voor Ter Braak ook in figuurlijke zin nooit een gevangenis geweest.
Het hechten aan de principes van de democratie hield bij Ter Braak rechtstreeks
verband met zijn waarneming van steeds fascistischer tendensen in Nederland. In
een brief uit februari 1934 waarschuwde hij de in Spanje verblijvende Marsman:
Bloem draagt openlijk de oranjecocarde en balkt Prins Hendrik het
Wilhelmus toe (eigen opname!). Mussert heeft over de 20000 leden. Ik
ben momenteel van top tot teen anti fascist gedwongen politicus met partij
[...]. Geschillen over poëzie e.d. zijn bij mij in het niet verzonken; ik toets
11
mijn vrienden op hun houding tegenover de leider-vereering.
Deze laatste zin plaatste hij in iets andere bewoordingen ook als opening in een
stuk getiteld ‘Renaissance van het fatsoen’ voor het nummer van Forum van dezelfde
maand:
Aan hun houding tegenover het fascisme pleeg ik tegenwoordig mijn
vrienden te herkennen. Geven zij ook maar een millimeter toe aan de
vereering van bazaarhelden, dan geef ik hen als vrienden op; het blijkt,
dat de cultuur-schil, die hen vroeger maskeerde, niets anders dan een
onnoozel vernisprocédé is geweest. Want hier juist spreekt het instinctieve
12
rangordebesef zeer duidelijke taal; hier vergist men zich niet ongestraft.
Zo'n geval van herkenning der vrienden deed zich voor na het overlijden van
Stefan George op 4 december 1933. De reeds genoemde J.C.
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Bloem had zijn herdenking van deze Duitse dichter in Den Gulden Winckel gebruikt
of misbruikt om het Derde Rijk te prijzen als een ‘bewonderenswaardige schepping’
van Hitler. De Nederlanders die dit niet zagen verketterde hij als ‘geestelijke
achterbuurtbewoners’. Voor Georges besluit - in het jaar van zijn dood - om geen
gehoor te geven aan de ‘meest vereerende’ uitnodiging van de Duitse regering om
lid te worden van de Pruisische dichteracademie, had Bloem echter alle begrip.
Want, legde hij uit, hoe onvoorwaardelijk de verering van een dichter voor een
‘onovertrefbaar volksleider’ ook moge zijn: ‘Ook dan blijft het feit bestaan, dat het
14
rijk van den dichter “niet van deze wereld is”’.
Ter Braak liet onmiddellijk van zich horen in Het Vaderland. Hij zette zijn vriend
Bloem neer als een ‘politieke balletfiguur’. Jarenlang had hij moeite gedaan Bloem
te begrijpen, bijvoorbeeld toen deze indertijd de socialistische dichter Herman
Heijermans attaqueerde als vertegenwoordiger van een ten ondergang gedoemde
democratie. Maar dat was bijna een decennium geleden. De ‘bereidwilligheid’ van
Bloem om Hitler het hof te maken deed thans echter pijnlijk aan.
Nu ik hem aan de voeten der nieuwe demagogie zie liggen, begrijp ik er
niets meer van. Ik begrijp alleen dit: dat de dwaze vereering van den
dichter als een wezen ‘niet van deze wereld’ gemakkelijk omslaat in een
15
even dwaze vereering van andere verheven allures.
In een eigen artikel had Ter Braak de priesterlijke George herdacht als ‘een
menschentype, waarvoor in onzen tijd nauwelijks meer plaats schijnt te zijn’ - hij
gebruikte in dit verband de goed Nederlandse term ‘kouwe drukte’.
Met Stefan George verdwijnt een groote illusie uit onze cultuur: n.l. de
illusie, dat aristocratie en afzondering synoniemen zijn. Tot het einde toe
heeft George die illusie streng en waardig volgehouden. Reeds zijn wij
gedwongen haar te laten varen, omdat de wereld ons die luxe niet meer
gunt; reeds zien wij te duidelijk de onhoudbare positie van den dichter,
die zich op privileges beroept; maar daarom boeit ons de illusie zelf niet
16
minder.
Stefan George had zich soeverein teruggetrokken uit Nazi-Duitsland toen hij zijn
dood voelde naderen en hij een huldiging van de macht-
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hebbers voorzag - hij stierfin de buurt van het Zwitserse Locarno. Talloze andere
Duitse schrijvers moesten echter hun vaderland onder dreiging van opsluiting en
geweld halsoverkop verlaten. Zo ook de Duitse schrijver Heinz Liepmann die mogelijk na een vlucht uit het concentratiekamp, waar één van zijn nieren zou zijn
17
stukgeslagen - in februari 1934 te Amsterdam opdook om met De Arbeiderspers
te onderhandelen over de vertaling van zijn Das Vaterland. Ein Tatsachen-Roman
18
aus dem heutigen Deutschland. Het boek beschrijft de wederwaardigheden van
de bemanning van een vissersschip dat na drie maanden terugkeert. De elf zeelui
zijn door hun verblijf op zee onwetend van de machtsovername door Hitler en worden
nu geconfronteerd met de gevolgen daarvan. Terwijl Das Vaterland was opgedragen
aan de gemartelde en vermoorde joden in Duitsland, en het een uiterst kritisch beeld
gaf van het ‘huidige Duitsland’, werd Liepmann op 12 februari in de Nederlandse
hoofdstad gearresteerd op grond van een schijnbaar bijkomstig motief in zijn boek.
Een stoker en een matroos voeren daarin aan wal een gesprek over het Duitse
staatshoofd Hindenburg, die volgens een van beiden niet de held is voor wie hij
wordt aangezien. Waarom dan niet? vraagt de ander:
Want Hindenburg is de man die Hitler, toen de nationaal-socialisten reeds
twee miljoen stemmen hadden verloren, op 30 januari 1933 tot kanselier
heeft benoemd. En wel nadat een onderzoekscommissie van de Rijksdag
tot de conclusie kwam dat Hindenburgs landgoed Neudeck gelden heeft
ontvangen in het kader van de Oosthulp.
19
Toen werd Hitler Rijkskanselier, en de onderzoekscommissie verdween.
Ter Braak citeerde het fragment in extenso uit het Duitse origineel in Het Vaderland
van de volgende dag en spatieerde de gewraakte passage (hier cursief). Hij noemde
Liepmanns arrestatie ‘uiterst bedenkelijk’. Moreel vanwege ‘de aantasting van het
asylrecht voor de vrije meening, waarop ons land sedert eeuwen, en terecht, zoo
trotsch is geweest’. Formeel omdat de auteur niets anders had gedaan ‘dan de
discussie van twee romanfiguren weergeven. Ter Braak was van oordeel dat onze
reputatie op het gebied van vrijheid en bovenal vrijheid van gedachte, door dergelijke
20
voorvallen zeer ernstig wordt geschaad’. Op 15 februari zette hij
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de pen op papier voor een artikel ‘Das unbewusste Europa’, openend met de zin:
‘Het aantal teekenen, die ons doen walgen, neemt met den dag toe’. Onder die
tekenen noemde hij de zaak-Liepmann. Hij vroeg zich af waarom het in Nederland
verboden was de heer Hindenburg te complimenteren, als dat met cijfers kon worden
uitgemaakt, met zijn ‘uitstekende kijk op geldzaken’.
Dat met name zou ik gaarne willen weten. En ook zou ik willen weten, of
het waar is, dat bijna alle groote bladen in Nederland over het geval
Liepmann hebben gezwegen, omdat Liepmann als communist bekend
staat, hoewel het geval Liepmann met communisme niet meer van doen
heeft dan de Wïenerwals, die mijn buurman zoo juist op de radio ten beste
geeft.
In een brief aan Du Perron noemde hij het feit dat Liepmann jood was als een reden
dat de kranten zwegen ‘als moffen’; het verzwijgen zou dus, om het zo uit te drukken,
een antisemitische ondertoon hebben. De Wienerwals werd een wals van de dood.
Onder alle walgelijke voorvallen van de laatste tijd had hij slechts één episode
gevonden met iets heroïeks: de nederlaag van de sociaal-democraten in Oostenrijk
tegen de troepen van de, door Dollfuss geleide, rechtse regering. Ter Braak sprak
zijn ‘diepste respect’ uit voor de socialisten van Wenen die bereid waren hun stad
en hun leven te offeren voor hun idealen. Hij bewonderde de rebellenaanvoerder
die, op het moment dat hem als eerste de strop om de hals werd gedaan, geestelijke
bijstand weigerde: ‘omdat hij “als socialist geleefd heeft en als socialist wil sterven”’.
Ter Braak herkende hierin de heroïek van een nuchtere dood en hij zou zich de
uitspraak van de Weense rebellenleider blijven herinneren totdat het uur van zijn
eigen dood had geslagen. Zelden stonk de politiek zo als in februari 1934, meende
hij, maar zij zou nog veel erger gaan stinken, erger dan Ter Braak verdragen kon.
De agitatie om Liepmann los te krijgen kostte hem veel tijd. In Amsterdam
arrangeerde hij een ontmoeting met Klaus Mann, met wie hij ook brainstormde over
een speciaal Holland-nummer van diens emigranten-tijdschrift Die Sammlung.
‘Klaus Mann was erg aardig’, seinde hij naar Du Perron in Parijs: ‘Werkelijk een
22
heldere, mij dunkt betrouwbare man’. Ter Braak hoopte zijn mening over de
zaak-Liepmann ook in Die Sammlung openbaar te
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maken, maar daar kwam niets van terecht. Ook zijn aandrang diezelfde dag bij de
uitgever van Die Sammlung, Querido Verlag, geleid door Klaus Manns vriend Fritz
Landshoff, om tot een uitgave van Politiker ohne Partei te komen, bleef zonder
resultaat. Achteraf blijkt dit typisch voor het streven van Landshoff om zijn literaire
24
bedrijf- inclusief Die Sammlung-vrij van politieke tendensen te houden.
Ter Braak liet zich niet kisten. Op 21 februari werd de ziekelijk ogende Liepmann
veroordeeld tot één maand gevangenisstraf met aftrek van voorarrest; op 18 maart
werd hij op last van de minister van justitie de Belgische grens overgezet, richting
Parijs. Het gekke van het geval is de ambivalentie van de Nederlandse overheid,
die Liepmann weliswaar bestrafte wegens ‘belediging van een bevriend staatshoofd’,
maar hem ook weer niet uitleverde aan de nazi's. Enkele dagen later overkwam dit
wel vier Duitse politieke vluchtelingen, deelnemers aan een revolutionairsocialistisch
jeugdcongres; zij werden door de Larense burgemeester in handen van de Duitse
25
autoriteiten gespeeld. Onder de congresgangers bevond zich ook Willy Brandt,
die er echter in slaagde ongehinderd de Belgische grens te bereiken. In Engeland
26
en Denemarken klonken protesten tegen deze ‘krenking van het asielrecht’. Deze
gebeurtenissen karakteriseren zoals wel is opgemerkt de Nederlandse variant van
de ‘appeasement-politiek’, met die typische dubbelheid van enerzijds een strikte
neutraliteit handhaven en anderzijds toegeeflijkheid betrachten jegens de economisch
en militair machtige oosterbuur, die intussen druk doende was zijn spionnen over
27
Holland te verspreiden. Ter Braak erkende het belang van binnenlandse pressie
op het regeringsbeleid:
Het is zaak, dat wij ons momenteel absoluut met de emigranten
identificeeren, want dan kan men hen niet zoo gemakkelijk treffen zonder
28
ons te treffen; en aan ons zit weer veel meer vast voor de regeering.
Maar hij had van de hoofdredactie van zijn krant een ‘wenk’ gekregen de zaak
verder te laten rusten, al vond hij in De Groene Amsterdammer nog ruimte zich in
29
een ingezonden brief uit te spreken tegen de ‘geesteloosheid der justitie’. Toen
Liepmann middels een petitie een poging deed vanuit Parijs weer terug te keren
naar Nederland, vond Du Perron dit gebaar echter ‘Joodsch kruiperig en tegelijk
30
blufferig gesteld’; Ter Braak snapte niet wat de Duitser nog naar Nederland lokte.
In Parijs
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kwam het onderwijl tot een ontmoeting tussen Klaus Mann en Du Perron, die de
emigrant aanvankelijk als ‘niet ongeschikt, inderdaad, een beetje “vlotte jonkman”’
inschatte, maar bij nader inzien een heftige afkeer ontwikkelde vooral vanwege
diens homoseksualiteit. Enig begrip voor afwijkende seksuele attitudes hebben Ter
31
Braak en Du Perron nooit tentoongespreid. Het loont Du Perrons reacties op Klaus
Mann op een rijtje te zetten. Eerst plaatste hij hem in het milieu van Jean Cocteau;
vervolgens signaleerde hij dat Mann ‘niet onmogelijk ietwat pederastisch, althans
“bi-sexueel” aangelegd ook’ was, om hem ten slotte ‘toch wel heel erg een gelikt
32
klootje te vinden’. Toen de Forum-twins eenmaal zekerheid hadden over Klaus
Manns seksuele identiteit, mocht hij van hen verder door het leven gaan als Kläuseli
33
en lulletje Klaus. Dat de Duitse schrijver meestal flink gedrogeerd was bij hun
ontmoetingen, zoals zijn dagboeken uitwijzen, ontging hun echter volkomen. Maar
ook Klaus Mann kende zijn stereotiepe reacties. Toen hij op 4 juni 1934 met zijn
zuster Erika bij de Ter Braaks aan het Pomonaplein de maaltijd gebruikte - na eerst
een kijkje te hebben genomen in Scheve - ningen (‘grote nep’) - noteerde hij over
Ter Braak dat deze weer ‘echt intelligent en geanimeerd’ was, maar over Ant ter
34
Braak heet het: ‘zij üsisr, zelf en goed gekookt’, waarmee de traditionele rolverdeling
weer bevestigd was. Het woordje üsis maakte deel uit van de geheimtaal van de
35
kinderen Mann en betekende zoveel als naïef-sympathiek-drollig.
Het was bij dit etentje van ossenhaas en bloemkool dat Klaus Mann zich de
opmerking permitteerde dat hij Nietzsches Fröhliche Wissenschaft weliswaar met
genoegen en profijt gelezen had, maar ‘übrigens ist es vor allem das rein Sprachliche,
was mich fesselt’. Daar kon Ter Braak niet bij! Duidelijker kon een intellectueel niet
zeggen, merkte Ter Braak enkele jaren later in Van oude en nieuwe Christenen op,
zonder overigens Klaus Mann met naam en toenaam te noemen - ‘een duitsche
emigrant (eminent intellectueel, maar gedrenkt in het “oude”)’ -, dat hij zich niet
wenste in te laten met een probleem dat geen literair probleem is: ‘de schoone of
wijze taal belet hem het denken over de dingen, die zich door middel van die taal
36
manifesteeren’.
Klaus Mann op zijn beurt zou zich nog jaren later verbazen over Ter Braaks
houding jegens Nietzsche. Na het lezen van enkele aforismen uit Der Wille zur
Macht vond hij deze ‘fulminante’ kritiek op het christendom weliswaar ‘meeslepend’,
maar ook: ‘hoe gevaarlijk!’ Men moet leren lezen en denken en zich niet in de war
laten brengen, want:
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Niets is pijnlijker dan een naïef Nietzsche-enthousiasme, dat ‘letterlijk
37
neemt’. (Menno ter Braak!!)
In het zogenaamde ‘Holland-nummer’ van Die Sammlung- dat door Klaus Mann
38
en Fritz Landshoff was bedoeld als een huldeblijk aan de Hollandse gastvrijheid publiceerde Ter Braak een artikel over ‘“Geist” und “Freiheit”’. Hij maakte daarmee
een op het eerste gezicht onbegrijpelijke manoeuvre, want het was een poging om
de retoriek van die begrippen bij de emigranten te vergelijken met die van Hitler en
39
Rosenberg. Voor diezelfde emigranten kwam het daarom als een slag in het gezicht.
Maar het was niet Ter Braaks eerste kritische confrontatie met de Duitse
40
emigranten. In een bespreking van het eerste nummer van Die Sammlung van
september 1933 had hij reeds zijn teleurstelling uitgesproken over het al te
esthetische karakter van de meeste bijdragen en hij vroeg zich onwillekeurig af ‘of
41
iemand wel litteratuur mag maken in margine van een revolutie’. Hij miste
straatrumoer, hij miste essayistische polemiek tegen Hitler. In het bijzonder haalde
hij uit naar een opstel van de joodse schrijver Jakob Wassermann, Meine Landschaft,
42
äussere und innere. Hem trof daarin een zonderlinge inconsequentie. Terwijl
Wassermann zich afzette tegen de bloedmythologie van het nationaal-socialisme,
begaf hij zich op gevaarlijk terrein door een nieuwe mythologie van het landschap
voor te dragen.
Het is duidelijk, dat een Jood, die zich met zijn woonplaats verbonden
voelt (meer misschien, dan met zijn ras), gemakkelijk tot zulk een
mythologie komt; maar zij is daarom niet minder fantastisch en au fond
even goed een preek voor de eigen gemeente als de rassenreligie.
Met een verwijzing naar de bekendste roman van Wassermann eindigde hij met de
stelling:
Alleen aan een volk, dat Christian Wahnschaffe als een meesterstuk van
mensenkennis verslond, konden de ras-leugens van Mein Kampf zoo
snel en grondig worden ingegoten; Wassermann's holle platonisme droeg
er het zijne toe bij, dat volk rijp te maken voor den grootsten geestelijken
zwendel, dien men sedert menschenheugenis aan een massa heeft
kunnen opdringen.
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Het stuk was zo fel, zo niet rabiaat, van toonzetting, dat zelfs Du Perron ervan
schrok:
Ik ben het natuurlijk met je over Wassermann eens, maar vind je werkelijk
dat dit het moment is om tegen die menschen te schrijven? Dat begrijp
ik nu niet. Ik vind het verdomd sympathiek dat al deze uitgestootenen bij
ons en elders uitgegeven worden, ik zou daarover alleen maar met lof
kunnen schrijven zonder te letten op de kwaliteit van hun literatuur.
Ter Braak rechtvaardigde zich met het argument: ‘waarom zou ik de zaak ook nu
43
niet zuiver trachten te stellen?’ Hij hield vast aan zijn standpunt. Toen de uitgeputte
44
Wassermann kort na een bezoek aan Nederland op 1 januari 1934 in Oostenrijk
aan een hartverlamming stierf, wees Ter Braak wederom op de irrationele elementen
in zijn wereldbeeld - en maakte hij een wel zeer hachelijke koppeling tussen het
joodse denken en het nazisme:
Hoe het ook zij: de typisch-dualistische levensbeschouwing van den
Jood raakt op veel meer punten de nationaal-socialistische romantiek,
45
dan men wel veronderstelt.
En hij kwam nog een derde keer terug op dit punt, dat hij als een absolute eye
opener moet hebben ervaren, namelijk in zijn genoemde artikel voor het
Holland-nummer van Die Sammlung (april 1934). Ook daarin plaatste hij
46
Wassermanns Christian Wahnschaffe op één lijn met Hitlers Mein Kampf. Redacteur
Klaus Mann was echter zo ontzet over deze ‘omineuze’ passage, dat hij haar niet
47
opnam in zijn tijdschrift. Het artikel was zonder dat duidelijk genoeg. Ter Braak liet
zien dat de door emigranten gebazuinde leuzen van ‘geest’ en ‘vrijheid’, als de
hoeders waarvan zij zich opwierpen, evenzeer troetelwoorden waren van de
nationaal-socialisten. Het zijn goocheltermen, je kunt er alle kanten mee op. Op
basis van het vrijheidsideaal kan je zelfs mensen van alle vrijheid beroven, zie
Duitsland. Het verschil tussen Duitsland en Nederland is hoogstens ‘een
graadverschil in tolerantie’. De reden waarom het Nederlandse volk nog (nog!) zo
gastvrij tegenover de Duitse emigranten stond, lag niet in een groter vrijheidsbesef,
doch hoogstens in een gevoel van sympathie en afkeer van de harde Duitse
discipline. Om zijn eigen

Léon Hanssen, Sterven als een polemist: Menno ter Braak 1930-1940

243
essentie van vrijheid te verduidelijken, ontwikkelde Ter Braak - liefhebber van
paradoxen als hij was - de paradox van de ‘vogelvrije vrijheid’:
Onze vrijheid is, zonder recht op het martelaarschap der emigratie,
altijd in de emigratie, omdat zij, in alle landen, van haar vogelvrijheid moet
leven.
48

Dat is opmerkelijk. Als de term van de ‘innere Emigration’ niet al in 1933 door
Frank Thiefß was gemunt, als aanduiding voor de schrijvers die tijdens de
nationaal-socialistische heerschappij als de ‘stillen in den lande’ in Duitsland bleven
en van binnenuit literair verzet boden, dan had Ter Braak haar kunnen uitvinden.
Al bedoelde Ter Braak haar in ruimere zin: allen die in de moderne wereld werkelijk
nog in vrijheid geloven, zijn tot vogelvrijheid gedoemd en verkeren daarom in een
staat van permanente ballingschap, zelfs waar zij thuis zijn. Over deze kijk op de
zaken was redacteur Klaus Mann zeer te spreken. In wat hij verder beoordeelde
49
als ‘ons domme Hollandnummer’ vond hij Ter Braaks opstel ‘zelfs heel geestrijk
en lezenswaardig’, en oordeelde hij over de auteur: ‘das ist einer, der ziemlich
Bescheid weiß’. Thomas Mann vond zelfs de gehele Holland-special ‘helemaal niet
50
oninteressant’: ‘Den Aufsatz von ter Braak fand ich sogar sehr schneidig und gut’.
Maar Ter Braak zou zo schneidig (‘scherp’) worden, dat zelfs Klaus en Thomas
Mann ervan terugschrokken.
51
Het overheidsoptreden tegen het zogenaamde Jordaan-oproer begin juli 1934,
ontstaan door de verlaging van de steunuitkering, dat zeven doden en honderden
gewonden tot gevolg had, bevestigde Ter Braaks stelling over de grenzen van de
Nederlandse vrijheidszin. Terwijl links de moed van de Jordaanvrouwen prees en
de burgerlijken de koenheid van de brigadiers, zag Ter Braak alleen maar hoe hier
de wederzijds moedigen elkaar bestreden - ‘en wij kunnen niet veel anders doen
dan afwachten’. De stemming in Nederland peilde hij als volgt: ‘Colijn moet den
gouden standaard handhaven, zegt men, daarom de werkeloozensteun verlagen
en vervolgens het “grauw” klein krijgen’. Ter Braak voelde afkeer van het ‘bête’
geschrijf in de burgerlijke pers over ‘gepeupel’, ‘janhagel’ en ‘relletjesmakers’; ‘kortom
walging van de bourgeoisie, die het moraalmasker voorhangt om een machtsquaestie
te camoufleeren’. Maar aan de andere kant ervoer hij de absolute onmoge-
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lijkheid zich te identificeren met datzelfde ‘gepeupel’, en hij bracht dit onder één
noemer als: ‘de fatale realiteit, dat ik tot een klasse behoor, ook al doorzie ik haar
52
hypocrisie’.
Du Perron raadde de Ter Braaks aan zich te bewapenen met ‘zooniet een revolver,
dan een stevige gummistok of zoo’, voor het geval hij onverwacht bezoek mocht
krijgen van de een of andere ‘tellurist’ - bruinzwarte rakker. Zelfs literatoren in
Nederland kregen de neiging om conflicten met de hand uit te vechten. Zo beloofde
A. den Doolaard per brief Du Perron een pak slaag, franco thuis te bezorgen, als
hij zijn diatriben tegen Dirk Coster niet staakte. Later vergoelijkte Den Doolaard dit
dreigement met de opmerking dat de dreiging met een paar klappen of een pak
slaag in de tijd tussen de twee wereldoorlogen lang niet zo hard overkwam als ‘in
de tamme sfeer van tegenwoordig’. Maar ook Du Perron speelde met de gedachte
53
in Nederland een Forum-knokploeg op de been te brengen. Hij kende de
rinkshandige Ter Braak in sommige opzichten wel erg slecht: met een boksring of
een pistool in de hand zou deze zelf het grootste gevaar hebben gelopen.
In augustus 1934 namen de Ter Braaks in het gezelschap van broer Wim en
(schoon)vader J.L. Faber een weekje vakantie in het Zwitserse plaatsje Hilterfingen
aan het Thunermeer. Toen ze zich bij de receptie van hotel Bellevue au Lac
aanmeldden, werd hij door de hotelier verwelkomd met woorden die gevleugeld
zouden worden: ‘Herr Ter Braak, Sie sind mir vom Pullman Club empfohlen worden!’
Hij hoefde niet vooraf te betalen, omdat hij met de meest luxueuze trein aangekomen
was. De gebruikelijke diarree onderweg was in één klap vergeten. Hilterfingen bleek
echter niet te kunnen tippen aan Sils-Maria: ‘Na Sils-Maria zijn, denk ik, de
Zwitsersche schoonheden altijd per se minder’. Het landschap en de mensen; het
was er allemaal erg provinciaal - maar ook minder prijzig. Terwijl Holland baadde
in hittegolven, deden de Ter Braaks niet anders dan naar de hemel kijken of het
eindelijk op zou klaren. In enkele dagen tijd wist hij zich identiek met de typische
hotelgast, ‘die tot razernij gebracht door lage, suffe wolken om de hem toegezegde
sneeuwtoppen zijn toevlucht neemt tot de onzinnigste meteorologische
redeneeringen’. Ook stoorde hij zich aan de hotelgasten, zoals twee Engelse
jongelingen die niets anders deden dan zonnebaden, dansen, biljartspelen, tien
minuten lezen, schertsen met de dochter van de hotelier, zonnebaden en van voren
54
af aan. Wel schreef hij in Hilterfingen een aardig artikel over de ‘vreedzame
kolonisatie’ door
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Hollanders van het Berner Oberland. Het verscheen korte tijd later in Het Vaderland
en werd als openingsstuk opgenomen in een postume bundel Ter Braak-essays
56
met de - weinig gelukkige - titel Reinaert op reis. Hij bekende zich hierin als een
dilettant van het avontuur, met een grote ‘gehechtheid aan geciviliseerde hotels’.
Omdat hij geen ‘tragische wanhoop’ voelde bij het gewaarworden van landgenoten
in het buitenland, had hij zijn reisbestemming in die hoek van Zwitserland uitgezocht
waar de ‘stille Hollanders’ heentrekken: het Berner Oberland. Want Nederland en
Zwitserland hebben veel dingen gemeenschappelijk:
Zij die beweren, dat Nederland en Zwitserland door een zilveren lint,
n.1. den Rijn, worden verbonden in een soort vriendschap, hebben groot
gelijk.
Beide landen kennen ‘een gemeenschappelijke trots op vroeg bevochten
onafhankelijkheid’, zoals ze ook de keerzijde van de medaille delen: ‘de met
hartstocht hooggehouden gouden standaard’. Als enige regeringsleider in Europa
hield Colijn tot in 1936 vast aan de Gouden Standaard, de ‘gave gulden’, zelfs toen
Frankrijk en Zwitserland die al opgegeven hadden. Vanuit zijn mooie kamer met
balkon boven het meer genoot hij van de ‘wijde stilte’ en ‘verrukkelijke ruimte’ en
keurde hij als een milieubehartiger de kwaliteit van het water:
Het meer is groen en helder; alleen de raderbooten laten er wat
stinkende petroleumkringen achter. Verder is het water ongerept en uiterst
geschikt om in te zwemmen.
In 1937 zou Ter Braak nog een derde keer als vreedzame kolonist terugkeren
voor een zomerverblijf in Zwitserland, dat daarmee onmiskenbaar zijn favoriete
vakantiebestemming was. Deze voorliefde voor het Alpenland gold overigens voor
de meeste Nederlanders die destijds over een goed gevulde portemonnee
beschikten.
Maar Ter Braak onderscheidde zich van de meesten van deze bemiddelden wel
door zich te ontfermen over joodse vluchtelingen. Het volgende geval is daarvoor
illustratief. Op 4 oktober 1934 informeerde hij Du Perron vanuit Den Haag over een
nieuwe huisgenoot:
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Wij hebben sedert vandaag een heer Samuel Lewin in huis, een
Poolsch-Joodsch auteur, die hier zonder een cent rondliep; hij zou nu
naar Polen vertrekken (waar hij ook niets heeft), maar zijn vrouw moest
plotseling geopereerd worden, en naar het ziekenhuis. Hij heeft zich nu
hier ingekwartierd op mijn verzoek; het lijkt een bijzonder geschikte,
bescheiden en zelfs intelligente man. Zelfs niet voorzien van het
emigrantencomplex (hij is door de Hitlerei uit Berlijn verwijderd, waar hij
57
al jaren woonde).
Lewin had van 1920 tot 1933 in Berlijn verkeerd in de kringen van de
58
anarchistisch-expressionistische dichter en toneelschrijver Erich Mühsam, die op
11 juli 1934 aan zijn einde kwam door ophanging in het concentratiekamp
Oranienburg. Lewin publiceerde verscheidene literaire werken - die hij in het Jiddisch
59
schreef-, onder andere een enkele malen heruitgegeven Chassidische Legende.
Voor Ter Braak ontpopte de grijswitte Lewin, twaalf jaar ouder dan hij, zich steeds
meer tot ‘een werkelijke ontdekking’:
Zonder eenige acteursinstincten (iemand, die waarschijnlijk veel beter
praat dan schrijft. Tot dat type lijkt hij mij te behooren); een ‘honnête
homme’, en misschien wel een Jiddische calender. In ieder geval een
prima huisgenoot en zeer intelligent in het gesprek. Hij zou ook jullie zeker
heel goed bevallen. Wat zijn moed betreft: hij is zeker bijzonder
karaktervast, en is ook al eens ter dood veroordeeld geweest in (tsaren)
Rusland, begenadigd en daarom naar het front gezonden in 1915, bij het
transport uit een pleeraampje gesprongen en aldus aan de Russen en
den oorlog ontsnapt. Maar met al zijn avonturen is hij allerminst een
60
avonturier.
Calender, honnête homme, intelligent. Ter Braak grossierde in hiërarchische
aanduidingen. Om hier nog een beetje wijs uit te worden is het goed een door Ter
61
Braak ontworpen en in een zakagendaatje neergelegd schema te reproduceren:
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CALENDER HIËRARCHIE

Blauw bloed / Calenders (‘adel’)
Vuurrood bloed / Honnête homme (de ‘intellectueelen’)
Rood bloed / Humoristen (de ‘fatsoenlijken’)
Rose bloed / On-humoristen (de ‘massa’)
Het lijdt geen twijfel: Lewin had blauw bloed. In het totaal logeerde de ‘discrete’
Pool vijf weken op het Pomonaplein, de laatste week in het gezelschap van zijn
echtgenote. Ter Braak was hem hoe langer hoe meer gaan appreciëren en maakte
zich ernstig zorgen over wat er van hem en zijn jonge vrouw moest worden ‘in deze
afzichtelijke diaspora’. Hij deed zijn best een manuscript van Lewin door Em. Querido
uit te laten geven, maar kreeg ongeveer als reactie dat de roman ‘niet gelikt genoeg’
was geschreven.
Ja, deze heer Querido is een uitgeslapen zakenman en steunt de
emigranten alleen, wanneer zij zoo blijven schrijven, als zij in het ‘Berliner
62
Tageblatt’ van weleer schreven!
De eerlijkheid gebiedt te zeggen dat Ter Braak zelf ook weinig enthousiast was over
deze roman, die in 1936 met een voorwoord van Franz Werfel in het Duits zou
63
verschijnen. Hij probeerde de levende Lewin in het boek terug te vinden, maar dat
64
lukte niet; de Pool bleef op papier achter bij zijn gesprekstoon. Ant ter Braak, die
naar eigen zeggen Duits sprak ‘als een smid’, oefende haar taalvaardigheid met de
vertaling van Lewins Chassidische legende. Het werk werd door Nijgh & van Ditmar
geaccepteerd voor publicatie, maar omdat tekenaar Jo Spier niet afkwam met de
beloofde illustraties, bleef de legende, zeer tot Ter Braaks spijt, bij de uitgeverij in
een la liggen. Voor Lewin was dit praktisch catastrofaal, want nadat hij en zijn vrouw
in 1935 enige tijd in Warschau hadden verbleven, hoopte hij met het honorarium
van de Nederlandse uitgave via Wenen de overtocht naar Amerika te kunnen betalen.
65
Zelfs een voorschot zat er niet in. Daarvoor was een bestseller nodig! In Wenen
aangekomen, was het Lewin alsof hij de uiterste grens van zijn noodlot had bereikt.
Hij voelde de hele tragedie van het joodse volk in zich belichaamd, en zelfs de joden
leken nu niets meer van hem te willen weten:
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Auf diese Weise habe ich doppelt und dreifach zu leiden: weil ich die
europäische Kunstform angenommen habe, bin ich meinem Volke fremd
geworden, und weil ich in diese Form den Inhalt meines Volkes hineingoss,
bin ich für Europa ein Fremder. Ein Ereignis, das mit dem Juden aus
Bethlehem in Palästina begann und schon 1935 Jahre dauert und sich
mikrokosmisch in Samuel Lewin aus Konska-Wola in Polen widerspiegelt.
Ich hoffte, dass vielleicht Holland das Land sein würde, in dem ich, ein
aus Deutschland Verjagter, mich aus dem Hexenbann retten würde. Ist
es doch einer Anzahl spanischer Juden im 16. Jahrhundert und jenem
einem Grossen im 17. Jahrhundert, der aus einem Verfluchten ein
Gesegneter wurde, in Holland gelungen. Doch sind nicht alle Zeiten gleich,
und ich bin auch kein Spinoza. Aber es ist möglich, ja vielleicht sicher,
dass, wenn ich ein Spinoza ware, ich ein noch schlimmeres Schicksal
66
häatte.
Andersom kwam het niet van een Duitse vertaling van delen uit Ter Braaks
Politicus zonder partij, die Miriam Lewin in enkele maanden tijd op eigen houtje had
vervaardigd. Klaus Mann las het hoofdstuk ‘Nietzsche contra Freud’ met ingehouden
adem, al schrok hij ervan hoe letterlijk en serieus Ter Braak Nietzsche nam. Diens
snode aperçu's tegen het christendom zou een derderangs Parijzenaar nog niet
voor zijn rekening willen nemen! Formeel vanwege de lengte kreeg ‘Nietzsche contra
Freud’ geen plaats in Die Sammlung en de volgens Ter Braak ‘uitstekende’ vertaling
67
van zijn Politicus bleef op de plank rusten. Op 11 december 1935 vertrok Lewins
schip naar New York uit Southampton. Ter Braak had hem deze overtocht uit eigen
zak betaald. Tot zijn dood in 1959 bleef Lewin vervuld van heimwee naar Europa
en van gelukkige herinneringen aan Menno ter Braak. Zijn troost was dat degenen
68
die elkaar begrijpen, elkaar ook eens in het leven ontmoeten.
Het werd een boek van Klaus Mann waarvoor Ter Braak zijn kritische pen over
69
het niveau van de emigrantenliteratuur scherp sleep. In Manns Flucht in den Norden
kon hij niet méér ontdekken dan de op uiterlijkheden gerichte beschrijving van een
erotisch ‘snoepreisje’ van de emigrante Johanna naar Finland. Ter Braak stoorde
zich geweldig aan de pretentieuze stijl van de roman, die hij als ‘kunstproza’ afdeed.
Vooral voor het zinnelijke element in het boek toonde hij geen orgaan te beschikken:
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Driemaal hooren wij, dat Johanna onder haar rok naakte knieën had,
alsof ons dit ook maar eenigszins kon interesseeren, behalve in verband
met kans op rheumatiek waaruit valt op te maken dat blote benen bij Ter Braak maar één suggestie
opriepen: jaegerondergoed! De geslachtsdaad tussen Johanna en haar grollende
minnaar Ragnar vond hij zonder humor geschilderd. Om seks, meende hij kennelijk,
moet je toch altijd een potje kunnen lachen. Dit alles maakte het boek voor hem
onverteerbaar. De hele roman beschouwde hij als een met volharding bedreven
‘litterair halma’:
‘Art for art's sake - halma for halma's sake’: met die scherpe definitie
van Aldous Huxley is het ‘l'art pour l'art’ van Klaus Mann in Flucht in den
Norden afdoende gekwalificeerd.
Het was hem opgevallen dat de emigranten in hun tijdschriften als Die Sammlung
en Das Neue Tage-Buch eikaars nieuwe boeken bewierookten als meesterwerken,
zonder dat zij die naam ook maar bij benadering verdienden. Als voorbeeld noemde
hij de lovende woorden die Max Brod, die de emigranten zeer na stond, aan Flucht
in den Norden wijdde: ‘dat is allemaal fantastisch geslaagd, gewoonweg
70
onovertrefbaar’. Dat maakte voor Ter Braak de maat vol. Hij beschouwde dit boek
niet als een incident, maar als een symptomatisch geval in de Duitse
emigrantenliteratuur.
Als de emigratie een zin zal hebben, dan zal zij toch zeker voor de
uitgeweken schrijvers een zuiverings- en uitbrandingsproces moeten
beteekenen; want welken zin heeft het maken van modelitteratuur in het
aangezicht van verbanning, verlies van burgerrechten, concentratiekamp?
Ter Braak gebruikte hetzelfde artikel om als een mens met ‘Europeesch besef’ zijn
‘automatische’ voorkeur voor emigrantenliteratuur uit te spreken. Dat daarover enig
misverstand ontstond, wilde hij ten koste van alles voorkomen. Zo verklaarde hij
ook ‘weinig of niets’ te voelen voor de door het Nazi-regime gefavoriseerde literatuur:
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De autarkie in de litteratuur is mij evenmin sympathiek als de autarkie op
economisch of wetenschappelijk gebied, omdat het volgens mij in deze
cultuurphase struisvogelpolitiek is, voorbij te zien, dat de cultuur van
West-Europa een romantischen terugval in het hermetisch afgesloten (of
hoogstens secundair voor andere invloeden bereikbare) nationale niet
meer verdraagt. Een schrijver, die zich tegenwoordig van zijn nationaliteit
bewust is, zal tegelijk bewust internationalist zijn; hij zal zijn nationale
eigenaardigheden niet verloochenen, maar hij zal ze gebruiken als
‘springplank’ voor zijn Europeesche taak.
In een scherpe brief aan Klaus Mann schreef Ter Braak niet te begrijpen hoe
iemand zo'n betekenisloos verhaal kon produceren en zich zo kon verliezen in kleine
perversiteiten terwijl er concentratiekampen en antisemitisme op de wereld waren.
Hij, die zelf niet hoefde te emigreren, had tijdens de lectuur steeds het gevoel gehad
dat hij de emigratie, de zin van de emigratie tegen Mann moest verdedigen. Hij
71
besefte dat dit heel pijnlijk kon overkomen, ‘aber es war nun einmal so’. Maar het
kon bij Ter Braak altijd nog wel een tikkeltje scherper. Tegenover Du Perron liet hij
zich over Klaus Manns Flucht ontvallen: ‘Als dit aanstellerige geklets de “zin der
emigratie” is, moeten de emigranten zich maar gauw weer bij de
72
“Reichskulturkammer” gaan melden’.
Het is typisch voor Ter Braak dat hij hierna nauwkeurig registreerde in hoeverre
Klaus Mann tekenen van belediging vertoonde. In een - niet teruggevonden antwoordbrief had Mann zich nog vol zelfkritiek en niet boos opgesteld, een houding
73
waarmee hij volgens zijn Hollandse criticus een goed rapportpunt verdiende. Dat
Mann zich inspande om zijn tijdschrift Die Sammlung voor een financieel debacle
te behoeden, nam Ter Braak eveneens voor hem in. De ‘goede zoon van Thomas’
moest zich de benen uit het lijf lopen om geld bij elkaar te krijgen van bankiers ‘en
74
andere rijkaards’. Maar toen hem ter ore kwam dat Klaus Mann tegen Malraux
over hem had gesproken als ‘een over het paard getilde, onaangename en
pretentieuse snuiter’, vond hij hem ineens ‘heel onaangenaam als menschelijk
wezen’. Deze roddelarij getuigde naar zijn mening van een ‘typische
75
litteratenmentaliteit’. Ter Braak begreep nog steeds niet hoezeer hij Klaus Mann
op de ziel had getrapt. In een brief aan Max Brod van bijna drieënhalf jaar later
kwam Mann nog eens op het ‘geval Menno ter Braak’ terug. ‘Pijnlijk en gecom-
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pliceerd’ waren de eerste woorden die hem daarbij in gedachten kwamen:
Ik ken deze man door en door en heb veel met hem geruzied. Jaren
geleden konden we het goed met elkaar vinden; gingen toen uit elkaar en zijn nu weer verzoend, maar in een los contact. Hij behoort heel beslist
tot de begaafdste jongere Nederlandse schrijvers; maar hij heeft de
hysterie, de eigenzinnigheid, de opperhuidloze gevoeligheid, zoals
begaafde mensen uitkleine landen die vaak hebben.
Ter Braaks ‘ijdelheid en zijn geestelijke neveligheid’ zouden diens goede
eigenschappen - zijn begaafdheid en fatsoenlijkheid - volledig hebben verdrongen.
76
Klaus Mann, kortom, had tabak van deze ‘kleine Hollandse literatuur-prima donna’.
Een publicatie van Ter Braak in het emigrantenweekblad Das Neue Tage-Buch
had eind 1934 de spanning tussen hem en de vertegenwoordigers van de
77
Exil-literatuur tot een climax gebracht. Das Neue Tage-Buch was in principe de
voortzetting van het in 1920 opgerichte Berlijnse Tagebuch. In 1927 was dit
links-liberale orgaan overgenomen door de economisch journalist Leopold
Schwarzschild, volgens Ter Braak ‘een schrijver met een scherpe polemische pen,
maar tevens met een zeer groote mate van natuurlijke distinctie’, in welk oordeel
78
veel zelfherkenning zat. Na Hitlers machtsovername werden de redactieburelen
door een ss -commando gesloten. De inmiddels gevluchte Schwarzschild vond de
Nederlandse jurist J.C.S. Warendorf bereid het Tage-Buch financieel te dekken,
waarna de Nederlandsche Uitgeverij werd opgericht met een hoofdzetel in de
diplomatenwijk van Parijs. Het werd het meest verbreide emigrantentijdschrift, met
een gedrukte oplage van waarschijnlijk nooit meer dan vijftienduizend exemplaren.
Die Sammlung bracht het tot een maximumoplage van drieduizend stuks, waarvan
hoogstens tweederde werd verkocht; dit tijdschrift van Klaus Mann telde nooit meer
dan vierhonderd abonnees. Ter Braak kende Hans Warendorf nog uit zijn
79
studententijd als medewerker op het gebied van toneel aan Propria Cures, en dat
80
vergemakkelijkte natuurlijk het contact. Schwarzschild nam het initiatief: wilde Ter
Braak zijn mening over de emigrantenliteratuur niet ook eens in Das Neue Tage-Buch
uiteenzetten?
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Het door Ter Braak in het Duits geschreven artikel ‘Emigranten-Literatur’ verscheen
in het laatste nummer van de jaargang 1934. Als pleitbezorger voor een Europese
literatuur verklaarde hij zich automatisch solidair met de emigrantenliteratuur. Maar
moest dit hem ervan weerhouden literaire kritiek daarop uit te oefenen? In de periode
voorafgaand aan de machtsovername was de Duitse literatuur een ‘literatuur voor
literatoren’ - en dat gold nu eigenlijk nog steeds:
De werkelijke emigrantenliteratuur is, ondanks de aanzienlijke literaire
oogst van deze jaren in ballingschap, nog enorm klein. En wel omdat de
meerderheid van de boeken die bij Nederlandse, Franse, Tsjechische en
Zwitserse uitgeverijen verschenen zijn, helemaal niet wezenlijk verschilt
van de boeken die werden uitgegeven voordat Hitler aan de macht kwam.
De emigrantenliteratuur, meende hij, moest méér zijn dan een voortzetting van
de ‘literatuur voor literatoren’ uit de Weimarer Republiek:
Zij moet de moed hebben haar Europese taak onder ogen te zien en
haar houding tegenover de literatuur niet alleen te laten beïnvloeden door
de noodzakelijke strijd tegen de valse mystiek van de Blut und
Boden-vereerders. Haar kritiek moet niet de handigheid van de literator,
maar de genialiteit van de grote persoonlijkheid als maatstaf kiezen.
Op dit standpunt volgden in Das Neue Tage-Buch een viertal kritische reacties
van emigranten. De wat eufemistisch als hoofdredacteur in het colofon vermelde
82
publicist Erich Andermann vroeg Ter Braak wat hij onder ‘Europese taak’ verstond.
‘Wat kunnen de verbannen schrijvers anders doen dan hun best?’ En
emigrantenliteratuur - wat is dat? Toch niet meer dan een toevallige
lotsverbondenheid? De kritiek die deze literatuur met de dorsvlegels der
onverbiddelijkheid te lijf gaat, zal haar zware schade toebrengen. Zulke kritiek,
waarschuwde Andermann, is als een justitie ‘die niet de mogelijkheid biedt om in
hoger beroep te gaan’. Het was al een hele prestatie, bracht hij naar voren, dat de
emigranten na de schok van de Duitse aardverschuiving, tenminste nog in staat
bleken hun oude niveau te halen. De schrijver-journalist Ludwig Marcuse hekelde
83
in zijn bijdrage aan het debat het elitaire persoonlijk-
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heids- en literatuurbegrip van Ter Braak. Welke rechter zou zo onverbiddelijk zijn
slechts dat criterium als maatstaf te kiezen? En waarom moet juist de jongste en
‘meest bedreigde tak in de literatuur’ daaraan getoetst worden? Nog in zijn
vijfentwintig jaar later verschenen autobiografie, Mein 20. Jahhundert, bracht Marcuse
het opstel van Ter Braak in herinnering:
De pijnlijkste aanval tegen de emigranten-literatuur kwam niet van het
propagandaministerie, maar van de welwillende Nederlandse schrijver
Menno ter Braake [sic!]. Zijn ideale eis luidde: deze literatuur moet méér
zijn dan een voortzetting. Omdat hij had verwacht dat bij een Thomas
Mann en een Alfred Döblin onmenselijke krachten waren gegroeid na het
overschrijden van de grens, was hij teleurgesteld dat zij dezelfden bleven
die zij voorheen ook al waren. Hij omgaf de emigrantenschrijvers met een
aureool dat hen lelijk maakte; zij staken, zoals hij terecht ontdekte, ellendig
84
af tegen die stralenkrans.
De voorlaatste bijdrage in het debat kwam van de in Parijs wonende
schrijver-journalist Hans Sahl, die nog het welwillendst op de ‘welwillende’ Ter Braak
85
reageerde. Met de opmerking dat emigratie geen toestand is maar een verplichting,
probeerde hij inderdaad na te gaan of de emigratie iets zinvols had bijgedragen aan
de literatuur. En dat had zij. Sahl wees op de nieuwe ‘klassiek-mooie’ sonnetten
van Johannes R. Becher, op de politieke strijddichten van Bertolt Brecht, op de
filosofische kanttekeningen van Ernst Bloch en op de aanklacht van Friedrich Wolf
in zijn tijdreportage Professor Mannheim. Ter Braak weerde zich in zijn reactie vooral
tegen Andermann en Marcuse en nam het schrandere stuk van Sahl voor wat het
was; met deze laatste trad hij vervolgens wel in schriftelijk contact, zonder dat Sahl
daarvan helaas in zijn lezenswaardige Memoires van een moralist melding heeft
86
gemaakt. Maar pas in het artikel dat de discussie afsloot, werd Ter Braaks
boodschap opgevat zoals zij wellicht was bedoeld: als een aansporing en niet als
een reprimande. Gek genoeg is dit artikel in de secundaire literatuur in nagenoeg
alle gevallen verzwegen; slechts één keer wordt ervan gerept: als ‘mosterd na de
87
maaltijd’. Dat is het zeker niet. De socioloog Leo Matthias - oorspronkelijk een
expressionistisch toneelschrijver - sprak zijn oprechte waardering uit voor Ter Braaks
artikel en hield de emigranten voor dat zij nog
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steeds niet waren toegekomen aan de centrale kwestie van het Exil: hoe een
werkelijk nieuwe politieke macht te ontwikkelen tegen het nationaal-socialisme?
Voor Matthias was het zonneklaar dat de Duitse emigranten niet meer konden
volstaan met het schrijven van mooie boeken. Zij zouden zich politiek moeten
engageren, zonder een knieval te maken voor het communisme of het amerikanisme.
Zijn bijdrage was zodoende de oproep tot een nieuw politiek bewustzijn onder de
88
schrijvers.
Wat beoogde Ter Braak? Opmerkelijk genoeg kwam hij tot een typering van zijn
literatuurideaal in een bespreking van een boek van Ernst von Salomon, een
89
‘voorloper’ nota bene van het nationaal-socialisme! Salomon had in 1920
deelgenomen aan de rechts-radicale Kapp-Putsch en was vanwege zijn
medeplichtigheid aan de moord op Walther Rathenau veroordeeld tot vijf jaar
tuchthuis. Voor Ter Braak stond dat de waardering van zijn schrijverschap, zoals
dat tot uitdrukking kwam in zijn autobiografische roman Die Geächteten uitgebannenen, gevloekten, getekenden - uit 1930, niet in de weg. In dit debuut
schilderde Salomon zijn geestelijke en politieke ontwikkeling van het einde van de
Eerste Wereldoorlog tot zijn ontslag uit het tuchthuis in 1927. Salomons strijd, legde
Ter Braak zijn lezers uit, gold de ‘burgerlijke zelfgenoegzaamheid’ van de Republiek
van Weimar. Zijn nationalisme was louter een negatieve reactie. Hij verzette zich
tegen Rathenau omdat diens abstracte menselijkheidsideaal zou leiden tot
verburgerlijking en zelfgenoegzaamheid. Niet om de winst streed Salomon, maar
om de strijd zelf. Dat getuigde volgens Ter Braak van een superieure houding:
Het superieure is [...] iets, dat zich niet tot in het oneindige laat
prolongeeren; het is voortdurend een waagstuk, dat een completen inzet
en een complete onafhankelijkheid van alle ‘publieke opinie’ eischt.
Salomon had de noodzakelijke eenzaamheid van de schrijver en de eilandpositie
van zijn gebied even duidelijk doorzien als Stendhal, die geen lezers verwachtte
voor het jaar 1880. Eersterangsschrijvers, vervolgde Ter Braak, blijven onder alle
omstandigheden actueel. Ze zijn geen ‘razende reporters’; het gebeurde wordt pas
een werkelijke gebeurtenis voor hen ‘...als het zich na een proces van omzetting
en schifting heeft gekristalliseerd tot een geheel ander beeld dan dat der fotografische
clichés’. De werkelijke gebeurtenissen in dit boek spelen zich der-
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halve af op ‘het plan der “diepere” actualiteit’. Ter Braak sprak in dit verband van
een ‘intellectueele rooversmystiek’. Hij herkende in de intellectuele mystiek en de
strijdlust van deze avonturier een geestverwant:
Ik zou durven beweren, dat de houding tegenover den tegenstander
één van de zuiverste kenmerken is van iemands levensstijl en
dientengevolge, van den stijl, waarin iemand schrijft; en in dit opzicht staat
Hitler op den laagsten, von Salomon op den hoogsten trap. Rancune en
laster symboliseeren een leugenachtigen, door en door onwaren stijl, een
in afkeer gedrenkte eerbied jegens den vijand symboliseert een oprechten
en menschelijk volkomen verantwoorden stijl.
Boeken van werkelijk formaat worden niet ontdekt via de boekhandel of uit de
krant, die moet men zelf vinden - Ter Braak dankte deze ontdekking overigens aan
90
Du Perron, die haar weer van Jacques Gans had. Zo'n vondst werd voor hem Die
Geächteten van Ernst von Salomon, zijn tegenvoorbeeld voor de misprezen
emigrantenliteratuur. Een andere ontdekking waarvoor hij Du Perron dankbaar
mocht zijn, was de jonge Duitse emigrant Ernst Erich Noth - ‘4 × zoo sympathiek
als Klausje’ - en diens boek La tragédie de la jeunesse allemande. Volgens zijn
vriend te Parijs was dit ‘de helderste uiteenzetting van wat er in Duitschland gebeurd
is’ en was ‘dit boek ideologisch de beste aanvulling van wat Die Geächteten
91
dramatisch te begrijpen geeft’. Ook Noth was eens bij een geruchtmakende
92
moordzaak betrokken geweest, de zogenaamde ‘Steglitzer Schülertragödie’. In
het ochtendgloren van een junidag in 1927 schoot een Berlijnse gymnasiast in een
vlaag van waanzin een koksleerling dood en pleegde vervolgens zelfmoord - met
een wapen dat hij van de bij de moordpartij aanwezige Noth had gekregen. Het
wapen was afkomstig van een nationalistische jeugdorganisatie. Noth, toen nog
Paul Albert Krantz geheten, werd weliswaar vrijgesproken, maar de zaak kreeg
mede nationale bekendheid omdat Krantz en een tweede getuige, de zuster van
de dader, tijdens de rechtszaak totaal geen berouw zouden hebben getoond. Krantz
werd het symbool van de crisis en de degeneratie van de Duitse jeugd. Deze crisis
uitte zich bij Noth in wat hij noemde een ‘refus de parvenir’: de weigering carrière
te maken. Om zich hiervan te bevrijden nam hij een nieuwe identiteit aan en vluchtte
naar Frankrijk, waar hij een plaats vond in de artistieke
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kringen rond André Malraux (Du Perron!) en de componist Darius Milhaud.
Tegen de achtergrond van zijn eigen geschiedenis beschreef Noth in La tragédie
de la jeunesse allemande op - volgens Ter Braak - buitengewoon suggestieve wijze
de oorzaken van de val der Weimarer Republik. De tragedie van de naoorlogse
Duitse jeugd droeg alle voorwaarden in zich om de ‘nationale revolutie’ mogelijk te
maken. Ter Braak stelde dit kritische boekje als lichtend voorbeeld tegenover Klaus
93
Manns Flucht in den Norden. Hij deed veel moeite om dit boekje ook in het
Nederlands vertaald te krijgen en hij bood de uitgever J.L. van Tricht (van Loghum
Slaterus' Uitgeversmaatschappij) aan zonder verdere kosten een woord vooraf erbij
te schrijven, maar deze zag ‘te veel belemmerende factoren’ om een Hollandse
94
uitgave een kans te geven. Tussen Ter Braak en Noth kwam het tot een - helaas
95
niet teruggevonden - briefwisseling die beiden de indruk gaf van een grote
wederzijdse affiniteit. Noth deelde ook de kritische mening van Ter Braak over het
complex van systematische zelfverheerlijking onder de emigranten. Zij ontmoetten
elkaar slechts één keer, tijdens het Parijse schrijverscongres van juni 1935, waarvan
Noth - die van 1941 tot 1963 in de Verenigde Staten zou wonen en doceren - de
volgende herinnering bijbleef:
I met Ter Braak only once, on the occasion of the Writers Congress for
the Defence of Cultural Freedom, in Paris, but then for prolonged and
intense discussion. My major and lasting impression of Ter Braak is that
of an utterly honest, upright and totally dedicated gentleman, committed
not only to the immediate interest and the security of his own country but
to the cause of European freedom and individual dignity. Het was
doubtless more ‘cerebral’, intellectual than Du Perron, the ever sensitive
artist; there was a certain touch of the stoic about Ter Braak, or so at least
96
it seemed to me.
97

Het is een goed moment aan dit schrijverscongres aandacht te besteden. Het
Congrès International des Écrivains pour la Défense de la Culture werd van 21 tot
en met 25 juni 1935 gehouden in de Salie de la Mutualité te Parijs - iemand sprak
gekscherend van een ‘zesdaagse van de geest’. Gericht tegen ‘oorlog en fascisme’
had het Congres een ondubbelzinnig partijpolitiek karakter; in het voorbereidend
comité van de ‘Association
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des Écrivains et Artistes Révolutionnaires’ zaten Du Perrons vriend André Malraux
en André Gide, die toen nog als steunpilaren van het Franse communisme golden.
Deze communistische achtergrond maakte Ter Braak meteen al zeer sceptisch. Er
bevond zich een communistische claque in de zaal, waardoor hij het gevoel kreeg
‘voor een volksvergadering te spreken, die bij voorbaat al geneigd is den man met
de grootste stemverheffing en de populairste argumenten toe te juichen’.
Is dit een schrijverscongres? Veeleer is het een revue van meer of minder
bekende ‘stars’, waaronder de communistische de overhand en (op grond
van hun grooter bedrevenheid op het speculeeren op de zaal) ook
doorgaans de instemming van het publiek hebben.
De burgerlijke schrijvers, tot wie Ter Braak zich rekende, verdwenen in de massa
en maakten zich van het Congres geen illusies meer.
Ik sprak gisteren den Duitschen schrijver Ernst Erich Noth, wiens ‘Tragédie
de la Jeunesse Allemande’ een van de beste boeken is over de
voorhistorie van het Hitlerregime; ik vroeg hem, of hij als individualist hier
niet moest spreken namens zijn Duitsche medestanders. Hij haalde de
schouders op en verklaarde, dat het niet den minsten zin had hier nog
het woord te nemen. ‘Hier weet men het al’. En inderdaad, zoo is het.
Ter Braak zelf nam wel degelijk het woord. Hij moest op een bloedhete
zaterdagavond spreken over het thema ‘het individu’ in een groep onder
voorzitterschap van Heinrich Mann en de eveneens linkse Franse romancier
Jean-Richard Bloch. Ter Braak - op het gedrukte programma aangekondigd als
‘Tebraak’ - werd voorafgegaan door de Russische schrijver Ilja Ehrenburg, wiens
proza hij verafschuwde omdat het alleen maar ‘op trucs en uit den bioscoop gehaalde
98
montage-effecten’ zou berusten.
Ilja Ehrenburg is de zendeling van het communisme voor Parijs en
omstreken. Hij kent de trucs van het Westersche denken en weet het
onvergelijkelijk goedkoop te ridiculiseeren (op de wijze van iemand, die
een fonkelnieuw pak gekocht heeft en nu op de menschen met gedragen
costumes minachtend afgeeft); daarin
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moet men wel goeddeels de reden zoeken van zijn enorme succes bij
het publiek van de Mutualité.
In zijn krantenverslag gaf Ter Braak een stoot onder de gordel door te zeggen dat
als Ehrenburg en zijn eveneens luid toegejuichte collega, de ‘razende reporter’ Egon
Erwin Kisch niet toevallig joden maar ‘ariërs’ waren geweest, zij waarschijnlijk geen
slecht figuur zouden hebben geslagen op het podium van het nationaal-socialisme.
Even waarschijnlijk heeft daar een zekere mate van jalousie de métier een rol bij
gespeeld. Want Ter Braaks eigen lezing werd weinig meer dan een aanfluiting. Het
was ironisch genoeg zijn eigen vriend Du Perron die het fijne daarvan in een van
zijn ‘blocnotes’ voor het tijdschrift Groot Nederland heeft verklapt. Du Perron opende
zijn ontboezeming over het optreden van Ter Braak met een:
Hollandse overweging: wat een genot, een auteur te zijn, die in een
geheime taal schrijft! Ter Braak, uit vriendelijkheid tussen Ehrenburg en
Malraux geplaatst, en met waardigheid een artikel oplezend dat voor een
congres zonder luidsprekers geconcipieerd was, zag zowel de
schrijverstafel achter hem zich ontbloten tot op de voorzitters Heinrich
Mann en Jean-Richard Bloch na, die wel verplicht waren te blijven, als
de helft van de zaal vóór hem naar de bar stromen onder onafgebroken
applaus van klapstoelen. De dorst die de zaal hier beving, werd alleen
overtroffen toen Barbusse zijn eindeloze verklaring ontrolde. Ter Braak
ging met bewonderenswaardige rust voort zijn franse zinnen naast de
luidspreker [microfoon? LH] te stuwen; om dit publiek te pakken, op dat
ogenblik en met zijn onbekendheid, had hij de spreekvermogens van de
heer E.E. Kisch moeten bezitten (die, hoewel beroemd, de hele eerste
avond wegmitrailleerde), een ‘razende reporter’ moeten zijn met de razernij
van Kokadorus. Achter hem zag men Heinrich Mann zich naar Bloch
overbuigen met de duidelijke vraag: ‘Wie is dit eigenlijk?’ of ‘wat heeft hij
geschreven?’ en Bloch antwoorden: ‘Ik weet er ook niets van’, hoewel hij
‘Ie grand écrivain hollandais Ter Braak’ had aangekondigd en Ter Braak
99
zelf ‘camarade’ genoemd had.
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Het antirevolutionaire dagblad De Standaard maakte van dit verslag dankbaar
gebruik om Ter Braak in een commentaar als een marionet van Moskou neer te
zetten, geheel ten onrechte weliswaar, maar de aanleiding was er te mooi voor:
Is het niet prachtig: de groote Hollandsche schrijver Ter Braak! In een
leege zaal voor het Sovjet-karretje dravend, terwijl z'n vriend onderwijl zit
te grinniken. Wat doen ze in de kou!? Du Perron heeft tenminste iets van
z'n les geleerd. Laten we hopen, dat ook Ter Braak het Sovjet-tuig
100
afwerpt.
Ter Braak vertrok in de loop van zondag vroegtijdig naar Nederland met ‘een bitter
bijsmaakje’ over het nog lopende congres:
Voornamelijk omdat ik steeds meer geloof, dat niet alleen wij, maar
vooral ook Malraux en Gide, inzake dit congres dupe zijn van anderen,
vooral politiekers. Ik neem niet aan, dat Malraux dit voor oogen heeft
101
gestaan, toen hij jouw assistentie vroeg.
102

Dit was nog maar een klein drama tegenover de grote drama's die dit congres
beheersten. Kort vóór het congres was het in een tabakswinkel in Montparnasse
tot een handgemeen gekomen tussen André Breton, de leider van de surrealisten,
en Ilja Ehrenburg, die deze kunstbeweging had uitgemaakt voor een stelletje
onanisten en pederasten. Ehrenburg eiste vervolgens als hoofd van de machtige
Sovjet-delegatie dat Breton het recht van spreken op het congres zou worden
ontzegd. Op last van Louis Aragon, eens surrealist maar nu pleitbezorger van een
sociaal realisme, werd Breton inderdaad op autoritaire wijze het spreken onmogelijk
gemaakt. Alhoewel diens rede onder tumultueuze omstandigheden zou worden
voorgelezen door zijn vriend Paul Éluard, was dit voorval voor mede-organisator
René Crevel aanleiding om praktisch aan de vooravond van het congres zelfmoord
te plegen. Voordat hij de gaskraan opendraaide en een krachtige dosis Phanodorm
slikte, vertrouwde de door tuberculose ernstig verzwakte Crevel nog enkele woorden
toe aan een papiertje, dat bij hem later op de borst werd gevonden: ‘Je suis dégouté
103
de tout’. Het was dezelfde walging die Ter Braak ervoer over de wereldwijde
104
corruptie als ‘grond van alle dingen’.
Zonder van deze dramatische gebeurtenissen gewag te maken in zijn
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krantenverslagen - waarmee hij zijn reisgeld kon declareren -, keerde Ter Braak
‘individualistischer dan ooit’ terug op het Haagse nest: ‘Moskou is weinig verkieslijker
106
dan Berlijn’. Ter Braaks lezing te Parijs, getiteld ‘Discours sur la liberté’, werd in
107
de originele versie afgedrukt in het juli-nummer van Forum 1935. Vreemd genoeg
vond zij geen plaats in zijn Verzameld werk of enige andere Ter Braak-bundel. Dit
is des te merkwaardiger omdat deze lezing, samen met Ter Braaks polemiek in het
Neue Tage-Buch, die evenmin in het Verzameld werk staat, het hoogtepunt vormt
van zijn optreden op een internationaal platform. Onder Nederlandse intellectuelen,
legde Ter Braak zijn Europese collega's uit, gold het begrip vrijheid vóór 1933 als
achterhaald; men sprak er met een glimlach over als een illusie. Met schaamte
herinnerde hij eraan dat de Nederlandse vertegenwoordigers op het recente
PEN-congres in Barcelona - bedoeld zijn Johan Koning en Top Naeff - in een vlaag
108
van struisvogelpolitiek als enigen hadden gestemd tegen een motie van Klaus
Mann waarin protest werd aangetekend tegen de vrijheidsberoving van Duitse
schrijvers als Ludwig Renn en Carl von Ossietzky door het Hitler-regime. Hij had
ook kunnen wijzen op het smadelijke gedrag van de Nederlandse PEN-delegatie die
in 1933 te Dubrovnik had geweigerd een gemeenschappelijke resolutie tegen het
nazisme te onderschrijven, wat voor Ter Braak reden was geweest voor het
109
lidmaatschap te bedanken. Uit een en ander bleek volgens Ter Braak dat de
vrijheidsidee uitsluitend nog metafysische of psychologische speculaties waard was.
Vrijheid, demonstreerde hij, is slechts een woord en woorden hebben de neiging
ons slaaf te maken van de grammatica. Ook het woord vrijheid bezit die grammaticale
verleiding, want brengt ons ertoe in één term een complex van zeer verschillende
situaties samen te beschouwen. Het nationaal-socialisme bijvoorbeeld stoelt immers
ook op een vrijheidsidee met een historische basis. Ter Braak verwees daarvoor
naar de middeleeuwse opvatting van vrijheid, die eigenlijk een vorm van
onderdanigheid (‘servitus’) was geweest. Het begrip ‘vrede’ (‘pax’) kwam destijds
neer op een ‘permanente oorlog tegen de duivel en de zijnen’. Precies zo bij Hitler
en zijn trawanten! Wanneer men over vrijheid spreekt moet men derhalve goed
weten welke vrijheid wordt bedoeld. Telkens zal blijken dat zo'n begrip een historische
oorsprong heeft. Ter Braak gebruikte daar het begrip ‘contrabande’ voor: zulke
begrippen zijn als het ware meegesmokkeld uit het verleden. Om weerstand te
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kunnen bieden tegen het vrijheidsbegrip van de dictaturen van rechts en links, achtte
hij anno 1935 een herbezinning op en verdediging van negentiende-eeuwse liberale
noties hoogst noodzakelijk. Dat veel intellectuelen diezelfde noties enkele jaren
geleden nog hadden aangevallen - Ter Braak zal daarbij ongetwijfeld ook aan zichzelf
hebben gedacht -, deed hij met een schouderophalen af. Waar iemand het ene
moment faliekant tegen is, dat kan hij in een andere omstandigheid hartstochtelijk
omhelzen. Vrijheid komt pas tot stand in oppositie, zoals ook het leven alleen maar
in de oppositie tot een realiteit wordt. Ter Braak wilde zich alleen maar tevreden
stellen met criteria die afkomstig zijn uit de dynamische realiteit.
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Hoofdstuk 13
De dood met vakantie
Direct afkomstig uit de dynamische realiteit, ja zogezegd uit Duitsland komen vallen,
was een emigrant die Ter Braak de dinsdag volgend op het Parijse congres ontving
1
in zijn woning aan het Pomonaplein: Kurt Lehmann.
Geboren in 1908 als zoon van een joodse kleermaker in de proletarische wijk
rond het Schlesisches Tor te Berlijn, sleet Lehmann zijn jeugd in Pruisische
weeshuizen en werkte hij eerst als magazijnbediende en later als vertegenwoordiger
in conserven. Van 1928 tot 1932 volgde hij het avondgymnasium en op 30 januari
1933 vernam hij als werkstudent rechten op de Berlijnse beurs dat Adolf Hitler de
nieuwe Rijkskanselier was geworden. Hij voelde de nieuwe mentaliteit als
prikkeldraad om zijn nek trekken en besloot na enige tijd te vluchten. In juni 1934
wist hij illegaal de Nederlandse grens over te komen. Lehmann belandde in een
commune van vegetariërs annex studentenhuis in de Pythagorasstraat 21 in
Amsterdam-Oost - Huize ‘Pita’: ‘In de ruimte / Is het licht’ - en begon zijn
wederwaardigheden vast te leggen in een roman. Een fragment daarvan verscheen
anoniem als ‘Aus dem Tagebuch eines Berliner Studenten’ in Das Neue Tage-Buch
2
van 24 november 1934.
In de ikvorm beschreef hij hoe het hem een keer vergund was de heer Göring
persoonlijk te aanschouwen, de man ‘over wie in Duitsland de meeste grappen
worden gemaakt (de meeste stammen uit de SA)’. Göring reed - aldus Lehmann in een auto over Unter den Linden en glimlachte uit de hoogte met zijn vette
slagerskop. Daaronder zijn kogelronde, met onderscheidingen begroeide buik: dat
is het standaard- type van de leider in het Hitlerrijk! Welke Duitser durft nog te zeggen
dat hij niet schuldig is aan de opkomst van Hitler? We zijn allemaal schuldig. Wij
allen hebben hem verdiend; ook Europa zal veroordeeld
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worden, misschien wel terechtgesteld. Was het maar voorbij met Hitler. In hetzelfde
Neue Tage-Buch las hij Ter Braaks artikel over de ‘Emigranten-Literatur’. Een
vriendin gaf hem de tip zich met deze Nederlandse criticus in verbinding te stellen.
3
Zo gezegd, zo gedaan. In een brief complimenteerde hij Ter Braak met diens artikel.
Van de gevestigde literaire namen onder de Duitse emigranten was naar zijn mening
niets meer te verwachten. Maar wat moesten de jongeren doen die nog geen naam
hebben?
Kein Mensch kennt uns draussen, und niemand öffhet uns die Tür, obwohl
doch nur von uns wesentlich Neues erwartet werden könnte.
Lehmann vertelde dat hij als tuin- en stalknecht hard had moeten werken in het
Noord-Hollandse Ilpendam. Desondanks was hij begonnen aan een manuscript,
waarvan kritische bekenden meenden dat dit het lang verwachte boek van de
emigratie zou worden. Het mag waar zijn, merkte Lehmann zonder valse
bescheidenheid op, dat hier eindelijk iets anders en nieuws ontstaat. Nu had hij
alleen nog de raad nodig van een ervaren iemand, ‘wie het alleen om de kunst te
doen is’. Dat het allang niet meer alleen om de kunst te doen was, zoals Ter Braak
juist in zijn stuk over ‘Emigranten-Literatur’ had betoogd, zag Lehmann voor de
gelegenheid over het hoofd.
4
Ter Braak antwoordde per kerende post. Vanzelfsprekend wilde hij graag
kennismaken met Lehmann. Hij was praktisch elke dag welkom tussen drie en zes.
Maar Lehmann moest vooral niet vergeten zijn manuscript mee te brengen. Hij zou
het lezen en hem eerlijk zeggen wat hij ervan vond. Op 31 mei 1935 reisde Lehmann
voor twee kwartjes met de ‘wilde bus’ naar Den Haag. Hij liep de hele Laan van
Meerdervoort af- ‘maar wist ik dat de Laan van Meerdervoort zo vreselijk lang was?’
-, belde bij Ter Braak aan, ‘een knappe Friezin’ opende de deur en hij werd ‘als
mens’ verwelkomd: ‘Ter Braak en zijn vrouw waren de eersten die mij als mens
ontvingen’.
Doktor Ter Braak, schrijft Lehmann in zijn memoires, was ‘een lange heer, voor
wiens gebogen, vriendelijke hoofd men een onzichtbaar boek zag hangen’. Een
gezicht dat genoegen beleefde aan ernst, als die tenminste genoeglijk was. Voor
Ants gezicht zag Lehmann duidelijk geen letters zweven, want geheel onbedoeld
lukte het haar een flinke
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dosis seksuele fantasie in de haveloze vluchteling te doen ontwaken. Vijfenveertig
jaar later herinnerde Lehmann zich nog hoe zij in de deuropening wellustig met haar
hand over Ter Braaks kruis wreef- ‘stille waters hebben diepe gronden’ -, maar die
voorstelling is te absurd voor woorden bij deze mensen. Zij moet geheel op het
conto van Lehmanns verbeeldingskracht worden geschreven.
Omdat het manuscript van zijn roman met de hand geschreven was - en nog zo
lelijk als baby's kort na de geboorte soms zijn -, stelde Lehmann voor eruit voor te
lezen. Na enkele bladzijden brak Ter Braak af. Als het allemaal zo was, dan zou
het manuscript beslist moeten worden uitgegeven. Maar eerst wilde hij het boek
lezen. ‘Als iemand goed leest dan is het beter dan het is en als iemand slecht leest
dan is het slechter, ik wil het dus zelf lezen’. Twee weken later kon Lehmann hem
de eerste helft van zijn boek sturen, die hij met één vinger had getypt. Maar in de
begeleidende brief moest hij Ter Braak mededelen dat hem een galgenmaal te
wachten stond: de vreemdelingenpolitie wilde hem het land uitgooien. Alleen een
5
bedrag van honderd gulden zou hem voorlopig kunnen redden. Omdat Ter Braak
op het punt stond naar Parijs te vertrekken voor het Schrijverscongres tegen het
fascisme, kon hij niet onmiddellijk tijd voor hem vrijmaken. Maar hij stuurde Lehmann
6
per aangetekende brief wel vijftig gulden zodat hij voorlopig even uit de voeten kon.
Een dag later had Ter Braak het typoscript reeds uit: hij had niet kunnen stoppen.
Hij vond de roman - eigenlijk een collage van brieven en aantekeningen - uitstekend,
met minimale middelen was hier iets maximaals bereikt. Als Querido dit boek niet
wilde uitgeven was hij niet goed bij zijn hoofd, maar desnoods zou Ter Braak het
op eigen houtje uitgeven. Over geld moest Lehmann zich geen zorgen maken; hij
kon gerust een aantal weken op het Pomonaplein komen logeren, waar hem een
werkkamer ter beschikking stond. En als de vreemdelingenpolitie hem nog eens
7
lastig viel, moest hij maar een seintje geven.
Lehmann stak de feestverlichting aan. Meteen maakte hij een afspraak met Ter
Braak voor de dinsdag volgend op het Parijse schrijverscongres om zijn perikelen
met de vreemdelingenpolitie te bespreken. Ter Braak zou een brief schrijven waarin
hij zich garant stelde voor de Duitser. Maar bij Lehmanns volgende bezoek aan de
autoriteiten bleek ook dit niet voldoende. Al zou minister-president Colijn in
hoogsteigen persoon borg voor hem willen staan, dan moest deze bij die verklaring
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zijn belastingpapieren van het jaar 1934 overleggen. Dus ook Menno ter Braak.
Uiteindelijk moest Ter Braak zelf met zijn belastingpapieren naar Amsterdam reizen
om de boel voor Lehmann te regelen. Toen de ambtenaar van de
vreemdelingenpolitie Ter Braaks papieren had gecontroleerd, keek hij Lehmann
aan en knikte met zijn hoofd: ‘Zoveel zal ik van mijn levensdagen niet verdienen’.
Ook zorgde Ter Braak ervoor dat Lehmann in het ziekenfonds kwam en stopte hij
hem telkens een bedrag van vijftig gulden toe als bijdrage in het levensonderhoud.
Uit Duitsland gekomen met niet meer kapitaal dan een strik om zich op te hangen
als hij niet meer verder kon, vond Lehmann het alleen al om de ontmoeting met Ter
Braak de moeite waard te blijven leven. Hij voelde zich als een broeder van de
bedelaar die nooit vergeefs elke donderdag bij Ter Braak aanbelde om een aalmoes.
Lehmann zou Ter Braak zijn levensdagen dankbaar blijven. Het enige waarmee hij
hem op het moment zelf kon terugbetalen was hem een schilderij van El Greco in
het Rijksmuseum te laten zien. Maar nooit kon de getraumatiseerde Lehmann het
leven anders zien dan de dood - op vakantie. Toen hij in september 1934 eindelijk
zijn manuscript met één vinger had uitgetypt, overviel hem de angst dat hij zijn
levenswerk nooit uitgegeven zou krijgen.
Weer moest hij zijn lot in handen van Ter Braak leggen. Want Querido Verlag in
de persoon van uitgever Fritz Landshoff voelde niets voor publicatie van wat hij als
9
10
een ‘onleesbaar’ boek beschouwde. Ook de uitgever van Allert de Lange Verlag
te Amsterdam, Hermann Kesten, wilde zich niet de vingers branden aan het
manuscript van een totaal onbekende naam. Lehmann voelde zich gehaat. Ter
Braak werd nu woedend en opende een nieuwe aanval op de emigrantenschrijvers
en hun uitgevers. In een bespreking van de historische roman Königin Christine von
Schweden door Alfred Neumann, een boek verschenen bij Allert de Lange Verlag,
sprak hij zijn verbazing uit over de voortdurende ‘vlucht’ van de emigrantenschrijvers
in historische bellettrie. Zo was ook Neumann weggevlucht voor de realiteit van de
nationaal-socialistische omwenteling in het verleden van de zeventiende-eeuwse
vorstin Christina.
Het is voor allen, die zich tegen de ideologie van het nationaal socialisme
verzetten en die, zelfs gewapend met een zeer sterke bril, in het Derde
Rijk geen sporen van een werkelijke cultureele opleving kunnen
ontdekken, een bittere teleurstelling, dat de
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Duitsche emigratie zich met alles eerder bezig houdt dan met de dingen,
die den Europeaan van nu boeien.
Ter Braak sprak de hoop uit op verrassingen, ‘op onbekende namen, op de werkelijke
emigratie, die er toch ook moet zijn, ergens, misschien in Amsterdam, misschien in
Parijs of Praag’ ...maar als er schrijvers zijn, die iets te zeggen hebben dat buiten het
kader van de normale historische aandoeningen valt, dan is het nog zeer
te betwijfelen, of zij een uitgever zullen vinden. Het feit is er, dat de
uitgevers angstvallig de platgetreden paden bewandelen, en dit stemt tot
groot pessimisme ten opzichte van de toekomst dezer emigratie. Of zij
gaat ten gronde aan haar eigen aestheticisme en eklekticisme, haar
geestelijke steriliteit, of zij gaat ten gronde aan de nuchtere economie,
die het werkelijk belangrijke, dat officieus geboren wordt, verhindert aan
het licht te komen.
Dit was een duidelijke hint aan het adres van degenen die Kurt Lehmanns
11
manuscript niet wilden uitgeven. De maandag volgend op dit artikel stapte Marsman
binnen bij uitgeverij Querido op de Keizersgracht 333. Emanuel Querido liep er te
bokken om Ter Braaks woorden. ‘Heb je gelezen, wat Ter Braak over ons durft te
schrijven?’
Maar Marsman, ook een vent, sloeg met de vuist op tafel en riep: ‘Ter
Braak heeft gelijk, godverdomme’, en liep weg.
Hierop gingen Querido en Landshoff overstag. Op 18 november 1935 kon Lehmann
12
vanaf een nieuw adres aan de andere kant van de stad - de commune in Oost was
13
opgedoekt -, Ter Braak met toeterende letters melden: ‘Das Buch ist angenommen!’
Op aandringen van Fritz Landshoff veranderde hij de titel van het boek van ‘Winter
fällt aus Deutschland’ naar de naam van de ikpersoon van het boek - in: Ein Mensch
fällt aus Deutschland. Bovendien wisselde hij, eveneens op initiatief van Landshoff,
van naam: ‘Der Name des Autors is geändert in Konrad Merz. Das wird mein
14
endgültiger Name sein’. Lehmann vond het allemaal prima - de naamsverandering
zou hem bovendien in de oorlog beschermen tegen de nazi-vervolgers. Maar één
ding wist hij zeker: als een intellectueel inderdaad het geweten van zijn land hoort
te zijn, dan
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behoorde Ter Braak tot de weinigen in Europa die deze pretentie waarmaakten.
‘Dat zou in Duitsland toch onmogelijk geweest zijn, dat de bekendste criticus een
onbekende buitenlander als vriend binnenhaalt’. Nog (lang) was Ter Braaks
vriendendienst jegens Merz niet ten einde. Toen Ein Mensch fällt aus Deutschland
eenmaal van de persen was gerold - het was tegelijkertijd het eerste debuut van de
emigrantenliteratuur -, was Ter Braak degene die het onmiddellijk in het licht hield
15
met een zeer lovende kritiek. Als Ter Braak ooit strategisch te werk ging als
16
dagbladcriticus, dan zeker hier. Hij ‘positioneerde’ Merz als zijn ideale voorbeeld
tegen de zichzelf canoniserende emigrantenliteratuur. Het strategische karakter van
de recensie blijkt al uit de openingszin:
Wanneer ik dit artikel begin met de mededeeling, dat onlangs bij den
uitgever Querido het eerste emigrantenboek is verschenen, dan zal
menigeen ongeloovig opkijken. [...] Dat Ein Mensch fällt aus Deutschland
in druk is verschenen, alle vereering van gevestigde reputaties ten spijt,
beschouw ik als één van de gelukkigste momenten in het litteraire bestaan
van de geheele Duitsche emigratie. Immers: hier is voor het eerst een
schrijver aan het woord die uit de emigratie geboren is en zonder de
emigratie nooit zóó zou hebben bestaan.
Ter Braak vergeleek Konrad Merz met niemand minder dan Heinrich Heine, die
grote Duitse balling uit de negentiende eeuw. Door de manier waarop deze schrijvers
verschillende culturen met elkaar weten te verbinden, doen zij ons de belachelijkheid
zien ‘van een vaderlandsliefde, die zich oprolt als een egel of zich hysterisch
opblaast, wanneer het vreemde (en de noodzakelijk daarmee gepaard gaande
relativeering van het eigene) zich ergens doet gelden’. Hij aarzelde niet om in het
met Berlijnse humor geschreven Ein Mensch fällt aus Deutschland een Europese
horizon aan te wijzen:
...het werd geschreven op de grens van twee landen; daaraan ontleent
het zijn uitzonderlijke beteekenis, daarom schijnt het mij het belangrijkste
boek der Duitsche emigratie tot op heden. [...]
Dat is ook de reden, waarom men deze lotgevallen van een
Duitscher, die naar Nederland moet vluchten, beschouwen kan als een
werk van Europeesche beteekenis: want uit een ontmoeting van
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volken en vaderlanden, die zich te intenser doorzet naarmate de
hysterische egelpolitiek meer hoogtij viert, groeit het Europeesch
bewustzijn.
Ten slotte was Ter Braak ook himrnelhoch jauchzend over de literaire stijl van
het boek, waarvan hij de poëzie ‘in haar beeldende gedurfdheid van vergelijkingen’
op één lijn plaatste met de techniek van het Hooglied. ‘Het rhythme van het proza
is hier ook het rhythme van den mensch’. Met deze lof in gedachten, bleef Lehmann
zich zijn hele leven afvragen hoe Ter Braak in vredesnaam aan de roep kwam van
een criticus met ogen van azijn. Heel even verscheen Konrad Merz als een komeet
aan de emigrantenhemel waarin Ter Braak hem gelanceerd had - zo kwam het hem
voor: ‘Nadat Ter Braak over mijn boek had geschreven werden er de volgende dag
17
duizend exemplaren van verkocht’. Ter Braak probeerde hem te pousseren waar
het kon. Kwamen Erika Mann en haar collega en vriendin Therese Giehse van het
cabaret Die Pfeffermühle op bezoek voor de lunch - Ter Braak was weer bijzonder
opgetogen en zonder een enkele druppel azijn over het nieuwe programma waarmee
18
zij de theaters aandeden -, dan werd Merz ook uitgenodigd en bleef hij meteen
maar een week logeren. Daarvoor nam Ter Braak zelfs een wanhopig makende
19
gewoonte van Merz op de koop toe: hij kauwde aan één stuk.
Ook Klaus Mann kreeg Merz op zijn dak. Hij oordeelde tamelijk verdeeld over
diens boek; de beeldspraak vond hij vaak overspannen en mislukt, maar de lectuur
bij vlagen ook indrukwekkend. Over de auteur was hij kort: ‘Eine Begabung’. Toen
hij Merz eenmaal had ontmoet bleef de gemengde indruk, niet onsympathiek, maar
20
‘zeer kleinburgerlijkproletarisch’ en - ‘zeer Duits’. Een onverwacht heftige tegenwind
werd veroorzaakt door de Duitse emigrant Balder Olden, die in Das Neue Tage-Buch
21
de roman van Merz met de grond gelijkmaakte. Opnieuw kwam Ter Braak voor
de aangevallene in 't geweer. Olden had de auteur het verwijt gemaakt de Hollandse
wederwaardigheden in zijn ‘pijnlijke boek’ te hebben vervalst. Maar Ter Braak
verzekerde hem dat Merz wel degelijk als stalknecht in Ilpendam had gewerkt; ook
de details over de veeteelt in Noord-Holland zouden overeenkomen met de
werkelijkheid. Olden kreeg het laatste woord en sloeg zich nogmaals van pret op
de knieën. In de koestal wist hij beter bescheid: een boer die zijn koeien zo verzorgde
22
als in deze roman, maakte ze rijp voor het abattoir. Ter
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Braak was bedroefd om Merz op de ‘allervuilste manier’ afgekraakt te zien - ‘kennelijk
omdat hij niet in de emigrantenkliek zit’ - en bestookte onmiddellijk Henny Marsman
om een loyale kritiek te schrijven. Deze deed dat, maar nam er tot ongeduld van
23
zijn vriend driekwart jaar de tijd voor.
Spoedig daarna zou Merz met de dichter Marsman bevriend raken en de winter
24
van 1936 op 1937 in diens nabijheid in Brussel doorbrengen. Toch had Marsman
meer kritische reserve jegens de Duitse schrijver dan Ter Braak. In de Belgische
hoofdstad was hij getuige van het ontstaan van een nieuw boek van Lehmann, dat
handelde over een groep Duitse emigranten die met landarbeid in Alphen aan de
Rijn proberen te overleven en groteske modellen van ‘nieuwe mensen’ ontwerpen.
In feite kunnen ze alleen maar hulpeloos toezien en afwachten. Tegen deze
achtergrond ontwikkelt zich een liefdesaffaire tussen de hoofdpersoon van het boek
en een Française. Maar deze Madeleine brengt hem niet het definitieve geluk; ze
sterft in de laatste alinea's op de houten schimmel van een caroussel. Marsman
voelde zich ‘grievend’ teleurgesteld door de kinderachtige humor en de
‘quasi-diepzinnige’ verteltrant van deze tweede roman, en hij schreef de auteur: ‘ik
denk met veel meer sympathie aan jou dan aan je boek’. Hoe anders oordeelde Ter
Braak! Hij las het boek, dat inmiddels met de titel Generation ohne Väter gedoopt
was, in vijf uur tijd ademloos uit. Zijn stoutste verwachtingen waren nog ver
overtroffen. Tijdens het lezen drong deze formule zich aan hem op:

...de ‘Zauberberg’ van de emigratie door Dostojevski geschreven.
Merz had nu een hoogte bereikt die geen belofte meer was, maar een norm op
zichzelf. Zelfs de vergelijking met Gogol was hiervoor niet toereikend; ‘de enige
naam die bij een vergelijking opkomt, is de naam van Dostojevski’. Met de schepper
van De gebroeders Karamazov had Merz gemeen dat hij ‘een echte romanschrijver’
was, die ‘als een bezetene’ schrijft en de realiteit van het dagelijkse leven in een
‘droomachtig visioen’ weet uit te beelden. Ter Braak kon zich eenvoudigweg niet
voorstellen dat het ‘Koert’ Merz was die deze rijkdom verwezenlijkt had; hij moest
25
betoverd zijn geweest door zijn eigen scheppingen. Dit laatste nu moet ook voor
Ter Braak zelf hebben gegolden, die betoverd was door zijn eigen creatie: Konrad
Merz. Terwijl de Duitser vergeefse moei
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te deed zijn boek bij een emigrantenuitgeverij onder te brengen, bleef Ter Braak
hem op onverantwoorde wijze prijzen: vergeleek hij hem niet met Dostojevski, dan
wel met Kafka en andere coryfeeën.
Het manuscript van Generation ohne Väter was na de oorlog decennia lang
spoorloos, terwijl het op gezag van Ter Braaks uitspraken een steeds hogere status
kreeg. Waarschijnlijk was er alleen maar sprake van een mystificatie, want een
Berlijns literatuurwetenschapper trok het manuscript bij een bezoek aan Merz in
1998 binnen de kortste keren uit een la. Toen het boek na meer dan zestig jaar bij
Aufbau-Verlag verscheen, kreeg het op het omslag Ter Braaks formule als
kwaliteitsstempel mee: ‘der “Zauberberg” der Emigration, von Dostojewski
26
geschrieben’. Konrad Merz op zijn beurt bleef tot zijn laatste snik de naam van Ter
Braak uitdragen als de man die niet alleen zijn leven had gered, maar aan wie hij
ook vijf minuten beroemdheid te danken had.
Toen Kurt Lehmann in de zomer van 1934 clandestien de Nederlandse grens
passeerde, had de Nederlandse overheid enkele maanden eerder besloten tot een
beleid van terughoudendheid jegens de politieke vluchtelingen. De katholieke minister
van Justitie van de tweede en derde regering Colijn (1933-1937), J.R.H, van Schaik,
drong aan op een grotere beperking van de toelating van immigranten. Zijn collega's
van binnenlandse, economische en sociale zaken konden zich vinden in het argument
dat de vreemdelingen een bedreiging voor de toch al noodlijdende Nederlandse
economie vormden. In 1933 had Nederland driehonderdduizend werklozen geteld:
12,8 procent van de beroepsbevolking; in 1936 zou dat getal verdubbeld zijn! Het
ministerie van Financiën en De Nederlandsche Bank pleitten voor bezuinigen en
voor een keiharde deflatiepolitiek; de gave gulden moest onaangetast blijven. Pas
in september 1936 was Colijn als laatste regeringsleider in Europa bereid de ‘gouden
standaard’ op te geven. De opvang van en werkverschaffing aan vluchtelingen kon
tegen die achtergrond geen prioriteit krijgen. Bovendien stelde de regering haar
steunverlening afhankelijk van de vraag of deze niet tot irritaties bij de Duitse
machthebbers kon leiden.
Een krachtig nationalisme en een eng-burgerlijke wereldbeschouwing zorgden
ervoor dat de Nederlandse bevolking sterk gereserveerd stond tegenover mensen
met afwijkende gedragingen en opvattingen. Slechts van de linkerzijde, van
onafhankelijke organisaties en van particulieren, hadden de immigranten steun te
verwachten. De joodse vluchtelingen zagen zich niet alleen geconfronteerd met een
oplevend
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antisemitisme, maar werden hier met veel anti-Duitse sentimenten bejegend, óók
door hun Nederlandse geloofsgenoten. De groei van de staat en de bureaucratie
hadden na de Eerste Wereldoorlog voor een verscherping van het
vreemdelingenbeleid gezorgd. Er was in 1918 een nieuwe vreemdelingenwet
ingevoerd, volgens welke vluchtelingen en deserteurs aan een strenge selectie
werden onderworpen. Om de restricties van het nieuwe beleid ten uitvoer te brengen,
werd bovendien een groot ambtelijk apparaat in het leven geroepen. De lange en
legendarische Nederlandse traditie van hulp aan vluchtelingen en/of vervolgden
kwam daarmee in de jaren dertig op een dieptepunt. Na de Duitse annexatie van
Oostenrijk en de daardoor veroorzaakte nieuwe toevloed van vluchtelingen zou de
regering in het voorjaar van 1938 zelfs overgaan tot een politiek van de ‘gesloten
grens’, waarbij elke vreemdeling automatisch tot ‘ongewenscht’ werd verklaard en
als zodanig moest worden behandeld. Ter Braak sprak er onmiddellijk schande
27
van. De Kristallnacht van 9 op 10 november 1938 stuitte vervolgens op algemene
verontwaardiging in Nederland en leidde ertoe dat de grenzen opengingen voor in
het totaal omstreeks tienduizend joodse vluchtelingen. Nadat het vastgestelde
quotum was bereikt, werden de poorten weer gesloten. In 1939 werd er van
regeringswege een centraal vluchtelingenkamp opgezet, dat in oktober van dat jaar
dienst ging doen: kamp Westerbork. De toegelaten immigranten in de jaren dertig
vormden slechts een fractie van de grote instroom gedurende de Eerste
28
Wereldoorlog.
In een van zijn ‘Kronkels’ heeft Simon Carmiggelt, wiens jeugdverzen nog door
29
de Forwm-redactie waren afgewezen, een persoonlijke herinnering aan Ter Braak
overgeleverd. Deze column, getiteld ‘Toen’, is opgenomen in de bundel met de
treffende naam We leven nog. Omstreeks 1934, vertelt Carmiggelt, werd er een
persbijeenkomst belegd door een toneelintendant, een ‘glad heerschap’ uit München,
op uitnodiging van de Duitsche Vereeniging.
Hitler was toen druk doende met het opbergen van joden en politieke
tegenstanders, maar wie meent dat heel Nederland daarover op zijn
achterste benen stond, heeft het mis. Men geloofde die gruwelijke verhalen
maar half en vond Adolf eigenlijk zo'n kwaje niet.
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De ‘toneelvent’ praatte luchtig in de trant van ‘ach, al die rare verhalen over het
nieuwe Duitsland...’ Daar was toch geen woord van waar. De cultuur bloeide er
meer dan ooit! Terwijl hij zo aan het babbelen was, verscheen Ter Braak op de
persbijeenkomst. Deze prikte dwars door de handige vertelling heen door rechtuit
te vragen: Hoe staat u tegenover de joden?
‘Dat is een politieke vraag’, riep de man haastig. Want hij wilde er onderuit,
dat was propagandistisch verstandiger.
Maar Ter Braak hield vol.
Er viel een stilte. Toen zei de man, naar de grond kijkend: ‘Ik stel mij
natuurlijk geheel op het standpunt van de Neurenberger wetten’.
Nog zie ik het definitieve gebaar waarmee Ter Braak zijn vulpen opborg.
Hij had genoeg voor zijn stukje.
Onder de talloze bijdragen die Ter Braak aan Het Vaderland leverde - alleen al meer
30
dan driehonderd in 1934 -, kon dit ‘stukje’ spijtig genoeg niet worden geïdentificeerd.
Naar de geest geeft deze Kronkel weliswaar een geloofwaardige indruk van Ter
Braak, maar er moet toch worden aangetekend dat de kunstredacteur van Het
Vaderland in zijn inter- views met Duitsers uitsluitend emigranten aan het woord liet
komen, en in principe nooit meelopers, laat staan expliciete voorstanders van het
nazi-regime. Hij hield zijn vraaggesprekken met Leopold Jessner, de verdreven
leider van het Berliner Staatstheater; met Max Reinhardt, het voormalige hoofd van
het Deutsche Theater, met de balletdirecteur en oprichter van het Folkwang
Tanztheater, Kurt Joos - allen bannelingen, wier opvattingen hij prominent in de
31
krant plaatste. Voortdurend wees hij erop dat deze figuren uit Duitsland waren
uitgestoten vanwege ‘afgunst en nijd’. Hun capaciteiten zouden door hun vijanden
volstrekt ten onrechte in diskrediet zijn gebracht: de culturele motieven van het
antisemitisme berustten louter op lasterpraatjes. Maar kwam er eens een kunstenaar
langs die verklaarde dat het in Duitsland nog nooit zo goed was geweest, met zoveel
eenheid en zoveel tevreden mensen, dan legde Ter Braak onmiddellijk een verband
met de minderwaardigheid van het door deze figuur geboden materiaal. Over de
‘actrice van de tweede plan’ Ida Wüst, die met haar ensemble in een halflege
Koninklijke Schouwburg optrad, merkte hij bijvoorbeeld op dat zij glom van de
32
‘meegebrachte tevredenheid’ - maar hij was er erg duidelijk vies van.
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Migratie is wel eens de kernervaring van de twintigste eeuw genoemd. Vroeger was
het een klassieke stap in het curriculum vitae van een kunstenaar om in het
buitenland beslissende ervaringen en inspiraties op te doen. Maar door oorlogen,
revoluties en vervolgingen werd dit voor veel kunstenaars in de twintigste eeuw een
noodgedwongen stap, die tot gevolg had dat ze hun verdere ontwikkeling niet in
33
hun land van oorsprong konden doormaken. Ter Braak ageerde regelmatig tegen
het Nederlandse beleid van beperkingen en uitsluitingen. Daarbij beperkte hij zich
niet tot het schrijversgilde. In 1934 dreigde de Duitse expressionist Heinrich
Campendonk - hij was een vroeg slachtoffer van de Duitse nationaal-socialistische
politiek tegen ‘ontaarde kunst’ - uit concurrentieangst te worden geweerd als
kandidaat voor een vacante hoogleraarsplaats aan de Rijksacademie voor beeldende
kunsten te Amsterdam. In de krantenpolemiek die hierop volgde, nam Ter Braak
stelling door in een interview uitgebreid de kwaliteiten van Campendonk uit de
doeken te doen. Zijn vriend Greshoff bitste in het tijdschrift Groot Nederland: ‘Met
het pseudo-nationalisme van hen, voor wie de geboorte-acte elke andere acte
vervangt, voert men ons langzaam maar zeker terug naar de barbarij’. Ter Braak
sloot zich hierbij aan in Het Vaderland: ‘Opmerkingen, die mij uit het hart zijn
34
gegrepen’.
Terwijl Campendonk in 1935 inderdaad benoemd werd als hoogleraar in de
monumentale schilderkunst aan de Rijksacademie, zou het andere Duitse
kunstenaars hier spoedig een stuk slechter vergaan. In het voorjaar van 1935 maakte
het politieke cabaret Die Pfeffermühle - dat overigens om strategische redenen
35
uitdrukkelijk onpolitiek wilde zijn - een druk bezochte tournee langs Nederlandse
theaters die door praktisch alle recensenten juichend ontvangen werd. Ter Braak
had hierbij het voortouw. Hij prees Erika Manns strategie om de waarheid te spreken
36
in de vorm van een sprookje en beluisterde daarin een ‘zuivere vrouwelijke intuïtie’.
De jonge verslaggever van het Haagse blad Vooruit, Simon Carmiggelt, voor wie
Ter Braak ‘een soort afgod’ was, nam deze perceptie dankbaar over:
‘Erika Mann is een scherpzinnige, geestige vrouw, die met sobere
middelen weet te boeien. Zij staat midden in de wereld, begrijpt de noden
en gevaren van deze tijd, wijst ze aan en pleit voor verdraagzaamheid
37
en bezinning. Haar cabaret is dus antifascistisch’.
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Toen het ensemble van Erika Mann, Therese Giehse en musicus Magnus Henning
38
een jaar later terugkeerde, met zijn derde en volgens Ter Braak ‘beste’ programma,
gaf De Telegraaf te verstaan ‘dat het toch eigenlijk niet aanging dat een buitenlandsch
groepje, voornamelijk uit Duitsche emigré's bestaande, in ons land den geest van
het Derde Rijk over den hekel komt halen’. De krant stelde ‘dat wij critiek op
39
nabuurlanden liefst zelf bedrijven en daar geen vreemdelingen voor noodig hebben’.
Wat Carmiggelt definieerde als ‘de kunst iets te zeggen zonder iets te zeggen’ kon
kennelijk ook letterlijk worden opgevat - Carmiggelt had dat zelf trouwens ook
gedaan. Spoedig hierop besloot de minister, na een negatief advies van de
Rijksdienst voor Werkloosheidsverzekering en Arbeidsbemiddeling, om de
Pfeffermühle voortaan een arbeidsvergunning te weigeren. De argumenten hiervoor
waren enerzijds het bezwaar van concurrentie, anderzijds ‘de uitgesproken politieke
strekking van de voordrachten van dat cabaret’, aldus minister Slingenberg van
40
Sociale Zaken tijdens een debat over deze kwestie in de Kamer. Intussen had Ter
41
Braak reeds geprotesteerd in Het Vaderland. Beide argumenten sneden zijns
inziens geen hout. Een gezelschap van de kwaliteit en doelstelling van Die
Pfeffermühle bestond er te onzent niet: van concurrentie kon dus geen sprake zijn.
Wat de vermeende ‘politieke actie’ betrof, sprak hij zijn treurnis uit over het feit:
...dat streven naar humanistische beschaving en zuiver menschelijk protest
tegen omverwerping van die beschaving door de regeering geïdentificeerd
worden met politieke propaganda. Wij moeten weer eens constateeren,
dat de democratie haar eigen kinderen opeet...
In een vervolgstuk gooide hij nog meer kolen op het vuur en hekelde hij het ‘verbod’
als een bewijs van zwakte en ‘paragraphenmentaliteit’. De democratie, verldaarde
hij in een principiële uitweiding, is als zodanig een paradox. Zij is een vorm van
maatschappelijke organisatie, die krachtens haar beginselen aanvallen moet kunnen
verdragen van partijen die haar vernietiging in hun programma voeren. Daarin schuilt
het risico, maar ook de uitdaging van de democratie. Een krachtige democratie kan
zulke tegenbewegingen gemakkelijk dulden en weerstaan. Zij weet zich immers
gesteund door de bereidwilligheid van het volk bepaalde minima te verdedigen tegen
iedere aanranding. Zodra een democratie niet meer gebaseerd is op die
bereidwilligheid, maar ‘een regime
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wordt van paragraphen’ - dan ‘is het met de democratie afgeloopen’. Juist het cabaret
van Die Pfeffermühle leverde het tonicum waardoor de democratische orde sterker
werd. Ter Braak noemde het verbod daarom zinloos en zelfs dom: ‘een teeken van
42
zwakte, van quasi-democratie’.
In de Tweede Kamer ontstond hierop wederom een stevig politiek debat. De
afgevaardigde J.E.W Duys, die in 1935 door zijn partij, de SDAP, was geroyeerd
vanwege zijn rechtse opvattingen en nu als onafhankelijke in de Kamer zat, had
weliswaar nog nooit een voorstelling van de Pfeffermühle bijgewoond, maar
kennissen hadden hem ingefluisterd dat er ‘wel degelijk stevig politieke charge’ werd
bedreven. In zijn pleidooi tot weigering van een arbeidsvergunning vond Duys de
predikant Zandt van de Staatkundig Gereformeerde Partij aan zijn zijde, terwijl de
liberale afgevaardigde en jurist G.A. Boon het juist voor de cabaretgroep opnam.
Minister Van Schaik van Justitie toonde zich onvermurwbaar. Hij wist zeker ‘dat
menige voorstelling neerkomt op het beleedigen van een bevriende mogendheid
en een buitenlandsch regime’. Ook vond Van Schaik ‘dat het buitenland, althans
vele landen, in dezen zooveel vrijgeviger zijn’. De minister voelde niet voor die
houding:
Wij moeten ons in dezen niet spiegelen aan het buitenland. Ik meen te
mogen constateeren, dat het beleid, dat ik gevoerd heb ten opzichte van
de vreemdelingen in het algemeen, heeft geleerd, dat wij daar veel meer
43
bereikt hebben.
Die zogenaamde ‘vrijgevigheid’ van het buitenland was echter een fabeltje waar
het Die Pfeffermühle betrof. Het cabaret was het werk reeds in Oostenrijk en in het
kanton Zürich onmogelijk gemaakt. De Nederlandse autoriteiten probeerden de
leiding van het cabaret nog te masseren om de politieke tendentie helemaal weg
te laten en als ‘zuiver amuseertheater’ in Nederland op te treden, maar Erika Mann
44
wees dit aan- bod beleefd af. Nederland was gezwicht voor Duitse dreigementen,
45
veronderstelde zij niet ten onrechte. Na meer dan duizend voorstellingen viel het
doek voor Die Pfeffermühle; Erika Mann verliet Europa. Ter Braak zou de vrouw
46
met haar ‘gebruinde jongensgezicht’ en de donkere, geïnteresseerde ogen, van
wie hij zo onmiskenbaar gecharmeerd was geweest, niet meer zien.
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Hoofdstuk 14
Ter Braak voor de toverlantaarn
Op Politicus zonder partij volgden nog belangrijke reacties van twee tegenpolen:
de anarcho-syndicalist Arthur Müller Lehning en de conservatieve historicus Johan
Huizinga. Toen Lehning in het voorjaar van 1934 voor korte tijd in Nederland verbleef,
zocht hij ook Ter Braak op, ooit de trouwe medewerker aan zijn voormalige tijdschrift
i10. Dat tijdschrift, net als Forum legendarisch geworden, had overigens slechts
twee jaar (1927-1929) bestaan en over geheel Europa nooit meer dan
1
tweehonderdvijftig abonnees geteld. Lehning zou echter nog jaren blijven dromen
over een doorstart ervan. Toen hij een etmaal ten huize van Ter Braak logeerde,
ontving hij een exemplaar van het boek
Voor Arthur
politicus met partij
hartelijk
Menno 25 Mei 1934
2
den Haag
Ter Braak was namelijk reuzebenieuwd naar Lehnings oordeel over het boek,
ook al vond hij hem een figuur die alleen maar in het ‘woordballet’ van het anarchisme
3
kon denken. Maar waar hij even niet bij stilstond, was dat Lehning, anders dan
hijzelf, ook het politieke ballet beheerste. Lehning was een man van de daad: toen
hij Hitler victorie had horen kraaien, was hij na de Rijksdagbrand op de valreep uit
Berlijn gepiept, en nu bekleedde hij in Spanje het secretariaat van de Internationale
Arbeiders-Associatie. Daar zou hij spoedig in een nieuw slamazzel belanden: de
opstand tegen de nieuwe, in het najaar van 1934 aangetreden rechtse regering.
Met zijn gelegenheidsbaardje, hoofddeksel en

Léon Hanssen, Sterven als een polemist: Menno ter Braak 1930-1940

277
ascetische gelaatstrekken had Lehning een halve eeuw later gemakkelijk door
kunnen gaan voor een popmuzikant.
Op de genoemde dag in mei 1934 bekende Ter Braak aan Lehning dat hij een
jaar tevoren voor de eerste keer op de SDAP had gestemd, waar hij gevoelsmatig
en ideologisch niet echt thuishoorde. ‘Ja, dat vind ik toch heel wat beter dan dat
Mussert aan de macht zou komen’. Wat hij antwoordde op Lehnings repliek dat je
het fascisme niet kunt bestrijden door op een socialistische partij te stemmen, geeft
4
de overlevering niet prijs. Vermoedelijk stemde hij voorheen op de Vrijzinnig
5
Democratische Bond. Arthur Lehnings oordeel is helaas niet in briefvorm bewaard
gebleven, maar het moet ongeveer hebben geluid dat het boek, ook stilistisch,
doordrenkt was van Nietzsche. Ter Braak vond dit oordeel ‘zeer juist’.
Die invloed gaat inderdaad veel dieper dan ‘men’ heeft ontdekt - ‘men’,
die N. alleen van buiten of van bloemlezingen kent en niets van zijn stijl
aanvoelt. Het élan van N. is anders, zijn zekerheid ook grooter, maar hij
is de eenige, die bij dit geschrift peet heeft gestaan.
Ter Braak was inmiddels door Lehning nieuwsgierig gemaakt naar de Russische
anarchist Michael Bakoenin. Hij had kort voordien de werken van Karl Marx laten
aanrukken en in de vakantie diens voornaamste werken over het
historisch-materialisme gelezen. Hij vond hem net als Freud typisch een denker die
zijn, op zichzelf interessante, vondsten onbedoeld kapotmaakt door ze in een
systeemtheorie te wringen. Toen zijn broer Wim zich na een avondje ‘snuffelen’ in
Marx liet ontvallen: ‘toch wel een echte Jood’, knikte hij: ‘daar zit iets in’. Typisch
een voorbeeld van hoe hij bijna kritiekloos hechtte aan het oordeel van deze
6
aankomende zenuwarts, aan wie hij in de komende jaren mede als gevolg van
toenemende psychische malaise steeds meer zou hangen. Maar tegelijk is dit ook
een geval van de antisemitische vooringenomenheid, die bon ton was bij de
burgerlijke intelligentsia en waar Ter Braak zich onvoldoende van wist te distantiëren
- hij beaamde niet volledig wat zijn broer naar voren bracht, maar zag er toch ‘een
kern van waarheid’ in. Enkele jaren later zou Ter Braak met het oog op zijn boek
Van oude en nieuwe Christenen een nieuwe duik in Marx nemen. Hij moest toen
toegeven dat deze, hoewel onleesbaar, na Augustinus de meest complete
7
‘wereldconceptie’ had neergezet die hij ooit onder ogen kreeg. Wat hij
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in Marx miste was het tragische element. Alleen het collectief telt, het individuele
element volstrekt niet; ‘de individueele tragiek is “afgeschaft”’. Marx was uitsluitend
8
een ‘intellectueele agitator’. Neen, dan Bakoenin: een ‘tragische figuur’ par
excellence! Diens tragiek legde Ter Braak als volgt uit:
Het is toch duidelijk, waarom Marx Bakoenin overwon; omdat B. een
compleet mensch was en dus politiek naief! Entweder - oder: men overwint
in de politiek en dan is men tacticus, aangepast bij de flapdrollen, of men
verliest in de politiek en blijft ‘honnête’. Ik ben overtuigd van B.'s
‘honnêteté’, geenszins van die van Marx.
Een opmerkelijke, maar gevaarlijke gedachteketen: een compleet mens zal politiek
altijd naïef blijven en op dat terrein dus verliezen. Hij mag zich dan troosten met de
gedachte dat hij tenminste geen flapdrol is. Het is alsof Ter Braak hier in zijn eigen
tragische toekomst vooruitblikte. Hij schreef Bakoenin als mens hoog aan, naar de
toon zelfs als een evenknie van Nietzsche, maar inhoudelijk had hij veel kritiek op
9
het anarchisme. De ideologische fundamenten ervan leken hem volstrekt illusoir.
Met Nietzsche geloofde hij dat een maatschappij niet kan worden gegrondvest op
de absolute normen van vrijheid en gelijkheid. Doch het anarchisme als praktischeleer
sprak hem onmiskenbaar aan:
Het anarchisme is inderdaad de eenig mogelijke politiek met partij voor
ons, juist omdat het van praemissen uitgaat, die volstrektheid, opbouw
van onder af, eischen. Als ik partij moet kiezen, kies ik het anarchisme.
Indertijd had Ter Braak zijn oude vriend Arthur Lehning ook graag onder de
regelmatige medewerkers van Forum geteld. Lehning stelde een artikel over het
thema oorlog en vrede in het vooruitzicht, maar wees meteen op de beruchte, door
de uitgever bedongen, clausule in het Forum-contract dat ‘werk van religieuse of
politieke strekking niet in hare kolommen thuis hoort’. Hij verlangde bij voorbaat
zekerheid over de uitlegging van deze allicht rekbare clausule en wilde vermijden
dat de redactie zijn artikel op grond daarvan zou kunnen weigeren. Voor alle
duidelijkheid had hij ook een voorbeeld gegeven van wat en hoe hij
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dacht te schrijven. Daarvan was Ter Braak teruggeschrokken. De verkiezingstoon
vond hij niet bij Forum passen:
Is het je niet mogelijk, hetzelfde probleem oorlog-vrede zonder
‘klinkende leuzen’ met dezelfde praegnantie te behandelen? Schipperen
is heusch niet noodig, maar voor een geschreven stuk is, dunkt mij, de
argumentatie veel vlijmender te geven. Ik kan je natuurlijk geen stijl
opdringen en wil dat ook allerminst. Het zou mij radicaal onmogelijk zijn,
11
om in ‘De Wapens Neer’ te schrijven, ook al kon ik me met de gestelde
idealen vereenigen; misschien is het jou even onmogelijk, in ‘Forum’ te
12
schrijven.
Ziedaar de reden waarom Arthur Lehning nooit één letter in Forum publiceerde.
Omdat Ter Braak intussen redacteur was geworden bij de bourgeois-krant Het
Vaderland, voelde hij aan het slot van de brief die hij hem in oktober 1934 schreef
dringend de behoefte zich tegenover Lehning te verantwoorden.
Mijn persbaantje is after all niet kwaad. Ik kan via vermommingen veel
spuien, wat anders de bourgeoisie nooit zou bereiken en nu toch op een
of andere manier zijn werk doet. In deze ‘tactiek’ zit soms iets
aantrekkelijks; het idee, dat een goed-burgerlijk verdienconcern je
gelegenheid geeft gif rond te strooien, dat het zelf aan huis laat bezorgen
13
bij duizenden!
Als een devïl in disguise, zo afficheerde hij zich graag naar de anarchistische Lehning
toe, maar of die veel begrip kon opbrengen voor deze maskerade valt te betwijfelen.
Toch toonde hij zich ruim dertig jaar later, bij gelegenheid van een tentoonstelling
over ‘Menno ter Braak en het fascisme’, uiterst prijzend over zijn voormalige
handlanger. Hij begreep hem toen als een van huis uit onpolitiek auteur, die echter
de juiste houding tegenover de politieke gebeurtenissen had weten op te brengen
en zijn tijd niet had verslapen. ‘Hij had ook achter zijn schrijftafel kunnen blijven
zitten en zich niet in de democratische arena behoeven te begeven’. Wie vrij wil
zijn, moet eeuwige waakzaamheid betrachten:
Deze voortdurende waakzaamheid veronderstelt echter ook de morele
moed, het karakter en de bereidheid, om te handelen naar
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het woord van Goethe, dat Menno ter Braak met zijn leven heeft waar
gemaakt:
‘Noch ist es Zeit, da rühre sich der Mann
14
Die Nacht tritt ein wo niemand wirken kann’.
Met Huizinga verbond Ter Braak een familierelatie én een menging van diepe
bewondering en even diepe afkeer. Huizinga was een neef van Ter Braaks moeder.
Een familieverhaal luidt dat Ter Braak als kind een keer door de hoogleraar naar
zich werd toegetrokken met de woorden: ‘zo, nu kan je later zeggen dat je bij de
15
grote Huizinga op schoot hebt gezeten’. Waar of niet waar, het verhaal zegt iets
over de familiereputatie van de schrijver van het Herfsttij der Middeleeuwen. Ter
Braak bewonderde dit boek, waarvan hij de eerste druk uit 1919 bezat, bovenmatig
en het heeft hem zeker mede geïnspireerd tot de keuze van een middeleeuws
onderwerp voor zijn dissertatie. Maar de koudwatervrees die Ter Braak voor de
‘beroemde professor’ voelde, blijkt al uit het feit dat hij een uitnodiging van Huizinga
om eens over een aantal zaken te komen praten liet passeren. Dat hem dit het
verwijt opleverde van een ‘ondoordacht versmaden van de Leidsche familierelatie’,
16
nam hij op de koop toe. Een half jaar later, in juli 1924, deed Huizinga een nieuwe
poging. Toen kwam het er vermoedelijk wel van, waarbij Ter Braak werd geëscorteerd
door Menno Huizinga Jr., zijn van dominee tot verzekeringsagent getransformeerde
17
oom bij wie hij in Den Haag logeerde. Een nieuwe inspiratiebron voor Ter Braak
vormden Huizinga's indrukken van zijn reis door de Nieuwe Wereld die hij verzamelde
18
in Amerika levend en denkend uit 1927. Dat de naam van de Leidse hoogleraar
echter opzettelijk ongenoemd bleef in Menno ter Braaks ‘Waarom ik “Amerika”
19
afwijs’, is een nieuw bewijs van zijn koudwatervrees. Toch was het roemruchte
artikel een ‘stille polemiek’ tegen Huizinga's boek, dat hij een ‘veel te eklektisch
gesteld’ pamflet vond, wat wel tamelijk streng was aangezien Huizinga het de
ondertitel ‘losse indrukken’ had gegeven. Ter Braak deed Huizinga in juli 1928
onmiddellijk een exemplaar toekomen van zijn proefschrift over Kaiser Otto III.,
waarop deze vriendelijk doch uitwijkend liet weten:
Het onderwerp en de wijze van behandeling heeft mijn levendige
20
belangstelling; toch zal ik de lectuur nog eenigen tijd moeten uitstellen.
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Verder commentaar ontbreekt. Dat is spijtig, omdat Ter Braaks dissertatie
21
verscheidene Huizingiaanse aanzetten vertoont, zoals het streven een historisch
tijdperk in zijn eigenheid, als een zelfstandig geheel, te begrijpen. Ook verwierp hij
net als Huizinga de illusie dat het voor latere onderzoekers mogelijk zou zijn de
sluiers van het verleden helemaal op te lichten. Beiden benadrukten de rol van de
onderzoeker in het historische kenproces, al plaatste Ter Braak het accent wel
ergens anders. Waar Huizinga bijvoorbeeld stelde:
Het hangt slechts af van het psychologische doorzicht van den
onderzoeker, hoeveel feiten hij noodig heeft, om een geschiedkundigen
persoon te begrijpen...
streepte Ter Braak het woordje ‘doorzicht’ weg en verving het door de term:
22
‘verwant zijn’. Twee jaar later zette Ter Braak een frontale aanval in nadat Huizinga
zijn Cultuurhistorische verkenningen (1929) had laten verschijnen. In april 1930
kreeg Ter Braak het in zijn bezit en in de zomer van dat jaar publiceerde hij in De
23
Stem zijn wederom roemruchte artikel ‘Huizinga voor den afgrond’. Ter Braaks
24
hoofdbezwaar tegen Huizinga was dat deze had gecapituleerd voor de academische
kritiek op zijn Herfsttij en, oog in oog met de door hemzelf gecreëerde afgrond, zich
vol schrik zou hebben afgekeerd van de verbeeldingswetenschap waarvan hij eerst
zo'n sublieme proeve had gegeven. De Leidse hoogleraar belichaamde derhalve
de tragedie van de geschiedwetenschap. In een korte bespreking van Huizinga's
De wetenschap der geschiedenis uit 1937 herinnerde Ter Braak aan het beeld van
zijn essay ‘Huizinga voor den afgrond’, waarvan hij de ‘principieele bezwaren’
kennelijk nog steeds doorslaggevend vond:
Huizinga geeft de veiligheid der geschiedenis prijs, om daarna op alle
mogelijke manieren te trachten haar te herwinnen, teneinde het dreigende
spook van het historisch scepticisme (anders gezegd, de tragedie der
historische wetenschap) buiten de deur te houden. Wat Benjamin
Fondane, een leerling van Sjestof, in een zeer belangwekkend en in
Nederland helaas geheel onbekend gebleven boek, ‘La Conscience
Malheureuse’ (Parijs 1936), zegt over de wijze, waarop de Duitsche
philosoof Heidegger den ‘afgrond’ van Kierkegaard tracht te ontloopen,
zou men ook kunnen laten gelden
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voor Huizinga: ‘il n'a voulu nous montrer ces animaux si féroces que pour
25
mieux nous faire voir leur docilité a sa cravache’.
Een van de principiële punten in ‘Huizinga voor den afgrond’ betrof de bezwaren
tegen het genre van de ‘vie romancée’, zoals Huizinga die geventileerd had in zijn
Cultuurhistorische verkenningen. Reeds aan het begin van zijn academische
loopbaan in 1905 had Huizinga er met klem voor gewaarschuwd dat de
verbeeldingskracht niet zodanig mocht worden opgevoerd dat zij de grens van de
historische fantasie - Huizinga schreef het woord à la Van Deyssel als ‘fantazie’ zou overschrijden en tot kunstscheppende fantasie werd. Want in dat geval ‘kunnen
er elementen in de voorstelling worden ingevoerd, die het beeld tot schade der
26
historische waarheid zouden kunnen vervormen’. Vooral in het genre van de
‘historische belletrie’ en met name de vie romancée bespeurde hij dit gevaar. Deze
‘vies romancées’ waren, zoals Huizinga signaleerde, in de jaren twintig tot een
27
‘internationaal mode-genre’ geworden. Geconfronteerd met deze ontwikkeling
begon hij een kleine kruistocht tegen dit genre waarin hij zijn geliefde discipline door
de ‘concurrentie der litteratuur’ gedegradeerd zag tot ‘aesthetiseerende
28
gevoelshistorie’. Nog in zijn De wetenschap der geschiedenis uit 1937 betitelde
29
hij de vie romancée als ‘geparfumeerde historie’. In breder perspectief beoordeelde
hij het succes van het genre als een teken van de democratisering, ja plebejisering
van de cultuur, die naar zijn mening aristocratisch moest blijven wilde zij niet in
barbarij ten onder gaan. ‘Een aristocratische cultuur’, leerde hij in de
Cultuurhistorische verkenningen,
...adverteert haar gevoel niet. In haar uitingsvormen blijft zij sober,
gereserveerd. Haar algemeene houding is stoïsch. Om krachtig te zijn,
wil en moet zij hard en onbewogen zijn, of althans de uitstorting van gevoel
30
en gemoed slechts in stijlvolle vormen dulden.
Ter Braak trapte zijn oudoom op de staart door in de kantlijn van deze passage
te noteren: ‘= Huizinga!?’ Maar het vraagteken gaf aan dat hij hem nog steeds enige
ruimte gunde. Toen hij in zijn essay uit 1930 de beeldspraak van de ‘afgrond’
gebruikte, wilde ook hij een ontwikkeling in de moderne cultuur kenschetsen. In het
aangehaalde citaat zag hij de
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sleutel niet alleen tot Huizinga's standpunt inzake de geschiedschrijving, maar ook
tot diens betekenis als cultuurdrager. De auteur van Herfsttij voerde naar zijn mening
een verloren gevecht. Huizinga was niet krachtig, hard en onbewogen, zoals het
leek, maar juist bang: bang, omdat hij voor een onomkeerbare ontwikkeling in de
cultuur terugdeinsde; bang, omdat hij als wetenschapper de concurrentie van de
literatuur vreesde; bang, omdat hij de verbeelding verloochende ten gunste van het
objectiviteitsideaal van een negentiende-eeuwse professorenstand waarvoor geen
toekomst meer was weggelegd. Tekenend vond Ter Braak dat Huizinga - na de
lectuur overigens van Spenglers Der Untergang des Abendlandes - zijn berouw had
31
uitgesproken over de metaforische titel van zijn Herfsttij der middeleeuwen. Ter
Braak: ‘Alsof één capabel lezer zou veronderstellen, dat Huizinga bij dezen titel aan
vallende blaadjes en demi-saisons had gedacht!’ Hij beschouwde dit als een
afleidingsmanoeuvre:
Neen, met dit woord ‘herfsttij’ heeft Huizinga zich blootgegeven; hij
heeft wel degelijk dien herfstelijken droom van een ondergaand tijdperk
gedroomd, hij heeft wel degelijk het dictaat laten liggen voor een
gewaagde verbeelding, ook al maakt hij tegenover den katheder weer
32
veel goed door naarstig te citeren.
Over de vie romancée oordeelde Ter Braak dat zij de historische verbeelding niet
alleen opnieuw mogelijk had gemaakt, maar ook haar onontkoombaarheid had
aangetoond. Want de historische blik was zijns inziens alleen te rechtvaardigen ‘als
33
verbeelding van het verleden’. Hij bedoelde daarmee dat ‘de doode feitenreeksen’
tot een ‘levend organisme’ gemaakt moeten worden in hun ‘voor ons gansche
34
realiteit’. Het verleden moet bewegen, moet ‘opnieuw tegenwoordig zijn’. Ter Braaks
artikel werd in de uitgeverswereld met applaus ontvangen: men had na Huizinga's
35
boek nauwelijks nog gedurfd voor vies romancées te adverteren!
In de loop van de jaren dertig zou Ter Braak zich echter kritischer en kritischer
uitlaten over dezelfde vie romancée, die hij tegenover Huizinga nog zo principieel
verdedigd had. In een brief aan Du Perron legde hij eind 1937 uit wat hem bij het
genre hinderde: ‘de vermenging van het historische document met de eigen “vinding”
36
van den auteur. Misschien is dit echter mijn erfelijke belasting als historicus?’ Hij
veroor-
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deelde bij veel schrijvers van vies romancées de ‘quasi-pogingen’ om het individuele
naar voren te brengen: quasi omdat zij met hun ‘liflafje tusschen roman en
geschiedenis in’ niet verder kwamen dan een schilderachtige voorstelling van het
verleden en omdat zij de psychologie van hun personages niet zodanig met de tijd
37
wisten te verweven ‘dat men in die psychologie gelooven kan’. Hij ging zelfs een
heel eind met Huizinga's aristocratische cultuuropvatting mee door de vie romancée
als vulgair en als geschiedenis voor ‘het volk’ te kenschetsen. Maar, tekende hij bij
die constatering met nauwelijks verholen spijt aan, we leven nu eenmaal ‘in een
tijd, die zich de weelde niet permitteeren kan het democratische en vulgaire te
38
ontwijken of te minachten als het lagere’. Met andere woorden, Ter Braak had dat
anders graag gedaan.
Ter Braaks geschiedopvatting bewoog zich altijd tussen een wetenschappelijke
en een literaire pool. Toen hem door de Haagse Sociëteit voor Cultureele
Samenwerking werd gevraagd een lezing te houden naar aanleiding van het artikel
39
‘Huizinga voor den afgrond’, koos hij dan ook de spanning tussen deze polen tot
centraal thema. Hij gaf deze lezing, die de titel Geschiedenis als Wetenschap en
als Fabel droeg en waarvan alleen Ter Braaks notities bewaard zijn gebleven, op
een ijzige avond in maart 1931 toen hij tot over zijn nek in de problemen met Gerda
Geissel zat. De charme van de geschiedenis, hield hij zijn gehoor voor, ligt hem
juist in de ‘spanning tusschen objectiviteit en subjectiviteit’. Wie deze spanning
verbreekt, maakt de geschiedenis stuk. Het hangt van de persoonlijkheid af, welke
geschiedenis men schrijft. We moeten de waarheid ook niet in het verleden zoeken,
want zij is alleen in onszelf te vinden, en het is die innerlijke waarheid, die ‘het
buiten-ons-zelf beheerscht’. Hij portretteerde Huizinga als een ‘mengtype’ van
wetenschap en verbeelding, overhellend naar de eerste pool. Aan het slot van zijn
betoog kwam hij eindelijk op het thema waarvoor het publiek de barre
weersomstandigheden getrotseerd had:
De tragiek van Huizinga. Hij durft (Cultuurhistorische Verkenningen)
de historische waarheid afhankelijk van onszelf niet aan, durft haar ook
niet afwijzen. Vandaar onzekerheid van definities, scherp verzet tegen
vie romancée. Concurrentie-gevaar; vrees, dat de nieuwe banen der
40
geschiedenis de veiligheid zullen wegnemen.
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Van de opmerkingen uit het publiek blijft één opmerking hangen, die ongetwijfeld
verwijst naar Ter Braaks fascinatie voor de vie romancée, en ook een knipoog bevat
naar ‘Huizinga voor den afgrond’:
Dr ter Braak voor de tooverlantaarn.
Conclusie: men moet altijd op dit ene bedacht zijn: Was will der Autor? Veel meer
dan met Johan Huizinga stond Ter Braak op vertrouwelijke voet met diens oudere
broer Jakob, een medicus die zich in 1931 na een vijftienjarig verblijf in
Nederlandsch-Indië metterwoon als ambteloos burger te's-Gravenhage had
gevestigd. Op een woensdagavond in maart 1933 bracht Ter Braak hem in de
Breitnerlaan een bezoek en schonk hem een exemplaar van het Démasqué der
schoonheid met de opdracht: ‘aan J. Huizinga / met hartelijke gevoelens van / familie41
en andere verwantschap / v.d.S.’ Aan Ant Faber liet hij 's anderendaags weten:
Gisteren een zeer geslaagd bezoek gebracht aan Jacob Huizinga. Een
buitengewoon aardige man, alleen is hij zoo doof als een pot en dus alleen
42
met inspanning van krachten te beschreeuwen.
Hij had Jakob verzekerd dat hij de kennismaking met diens broer van vele jaren
geleden weer wilde hernieuwen. Aldus ingelicht door Jakob, schreef Johan Huizinga
43
aan Ter Braak dat hij hem ‘met genoegen’ zou verwachten. Ter Braak vertaalde
44
dit op zijn manier als: ‘om de “geschillen” eens te bespreken’. Op 31 maart 1933
was het zover, maar het enige wat van Ter Braaks bezoek aan de Witte Singel 32
te Leiden is overgeleverd is de volgende, wederom apocriefe uitspraak van Huizinga:
‘Als ik iets in De Gids publiceer, is dat héél iets anders dan wanneer jij iets in Forum
45
publiceert’.
Ter Braak voelde zich nog steeds het kleine neefje. Toch viel het bezoek hem
‘geweldig mee’, omdat hij in Huizinga ‘veel gevoel voor humor (niet alleen Punch!)’
had ontdekt. Op een zaterdagavond in juni 1934 bracht Ter Braak wederom een
bezoek aan Huizinga en het was een mooie gelegenheid hem zijn vrouw Ant voor
te stellen. Voor haar werd het een heel corvee: de weduwnaar Huizinga had haar
namelijk de taak toebedacht de gerechten aan te snijden, onder andere een
korstgebak met ragout en een pureepot zo groot dat je erin kon verdrinken, en zij
voelde Huizinga's oog steeds zo op zich branden, dat het zweet haar
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over de rug liep. Vijftig jaar later had zij daaraan nog de ‘vreselijkste herinneringen’.
Huizinga's zoons waren snibbig en Huizinga maakte zich van ieder debat af door
op te merken dat hij in slaap viel als hij een kwartier lang een filosofisch onderwerp
had bekeken. Ter Braak wilde zich niet laten imponeren en reageerde zich op de
terugweg af met de opmerking dat Huizinga toch slechts een boerenpummel was,
46
maar dat vonden de Huizinga's van die Ter Braaks uit de verre Achterhoek ook.
Huizinga kwam altijd weer om de hoek. Toen Klaus Mann eind 1934 tevergeefs
bij Huizinga aanklopte om zijn naam te mogen gebruiken als beschermheer van het
emigrantentijdschrift Die Sammlung, vloekte Ter Braak dat Huizinga ‘langzamerhand
47
de verpersoonlijkte lafheid wordt’. Verscheidene keren probeerde hij zelf Huizinga
te strikken voor een organisatie tegen fascisme en nationaal-socialisme en voor
deelneming aan het schrijverscongres ‘Pour la défense de la Culture’ in juni 1935
te Parijs, maar kreeg telkens nul op het rekest. Intussen kwam de wèl door Huizinga
verdedigde cultuur steeds verder van hem af te staan ‘als een privilege van de
48
betere standen’. Opmerkelijk genoeg is dit in Forum gepubliceerde commentaar
op Huizinga's Nederland's geestesmerk nog uiterst mild in vergelijking met Ter
Braaks brieven aan Du Perron. In het algemeen laat Ter Braak zich over literaire
en politiek-maatschappelijke aangelegenheden op gedrukt papier veel gematigder
49
en strategischer uit dan op briefpapier. Aan Du Perron deed hij verslag van de
‘duidelijke teekenen van walging’ die de lectuur van het ‘boekske van Huizinga’ bij
hem hadden veroorzaakt:
En met dezen volmaakten centenbezitter zouden wij moeten
samengaan? Het is immers glad onmogelijk! [...] Dit pamflet van H. heeft
mij sterk gedeprimeerd. Het is lood om oud ijzer; dit is fascisme van den
50
geldzak.
Het exemplaar van Nederland's geestesmerk dat Ter Braak van Huizinga kreeg
51
toegezonden met een ‘v.d.S.’ als opdracht, is in de marge volgeschreven met boze
opmerkingen, waarin de auteur beurtelings tot ‘tante Huizinga’ en ‘oom zak’ wordt
gedoopt: Ter Braak bleef in familietermen denken. Het is curieus dat het nu juist Du
Perron blijkt te zijn die het voor Huizinga opnam! Hij vond de brochure ‘in groote
lijnen, uitstekend’. Ter Braak moeten de klompen zijn uitgevallen. Huizinga's
vereenzelviging met het ‘burgerlijke’ in het Nederlandse volkskarakter, was
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voor Du Perron een welkom antidotum tegen de ‘heroïek’ van extremistische ‘idioten’.
Wat hij [= Huizinga] van de verdwazing van de gemechaniseerde
(over)organisatie zegt, en de manier waarop hij het gevaar en de humbug
blootlegt van de laatste organisatie die de moderne staat is - ‘état
totalitaire’ - is, in een zoo kort bestek, meesterlijk (al is het ook
schoolmeesterlijk).
Wat verwachtte Ter Braak eigenlijk van Huizinga?
Hij is nu eenmaal geen Multatuli. Bovendien zou ik een Multatuli op het
oogenblik alleen kunnen verdragen als hij niet voorschreeuwer van een
georganiseerde massa was. In zekeren zin zou Huizinga sympathieker
zijn dan wijzelf- voor mijn innerlijkste waardemeter! - als hij het verdomde
zich te organiseeren, zelfs tegen het fascisme.
De ‘ware moed’, meende Du Perron, ‘is het om het te verdommen een aandeel te
hebben aan “deze tijd”’. En hij nam Huizinga hierin als voorbeeld - daarmee overigens
aangevend dat híj in elk geval iets oneigenlijks van Huizinga verwachtte, want deze
heeft op tal van manieren blijk gegeven van zijn betrokkenheid bij ‘zijn tijd’, zoals
door in 1933 een Duitse, anti-joodse propagandist de gastvrijheid aan de Leidse
52
universiteit te ontzeggen. Voor Ter Braak vormde Du Perrons houding het bewijs
dat hij bereid was ‘het afzichtelijkste geldzak-burgerdom’ te accepteren ‘als er vooral
53
maar geen collectivistische phrasen bij te pas komen’.
Merkwaardig is het wel. Ter Braak haalt hier Du Perron links in, terwijl de laatste
zich Hollands-burgerlijker opstelt dan zijn vriend, die hij juist zo vaak zijn ‘Hollandse
complex’ verweten had. In 1936 zou Du Perron uit afkeer van de politieke
verwikkelingen, vanwege heimwee en financiële misère Nederland en Europa de
rug toekeren en met Elisabeth de Roos en hun één jaar oude zoon Alain een nieuw
bestaan in Nederlandsch-Indië zoeken. Toen hij ‘in de omstreken van Mr Cornelis’
54
in de trein zat en de rode grond terugzag, besefte hij: ‘hier hoor ik’. Die woorden
staan in een brief aan de Indonesische nationalist en banneling Soetan Sjahrir. In
de latere beeldvorming zijn beiden als geestver-
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wanten neergezet. De ‘explosieve’ Du Perron zou zich in het algemeen als een
‘mentor’ bij de jonge Indonesische intellectuelen hebben thuisgevoeld vanwege een
gemeenschappelijk dédain voor de Hollandse ‘gezapigheid’. Maar anders dan
bijvoorbeeld Sjahrir, in de jaren 1945-1947 Indonesisch premier, miste Du Perron
de ware kenmerken van de ‘homo politicus’, en wat in dit verband belangrijker is:
het Huizinga-beeld van Sjahrir sloot veel meer aan bij Ter Braak dan bij Du Perron.
Ook de onderwijzer en latere minister Soegondo Djojopoespito bewonderde Ter
Braak als ‘een echte enfant terrible, omdat hij Huizinga durfde uit te schelden voor
56
een sloper’. Zo zijn er twee kruisende lijnen te trekken, waarvan de ene lijn Ter
Braak verbindt met de jongere Indonesische nationalisten en de andere Du Perron
met Huizinga! En de lijnen kruisen elkaar in het wankele evenwicht van de Hollandse,
onpolitieke burgerlijkheid.
In zijn Indonesische overpeinzingen heeft Soetan Sjahrir naar aanleiding van In
de schaduwen van morgen een analyse gegeven van het evenwichtstrauma van
Huizinga, die nauw aansluit bij Ter Braaks Huizingabeeld:
Zijn kritiek ten opzichte van de wereld van thans kan begrepen worden
als de ergernis van het Nederlandse volk over alle grensoverschrijdingen,
die het levensgevoel van dit volk kwetsen: het aantasten van godsdienst,
goddeloosheid en godslaster, alles wat ‘onbehoorlijk’ is, wat beschouwd
wordt als het verstoren van vastverankerde gedachten, gevoelens en
levensgewoonten, kortom alles, wat het evenwicht verstoort. Er is geen
volk op de wereld, dat zo dikwijls het woord evenwicht in zijn gedachten
en zijn leven gebruikt als het Nederlandse. De grootste aantijging, die
men tegenover een Nederlander kan uitspreken is de beschuldiging van
‘onevenwichtigheid’. Ja, juist om dit evenwicht te verdedigen slaat hij zelf
op hol en wordt onevenwichtig! Ik wil hiermee niet zeggen dat In de
schaduwen van morgen onevenwichtig is, maar wel, dat er duidelijk uit
blijkt, hoe geërgerd deze Hollandse professor is tegenover de
57
onevenwichtige wereld.
Eind 1934 smeedde Ter Braak plannen voor een bundel in de serie Folemprise
van de Haagse boekhandelaar en uitgever L.J.C. Boucher. Hij overwoog toen ook
zijn ‘Huizinga voor den afgrond’ onder zijn
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23. Kurt Lehmann, alias Konrad Merz, bij Ter Braak in Den Haag, voorjaar 1935.

24. Ter Braak en Kennie van Schendel te Sestri Levante, augustus 1935.

25. Jan Greshoff en Ter Braak, Sestri Levante, augustus 1935.
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26. Op de Piazza San Marco te Venetië, zondag 2 september 1935. Een foto uit de categorie
‘leuk’, die Ter Braak voor intimi liet vermenigvuldigen, maar die hij niet gepubliceerd wilde
zien.

27. Victor Varangot en Truida ter Braak voor de woning van de Ter Braaks aan het
Pomonaplein te Den Haag.
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28. Erika Mann in het cabaret Die Pfeffermühle.
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29. Portret van Ter Braak gegraveerd door J. Buckland Wright, uit: Het tweede gezicht.
Verzamelde essays ('s-Gravenhage 1935). ‘Op dat transcendentale blad zit de schrijver aan
zijn tafel, en profil en welhaast sissend van intelligentie. Een schip dat door het duister vaart,
een verlicht en edel voorhoofd als boegbeeld, de hardste kin in tijden. De ogen zijn
uitgesproken Aziatisch, smalle kieren, bijna wreed. Achter dat voorhoofd zetelt het denken,
papierwit, schoolbordzwart, een absolutum aan dictee en zwijgen.’ Uit: Willem Brakman,
Pop op de bank. Een autobiografie (Amsterdam 1989) 58-60.

30. Ter Braak getekend door Valentijn van Uytvanck, 1935; uit: De Stem 16 (1936). Ter
Braak was vol ‘enthousiasme’ over het portret en kocht het voor vijfenzeventig gulden van
de maker. (Vindplaats thans onbekend.)
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31. Aankondiging van Ter Braaks lezing over ‘De Europeesche heldenkermis’ voor het AFSC
op 5 maart 1936.
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32. Du Perron kort na zijn terugkeer in Nederlands Indië, december 1936. ‘Ik voel mij steeds
meer een “amateur”, iemand die nooit geweten heeft wat het “werkelijke leven” eig. is, en
die het nog niet weet’.

33. De Marsmans logeren bij Ter Braak aan de Kraaienlaan in Den Haag, 12 maart 1937;
Rien Marsman kijkt van binnen door het raam. Foto Ant ter Braak-Faber. Hierna zouden Ter
Braak en Marsman elkaar nog slechts een enkele keer ontmoeten, omdat de dichter steeds
in het buitenland verbleef: ‘Ik ben er heilig van overtuigd, dat één middag praten het verloren
contact volkomen zou herstellen’ (aan Marsman, 13 maart 1940).

34. Albert Vigoleis Thelen en Beatrice Thelen-Buckner (‘zuster Beatrij’), Auressio 1937, ‘met
groeten aan de nieuwe Christen M.t.B.’
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35. Albrecht Dürer, Melencolia I, kopergravure uit 1514.

36. Drie magische kwadraten, door Ter Braak getekend in zijn zakagenda van 1939.

37. Portret van Ter Braak door Paul Citroen in Siberisch krijt, februari 1939; uit: Paul Citroen.
Kunstenaar, docent, verzamelaar.
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38. Thomas Mann en Ter Braak in het Mauritshuis, 19 juli 1939.
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39. Van rechts naar links: Thomas Mann, Menno ter Braak en Katia Mann, die het Mauritshuis
hebben bezocht, 19 juli 1939.

40. Portret van Thomas Mann door Paul Citroen in Siberisch krijt, juli 1939; uit: Paul Citroen.
Kunstenaar, docent, verzamelaar. Dit portret werd door de maker aan Ter Braak geschonken.

41. Aantekening betreffende Ter Braaks dood, 's-Gravenhage, Gemeentearchief, archief
Gemeentepolitie, nr. 1899.
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42. Overlijdensannonce uit Het Vaderland van zaterdag 18 mei 1940, avondblad.
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43. H.A. Gomperts, tekening van Siegfried Woldhek bij het afscheid van Gomperts als
hoogleraar; uit: Voor H.A. Gomperts (Amsterdam 1980).

44. Menno ter Braak, tekening van Siegfried Woldhek in Vrij Nederland, 22 november 1980.
Herkomst illustraties: Familie Ter Braak; Letterkundig Museum; Vereniging Het Spinozahuis;
Collectie auteur.
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voor het overige nog niet eerder in boekvorm gepubliceerde essays op te nemen.
Ter Braak bleef op oorlogspad; de suggestie van Vestdijk om dit boek de vreselijke
titel ‘Degen in inkt’ te geven nam hij zelfs enige tijd ernstig - het werd uiteindelijk
Het tweede gezicht. Een studie in schaduw, alleen ruimtegebrek hield het
58
Huizinga-essay eruit. In het voorjaar van 1935 lag hij met zijn oudoom weer zozeer
in de clinch dat deze om een half jaar ‘Trèves’ vroeg, maar dit kan een 1-aprilgrap
zijn geweest. Wapenstilstand kwam er niet. Een artikel van Ter Braak over ‘Het
59
instinct der intellectueelen’ - een voorproef van zijn Van oude en nieuwe Christenen
uit 1937 - vormde een frontale aanval op de intellectuelen die zich in ivoren torens
hadden verschanst. Na de machtsovername van Hitler was het ogenblik gekomen
waarop de ‘schoolmeesters’ (de intellectuelen) zich moesten realiseren dat
afzijdigheid niet langer mogelijk was. Waarom vergeleek hij de intellectueel met een
schoolmeester? Omdat deze zich ter handhaving van zijn prestige verschuilde achter
een ‘hoogere instantie’ - de Evolutie, de Geest, de Schoonheid en wat dies meer
zij: ‘de schoolmeester is iemand, die leeft van het beroep op autoriteiten buiten het
schoollokaal, en wanneer zijn autoriteit wegvalt, valt hij zelf als autoriteit eveneens
weg’.
Ter Braak kon het weten, want hij was zelf schoolmeester geweest en had in die
hoedanigheid meegemaakt wat het betekent als je gezag op een wankele basis
berust. Het gebrek aan autoriteit van de vertegenwoordigers van deze
‘schoolmeesters-élite’ maakt dat zij voortdurend geneigd zijn compromissen te
sluiten, ‘en ieder oogenblik bereid om te vallen naar de politieke ideologie, die hun
het debiteeren van hun phrasen voor heden of morgen mogelijk maakt’. De meeste
intellectuelen koesterden nog een naïef geloof in de rede en meenden dat het
verstand alle problemen zou oplossen. Zij vertrouwden op de ‘menselijke
waardigheid’ als dam tegen datgene waarvoor zij hun neus ophaalden, het instinct.
De wijze les van Nietzsche was aan hen voorbijgegaan, dat de intellectueel van de
toekomst klaar moet zijn een mens te zijn ‘van het intellectueel instinct of het instinct
geworden intellect’. Ter Braak leek zich hiermee op glad ijs te begeven, want was
het begrip ‘instinct’ niet juist een troetelwoord van de ideologen van het Derde Rijk?
Hij bedoelde hiermee echter niets bloed-en-bodem-achtigs, maar alleen dat het
intellect die naam uitsluitend verdient als het een drift is waarvoor de mens bereid
is te sterven, en niet een privilege op grond waarvan men schone handen kan
houden. Hachelijk en niet geheel doorzichtig bleef
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zijn uiteenzetting wel. De oorsprong van de schoolmeester-intellectueel legde hij
bij Erasmus als kampioen van de menselijke waardigheid en bij Machiavelli als
kampioen van het machtsdenken. In hun voetsporen traden enerzijds humanisten
als Ortega y Gasset en Julien Benda die uit afkeer van de massa hun elitecultuur
verdedigden onder het mom van ‘menselijke waardigheid’, anderzijds denkers als
60
Oswald Spengler en de Italiaanse baron Julius Evola die onomwonden voor de
macht hadden gekozen. Maar de scheiding tussen ‘menselijke waardigheid’ en
‘macht’ beschouwde Ter Braak als een fictieve: beide elementen waren sinds Hitler
met elkaar verstrengeld.
De auteur van In de schaduwen van morgen bleef in het essay ongenoemd, maar
het is zonneklaar dat hij door Ter Braak tot de groep van de menselijke waardigheid
werd gerekend. Huizinga merkte over het hem toegezonden stuk op dat het ‘zeer
onduidelijk’ was gebleven:
De gemotiveerdheid van je ‘figuren’ de intellectueel en de schoolmeester
wordt mij evenmin helder als de beteekenis, die je aan den term instinct
hecht. Je mededeeling, dat ik mij onder de erasmiaansche voorbeelden
61
mee begrepen mag achten, geeft mij opnieuw het vermoeden, dat je
mijn wezen en denkwijze volstrekt verkeerd begrijpt.
Ik blijf mij afvragen, of de stelselmatige ontkenning van alle objectieve en
positieve waarden toch niet een al te goedkoop middel is, om dat
‘überlegen’ standpunt in te nemen, waarop je je pleegt te verschansen.
Maar de apotheose moest nog komen. Ineens werd de familiegeest in Huizinga
ritmisch wakker:
Menno, Menno, je bent zoo'n geschikte jongen, vol humor en zelfkritiek,
en niet verwaand, ondanks het hooge woord dat je voert. Ik zou zoo graag
nog eens met je praten, niet als de eene publicist tot den anderen, maar
als de veel oudere bloedverwant, die in je zoo goed de eigenschappen
herkent, die hem gemeenzaam zijn, doordat hij ze kent als trekken van
het geslacht, waartoe wij beiden behooren. Ik zou je dan heel precies
mijn meening willen zeggen over de schrifturen, die ik van je ken, met de
conclusie: ontwaak toch uit deze overjarige adolescentie, die je belet, je
62
ware talenten te ontplooien.
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Het was ruim een maand hierna dat Ter Braak de taak op zich nam zijn ‘waarde
neef’ aan te porren voor deelneming aan een schrijverscongres te Parijs, ook al
63
vreesde hij dat zijn aanmoediging deze eerder huiverig zou maken. Huizinga
bedankte voor de invitatie, maar beloofde wel dat hij commentaar zou leveren op
Ter Braaks Politicus zonder partij, waarvan deze hem een exemplaar in het
vooruitzicht had gesteld. In een lange brief stak hij van wal met het compliment dat
het boek:
...ofschoon inspannend, toch voortreffelijk geschreven is, dat ge over een
rijk en fijn instrument beschikt, dat alles niet alleen vernuftig, maar
verrassend fijn en scherp is uitgedrukt, met telkens verheugende flitsen
van den humor, dien ik met U als een der onmisbaarste zaken waardeer.
Maar de hoofdzaak was kritiek. Ter Braaks demontage van de geest, zijn
verloochening van het weten, liep volgens Huizinga helemaal spaak. Akkoord, alle
woorden en begrippen zijn gebrekkig en benaderen geen werkelijkheid. ‘Maar wij
hebben niet anders, om de wereld in te verstaan, ook gij zelf niet’. Huizinga moest
denken aan een kind dat zijn speelgoed kapot maakt en gaat huilen en schoppen
als het eenmaal stuk is. Vooral een passage waarin Ter Braak zijn vervreemding
van de wetenschap uitdrukte - ‘de wetenschap was voor mij nooit veel meer dan
een mengsel van sport en wonderlijk misplaatste verantwoordelijkheid’ -, stuitte hem
tegen de borst:
Ik zag bij het lezen vóór mij enkele jongere physici en biologen, die ik
ken en hoogschat, en ik zag tegenover Uw verachting de matelooze
verachting, in een glimlach geuit, waarmee zij de Uwe zouden
beantwoorden, en ik zag U daarin omkrullen als een dor blaadje en
wegwaaien.
Wie zegt dat de Waarheid hem niet meer kan schelen, vond Huizinga, begeeft
zich ‘midden in het kamp van de existentiephilosofie en de aanbidding van het
“bestaan” met verheerlijking van het geweld en van Blut & Boden’. Wat had Ter
Braak ervan weerhouden een ‘vurig nazi’ te worden? Huizinga's eindindruk was dat
hier in een ‘vaak meesterlijk, soms schitterend betoog, toch een talent verspild’ lag.
64
Uit dit boek kon niets nieuws geboren worden, ‘zelfs geen schoone dwalingen’.
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Ter Braak voelde zich niet beledigd, zoals Huizinga enigszins had gevreesd - hij
had hem daarom gekieteld met een zinnetje als: ‘Lach nu eens even...’ Neen, Ter
Braak voelde zich eindelijk serieus genomen. Hij gaf Huizinga's hoofdverwijt zelfs
in zoverre toe, dat hij de lezer inderdaad met een ‘dooddoener’ naar huis had
gestuurd. Politicus zonder partij miste nog de positiviteit en het inzicht om als
grondslag voor een maatschappelijke situatie te kunnen dienen. Hij bekende dat
het nog jaren kon duren eer hij klaar was voor de toepassing van zijn ideeën op de
maatschappij,
...maar als ik voor den tijd van rijpheid niet overreden of gegast word,
hoop ik dat vervolg toch eens te kunnen schrijven. Alle waarden, die ik
voor mij individueel heb ‘omgekeerd’, moet ik nu langzamerhand gaan
toetsen aan de resultaten van de sociologie (waar ik nu ook midden in
65
zit).
Vlak vóórdat hij Huizinga's brief ontving, had hij in Forum diens Nederland's
geestesmerk gekraakt als een poging om zijn ‘conservatisme en afkeer van de
rumoerende “zwakgewortelden in het maatschappelijk leven” cultureel te
rechtvaardigen’. Tegenover Huizinga plaatste hij als een positief voorbeeld diens
Franse generatiegenoot André Gide, een persoonlijkheid van ‘den allereersten rang’.
Deze communist had zich als geboren bourgeois weten te verlossen van de obsessie,
66
‘die zijn privilege langzamerhand voor hem geworden is’. Ter Braak voelde een
persoonlijke genegenheid voor Gide nadat hij hem op het genoemde
schrijverscongres te Parijs met zijn ‘donkere, melodieuze stem’ had leren kennen
67
als een ‘oprecht mensch en een scherp denker’. Hij zou Gide's non-conformisme
ten zeerste blijven bewonderen, vooral ook nadat deze in zijn Retour de l'U.R.S.S.
uit 1937 afstand nam van het communisme en hij de luciditeit had om Hitler en Stalin
68
op één lijn met elkaar te plaatsen. Het artikel ‘De kaarten en het spel’, waarin hij
Huizinga confronteerde met Gide, deed hij in drukproef toekomen aan Huizinga's
broer Jakob. Deze werd door de lectuur ervan gesterkt in zijn indruk:
...dat een bijna physieke aversie tusschen mijn broer en jou de
aanleiding geeft tot die geprikkeldheid, en dat het misschien goed zou
69
zijn van weerszijden om elkaar maar met rust te laten.

Léon Hanssen, Sterven als een polemist: Menno ter Braak 1930-1940

293
Die indruk ging Ter Braak te ver en hij corrigeerde hem in een brief aan de historicus
Huizinga met de ‘ongeoorloofde paradox’ dat de aversie juist niet lichamelijk, maar
‘geestelijk’ was: ‘ik ben het bijna altijd “geestelijk” met U oneens en “physiek” met
70
U eens’.
Waarmee hij aangaf dat hij zich fysiek nog volledig aan het Hollandse
‘domineesland’ verbonden achtte, terwijl hij het geestelijk op zijn kop wilde zetten.
Dit streven had te maken met de culturele malaise van het ‘windstille’ Holland. Ter
71
Braak verweet Huizinga een ‘hamsteren van cultuur’, waar naar zijn mening de
cultuur juist geprikkeld moest worden om de nodige vitaliteit te ontwikkelen voor
een Europa van morgen. Huizinga vertegenwoordigde de verkeerde kant van het
Nederlandse conflictmodel, namelijk het verlangen naar eenheid, rust en consensus.
Er ging geen stimulans van hem uit. Door tegen te spreken en conflict uit te lokken,
wilde Ter Braak juist de flexibiliteit van het conflictmodel in stand houden, zonder
het in zijn kern te willen aantasten. Met zijn polemische houding maakte hij kenbaar
de Nederlandse tolerantie en het streven naar consensus te willen bevorderen. Dat
72
wil zeggen consensus als een coëxistentie van onverenigbaarheden.
Hoe onverenigbaar zijn positie met die van Huizinga was, komt misschien nog
beter tot uitdrukking in de private reactie van diens vrienden, het echtpaar Roland
Holst, op Politicus zonder partij, dan het hoffelijk blijvende antwoord van Huizinga
zelf. Richard Roland Holst keek het boek een kwartier in, voldoende om vast te
stellen dat 't niets voor hem was: ‘van wat een nare en steriele substantie is 't
gemaakt’. Zijn vrouw Henriette Roland Holst terbraakte met moed maar weinig lust
langer door:
Ik vond het ronduit gezegd vervelend, veel te lang voor den inhoud en
erg weinig overtuigend. Wel niet gehéél zonder ‘geest’ en juridische
scherpzinnigheid, maar toch eigenlijk het werk van een zéér egocentrische
babbelkous.
Zij verwachtte niet dat Ter Braak veel sporen in de Nederlandse literatuur zou
73
achterlaten. Ter Braak, niets vermoedend van deze opinies in het Huizinga-kamp,
had het conflict met zijn familielid liever nog verder op de spits gedreven, maar hij
kon niet. Toen eind 1935 Huizinga's bestseller In de schaduwen van morgen
verscheen, bleef de toon van de ‘Leidsche papa’ (!) hem storen als ‘intens hinderlijk’.
Toch probeerde hij
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het boek zoveel mogelijk in te lijven in een offensief anti-Mussert en hij getroostte
zich veel moeite ‘een hoofdzakelijk lovend en toch voor hemzelf critisch stuk te
74
schrijven’. Maar ook nu ontstond er wrevel. Ter Braaks kritiek op Huizinga's
ambivalente houding tegenover de oorlog - namelijk verwerping van het verschijnsel
als zodanig, maar respect voor de soldaat die bereid was zijn leven op te offeren -,
deed Huizinga verzuchten dat zijn achterneef nog altijd de schooljongen was die
75
hij niet wilde zijn.
Er bleef iets in Huizinga's optreden dat Ter Braak inderdaad het gevoel gaf een
schooljongen te zijn. Het feit bijvoorbeeld dat Huizinga voorstelde hem een boek te
lenen in een dergelijke discussie waar het in feite over ‘recht’ en ‘krom’ ging, begreep
hij als neerbuigend, maar ook als een teken dat het de historicus in wezen aan een
duidelijk cultuurideaal ontbrak. Hij haatte de ‘doodelijke ernst’ waardoor Huizinga's
optreden gedreven werd, juist omdat daar geen fundament aan ten grondslag leek
76
te liggen: ‘De absolute anarchie van gedachte, op zijn mooist opgepoetst!’ De
complimenten die hij van Huizinga kreeg voor zijn Van oude en nieuwe Christenen
- in wezen Ter Braaks antwoord op In de schaduwen - voelde hij daarom als het
77
‘schouderklopje van de promotor aan den promovendus’. De politicus zonder partij
was zijn scholierencomplex nog steeds niet kwijt. Maar ook Huizinga bleef worstelen
met de weerbarstige neef. Op bezoek bij zijn ongehuwde Haagse nicht Alie Huizinga,
schreef hij op 15 september 1935 voor haar de volgende limerick:
Er was eens een disciple van Nietzsche
hij schreef en soms hield hij een speechje
't was ook wel eens raak,
Want Menno ter Braak
78
had niet héél veel talent maar een ietsje.
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Hoofdstuk 15
De nuchterheid van dionysos
In zijn Rotterdamse jaren kwam Ter Braak regelmatig aan huis bij jonkheer G.W.
van Vierssen Trip, sedert 1927 de vice-president van de Rotterdamse rechtbank.
Diens vrouw Agaath was namelijk een schoolvriendin van Ter Braaks moeder, Trui
Huizinga, die nog als postillon d'amour had gefungeerd tussen haar hartsvriendin
en haar broer Menno, de predikant. Maar Agaath had uiteindelijk toch gekozen voor
1
Van Vierssen Trip, die toen nog nachtredacteur van de NRC was. Vanuit Rotterdam
bleven de Trips regelmatig contact houden met de doktersvrouw uit Eibergen, hoe
zij zich er ook over verbaasden dat Trui met haar toetje op het hoofd in een
‘ongelooflijk dorpse verschijning’ was veranderd. Jonkheer Van Vierssen Trip had
inmiddels voor de rechterlijke macht gekozen: ‘als U nu geen rechter wilt worden,
dan moet U maar linker worden’.
Toen Trui's zoon Menno in Rotterdam kwam wonen, werd hij in huize Rozenlust
aan de Parklaan 11 bijna als een heilige ontvangen. Dat haar eigen kinderen Ter
Braak van de weeromstuit een kwal gingen vinden, wilde moeder Trip beslist niet
weten. Menno liet zich de hartelijke behandeling door deze wakkere Rotterdamse,
een voorvechtster van het vrouwenkiesrecht en regentes van de vrouwengevangenis,
intussen graag welgevallen. Mr. Van Vierssen Trip, die zelf publiceerde en enkele
2
van zijn strafzaken tot proza had verwerkt, mocht hem graag plagen: ‘hoe kan zo'n
aardige vent als jij zulke vervelende boeken produceren?’ Ter Braak kon dat wel
hebben; hij werd genoeg in de watten gelegd. Op zekere dag vernam hij dat de
dochter des huizes, Mathilde, verkering had. Hij zag haar een theemuts haken voor
haar verloofde en reageerde als door een wesp gestoken:
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Zo, ben je al voor je nestje bezig?

Deze verloofde was een actief drankbestrijder en pacifist, die als
gewetensbezwaard dienstplichtige op het Centraal Bureau voor de Statistiek in Den
Haag een onderzoek deed naar intelligentieverhoudingen in Nederland - in Haarlem
bleken de slimste en in Den Bosch de domste mensen te wonen, wat een katholiek
4
schandaal opleverde. De naam van deze verloofde: Garmt Stuiveling. Hij kon niet
goed begrijpen, Ter Braak, dat Mathilde ging trouwen met zo'n rooie van het gebroken
geweertje.
Op 18 mei 1934 promoveerde Stuiveling te Amsterdam cum laude op een
dissertatie over Versbouw en ritme in de tijd van '80, die grotendeels was gebaseerd
5
op statistisch onderzoek. Door middel van ritmische onderzoekingen probeerde
Stuiveling aan te tonen dat de Tachtigers het vers hadden bevrijd van de
eeuwenoude heerschappij van de vijfvoetige jambe. Deze bevrijding zou hebben
geleid tot het vrije accentvers van onder anderen Gorter en Verwey. Ter Braak
6
haastte zich in zijn krant een recensie te plaatsen. Hij maakte Stuiveling af, niet tot
ongenoegen van moeder Agaath van Vierssen Trip, die met de aanstaande
schoonzoon weinig ingenomen was. In dit proefschrift, meende de recensent, bewoog
de literatuurwetenschap zich langzamerhand ‘in de richting van een statistisch
bureau’. Wie de poëzie tot een formule probeert te reduceren, houdt uiteindelijk
geen poëzie meer over. Ter Braak noemde de ‘wetenschap der poëzie’ daarom in
laatste instantie zinloos, want er blijft altijd één factor ongeanalyseerd: het dichterlijke
zelf.
De poëzie is, als alle waardeeringen die met ons gevoelsleven
samenhangen, volkomen afhankelijk vàn dat gevoelsleven, en aangezien
zich de realiteit van het gevoelsleven onttrekt aan onze verstandelijke
formules, onttrekt ook de poëzie zich daaraan.
Een boude uitspraak, want betekende dit niet dat het praktisch onmogelijk is met
het intellect iets over gevoelskwesties uit te drukken? Het was in elk geval een
typische hang-up van Ter Braak! Een ingezonden brief dwong hem zijn standpunt
in de krant toe te lichten. Hij had zeker niet willen beweren dat de poëzie immuun
is voor elke wetenschappelijke analyse; hij had de tabellen-methode van Stuiveling
alleen veroordeeld op grond van het feit dat zij ‘het poëtische’ niet raakt:
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Voor de analyse der poëzie geeft het associatieve element, dat met het
begrip en het beeld samenhangt, den doorslag, en een ieder, die het
rhythme tot uitgangspunt kiest, als zou dat voor alles de waarde van ‘het
poëtische’ bepalen, raakt onherroepelijk verzeild in de doodloopende
7
sloppen van het tabellarisch kasboek.
Behalve door Ter Braak werd Stuiveling door onder anderen Anton van Duinkerken
8
en Simon Vestdijk ernstig gekapitteld. In Den Gulden Winckel van september 1934
deed de jonge doctor een moedige poging zich tegen zijn critici te verdedigen. De
literatuurgeschiedenis werd naar zijn oordeel gedomineerd door belangstelling voor
de persoon van de schrijver - dus door de biografische methode: ‘maar aan de
stylistische beschouwing der kunst heeft vrijwel niemand gedacht!’ Waarom zouden
we in 's hemelsnaam moeten weten dat Vondel kousen verkocht in de Warmoesstraat
en dat Rhijnvis Feith burgemeester van Zwolle is geweest? Ter Braak vond
Stuivelings cijfermethode echter nog onbelangrijker dan de kousen van Vondel. Uit
het burgemeesterschap van Feith konden juist de ‘aller-interessantste conclusies’
getrokken worden, ‘als men voor oogen heeft, dat de sentimenteele Feith van “Julia”
tevens eerzaam burgervader was!’ Logisch dat Stuiveling dit niet begreep: hij had
nu eenmaal op zijn tabellen gewed. Ter Braak eindigde ermee deze dorre
9
literatuuropvatting als teken van verval van de kunsten op te vatten.
Ter Braaks pleidooi voor een associatieve poëzie-analyse, die met behulp van
begrip en beeld probeert te raken aan het ‘poëtische’ dat in het gevoelsleven zetelt,
mag opmerkelijk heten. Hij had in deze jaren juist naam gemaakt als een criticus
die zich onpoëtisch, want veel te nuchter en verstandelijk, tot de poëzie verhoudt.
Die naam had de auteur van het Démasqué der schoonheid zich willens en wetens
verworven. Toen hij zijn eerste wekelijkse zondagskroniek in Het Vaderland moest
maken, nam hij zich dadelijk voor de poëzieliefhebbers ‘flink te ergeren’. Ter Braak
kon namelijk maar niet begrijpen waarvoor alle ‘poëtische verfijning’ dient ‘als men
10
zelfs de fijnste raffinementen van de gedachte niet kan herkennen?’ Het ergeren
van de dichters en hun lezers werd bijna een gewoonte van Ter Braak. Schreef hij
over poëzie, dan schreef hij uit verzet: maar uiteindelijk was het vooral verzet tegen
zichzelf, omdat hij met zijn intellect niet bij het gevoel kon komen.
11
In die bewuste zondagskritiek noemde hij met name Martinus Nij-
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hoff als degene die had bijgedragen tot de ‘vergoddelijking’ van de dichter als een
vak-specialist. De man die achter het werk stond, werd uit het oog verloren, ‘want
men zag van hem alleen zijn poëtische schim’. Voor Ter Braak was de man achter
de poëzie oneindig interessanter dan de verzenmaker. Zijn streven was daarom
erop gericht in een gedicht: ‘het beeld te ontraadselen van den mensch, die zijn
“gedrevenheid” door een samenloop van omstandigheden in poëzie moest
uitdrukken’.
Hij vergeleek in zijn recensie dichtbundels van Vestdijk, Hendrik de Vries en
Werumeus Buning met elkaar en plaatste, op grond van het genoemde criterium,
Vestdijk ver boven de anderen. Zijn poëzie liet namelijk geen schijn van twijfel
bestaan over de oorspronkelijkheid van zijn talent: ‘het talent is hier de directe
neerslag van een boeiende persoonlijkheid, die ontzaglijk veel heeft mee te deelen
en daarvoor in de poëzie een bijzonder geëigend instrument heeft gevonden’. Moet
men bij De Vries en Buning de mens achter de dichter zoeken, en blijft bij hen de
poëzie boven het leven zweven, ‘bij Vestdijk dringt de problematiek van het leven
door tot in de poëzie zelf’. Sterker nog, de levensproblematiek is bij Vestdijk tot
poëzie zelf geworden: ‘het is werkelijk de poëzie van de gedachte’.
Een jaar later, december 1934, deed Ter Braak een nieuwe poging van zich te
doen spreken als poëziecriticus. Deze keer had hij succes. In Het Vaderland
recenseerde hij Jan Engelmans Tuin van eros en Nijhoffs Nieuwe gedichten, en hij
zette in dit spraakmakende essay met de titel ‘Poëzie als roes’ uiteen dat de
dichtkunst nooit werkelijk uit de ban van Tachtig was geraakt. Tachtig was
voortreffelijk als verzet tegen de dichtende predikanten van de negentiende eeuw,
maar met het jagen op de ‘allerindividueelste expressie van de allerindividueelste
emotie’ was men in een nieuwe malaise beland. Überhaupt verzette hij zich tegen
het primaat van de dichtkunst in de literatuur, zoals Tachtig had geleerd. Want in
het dichten zag Ter Braak een sterk element van versluiering:
De neerslag van een persoonlijkheid in de poëzie is óók een poging
tot ‘wegzingen’ van wat aan die persoonlijkheid het diepst en
karakteristiekst persoonlijk is, dat moet men niet vergeten! Waarom zou
iemand zijn toevlucht nemen tot de poëzie als het niet was, dat hij er zijn
goede reden voor had zich niet in proza uit te drukken?
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Dichten, meende hij, had niet zozeer te maken met de allerindividueelste, pure
expressie van een persoonlijkheid, neen, dichten hield verband met roes en
bedwelming. Bedwelming van de kritische geest! Vandaar de populariteit van de
dichtkunst: het gaf de intellectueel een vrijbrief ‘om zich van de nuchterheid in den
roes te ontslaan’, dat wil zeggen: ‘om zich aan de klamme verantwoordelijkheid van
het intellect te onttrekken door zich vaagheid en onredelijkheid te veroorloven in de
poëzie’.
Hij karakteriseerde het hele dichterlijke oeuvre van Jan Engelman met de
pejoratieve term ‘sierpoëzie’. Het zou in wezen louter op visuele en akoestische
associaties berusten; nam men die ‘roeskenmerken’ weg, dan bleef er niets over
12
‘dan wat erotische grootspraak en religieuze vaagheid’. Om dit laatste oordeel te
verduidelijken, is het zinvol de relatie Ter Braak-Engelman enigszins uit te diepen.
13
Jan Engelman was een voormalig redacteur van De Gemeenschap, die uit de
gelederen van dat katholieke tijdschrift was gestoten toen hij zich eind 1930
polemiserend had ingelaten met Ter Braak. Laatstgenoemde had in De Vrije Bladen
14
een stuk gepubliceerd, ‘Waarom ketters?’, dat aanvankelijk was voorzien als
inleiding tot een verzameling ‘anti-papistische’ opstellen. Toen Ter Braak besefte
dat hij het katholicisme met zo'n bundel wellicht méér eer bewees dan hij wilde,
stuurde hij het stuk de wereld in met de bedoeling ‘in het roomsche kamp eenige
15
beroering te wekken’. Het katholicisme, zo luidde zijn standpunt, had in de
Middeleeuwen nog het formaat van een internationale denkwereld waarbuiten geen
mens kon treden; tegenwoordig waren zijn geloofswaarheden echter afgekalfd tot
een Limburgs archaïsme. Heel deze geloofsovertuiging hoorde in een
rariteitenkabinet thuis: ‘Welke heiden, welke ketter zal zich niet op een
museumsensatie betrappen, wanneer hij over de “laatste waarheden” van een
katholiek nadenkt?’
Deze provocatie werd door de overtuigde katholiek Engelman beantwoord met
16
een artikel ‘Aveuglement du coeur’. De andere redacteurs van De Gemeenschap
hadden het duel echter door Anton van Duinkerken willen laten uitvechten en zetten
Engelman voor het blok: óf hij nam zijn stuk terug, óf hij trad af. Hij weigerde en
17
stapte op. Ter Braaks wens, de beroering, was reeds in vervulling gegaan. Maar
Engelman gold vanaf dat moment voor de Forum-boys als een potentieel
medewerker. Want hoeveel afkeer bijvoorbeeld Du Perron ook had voor ‘die achter
18
brillen schuilgaande onanisten-smoelen’ van De Gemeenschap, ten aanzien van
de daldoos geworden Engelman maakte
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hij een uitzondering, ook al droeg die een bril. Zelfs Ter Braak wilde de Utrechtenaar
als leveraar van kopij erbij hebben: ‘Wij zijn zeer op zijn persoon gesteld’, schreef
19
hij niet zonder tactische overwegingen aan diens vriend Marsman. Dat verhinderde
hem echter niet in zijn Démasqué der schoonheid de spot te drijven met een vers
dat reeds spoedig na de geboorte als ‘een der mooiste gedichten van onze taal’
20
werd beschouwd: de cantilene ‘Vera Janacopoulos’. Dit zangerige vers was door
Engelman in 1926 in vijf minuten geschreven na het horen van een concert van de
gelijknamige Braziliaanse sopraan. De eerste strofe luidt:
Ambrosia, wat vloeit mij aan?
uw schedelveld is koeler maan
en alle appels blozen

Ter Braak beschouwde Engelman als een ‘rattenvanger van Hameln’, die zijn lezers
meelokte naar een paradijs:
...waar iedere zin in pratende préludes vervloeit, waar de ruwe
stekelvarkens van het betoog in weldadige aquariumtransparanten als
zachtgekleurde kwallen der poëzie de zinnen komen betooveren.
De associatieve woordkunst van de auteur verleidde hem zelfs tot een parafrase
op Heer Halewijn:
Jan Engelman zong een liedekijn
21
al die dat hoorde wou bij hem zijn.

Het laat zich raden dat dezelfde Engelman het Démasqué kritisch tegen het licht
hield in De Nieuwe Eeuw, het katholieke weekblad waarvan hij sedert jaren
kunstredacteur was. Mensen zullen altijd in de kunst naar ‘buitentijdelijke schoonheid’
blijven zoeken en ‘zich laven aan de bronnen’ die Menno ter Braak tracht te
verzanden. De auteur van het Démasqué leed aan dat typische kwaaltje van
protestantse intellectuelen die hun geloof hebben verloren: ‘een verschrikkelijke,
22
hypertrophische sensibiliteit van de hersenen’. Ter Braak plaatste bij deze passage
een verticaal streepje in de kantlijn: ‘brr!’ Hij verwierp Engelmans opvatting van
intellectualisme als een verschraling van gevoel: ‘Hieruit blijkt, dat je het type
23
intellectualist (waarvan Andreas maar het embryo is) niet
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uit ervaring kent. Deze menschen zijn heelemaal niet gevoels-verschraald, ze zijn
alleen niet van plan hun gevoel aan slecht geordend intellect uit te leveren, zooals
de z.g. gevoelsmenschen. Zij hebben een “intellectueel geweten”, dat den meesten
menschen mankeert. Je neemt me niet kwalijk: ook jou’. Engelman had kennelijk
nooit bedacht dat zelfs het overstelpendste gevoel aan ons kenbaar wordt via
verstandelijke banen, ‘dat nog geen sterveling gevoel heeft ervaren zonder
24
verstand’.
Tijdens een kroegentocht door Utrecht probeerde Engelman vervolgens Ter
Braaks collega Du Perron te onderwijzen wat echte poëzie precies inhield. Deze
trok uit de les slechts de conclusie: ‘Wij spreken werklik niet dezelfde taal’.
25
Engelmans poëzie smaakte niet naar wijn of jenever, maar naar - petroleum.
Engelman repliceerde met een vers, ‘Ambrosia’, dat tevens bedoeld was als
dichterlijke stellingname tegen Ter Braaks Démasqué der schoonheid. De eerste
twee kwatrijnen luiden als volgt:
Vervoer mij tot de rozen
uw dalen zijn te schoon
kristal, kristal bevrozen
ik ga in bloem en toon
aan 't oeverveld gedreven
de nimbuskring alleen
o stille vlam, doe beven
de lelie om ons heen

Du Perron verklaarde zich onmiddellijk ‘zeer voor’ opname van dit vers in Forum en
Ter Braak ging ongezien akkoord:

Ambrosia: ben ik zoo maar voor. Alle poésie pure, in hoe verfijnden vorm
ook, behoort bij mijn ruik- en tastorganen en die zeggen bij een
26
friction-Engelman altijd: ja!
De Vlaamse redacteur Maurice Roelants keurde het gedicht echter af als strijdig
27
met de ‘Forum-grondwet’, die zulke uitingen van esoterie en estheticisme verbood.
Hoe weinig Ter Braak ook voor ‘grondwetten’ voelde, hij sloot zich bij Roelants aan
nadat hij het vers op een dinsdagavond in april 1932 in het Rotterdamse Atlanta te
lezen had gekregen:
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‘Met deze poésie pure zouden we, m.i., inderdaad ons standpunt vertroebelen’. Hij
28
hield het niet voor onmogelijk dat Engelman hun een poets had gebakken. Op
subtiele wijze probeerde hij de dichter vervolgens te bewegen het gedicht te
supprimeren:
Juist, omdat ik voor opname van goede poésie pure ben, ben ik ook
tegen opname van slechte, of zelfs middelmatige. En ik kan niet anders
zeggen, dan dat deze ‘Ambrosia’ mij slap en pastiche-achtig voorkomt.
Door opname zouden wij te kennen geven, dat wij jou in de gelegenheid
wilden stellen, je goede vers nog eens speciaal in Forum door een minder
29
te herhalen.
Engelman was hoogst beledigd door de suggestie van een mystificatie en hield
voet bij stuk. Hij had ‘Ambrosia’ niet alleen opgestuurd om in zijn eigen taal te
reageren op de ironie van Du Perron, maar ook om te zien of hij zich met Forum
poëtisch kon verstaan of niet, schreef hij aan Ter Braak:
Ik was dus verheugd, toen ik vernam dat althans bij twee van de drie
redacteuren de natuur boven de wel erg steile (en onhoudbare) leer ging.
Nu komt jouw brief, waaruit blijkt, dat je je in een onbewaakt oogenblik
een ‘friction’ had gekozen, die je niet had gekeurd vóór de kapper je die
gaf, zoodat je nu - naar je eigen criterium kwalijk riekend - door Rotterdam
heen moet loopen... ik vind dat wel jammer, maar tenslotte het minst voor
me zelf.
Als het gedicht niet zou worden opgenomen, zag hij ‘een zoo groote ongelijkheid
tusschen onze poëtische waardeeringen’, dat hij zijn werk nooit meer aan het oordeel
30
van de Forum-redactie wilde onderwerpen. Deze keer ergerde Ter Braak zich aan
het ‘rammelen met de ultimatum-sabel’, maar hij liet het gedicht passeren: een
31
aardige mystificatie kan aardige poésie pure opleveren. ‘Ambrosia’ verscheen in
32
Forum van juni 1932. Het was de eerste, maar niet de laatste keer dat Du Perron
en hij van mening verschilden over Forum. De troubadour Engelman was erin
33
geslaagd de ‘ventenleer’ te laten springen, meende Roelants later.
Hoewel Ter Braak er niet aan dacht voor een gedicht als dit van zijn
mede-redacteuren te scheiden, was zijn afkeer van de ‘zachtgekleurde
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kwallen’ van Engelmans poésie pure méér dan een nevenverschijnsel. Ter Braak
bestreed in wezen een aandrift in hemzelf. Had hij immers, enkele jaren geleden
nog maar, in zijn Filmliga-tijd niet de poésie pure van het beeldvlak vergoddelijkt:
de muzikale en magische kracht van de absolute film, de cinéma pure?. Had hij in
die periode, zoals vele medewerkers van De Vrije Bladen, niet gedweept met de
dichtkunst van J.H. Leopold, die als een hogepriester van de zuivere poëzie gold?
Juist van Ter Braak, die zo gekant was tegen het verstenende karakter van woorden
en hunkerde naar een stromende, associatieve beeldentaal, zou men een innige
34
liefde mogen verwachten voor dit sedert 1925 bloeiende genre. Maar neen, hij
zwoer het af, omdat hij langs deze weg een verlies aan reflectie en wezenlijke inhoud
vreesde. Het was juist de cultus van de mooisprekerij en de perfecte vorm, die naar
zijn mening tot verstarring leidde. Zij nodigde uit tot een onverantwoordelijkheid: af
te zien van een confrontatie met de problematische realiteit van de jaren dertig.
Daarom geloofde hij niet meer in de absolute film, daarom verloochende hij nu zelfs
de dichter Leopold: ‘mij is een werk uit een stadiumvan een levend mensch liever
dan een helder en diep boven de tijden en beroeringen verheven meesterwerk a la
35
Cheops!’
Engelman was met name de gebeten hond voor Ter Braak omdat hij een aantal
voor deze criticus verwerpelijke tendensen in zich verenigde: het estheticisme, het
katholicisme en het eroticisme - Engelman werd, mede op grond van zijn gedichten,
alom voor ‘sexmaniak’ versleten en zijn donjuanerie ging zelfs Adriaan Roland Holst
te ver. Bovendien was hij in de ogen van Ter Braak een ‘semi-fascist’, al verdiende
36
de Utrechtenaar deze roep juist niet.
Zelfs de dichtkunst van Nijhoff stond voor Ter Braak in het teken van woordkunst
en roes, al toonde de schepper van Nieuwe gedichten naar zijn oordeel meer
intellectuele zelfcontrole dan Engelman. Maar duidelijk was dat ook Nijhoff niet was
toegekomen aan het veel ‘later’ - Ter Braak bedoelde natuurlijk: hoger - en zeldzamer
stadium van dichtkunst dat Vestdijk beheerste: werkelijk filosofische poëzie. In
Vestdijk, meer dan in Du Perron, zag Ter Braak dan ook zijn ware partner in de strijd
tegen de poésie pure. Deze had zijn bundel Berijmd palet - die door Ter Braak als
werkelijke ‘poëzie van de gedachte’ was gekwalificeerd - met de volgende ironische
opdracht aan de criticus gestuurd:
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Voor Menno ter Braak.
In een palet daar zit een gat,
En in dat gat stak ik een duim,
En uit dien duim zoog ik eens wat:
Poëzie pure of Ernst en Luim.
37
Vestdijk 30 4 '33.

Intussen ging Ter Braak in strijd tegen de traditionele esthetica zelfs zover, dat hij
zijn theorie van de ‘poëzie als roes’ overplantte op de toonkunst: muziek als narcose!
Ook tegen deze kunstvorm ontwikkelde hij in deze jaren een hevige achterdocht.
In een brief aan de vrouw uit Eindhoven, om aan wier naam te wennen hij in 192.9
38
nota bene naar een symfonie van Mahler was gaan luisteren, zette hij zijn bezwaren
tegen de muziek uiteen. Muziek laat allerlei gevoelsexcessen toe en rukt de mens
op kunstmatige wijze buiten zijn gewone levenssfeer. Zij manipuleert ons zo, dat
wij onze controle verliezen. Waar men in de regel spreekt van de ‘verhevenheid’
van de muziek, sprak Ter Braak daarom van een ‘terugval’ in een voorbije
ontwikkelingsfase. Wie iets over muziek wil weten, moet Nietzsches kritiek op de
39
narcotiserende macht van Wagners opera's lezen. Muziek is een groot gevaar
voor sensibele individuen. In de theorie van Schopenhauer dat wij door de muziek
tot een mystiek inzicht in de eenheid van de wereld kunnen komen, geloofde Ter
Braak niet. Hij deed dit af als een schijninzicht. Eenheid, meende hij, ervaart men
alleen in en door veelheid. Wie zich daarboven denkt te verheffen, door poëzie of
door muziek, is een fantast, een zieke:

Faust, Hamlet en Carnaval [sic!]: het zijn stadia, die wijzen op een verziekt
mensch, die ‘eenheid’ en ‘veelheid’, zijn eigen abstracties, tot tragedies
heeft geproclameerd en de muziek aanbidt, omdat zij narcose, d.w.z.
schijnoplossing en schijnverhevenheid boven de schijntragedie levert.
Boven die stadia was Ter Braak nu uit. Niet dat hij meer in een ‘mystiek verband’
geloofde; dat verband bestaat er altijd en overal, wist hij, maar hij zag geen reden
om het speciaal onder het luisteren naar muziek of het lezen van poëzie te
ondergaan. De mystiek schuilt in de veelheid; om haar te vinden heeft men geen
verdoving nodig, maar juist uiterste nuchterheid en precisie. De enige vorm van
mystiek die hij erkende, was
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niet de mystieke sensatie die de kunsten oproepen, maar: ‘de mystiek, die bestand
is tegen de scherpste tortuur van het borende verstandsmechanisme’. Alleen wat
er na die marteling nog aan geheim overblijft, heeft recht op mysterie. Al het andere
40
is goedkoop, vulgair: de mystiek van Hitlers Derde Rijk.
Ter Braaks kritische artikel over ‘Poëzie als roes’ uit december 1934 leidde tot
grote protesten. Henny Marsman, die Het Vaderland praktisch nooit zei te lezen,
maar deze keer toevallig wel, overwon zijn twijfel een nieuwe pennenstrijd met Ter
Braak te beginnen en stuurde een artikel in voor Forum: ‘Critiek van de blauwe
41
knoop’. Het was tevens bedoeld als een poëtische kritiek op het Démasqué der
schoonheid. Als opmaat tot de schermutselingen had Ter Braak een exemplaar van
zijn Politicus aan Marsman gestuurd met een van Nietzsche geleende opdracht,
waaruit sprak dat literatuuropvattingen niets anders dan levensopvattingen zijn; niet
onze levensopvattingen maar die van het leven zelf, waarvan wij slechts een vehikel
zijn:
voor H. Marsman
Wenn wir von Werten reden, reden
wir unter der Inspiration, unter
der Optik des Lebens... Das Leben
selbst wertet durch uns, wenn wir
Werte ansetzen.
Nietzsche
In dit teeken dit boek en het
a.s. debat over de poëzie,
hart. en vriendsch.
Menno
42
Jan. '35
Dichters, begon Marsman zijn tegenaanval, willen zich aan geen
verantwoordelijkheid onttrekken, noch zijn zij hoogmoediger dan anderen. Kunnen
zij er iets aan doen als zij op een voetstuk worden geplaatst? Ter Braaks aanval op
het gilde der dichters begreep hij als een ‘volkomen gemis aan een dionysisch
element’. Want hoeveel Ter Braak ook van zijn leermeester Nietzsche had
opgestoken, ‘hij heeft het poëtische kunstwerk, in lijnrecht contrast met Nietzsche,
nooit met hart en ziel ondergaan; hij mist er de zinnen en de zenuwen voor’. Ter
Braaks geringschat-
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ting van de roes bracht hij in verband met diens lauwe houding ten aanzien van de
sterke drank. Hij zal daarbij ook stilzwijgend hebben gedacht aan het feit dat Ter
Braaks moeder en schoonvader principiële strijders tegen de alcohol waren! Vandaar
de titel ‘Critiek van de blauwe knoop’. Kon Ter Braak hierover nog zijn schouders
ophalen, wat hem bezwaarde was dat Marsman hem zijn Nietzsche had afgenomen.
Want Nietzsche gold voor hem als de ‘absoluut ideale combinatie van denker en
43
44
dichter’. In een weerwoord, ‘Repliek van den nuchteren Dionysos’, legde hij uit
dat zijn visie vrijwel een kopie was van Nietzsches psychologie van de kunstenaar
in diens Götzendämmerung - waaruit ook het citaat uit de opdracht stamt. Als
Marsman gelijk had, dan zou ook Nietzsche het gebrek aan een dionysisch element
verweten moeten worden. Maar had deze geen onderscheid gemaakt tussen de
dionysische en de apollinische roes? Tussen de vurige extase van de dansende
Dionysos en de nuchtere geestdrift van Apollo - op wiens netvlies alle tekenen
samensmelten tot een visioen? Anders dan Marsman, die het woord ‘roes’ dadelijk
met alcohol en het gelal van een stomdronken kerel identificeerde, bedoelde Ter
Braak dus een uiterst complex fenomeen. Hij wilde de dichters zeker niet hun roes
ontzeggen, integendeel, het moest alleen geen aanstellerij en geheimzinnigdoenerij
worden. Hij eiste van hen dat zij zich openstelden voor de nuchtere kritiek en de
moralistische psychologie zoals ook Nietzsche die had bedreven. In dure maskerades
was hij niet geïnteresseerd.
De enige echte roes kwam naar zijn mening voort uit een proces van zowel
verhulling als onthulling, een proces waarin machtsgevoel en intelligentie met elkaar
om de hegemonie strijden. Als een anti-Dionysos wilde Ter Braak zichzelf niet
opgevat zien, wel als een nuchtere Dionysos, waarmee hij stilzwijgend aangaf dat
zijn voorkeur in wezen naar Apollo uitging, want traditioneel is het Apollo die de
nuchterheid en wijsheid, de maat en de orde, vertegenwoordigt. Over rollenspel
gesproken! Zijn principiële voorkeur voor het apollinische blijkt ook uit zijn pleidooi
voor een stijl van volmaakte oppervlakkigheid, een stijl die door zijn rijpe glans, zijn
anekdotische soberheid en schijnbare onbeduidendheid, verraadt welke diepe en
duistere machten er overwonnen zijn. Het oppervlakkige is dus geen minderwaardige
term, integendeel:
...het is de hoogste eeretitel voor de diepte, die overwonnen is in den
vorm; het is een ander woord voor harmonie, het is
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een praedicaat par excellence, waardoor men Apollo kan huldigen.

De ‘oppervlakkigheid’ was trouwens het centrale begrip van Ter Braaks Politicus
zonder partij, waarin hij respectievelijk voor een intelligentie, een psychologie, een
stijl en een cultuur van de oppervlakte had gepleit! De apollinische oppervlakkigheid
was zoveel als zijn redding in een chaotisch en duister tijdsgewricht:
Men mag den hemel danken, dat de altijd zoo gesmade
oppervlakkigheid er althans nog is om ons voor vertwijfeling aan den
mensch te bewaren; want uit dezen geestelijken chaos kan men zich niet
anders redden dan door desperaat en doldriest te wedden op
oppervlakkigheid, gewoonheid, dierlijkheid en onwetendheid, eenvoudig
46
als purgeermiddel!
Heel het gescherm met Griekse goden mag dus één cruciale gegevenheid niet
bedekken: dat Ter Braaks cultus van de nuchterheid en de oppervlakte in wezen
niks anders was dan de parallel op esthetisch terrein van zijn cultus van het gewone
op maatschappelijk terrein.
Eddy du Perron had het roes-artikel ‘met zeer weinig plezier’ gelezen en was zelfs
van Ter Braaks droogstoppelige kritiek geschrokken. Hij wenste de principes van
de dichters absoluut niet weg te geven ‘tegen het nivelleerende gelul van
massa-vereerders’, in wier kamp hij Ter Braak nog eens terecht zag komen.
Bovendien vond hij diens kritiek op de afzonderlijke gedichten ‘inexistant’; hij
behandelde ze immers ‘geen oogenblik als gedicht’. Menno schreef bijvoorbeeld
over Awater, had Bep de Roos geconstateerd, ‘alsof het een novelle was’. Het was
daarom te hopen dat Ter Braak door de omgang met Jany Roland Holst betere
ideeën zou krijgen ‘over wat een dichter kan zijn’, zodat hij niet alle dichters over
één kam zou scheren met slechte voorbeelden als Binnendijk en Engelman. Verder
wenste Eddy ieder zijn roes. En als Ter Braak ooit nog eens een studie over
Nietzsche zou schrijven, dan zou die moeten luiden: Nietzsche als dichter. Dat was
een slimme opmerking, want gezien de Nietzsche-identificatie van Ter Braak zou
47
dit ongetwijfeld moeten resulteren in een essay: Ter Braak als dichter. In Den
Gulden Winckel deed J.C. Bloem een verzoenend gebaar door te verklaren dat ‘een
zoo kundig en smaakvol criticus’ als Ter Braak, die zelf ‘zoozeer dichter-
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van-begeerte’ was, heus wel begreep dat een echt goed gedicht altijd ook een waar
48
gedicht is. Maar daar zat het probleem voor Ter Braak ook niet. Het probleem was
voor hem dat een gedicht slechts hoogstzelden een geschikt vehikel voor de
waarheid is. En als het dat niet is, laat het dan geen gedicht zijn!
Du Perron zag wel goed dat A. Roland Holst enige waarde kon hebben om Ter
Braak meer gevoel bij te brengen voor poëzie. Ter Braak had veel bewondering
voor Holsts gedichten, maar de toenemende raadselachtigheid daarvan in de jaren
dertig bevestigde hem juist in de opvatting dat men voor waarheid en nuchterheid
niet bij de dichters moest zijn. Hij begreep de poëzie in Uit zelfbehoud uit 1938
bijvoorbeeld als ‘verheven wartaal’; zij herinnerde hem aan koningen die hun kronen
roekeloos wegwierpen voor een droom in het vallen van de avond. Deze duisterheid,
meende hij, moest duister blijven: niet voor niets koos de dichter deze weg om zich
te uiten!
Wat de commentator kan doen, is: nagaan, psychologisch, waarom de
‘duistere’ dichter dien weg koos; over den weg der poëzie nog eens
poëtische inlichtingen te verstrekken lijkt mij alleen nuttig voor populaire
49
leergangen.
Dit was nog precies hetzelfde standpunt als vijf jaar geleden. Wel ontwikkelde Ter
Braak mede aan de hand van dit soort poëzie een overkoepelende theorie over de
functie van het dichten in de moderne tijd. Poëzie, zo redeneerde hij, was haar oude
verhalende (epische) functie thans kwijtgeraakt aan het proza. In de moderne
leesmaatschappij voorzag de roman in de behoefte aan een verhaal met intrige.
Maar in een wereld die meer en meer werd beheerst door de macht van het getal,
door efficiency en mechanisatie, zag hij een nieuwe taak weggelegd voor de
dichtkunst. Nu zij minder vanzelfsprekend werd, kon zij ook interessanter,
raadselachtiger en problematischer worden: ‘en wie zou in deze wereld het
interessante, raadselachtige en problematische niet zoeken met alle vitaliteit, die in
50
hem is?’ Nog steeds vond hij dat het geen duisternis om de duisternis mocht zijn.
De dichter die zonder in te grijpen de associatieve mogelijkheden van de taal tot in
het oneindige liet werken, creëerde vanzelf een kunsttaal waarmee hij zich
51
vervreemdde van zijn publiek. Wat hij eigenlijk wilde zeggen, ging daarmee verloren.
Ter Braak voorzag daarmee een l'art pour l'art van de fantasie, waar hij

Léon Hanssen, Sterven als een polemist: Menno ter Braak 1930-1940

309
als criticus geen affiniteit mee had. Hij bleef in het algemeen moeite houden met de
dichtkunst. Tegenover zijn vriend Jan Greshoff moest hij dan ook bekennen:
Heusch, poëzie, zelfs die van jou, waarvan ik oprecht houd, is mijn fort
niet (ik bedoel: om erover te schrijven!). Ik heb deze week geprobeerd
Het Bezegeld Hart van Engelman te lezen; het lukt me eenvoudig niet,
het ‘words, words’ verdringt iedere geleerde beschouwing. Dat zou nu bij
jou precies niet het geval zijn, maar toch: ik heb geen aanleg voor
52
poëzie-criticus. Het zou dus niets dan ‘levenscritiek’ worden...
Iets dergelijks probeerde hij ook aan Jan Engelman zelf uit te leggen. Hij hield
dus wel degelijk van poëzie, maar was tegelijk wantrouwend tegen de ‘begeleidende
acteursgebaren’. Daarom gaf hij de voorkeur aan een houding die misschien soms
te veel op onverschilligheid leek. Het was niet anders: ‘over de poëzie zullen wij wel
53
oneens sterven’.
Uiteindelijk besprak Ter Braak Het bezegeld hart van Engelman wel degelijk,
samen met de bundel De nederlaagvan J.C. Bloem, die in 1937 vijftig jaar oud werd.
Deze recensie is typisch voor de wijze waarop Ter Braak de dichtkunst steeds meer
54
was gaan interpreteren: als een vorm van wereldvlucht. Hij beklemtoonde de
‘asociale geaardheid’ van Bloem, die zich in het poëtische ideaal van de
‘voorbeschikte eenzaamheid’ had omgezet. Ook verwees hij naar diens niet serieus
te nemen ‘afkeer van plebs en Joden’ en legde deze compromittante houding uit
als de hobby van een man: ‘die buiten zijn poëzie om nog behoefte had aan een
spel ganzebord met de maatschappij, waaraan hij zich (krachtens zijn poëzie) verder
had onttrokken’. Aan de staart van zijn artikel knoopte hij nog een korte beschouwing
over Engelman: deze was volkomen opgelost in zijn behagen in de woorden om de
woorden zelf. Ook een wereldvreemde! De volgende dag stond er meteen een
ingezonden brief van Bloem in de krant. Hij verfoeide niet het plebs, hij verfoeide
alleen de ‘roode arbeiders’. Evenmin was hij tegen ‘de joden’, hij verzette zich alleen
‘tegen de leugenachtige voorstellingen’ over het antisemitisme. Daarom wenste hij
zijn antidemocratisme niet als een hobby te zien:
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Anderhalve eeuw van steeds voortschrijdende democratie hebben de
wereld gemaakt tot het zootje, dat zij nu is. Ik zou eerder zeggen, dat de
democraten, die nog steeds dit volmaakt ondeugdelijk gebleken middel
als een panacee voor alle kwalen der samenleving aanbevelen, een
stokpaardje berijden.
Op deze praat van een ‘puren reactionnair’ liet Ter Braak nog een naschrift volgen.
Hij verklaarde zich bereid elk moment van de dag propaganda te bedrijven tegen
hetzelfde antisemitisme, waarover volgens Bloem zoveel leugenachtige voorstellingen
zouden bestaan. Ook noemde hij zich uitdrukkelijk een democraat, ‘zelfs geestdriftig
55
democraat’. Zo bleek eens te meer dat het vooral de maatschappelijke ontwikkeling
was, waardoor Ter Braak afstand nam van het onpolitieke en hedonistische standpunt
van zijn studentenjaren en van het Tachtigers-ideaal dat hij nog daarvóór beleden
had: ‘schoonheid, uw wil geschiede’. Wat hij de meeste dichters van zijn tijd verweet,
was dat zij nooit boven dit esthetische ideaal waren uitgekomen en dat zij hun
maatschappelijke taak hooghartig opvatten als een liefhebberij - geen levenskwestie.
In een artikel getiteld ‘De poëtische schok’ zou hij eind 1937 aangeven wat voor
56
hem het criterium van de ‘ware’ poëzie was. Zulke poëzie bezorgt de lezer als het
ware een elektrische schok en deze sensatie gaat gepaard met lichamelijke
verschijnselen: ‘het klierstelsel reageert, b.v. de zweetklieren maken de huid prikkelig
of klam; een enkele maal treden rillingen op’. Het is de reactie als op een gevaar,
de lezer voelt de nabijheid van een persoonlijkheid, die hij nog nooit eerder
ontmoette. Vriend of vijand? Behalve de sensatie van een persoonlijke nabijheid het beproefde criterium van Forum -, noemde Ter Braak nog een tweede ervaring
die noodzakelijk is voor de poëtische schok: de sensatie van concreetheid. Die
sensatie ontstaat als de dichter zodanig met de taal omspringt, dat hij de lezer tot
denken en voelen weet te prikkelen. Concreet wil zeggen: niet abstract, vrij van
gemeenplaatsen. Ter Braak herinnerde zich zo'n schok te hebben gekregen door
57
58
het bundeltje Archipel van Slauerhoff en door diens gedicht Chlotarius - met als
onderwerp een hooghartige, maar in wezen nog schuwe, besluiteloze en tedere
prins uit de Middeleeuwen -, dat hij in 1925 in een nummer van De Vrije Bladen
tegenkwam. Een soortgelijke schok kreeg hij toen hij vele jaren later als redacteur
van Forum het manuscript van een hem onbekend dichter kreeg voorgelegd: een
groot gedicht met de titel De
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parasiet. Het was afkomstig van een zekere S. Vestdijk, die hiermee meteen
aanspraak op eeuwige roem maakte. Ter Braak beschrijft de ontmoeting op papier
met een hem onbekende persoonlijkheid:
...de parasiet, de schok, de ontdekking van een gezicht, dat plotseling
spreken gaat in letters, afwezig en toch tegenwoordig, raadselachtig door
die afwezigheid en als een bliksemstraal inslaand door die
tegenwoordigheid.
Het gedicht heeft als thema een vampierachtig, vormeloos en toch
alomtegenwoordig wezen, een kwijlende mefisto die alles tot bederf doet overgaan:
Men noemt mij liefde, 'k Vreet door alles heen,
Als beet, als paring, als 't venijnig groeien
Der vrucht, als zuigeling; dampend obsceen
Drink ik het bloed, dat om mijn werk moet vloeien.

Later zou Ter Braak deze figuur de tegenhanger noemen van alles ‘wat in de
litteratuur rhetorisch, musiceerend en anti-psychologisch is’, waarmee hij bijna als
60
een parasiet Vestdijk sluw naar zijn eigen literatuurideaal toetrok. Het was aan de
andere kant niet verwonderlijk dat Vestdijk het gedicht bij bundeling in zijn debuut
61
Verzen (1932) aan Menno ter Braak opdroeg.
Een laatste voorbeeld van een gedicht waar Ter Braak echt kapot van was. Het
is een vers van de Vlaamse dichter Jan van Nijlen, dat hij ontdekte in het tijdschrift
Groot Nederland. Het draagt als titel:
Onbekend is niet verloren
De zoon zegt tegen den vader: het verleden
heeft voor mij niets geen zin, want dood is dood.
Wat maakt het uit of gij veel hebt geleden
Toen van het paradijs de poort zich sloot
Voor u en ook voor mij? Ik kan geen tuin
Betreuren die 'k niet ken. Die duizend kruiden,
Die blauwe vijvers, die verlichte kruin
Van boomen ruischend in den wind van 't zuiden,
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Al die fonteinen en die bonte stoet
Van vriendelijke dieren zijn legenden
Die niet gevoed zijn met mijn geest en bloed
Omdat ik eenzaam leefde en in de ellende
Naar ziel en lichaam. Al die mooie dingen
Zijn voor mij niets dan een verkleurde kaart.
Van 't wonderland waar de geliefden gingen
in 't licht dat God maar eenmaal openbaart
En dat mij vreemd bleef. Toch kan 'k naar behooren
Zonder de lusten van dat Paradijs
Dat door uw appelzucht gij hebt verloren,
Leven in de eenzaamheid, dit huis van ijs.

Waarom Ter Braak hiervan onder de indruk was, laat zich raden. Veel van de
thematiek die zijn leven en denken beheerste, komt hier samen: de niet af te sluiten
dialoog met de vader en de wereld die hij representeert; het verlies van het idealisme
en het absolute; de nostalgie naar het paradijs en het besef te moeten leven in een
vervalstoestand: eenzaamheid, een huis van ijs; al het mooie als slechts een
verkleurde kaart; en tegelijkertijd het accepteren daarvan in een toestand van
nuchterheid zonder illusie en zonder desillusie. Trouwens ook het gedicht Tijd van
M. Vasalis, waaraan hij een afzonderlijke zondagskroniek in Het Vaderland wijdde
62
en dat mede hierdoor een plaats in de literaire canon kreeg, is de poëtische
verwoording van een drama: het onoplosbare conflict tussen de subjectieve
tijdservaring en de onpersoonlijke kalendertijd. Wie een moment inhoudt en néén
zegt tegen de tirannie van de wegtikkende objectieve tijd, komt tot de verschrikkelijke
ervaring van De wanhoop en welsprekendheid
in de gebaren van de dingen,
die anders star zijn, en hun dringen,
hun ademlooze, wreede strijd...

In zijn commentaar op de poëzie van Jan van Nijlen, gaf Ter Braak prijs hoezeer
zijn appreciatie van de kunst in verband stond met zijn lijden aan de tirannie van de
tijd; niet alleen de tijd als een abstractum - de
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‘ruimte-Goebbels’, zoals hij het aanschouwelijk noemde -, maar ook de feitelijke
neergang van een ooit gouden naar een aardedonker stadium. Hij dacht met name
aan de politieke situatie van zijn tijd. Poëtica en politiek doordrongen elkaar:
Ik veronderstel, dat de wijsheid en schoonheid van deze poëzie,
aangenomen, dat niet de geheele Europeesche cultuur onder de
puinhoopen verdwijnt, nog als wijsheid en schoonheid zal gelden, wanneer
het geronk der Goerings en consorten uit de herinnering van het laatste
wezen van dit land zal zijn verdwenen. Het is een genot te weten, dat er
63
nog zulke wijzen onder ons leven.
Toen kort na deze (voor)publicatie de verzamelde Gedichten, 1904-1938 van Jan
van Nijlen verschenen, prees Ter Braak het ‘aanvaardend pessimisme’ van deze
schrijver, die bij al zijn protest tegen de onvolmaaktheid van de menselijke staat,
niet voor onverstaanbaarheid en isolement koos, maar alles eraan deed te blijven
64
communiceren en een positieve invloed op zijn omgeving uit te oefenen. Ter Braak
definieerde zijn eigen levensopdracht!
Uit Ter Braaks aanval op de ‘dorre’ literatuuropvatting van Garmt Stuiveling en
zijn pleidooi voor een associatieve poëzie-analyse, viel echter tegelijkertijd op te
maken hoezeer hij in zijn hart zelf nog een estheet was gebleven, die niet kon
accepteren dat een wetenschapper de ‘schoonheid’ in kaart bracht op basis van
tabellen en statistische analyse. Maar ook hier was de politiek sterker dan de poëtica.
65
De Haagse Sociëteit voor Cultureele Samenwerking waarvan Ter Braak lid was,
had de gewoonte ook politieke tegenstanders voor een lezing uit te nodigen. Zo
heeft ook Anton Mussert in 1933 een keer voor de sociëteit het woord gevoerd. De
trefwoorden van de ‘Culclub’ - zo genoemd om de highbrow-discussies in haar
lokalen aan de Zeestraat - waren immers verontrusting en betrokkenheid.
Verontrusting over de ondergang van de cultuur, terwijl ook de betrokkenheid eerder
cultureel dan politiek was. Ter Braaks pogingen de Sociëteit tot een centrum van
antifascistische actie te veranderen, liepen dan ook op niets uit. Maar anders dan
van Pulchri en de al sinds 1891 bestaande Haagsche Kunstkring, was het streven
van deze sociëteit er in elk geval wel op gericht haar leden te stimuleren tot kritische
positiebepaling. Vandaar ook de uitnodiging aan het adres van Mussert.
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De lezing van deze oprichter van de Nationaal-Socialistische Beweging heeft Ter
Braak zeer waarschijnlijk niet bijgewoond - hij zou hem de eer niet hebben willen
gunnen. Maar het was in elk geval toch bij een politiek donker gekleurde lezing in
de Culclub dat twee mensen uit het publiek zich in de pauze meldden voor een
weerwoord: Garmt Stuiveling en Menno ter Braak. Nadat Stuiveling een zeer duidelijk
en klemmend protest had uitgesproken, roemde Ter Braak de grote exactheid van
Stuivelings proefschrift, want met diezelfde exactheid had hij nu de ideologie van
66
Mussert ontrafeld. Vanaf dat moment hadden Ter Braak en Stuiveling steeds
intensiever contact: Mussert had hen bij elkaar gebracht. De wetenschappelijke
publicaties die Stuiveling op zijn, door Ter Braak als ‘onleesbaar’ versleten,
proefschrift liet volgen, zoals de beroemde studie over De Nieuwe Gids als geestelijk
brandpunt, konden voortaan steeds op grote waardering van de criticus van Het
67
Vaderland rekenen.
Toen Ter Braak eind 1938 werd gevraagd de redactie van De Vrije Bladen te
reorganiseren, koos hij ook Stuiveling voor de poëzie. Marsman vond dit uiterst
68
verbazend, hij kon de criticus Stuiveling wel schieten, maar voor Ter Braak was
het belangrijkste dat zijn collega-redacteur ‘links’ was en ‘fatsoenlijk’ - en dus aan
69
de goede kant stond. De politieke keuze primeerde boven de poëticale keuze, en
politiek-ideologisch waren Ter Braak en Stuiveling bloedverwanten. Hoezeer Ter
Braak zich bijvoorbeeld thuis voelde bij het pacifisme van Stuiveling, bewees het
toneelstuk dat hij in januari 1935 vliegensvlug tegen de wapenindustrie schreef: De
pantserkrant. Als hij moest kiezen tussen de gestrekte arm van de Hitler-groet, de
gebalde vuist van de communisten, en de twee over elkaar gestoken armen als
symbool van het gebroken geweertje, dan was Ter Braaks keuze niet moeilijk. De
politieke crisis ging hem alleen nog veel meer aan het hart dan de dienstweigeraar
Stuiveling. Kort voor het uitbreken van de oorlog waren de socialistische criticus en
zijn vrouw bij de Ter Braaks uitgenodigd voor een etentje. Ant ter Braak kwam uit
de keuken en hield een dekschotel met aardappels in haar handen. Stuiveling zag
dat er aan de onderkant een gat in zat, dat zij dicht hield met een oud schoteltje.
Daarop verontschuldigde Ter Braak zich: ‘Als Hitler dood is, kopen we een nieuw
70
servies’.
Voor Stuiveling was dit een slecht voorteken. Hij begreep Ter Braak als
representant van een generatie die tussen 1925 en 1930 als individualistisch estheet
71
begon en in 1940 als sociaal moralist te gronde ging.
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Het was een generatie die het zich aanvankelijk nog veroorloven kon de waarden
van de scheppende persoonlijkheid te verheerlijken, maar die uiteindelijk moest
constateren dat de voorwaarden van elke persoonlijkheid ontbraken.
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Hoofdstuk 16
Het comité van waakzaamheid
De invallen voor nieuw werk kreeg Ter Braak niet aan zijn schrijftafel, maar onder
het scheren of op het balkon van een tram. Soms kraste hij enkele woorden of één
zin in zijn zakagenda of op een blocnotevelletje, om de gedachte later uit te werken
- of te laten liggen. Zo'n inval staat achter in zijn agenda over het jaar 1934: ‘corruptie
grond van alle dingen’. Vanuit dit motief schreef hij in januari 1935 in enkele weken
tijd, soms met wel tien pagina's per dag en ‘zonder eenige litteraire controle’ een
toneelstuk met de titel De pantserkrant. Het was bedoeld als ‘een soort woest protest
tegen de Schneider Creuzots’, met andere woorden tegen de grote
1
wapenfabrikanten. Nog nooit had hij zo plotseling een geheel voor zich gehad, alsof
het stuk aan hem verschenen was. De pantserkrant was een visioen.
De handeling vindt plaats in het gebouw van het ‘onafhankelijk dagblad’ De
Tijdgenoot. Deze krant verschijnt in een niet nader benoemd Europees land ‘dat er
prijs op stelt een groote mogendheid en niet weerloos te zijn’, een combinatie die
2
het onwaarschijnlijk maakt dat de auteur Nederland heeft bedoeld. De meerderheid
van de aandelen van De Tijdgenoot blijkt te zijn overgegaan naar de Aldington
Company, een schrijfmachinefirma waarachter de wapenindustrie schuilgaat. Het
blad dient nu zijn pacifistische ideologie - ‘het geloof aan Genève’ - te laten vallen
en de redactionele koers aan te passen aan de nieuwe eigenaar:
Wat op dit oogenblik overal noodig is, is de sterke man, die de
democratische rechten door zijn persoonlijkheid beschermt, die het
nationale volkskarakter tegenover de algemeene verslapping weet in
stand te houden, die ook zijn aandacht weer schenkt aan de
3
landsverdediging.
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Het lezerspubliek moet zodanig worden geïndoctrineerd dat het zal zwichten voor
de roep om tucht en bewapening. De leiding van de krant krijgt de opdracht deze
‘aanpassing’ door te voeren. Een jonge dichter en publicist, de nachtredacteur
Pankow, wordt snel bereid gevonden de lezeressen van de zondagskrant stroop
om de mond te smeren. Want het zijn vooral de dames die voor vrede en
ontwapening ijveren en niet van wapentuig willen weten - ‘mannen lezen toch alleen
de andere rubrieken’. Pankow neemt zich voor de hoge en diepe problemen waarvan
dit publiek smult, te behandelen op een manier alsof men Kants Kritik der reinen
Vernunft leest in de taal van een zakenman. Met andere woorden, het diepzinnige
zo te brengen dat het doorzichtig wordt. Na enkele maanden ontdekt hij echter dat
hij in wezen steeds over gebakken lucht schrijft. Zijn ‘goede trouw’ komt onder druk
te staan - bij de lezer komt Sartres dictum van de ‘mauvaise foi’ in gedachten - en
hij ondergaat een verandering. De onnozelheid en onpolitieke mentaliteit waarmee
hij de taak van stroopsmeerder op zich nam, maken hem ook ‘beschikbaar’ - wat
weer doet denken aan Gides term ‘disponible’ - om plotseling in het tegendeel om
4
te slaan. Hij wordt ‘een ander’ en blaast de hele boel op, figuurlijk.
Pankow smokkelt op zekere avond een onthullend artikel op de voorpagina van
de krant onder de kop: De Pantserkrant. Hoe men uit schrijfmachines
machinegeweren en uit machinegeweren idealisme maakt. Onthullingen over onszelf.
Een communistische zetter voegt er op eigen houtje een oproep tot massale
demonstratie aan toe, waarvoor Pankow later de verantwoordelijkheid afwijst omdat
5
hij, als de onverbeterlijke ‘wilde’ die hij zegt te zijn, niet in massabetogingen gelooft.
Maar de lezers van het ochtendblad weten nu wel hoe de vork in de steel zit. In het
laatste bedrijf vindt er een opstootje voor het gebouw plaats, terwijl Pankow zich
voor de hoofdredacteur en de directeur van De Tijdgenoot verantwoordt voor zijn
actie. Hij verklaart de krantencampagne vóór de sterke man en tégen alles wat de
Europese geest kenmerkt - zoals internationalisme, democratie, jazz, literatuur op
Europees peil - als louter een gevolg van de bewapeningswedloop, die aan het
lezerspubliek door middel van krantenleuzen verkocht moet worden. Aan het eind
verschijnt ene dr. Carter, als ‘de man op den achtergrond’, om aan de krantenleiding
de laatste instructies van de wapenfabrikanten over te brengen. Het versnelde tempo
van de herbewapening schept steeds meer kansen op incidenten; de groeiende
nationale tegenstellingen laten bot-
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singen verwachten; de massa's komen met de dag meer onder de invloed van hun
leiders. ‘Meer behoef ik u toch niet te zeggen?...’ Waarna de heren zich per wagen
naar een restaurant begeven voor de lunch.
Terwijl Eddy du Perron het stuk ‘verslonden’ had - het zou best kunnen dat Ter
Braak er ‘een bom geld’ mee ging verdienen -, vond Bep de Roos het ver beneden
6
diens niveau. Als verantwoording en verontschuldiging tegelijk voegde de auteur
daarom nog een ‘Brief aan een vijandin van het tooneel’ aan de publicatie toe, die
dus in feite aan Bep de Roos gericht was. Hij gaf haar toe dat het toneel een medium
is van de tweede rang omdat het verbonden is met de massa en met ‘afleiding’, en
zodoende gespeend blijft van werkelijke subtiliteiten. Voor iemand die als
kunstredacteur van Het Vaderland het toneelaanbod kritisch moest bewaken en die
nu net zelf een ‘tragicomedie’ had voortgebracht, was dit een op het eerste oog toch
wel wat vreemd standpunt. In zijn Propria Cures-tijd had Ter Braak het toneel steeds
beoordeeld op de kracht van zijn ‘dramatische plastiek’. Tien jaar later zag hij deze
functie in sterke mate overgenomen door de film, die naar zijn mening meer
fascinerende mogelijkheden bezat.
Hij begreep het toneel nu als een tamelijk primitieve kunstvorm, die in sterke mate
aan het gesproken woord en aan het grote publiek gebonden bleef, en daardoor
weinig mogelijkheden tot experimenteren bezit. Rond het midden van de jaren dertig
was het Nederlandse toneel in een artistieke en economische impasse geraakt. De
‘kapitale quaestie’ lag volgens Ter Braak daarin dat het Nederlandse toneel zich tot
‘op internationaal peil’ zou moeten verheffen. Des te merkwaardiger is het dat hij
vervolgens zelf met een toneelstuk op de proppen kwam waarvoor hij zich in een
7
toegevoegde ‘brief’ verontschuldigde. Uit hoofde van zijn aanstelling moest hij voor
Het Vaderland het drukke toneelaanbod in Den Haag bespreken, waar hij enorm
van baalde, want het kostte hem veel werk, vaak tot laat in de avond. Bovendien
beperkte het toneel hem in zijn bewegingsvrijheid: een boek kan je overal lezen,
een kritiek overal schrijven, maar voor een uitvoering moet je op een specifieke plek
zijn, het theater. Het toneel als zodanig interesseerde hem maar zeer matig, een
enkele maal boeide hem een stuk, ‘en wat de kwibussen op de planken er van
maken ben ik na een dag weer vergeten’. Niets vond hij zo naar als acteurs ‘vooral
goede, zooals Hitler’, en voor toneelcriticus vond hij zich in wezen finaal ongeschikt,
‘want het “spel” en de lichtjes langer dan het ochtendblad au sérieux nemen; dat
8
lukt me niet’.
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Zijn eigen stuk De pantserkrant was bedoeld geweest als een afrekening met elke
vorm van idealisme, of dat nu het idealisme in dienst van het pacifisme (de
goedaardige vorm) of in dienst van de wapenindustrie (de kwaadaardige vorm) was.
Het idealisme van de kudde die een leider volgt uit behoefte aan veiligheid, achtte
hij een monsterachtige paradox, want deze leider zou zijn kudde laten verscheuren
met hetzelfde wapentuig als waarmee hij haar beschermde. Ter Braak hechtte er
juist aan zijn blik te concentreren op alles ‘wat samenhangt met de realiteit van het
9
leven’. Om het publiek te waarschuwen voor de gevaren van het idealisme, moest
hij daarom wel gebruik maken van een propagandamiddel als het toneel.
Het tekent Ter Braaks wil tot een hard en nuchter Nietzscheaans realisme, dat
hij de idealistische geest van principieel pacifisme waarin hij was opgegroeid en dat
hij in de grond van zijn hart nog steeds aanhing, omwille van datzelfde realisme
verloochende. Hij zag het pacifisme nu als een soort slavenmoraal, een theoretisch
bedenksel van bange mensen die bij het woord ‘oorlog’ plotseling de erfzonde zien
opdoemen. Zijn dubbele houding ten opzichte van het pacifisme valt te herleiden
tot een autobiografisch probleem: zoals hij zijn eigen intellectuele ontwikkeling had
begrepen als de geestelijke compensatie van de zwakke en laffe gymnasiumleerling
tegenover het vuistrecht van de boeren en HBS'ers, zo interpreteerde hij het pacifisme
als een vorm van ressentiment van zwakke volken en naties, en daarmee als een
10
‘hoogst onsympathiek verschijnsel’.
In een artikel over een nieuwe brievenuitgave van Erasmus ging hij uitvoerig in
op Erasmus' houding ten opzichte van geweld en oorlogvoering. Het autobiografische
aspect komt hierin duidelijk naar voren: Ter Braak herkent zichzelf in de spiegel van
de grote humanist. Diens pacifisme zou in de eerste plaats voortkomen ‘uit afkeer
van de barbarie bij een man, die het brute physieke overwicht vreest en daarom
den strijd wil vergeestelijken; die een wereld, waarin de schade van den oorlog
mogelijk is, een belemmering acht voor de menschen van zijn eigen soort’. De oorlog
als zodanig wordt dus niet afgekeurd, alleen de middelen waarmee de ‘barbaren’
haar voeren omdat zij een vernietiging betekenen van alle levensvoorwaarden
waaronder dit mensenslag kan gedijen. Ter Braak wilde Erasmus - en dus zichzelfniet als een bleke en abstracte pacifist zien, maar als een humanist die zijn
oorlogsinstincten vergeestelijkt heeft: ‘Erasmus' humanisme komt voort uit
vergeestelijk-
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ten strijd om het recht van bestaan van iemand, die door een zwak lichaam
gehandicapt wordt en intelligent genoeg is om daaruit geen argument tegen zijn
bestaansrecht af te leiden’. Hoe belangrijk hij het strijdbare karakter van de
zestiende-eeuwer vond, blijkt uit het feit dat hij de titel van zijn artikel, ‘De humanist’,
11
bij bundeling verbeterde tot: ‘De militante humanist’. Net als Erasmus wilde Ter
Braak zich als een vechter zien, maar met de strijdmiddelen van de antibarbaar, die
in het geweer kwam voor een wereld waarin hij en de zijnen een leven van
‘menselijke waardigheid’ zouden kunnen leiden.
Toch kon dit gedachtespel niet verbergen dat hij klem zat in een paradox: de
paradox dat hij enerzijds wapens, oorlog en geweld haatte, maar anderzijds nog
steeds bang was voor laf en sentimenteel te worden aangezien en daarom weigerde
een principieel pacifist te zijn. Hij wenste aanvankelijk ook niet mee te werken aan
het boek Schrijvers getuigen tegen oorlog en militarisme, een project van de
Jongeren Vredes Actie. Voor deze organisatie van jonge mensen onder
12
voorzitterschap van Garmt Stuiveling had hij in mei 1933 nog een lezing gehouden
over het thema ‘Wat zijn goede Europeanen?’. Getuigen tegen oorlog en militarisme
leek hem vrijwel zinloos, liet hij de initiatiefnemers in januari 1935 weten, op een
moment dat hij zelf druk bezig was met De pantserkrant. Hij voelde weinig sympathie
voor het in ‘het wilde weg uiten van mooie woorden, die toch op den wind verwaaien’.
Zou het niet mogelijk zijn, opperde hij, dat de vrede door het ethische prediken meer
13
geschaad werd dan gebaat? Bovendien voelde hij er weinig voor zich uit te spreken
voor een groot publiek, niet om het grote publiek, ‘maar omdat ik niet weet, tot wie
ik mij richt’. Iedereen haalt er toch het zijne uit. Liever dan zich met 59 collega's in
kretologie te verliezen, zou hij zich individueel in een klein boek uitspreken, maar
mocht de redactie zijn morele steun van betekenis achten, dan kon zij deze zin als
zijn ‘conclusie’ over dit onderwerp afdrukken:
Wie in deze eeuw, in dit Europa, een woord ten gunste van den oorlog
of het militairisme ten berde brengt, is óf een phraseur óf een imbeciel,
als hij tenminste geen wapenhandelaar mocht blijken te zijn.
Het boek Schrijvers getuigen tegen oorlog en militarisme verscheen in 1936 met
de getuigenissen van een zestigtal Nederlandse schrijvers, van
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wie Ter Braak de rij opende. Maar dat was louter een kwestie van het alfabet.
Het was niet de eerste de beste die Ter Braak op de inconsequenties van zijn
houding wees, namelijk Jo Planten-Koch, zijn grote liefdesideaal uit de jaren twintig.
Aan zijn Pantserkrant had zij kunnen merken, schreef zij hem, hoe ‘doodsbenauwd’
hij eigenlijk was voor ‘trouw-hartig-simplistisch-idealistisch-pacifistisch te worden
aangezien’. Zij verklaarde zelf het meest te voelen voor de principieel pacifistische
strijd van G.J. Heering, de theoloog die in Nederland als voorzitter van Kerk en
15
Vrede de voornaamste woordvoerder van het christen-antimilitarisme was. Het zal
Ter Braak niet zijn meegevallen dat uitgerekend ‘Jo’ hem met de neus op de feiten
drukte. ‘Je moet partij kiezen’, hield zij hem voor: ‘je kunt niet “bikkelen met de
jongens op de stoepen”, the matter at stake is te grimmig ernstig, en trouwens
afzijdigheid is toch een keuze. Dan maar liever belachelijk of Don Quichotterig en
door menschen, die er zich niet verder in willen begeven, in een hokje gezet met
16
Rudolf-Steiner-achtigheden en andere half-zachte-Specimina’.
De pantserkrant verscheen in april 1935 met een fotocollage van Ter Braaks neef
Menno Huizinga - de zoon van de gelijknamige predikant annex verzekeringsagent
- als omslag. Het is de verkleinde reproductie van de voorpagina van een krant, een
recent nummer van de Franse Le Temps, waardoorheen de kanonnen van een
pantserkruiser steken. In de kritiek werd vooral door de linkse en pacifistische pers
- die zoals verwacht de meeste belangstelling voor het stuk toonde - gefocust op
de merkwaardige tegenspraak die Jo Planten-Koch reeds signaleerde: partij kiezen
tegen de wapenwedloop en vervolgens in een nawoord zeggen dat het niet zo erg
bedoeld is, uit angst voor een pacifist te worden aangezien. Het gevolg was dat Ter
Braak juist datgene verweten werd waarvoor hij het bangst was. ‘Deze houding is
laf en niets anders’, oordeelde Garmt Stuiveling, ‘maar ze is bovendien vrij dom’.
Een andere antimilitarist, Bart de Ligt, zag hoezeer Ter Braak worstelde met het
‘mennonietenbloed’ in hem. ‘Ofschoon hij fier rondloopt, zit hij met zijn geval verlegen:
17
hij kan niet geheel afscheid nemen van Domineesland’.
Ter Braak deed enige moeite - alhoewel zonder veel fiducie - het stuk opgevoerd
te krijgen. Hij stuurde het typoscript naar Cor van der Lugt Melsert, de leider van
het Vereenigd Rotterdamsch Hofstad Tooneel. Dit gezelschap was de vaste bespeler
van de Koninklijke
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Schouwburg te 's-Gravenhage en werd door Ter Braak regelmatig fel bekritiseerd.
18
Van der Lugt had de naam van ‘kunstkoopman in Den Haag’ en door hem zijn stuk
aan te bieden, begaf Ter Braak zich in een leeuwenkuil. Volgens een legende wilde
Van der Lugt het stuk wel op zijn repertoire nemen, om het dan zo ontstellend slecht
19
te vertonen dat het meteen als een baksteen zou vallen. Zeker is alleen dat Ter
Braak De pantserkrant al snel weer terugtrok omdat hij vreesde dat de verhouding
tussen hem, de schrijver-criticus, en Van der Lugt Melsert, de toneeldirecteur, door
20
een eventuele mislukking zou worden aangetast. Die toch al wankele verhouding
werd echter onmiddellijk hierna door een ander incident verstoord. Ter Braak had
namelijk in enkele alinea's een nieuwe voorstelling van het Hofstad Tooneel
21
gekraakt en dit riep bij Van der Lugt zoveel woede op dat hij 's anderendaags zijn
beklag deed bij de hoofdredacteur van Het Vaderland, Schilt, en met een
advertentiestop dreigde. Hierop verzocht Schilt zijn kunstredacteur het conflict met
Van der Lugt uit te praten, maar dit gesprek leverde niets op dan wederzijdse
verachting. Van der Lugt moet met De pantserkrant in de hand hebben uitgeroepen:
22
‘En van toneel heeft u ook al geen verstand’. Na een nieuwe slechte kritiek van
Ter Braak, reageerde Van der Lugt ludieker en plaatste hij een advertentie met de
tekst dat ‘iedere intellectueele schouwburgbezoeker’ het stuk zelf moest gaan zien
en beoordelen. Een abonnee informeerde daarop bij de krant of het niet handiger
was voortaan in plaats van de heer Ter Braak een intellectueel naar de schouwburg
23
te sturen.
Vervolgens probeerde Ter Braak het stuk geplaatst te krijgen bij de
Amsterdamsche Tooneelvereeniging van regisseur August Defresne. Deze maakte
van de gelegenheid gebruik de auteur in het gezicht te zeggen wat hij van zijn werk
dacht: dat hij alleen sterk was in het negatieve, maar dat het positieve hem ijskoud
liet. Hij wist daardoor ook geen dramatisch conflict te creëren. Het stuk liet na lezing
24
‘een wrange smaak’ en ‘een zuur gevoel’ achter en zou bij opvoering niet voldoen.
Ter Braak mocht dan ook in de handen klappen toen bleek dat de Rotterdamsche
Studenten Tooneelvereeniging De pantserkrant op 31 oktober 1935 in Tivoli wilde
opvoeren ter gelegenheid van de veertiende dies natalis van het Rotterdamsch
Studenten Gezelschap. Nadat hij één repetitie gevolgd had, kon de auteur het echter
niet laten een uiterst schamper verslagje naar Du Perron te sturen. Hij meende nu
precies te weten wat het vermaak is van een toneelauteur: de lege huls te zijn waaruit
al dat heen-
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en-weer-geren is voortgekomen. Ook was hij niet ontkomen aan de neiging een
speler die er precies naast zat ontzettend hard uit te lachen, ‘want hij lijkt je gewoon
25
een idioot (wat hij ook wel zal zijn.)’ Maar toen Cornelis Veth de uitvoering in De
Telegraaf kraakte - het luisteren was hem ‘soms zeer moeilijk’ gevallen; hij had geen
dialogen gehoord, maar redevoeringen - noemde hij dit ‘valsch’ en ‘een schandelijke
26
verdraaiing van het reëele succes van den avond’.
Ter Braak mocht na afloop op het toneel in de bloemenhulde delen; zijn collega's
van Het Vaderland hadden zelfs een prachtig bloemstuk gezonden. Of hij zich toen
niet zelf een lege huls en een beetje idioot heeft gevoeld? In een later onderzoek
is verondersteld dat Ter Braak met zijn toneelstuk de ‘scheve verhoudingen’ in de
27
top van Het Vaderland zou hebben ‘vereeuwigd’. Wat daarvan waar moge zijn,
het blijft niettemin onduidelijk wie precies wie is in het spel, terwijl destijds geen
enkele criticus deze verbinding heeft gelegd en het stuk bovendien geen enkele
eeuwigheidswaarde heeft gekregen. Wel bleek het stuk achteraf enige voorspellende
waarde te hebben: de machinaties van de leiding van De Tijdgenoot in het stuk,
zouden in de tweede helft van de jaren dertig bij Het Vaderland plaatsvinden en Ter
Braak in 1939 als redacteur haast de kop kosten. De tragikomedie lag toen reeds
lange tijd diep in een la; van de boekuitgave gingen in het eerste jaar niet meer dan
68 exemplaren over de toonbank; daarna verscheen de titel zelfs niet meer op de
jaarlijkse afrekeningen van Nijgh & van Ditmar: verkoop nihil. Een nieuwe uitvoering
door het Amsterdamsch Vredestooneel had de auteur eind 1935 van de hand
gewezen omdat dit gezelschap de rol van een journalist door een vrouw wilde laten
spelen. Een van Ter Braaks argumenten was dat een vrouwelijke journalist ‘een
groote exceptie’ in het dagbladbedrijf was, en hij wenste aan die regel kennelijk niet
28
te tornen. In 1972. zou een neef van de auteur, Krijn ter Braak, nog voor een
eenmalige vertoning van het stuk door de VPRO-televisie zorgen, in een bewerking
29
door Jan Blokker.
Bij al zijn afkeer van wapenproductie was het voor Ter Braak een uitgemaakte
zaak dat het wapengeweld in de eerste plaats uit Duitsland dreigde. Als
medeoprichter van het Comité van Waakzaamheid van anti-nationaalsocialistische
intellectueelen in 1936 heeft Ter Braak de naam gekregen een van de eersten te
zijn geweest die voor het gevaar van de nazi's waarschuwden. Dat is onverdiende
lof: onder anderen de dominees waren hem al voor. Ger van Roon heeft in zijn
studie Protes-
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tants Nederland en Duitsland 1933-1941 aangetoond dat er in Nederland tenminste
sedert 1933 waarschuwende stemmen hebben geklonken tegen de ontwikkelingen
in Duitsland. Het waren niet eens zozeer de kerken, als wel protestants-christelijke
organisaties die felle protesten lieten horen. In de geciteerde brief van Jo
Planten-Koch viel reeds de naam van Kerk en Vrede onder voorzitterschap van G.J.
Heering. Diens collega J.J. Buskes werkte in 1933 mee aan de oprichting van een
Algemeen Comité van Verweer tegen terreur en vervolging in Duitschland. Het
schrikbewind en de lakse houding van de Duitse kerk daartegen gingen immers
‘alle christelijke grenzen te buiten’. Ook de predikant F.J. Krop, met wie Ter Braak
in Rotterdam overhoop had gelegen om het zielenheil van diens zoons, sloeg alarm
en wees vol afschuw op de jodenvervolgingen over de oostgrens.
Het traditionele, door L. de Jong ontworpen beeld dat de historische betekenis
van Hitlers Machtübernahme in Nederland slechts door weinigen beseft werd en
30
dat de belangstelling voor de ontwikkelingen in Duitsland hier beperkt was, is in
het licht van ook een ander fenomeen niet meer te handhaven. De Nederlandse
dagbladpers, van links tot rechts, van confessioneel tot neutraal, besteedde
buitengewoon veel aandacht aan Duitsland en er was geen krant - behalve het
nationaal-socialistische Nationale Dagblad - die de Duitse binnen- en buitenlandse
politiek openlijk steunde. Het Duitsland-beeld van de Nieuwe Rotterdamsche Courant,
die als het wakende moederblad van Het Vaderland fungeerde, kan zelfs ‘zonder
31
meer negatief’ worden genoemd. De joodse journalist Marcus van Blankenstein,
hoofd van de buitenlandredactie van de NRC, verzorgde ook de buitenlandoverzichten
voor Het Vaderland, en zijn berichten over Duitsland laten zich lezen als
ondubbelzinnige waarschuwingen tegen het nationaal-socialisme. Misschien dat
deze waarschuwingen tot het toekijkende Nederlandse publiek niet volledig
32
doordrongen, maar voor Ter Braak heeft dat zeker niet gegolden. Hij vond zijn
collega Van Blankenstein zelfs ‘voorzichtig, overvoorzichtig’, misschien omdat deze
geen invloed kon of wilde uitoefenen om enkele met het nazisme sympathiserende
33
redacteuren van Het Vaderland te elimineren.
Ter Braak zelf kreeg trouwens ook het verwijt van voorzichtigheid. De ‘rode
jonkheer’ Marinus van der Goes van Naters, op dat moment werkzaam als sociaal
advocaat te Heerlen, had zijn Politicus zonder partij gelezen en velde het oordeel
van ‘politieke ongeëngageerdheid’. Hij
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stuurde Ter Braak een brief waarin hij zijn verontrusting uitsprak over het feit dat de
meeste Nederlanders ‘het Duitse gevaar’ dat uit Mein Kamp fal volledig bekend
was, negeerden. Was het niet de hoogste tijd de antifascistische krachten te bundelen
in een organisatie? De correspondentie bleef, zoals Van der Goes het in zijn
herinneringen uitdrukt, ‘nogal eenzijdig’, waarmee hij bedoelde dat Ter Braak
eenvoudigweg niet antwoordde. Ter Braak had echter allerminst de gewoonte zulke
signalen te negeren; trouwens hij was zo hoffelijk in principe altijd op post te
reageren, behalve op intimidaties en bedreigingen van politieke kant. Een foutje bij
de postbezorging? Dat neemt niet weg dat het psychologische portret dat Van der
Goes mede naar aanleiding van deze mislukte communicatie met Ter Braak schetst,
heel ráák is:
Cerebraal en aarzelend of hij altijd wel het goede besluit nam. Door en
door ‘honnête homme’, die op een irritante wijze nooit helemaal stelling
nam. Menno ter Braak was een misantroop zoals Le Misanthrope van
Molière er een was: hij hield van het mensdom, maar was bang, dat hij
34
erdoor zou worden teleurgesteld en dus probeerde hij het te haten.
Haten deed Ter Braak volop - vooral de fascisten -, maar de energie van zijn haat
in daden en niet alleen in vrijblijvende woorden, in speculaties, om te zetten, kostte
hem veel moeite. Met andere woorden, hij was bang in zijn eigen daden te worden
teleurgesteld en bleef daardoor lang aarzelend en afzijdig. Het was vooral Du Perron,
zijn betere ik op dit punt, die hem telkens weer prikte en porde. Vanuit Parijs volgde
deze de politieke bewegingen in Holland, en hij voelde soms lust zich met alle
energie ‘in het gewoel te werpen’: ‘Die gaga-idioot van een Jacques Bloem loopt,
schijnt het, in de gelederen van ir. Mussert en met een nazi-insigne op zijn
genevermaag. Ik mag lijden dat ze hem vandaag of morgen een blauw oog slaan
35
voor die treurige moed’. Al in de loop van 1933 lanceerde hij plannen tot oprichting
van een vrijheidslievende organisatie. Het was tijd aan politiek te doen, maar dan
ook helemaal zonder literatuur. ‘Denk hier eens over na; als je iets mogelijk acht in
36
dezen zin, heb ik lust om naar Holland te komen en “aan je zijde te staan”’.
Het succes van de NSB was voor Ter Braak reden ook over zulke plannen na te
denken. Het eerder genoemde artikel ‘Renaissance van het fatsoen’ dat in Forum
van februari 1934 verscheen - ‘aan hun hou-
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ding tegenover het fascisme pleeg ik tegenwoordig mijn vrienden te herkennen’ was een eerste aanval op ‘het winkelstand-fascisme’ van Mussert, niet de laatste:
‘Zoolang hier in Nederland de bevolking met den dag meer roodzwart gaat dragen,
37
heb ik hier “iets te doen”’. Met verschillende vrienden en kennissen besprak hij het
plan een soort ‘vrijmetselarij’ op te zetten, waarvan de leden zich slechts op één
punt bonden: tegen het Mussert-fascisme. Ter Braak dacht aan een soort levende
kettingbrief: ‘Ik had mij dat zoo gedacht, dat ieder nieuw lid zich verplicht zijn intieme
omgeving te bewerken, zoodat een ondergrondsche keten van menschen ontstaat,
die op een gegeven oogenblik weet, wat er gedaan moet worden. Dit klinkt erg
romantisch, maar het is het niet’. Typisch genoeg was het niet de concrete politieke
realiteit, maar de uitvoering van een toneelstuk van de nationaal-socialistische
dichter en publicist George Kettmann Jr. - de hoofdredacteur van Volk en Vaderland
38
- waardoor de letterenman Ter Braak nog het meest van zijn a propos raakte. Maar
andersom was hij weer in staat om bij de bespreking van Kettmanns dichtbundel
De jonge leeuw volledig het politieke element daarin bloot te leggen. De ‘machtelooze
antisemietische scheldtoon’ in deze ‘boerenpoëzie’ achtte hij symptomatisch voor
39
het verraad der intellectueelen in deze tijd:
Het meedraven met de meerderheid ‘die komt’, het pralen met de biceps
en het geweld, omdat men toch ook zoo graag flink wil zijn, in tel wil zijn
bij de ‘kameraden’: ziedaar het resultaat van eenige eeuwen cultuur,
ziedaar de triomf van het algemeen kiesrecht over den geest! Dat profiteert
van de persvrijheid der democratie, die men beschimpt om er een op
commando brullenden leeuw voor in de plaats te stellen; dat zwelgt in de
banaalste romantiek van het verleden en wil tegelijk de vernieuwing van
de wereld brengen! Zoo van alle instincten verstoken is dit soort chaotisch
intellect, dat het stormloopt tegen zichzelf en meent te imponeeren door
40
het geweld te prediken.
Hoezeer alles wat met politiek te maken had hem ook tegenstond, Ter Braak
voelde zich eenvoudig gedwongen te reageren op de bedreiging van zijn
bestaansvoorwaarde. De berichten over concentratiekampen en auf der Flucht
Erschossenen deden hem geloven dat het nog nooit zo erg was geweest in de
geschiedenis. Hij wilde zich wel organiseren, maar
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wist niet hoe: ‘Bij dat woord alleen al voel ik mij zoo hoopeloos individualist, dat de
41
moed me in de schoenen zinkt’. Overigens was dat individualisme bij de organisatie
van de Nederlandsche Filmliga geen hindernis geweest; kennelijk was de nood nog
steeds niet hoog genoeg, of moest het voorbeeld uit het buitenland komen.
Dat laatste gebeurde. In Parijs vond er in februari 1934 een betoging plaats ‘voor
de verdediging van de vrijheid, tegen de fascistische dreiging’. Du Perron jubelde:
‘voor mijn part slaan ze Maandag de boel nog heel wat beter stuk’, maar hij deed
zelf mee met het gevoel er eigenlijk niet bij te zijn: eigenlijk was hij het liefst naar
een ‘schateiland’ vertrokken met tien à twaalf vrienden om zijn ‘walg’ van het
42
collectivisme te bewijzen. Onmiddellijk hierna toog Ter Braak naar Huizinga voor
steun aan een ‘oproep voor de gedachtenvrijheid’, maar hij kwam van een koude
kermis thuis: ‘zelden heb ik een slechter berekening gemaakt’. De historicus sprak
zich juist uit voor méér inperking van persvrijheid, voor méér orde en rust, en een
43
oproep voor gedachtevrijheid noemde hij goed voor de achttiende eeuw. Du Perron
schamperde over ‘schijtlaarzerij’: wie geen ‘fysieke moed’ had, zoals hijzelf en Ter
44
Braak, moest in elk geval wel ‘morele moed’ durven tonen. Des te meer betreurden
de vrienden nu dat het literaire tijdschrift Forum zich niet voor politieke strijd leende.
Het zou ook tegen de statuten van het blad zijn en Zijlstra kon terecht bezwaar
maken. Alleen Ter Braak wilde het politieke engagement in Forum blijven riskeren;
de inmenging van Zijlstra zou voor hem de ‘kabinetskwestie’ betekenen - dus
45
opstappen.
Maar weer was het Du Perron die aandrong op concrete organisatie. In maart
1934 was in Parijs een Comité de vigilance des intellectuels anti-fascistes opgericht
en de initiatiefnemers, onder wie de schrijver-filosoof Alain, hadden de nog steeds
46
in Parijs wonende Du Perron verzocht relaties te zoeken met Holland. Tot een
concreet initiatief kwam het echter pas een jaar later. Bij de
Provinciale-Statenverkiezingen van 17 april 1935 vierde de Nationaal-Socialistische
Beweging een verdubbeling van stemmen tot bijna acht procent. Geen andere
47
Nederlandse politieke partij had dit ooit gepresteerd. Achteraf bleek dit het
hoogtepunt van haar populariteit bij de kiezers, maar op het moment zelf schrokken
velen wakker. Ter Braak constateerde met grote zorg dat de liberalen gehalveerd
48
waren: ‘wat moet een liberale krant dan doen? Fascist worden, dunkt me’. Kreeg
hij met zijn Pantserkrant dan toch gelijk?
Op 5 juli 1935 besprak hij plannen voor mogelijke actie met Wijnand
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Kramers, de antifascistische redacteur van Den Gulden Winckel en Jacques Gans,
die als communist de omwenteling in Berlijn had meegemaakt. Het resultaat was
ontmoedigend, liet Ter Braak ommegaand aan Parijs weten: ‘Je overschat nog altijd
de structuur van Nederlandsche intellectueelen’. Ongetwijfeld heeft de rasbietser
Gans van de gelegenheid gebruik gemaakt van Ter Braak geld te lenen, want het
verhaal gaat dat Gans zonodig een rijksdaalder voor een treinkaartje Den Haag
49
leende om daar van Ter Braak een tientje af te troggelen. Exit Gans. Vervolgens
belegde Ter Braak in de Sociëteit voor Cultureele Samenwerking een bijeenkomst
om een antifascistisch congres te organiseren, berustend op een brede alliantie van
links tot rechts. Voorzitter Rümke zou de onderhandelingen met Huizinga moeten
leiden, die door Ter Braak immers alleen maar ‘geprikkeld’ werd: ‘voor het zoo
universeel mogelijk welslagen hangt waarachtig weer veel van dien merkwaardigen
Huizinga af! Als hij toezegt, is er voor bepaalde intellectueelen een garantie voor
“ook het hunne”’. Jan Romein zou moeten worden gevraagd voor de communisten.
Het initiatief vond geen weerklank en Ter Braak mopperde: ‘Van de Culclub gaat
50
toch practisch niets uit’. Helemaal waar was dit niet, want er ging wel een uitnodiging
voor een lezing naar de Italiaanse antifascist Nicola Chiaromonte, een vriend van
André Malraux - en dus van Du Perron. Deze schrijver, wiens naam door Ter Braak
onmiddellijk werd vernederlandst tot Klaas Klarenberg, had de Nederlandse schrijver
al ontmoet tijdens het schrijverscongres in Parijs, meer kreeg nu de gelegenheid
hem iets beter te leren kennen. Hem viel vooral het contrast met Du Perron op, die
tot de meest open, levendige, genereuze en beminnelijke mensen behoorde die hij
ooit ontmoette. Ter Braak was uit geheel ander hout gesneden: ‘Serious to the point
51
of somberness’. Hij deed hem sterk aan Kierkegaard denken.
Op 16 oktober 1935 bezocht Ter Braak met zijn vrouw in een autobus-remise van
de Haagsche Tram Maatschappij een demonstratie, georganiseerd door de SDAP
met de leuzen ‘Voor de democratie’ en ‘Tegen de dictatuur’. De bijna vijftigduizend
deelnemers hadden samen een levende ketting gevormd, balden hun vuisten en
lieten spreekkoren klinken als protest tegen de NSB. Ter Braak echter haalde
opgelucht adem toen hij met de eersten weer buiten was. Hij had het als een plicht
beschouwd hierbij te zijn, maar het was tegelijk de laatste massabetoging waaraan
hij ooit deelnam. ‘Ik kan niet zeggen, dat ik me ook maar zooveel solidair voelde
met deze massa, al is zij voor het oogenblik voor

Léon Hanssen, Sterven als een polemist: Menno ter Braak 1930-1940

329
ons nog de beste; bovendien geloof ik niet, dat zij bij machte zal zijn een flinke coup
52
d'état van wat zwarthemden te beantwoorden’. Hierop stelde Du Perron krijgshaftig
voor dat de antifascistische intellectuelen zich ook moesten gaan bewapenen, met
Amerikaanse boksbeugels ‘en langere knuppels dan die door Mussert worden
53
uitgedeeld, dat is misschien het voornaamste’. Wat een lumineus idee! De bijziende
Ter Braak gewapend met boksbeugel en een lange knuppel: de zwarte hordes
zouden ongetwijfeld meteen inrukken. Soms kletste Du Perron werkelijk maar een
eind weg.
Ter Braaks enige wapen was de pen. Een in 1934 door een aantal
links-georiënteerde studenten in het leven geroepen Anti-Fascistisch
54
Studenten-Comité te Leiden, vond hem dan ook onmiddellijk bereid een
sympathiebetuiging te schrijven. Het AFSC had zich ten doel gesteld te waarschuwen
voor de ‘volksgemeenschap’-leuze van het fascisme, waaraan oorlogszuchtige
gedachten ten grondslag lagen die uiteindelijk tot de ondergang van diezelfde
volksgemeenschap zouden leiden. Ook de nationaal-socialisten zouden, in weerwil
van hun mooie woorden, alleen maar op knechting en strijd uit zijn. Daartegenover
plaatste het AFSC de idealen van vrijheid, cultuur, vrede en vooruitgang. Dit waren
natuurlijk typische unzeitgemässe Verlichtingsidealen. Uit Ter Braaks openingsartikel
voor het eerste nummer van het orgaan De Sleutel bleek echter hoezeer deze
idealen bij hem nog voortkwamen uit een zeitgemäss, persoonsgebonden, bijna
egoïstisch perspectief.
Een student anno 1935, hield Ter Braak de lezers van het AFSC voor, kon het zich
niet meer veroorloven zoals tien jaar geleden politiek afzijdig te zijn om zijn
onafhankelijkheid te garanderen. Anders dan in 1925 werd het intellect nu bedreigd
- ‘niet alleen in zijn vrijheid, maar ook in zijn grondslagen’. De privileges van weleer:
onafhankelijkheid, ongelijkheid en individualisme, kwamen door het fascisme onder
druk te staan en een student die onder deze omstandigheden niet voor democratie
zou kiezen, koos tegen zichzelf. Deze redenering is misschien alleen maar te
begrijpen als men inzoomt op Ter Braaks democratie-opvatting, die in de jaren dertig
niet wezenlijk verschilde van die uit de jaren twintig, maar die nu alleen een batig
saldo had. Ter Braak was van mening dat de democratie met haar theorie van
gelijkheid ‘het meest aanvechtbare principe [is], dat men zich maar denken kan’.
Het gezond verstand ziet immers alleen maar ongelijkheid en wil niets weten van
democratische ‘gelijkschakeling’. De democratie bevat dus een innerlij-
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ke tegenspraak; het wil gelijkmaken wat niet gelijk is. Toen in respectievelijk 1917
en 1919 het algemeen kiesrecht werd ingevoerd, was de afwijzing van de democratie
door veel intellectuelen dan ook een ‘gezonde reactie’. In 1935 lagen de zaken
echter omgekeerd. Nu voerde het nationaal-socialisme het gelijkheidsideaal tot in
het absurde door en beroofde de democratie daarmee van haar paradoxale karakter,
namelijk van gelijkheid in ongelijkheid. Op dit cruciale moment moest de democratie
juist beschermd worden, omdat zij als enige systeem nog ruimte gaf voor de
teloorgaande waarden van onafhankelijkheid, ongelijkheid en individualisme.
Ter Braaks democratie-opvatting kwam dus neer op een paradox, die nu eens
negatief, dan weer positief kon uitvallen, al naar gelang de omstandigheden. Hoe
glibberig het ijs van zijn betoogtrant in dit verband kon zijn, blijkt uit de laatste alinea
van zijn artikel ‘Student en anti-fascisme’, dat hij voor De Sleutel leverde. ‘Wie het
fascisme in zijn kern wil aantasten’, schreef hij, ‘moet het aantasten in zijn phrasen’:
Om het in zijn phrasen te kunnen aantasten moet men zich als denkend
en voelend mensch in onafhankelijkheid bewust kunnen worden van
zichzelf, van zijn plaats onder de zon. Om zich in onafhankelijkheid bewust
te kunnen worden heeft men de democratie noodig. Omdat men de
democratie noodig heeft, moet men het fascisme bestrijden, dat er een
55
perversie van is, en er de inspireerende inconsequentie van wegneemt.
Deze gedachtegang is zelf niet zonder frasen en bijt zichzelf in de staart.
Uiteindelijk blijft er één stelling over, die voor Ter Braak centraal staat: om zich als
denkend en voelend mens bewust te kunnen worden van zichzelf had hij de
democratie nodig. Niet meer, niet minder. Dit egoïstische motief kan iets verklaren
van de afwachtendheid en onzekerheid waarmee hij het nationaal-socialisme
tegemoet trad: hij moest een complete cultuur motiveren voor een weerstand die in
de grond zeer subjectieve motieven had. De dreiging van het nazisme betekende
voor Ter Braak in eerste instantie een bedreiging van zijn persoonlijke
bestaansvoorwaarden. De cultuur die hij in gevaar zag gebracht, was zijn eigen
geprivilegieerde cultuur, die hij met sluwe argumentatie een progressief en universeel
karakter moest geven. Hij kon nog steeds moeilijk van zichzelf losdenken en gaf in
zijn artikel in wezen zijn eigen autobiografie.
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Ter Braaks artikel voor het AFSC vormde de opmaat voor een reeks bijdragen aan
De Sleutel van gelijkgezinde intellectuelen: Du Perron, Greshoff, Frans Coenen,
Vestdijk, Van Duinkerken en Jan Romein. Het NSB-weekblad Alarm voor Den Haag
en omstreken meldde op 7 november 1935 dat ‘de alom en zeker in het Haagsche
Kanaän der burgerlijke deugdzaamheid zeer bekende heer Menno ter Braak [...]
met veel tamtam den volke kond heeft gedaan van een kruistocht, dien hij is gaan
ondernemen tegen het fascisme’. Hieraan werd meteen een dreigement verbonden:
‘Een kruistocht tegen dat fascisme kan dus misschien wel aardig zijn, maar als je
aan die gummiknuppels denkt... brr!!’ Het liet Ter Braak ‘vermoeden, op welke
consideratie wij kunnen rekenen bij dat tuig, als het onverhoopt de macht mocht
56
krijgen’. Dit weerhield hem er niet van in december 1935 kritische kanttekeningen
te maken bij de rellen van extreem rechts tijdens de opvoering van het
anti-nationaal-socialistische stuk De beul van Pär Lagerkvist door de Amsterdamsche Tooneelvereeniging. Toen J.W.E Werumeus Buning in De Telegraaf een hetze
begon tegen de toekenning van gemeentelijke subsidie voor dit stuk, legde Ter
Braak zijn eigen lezers uit dat deze krant altijd met alle winden meewaait en nu dus
de NSB-wind in de zeilen probeerde te krijgen. Inderdaad zou Anton Mussert enkele
dagen later in Volk en vaderland in een groot opgemaakt artikel spreken van
‘Gesubsidieerde liederlijkheid’. Bovendien wees Ter Braak erop dat sommige
gebeurtenissen in De beul misschien wel ongodsdienstig en barbaars leken, maar
dat de werkelijkheid van de concentratiekampen veel verschrikkelijker was. Of moest
het mir nichts dir nichts neerknallen van mensen tot heldendaad verheven worden?
Ter Braaks interpellatie kon niet verhinderen dat De beul van de planken verdween.
Minister J.A. de Wilde van Binnenlandse Zaken was van mening ‘dat wijs beleid
vordert, dat het stuk niet meer ter vertooning wordt toegelaten’. Ofschoon het aan
de burgemeesters was het stuk al dan niet te verbieden, besloten regisseur August
Defresne en hoofdrolspeler Albert van Dalsum verdere politieke strijd te voorkomen
en met het stuk te stoppen nu de ware bedoelingen ervan toch niet meer
57
overkwamen.
Op uitnodiging van het AFSC zou Ter Braak ook verschillende lezingen geven
58
waarin hij zijn gedachten over het antifascisme uiteenzette. Na een lezing voor
studenten van de Economische Hoogeschool te Rotterdam klonk er gemor: een
groot deel van het auditorium had ‘de economische factor in het betoog van ter
Braak gemist en meende dat deze
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factor een te belangrijke rol in het fascisme speelde om verwaarloosd te worden’.
Dit was een wezenlijk argument, want Ter Braak begreep het fascisme inderdaad
louter vanuit cultureel standpunt, als een ‘façadephilosophie’ die uit rancune een
‘vervalsching aller waarden’ doorvoerde. Wat dat betreft had hij het een en ander
kunnen leren van zijn Rotterdamse vriend Jo Otten, die zich voor zijn proefschrift
uitvoerig had verdiept in juist de sociaal-economische en staatkundige beginselen
59
van het fascisme. Als een tweede principiële kritiek kon ook naar voren worden
gebracht dat hij het fascisme uitsluitend als een consequentie van de democratie
opvatte en niet als een op zichzelf staand fenomeen. Een verkeerde consequentie
weliswaar, maar door democratie en fascisme zo nauw aan elkaar te verbinden gaf
Ter Braak impliciet te kennen nog steeds met de democratie overhoop te liggen en
zeker geen democraat van overtuiging te zijn. Zijn gegoochel met paradoxen kon
dat niet verdoezelen. Het fascisme vormde voor Ter Braak de instinctieve kant van
de moderne massamaatschappij, de democratie de bewuste kant ervan, maar zij
bleven bij hem twee kanten van dezelfde medaille. Toen hij in een lezing erkende
met een ‘poovere oplossing’ te komen, gaf hij iets van dit onopgeloste probleem in
zichzelf prijs. Als intellectueel kon hij alleen maar het geweten zijn van het gevecht
60
tegen het fascisme, niet de leider van het gevecht, noch het wapen. Hij was allang
blij dat er tijdens zijn lezingen geen NSB'ers tot actie waren overgegaan.
Van Ter Braaks activiteiten als spreker tegen het fascisme moet een bezielende
uitstraling zijn uitgegaan op het publiek. Hij werd veel gevraagd en sprak voor vaak
volle zalen, waarbij hij enig retorisch effect niet schuwde, bijvoorbeeld door zijn rede
af te sluiten met de luide kreet: ‘Weg met de phrase!’, waarop de toehoorders bijna
61
automatisch een ‘luid en langdurig applaus’ lieten horen. Anders dan nu werden
openbare lezingen destijds gewoonlijk verslagen in de kranten en hadden zij een
belangrijke functie in de algemene opinievorming. Tot in de fictie van W.F. Hermans'
roman Ik heb altijd gelijk aan toe hebben de lezingen van Ter Braak een zuigende
kracht gehouden: ‘En dan kwam hij haar halen in zijn auto om naar lezingen te gaan
over Het Nationaal-Socialisme als Rancuneleer, of over De Menselijke Waardigheid.
62
Jawel!’ Van de ‘zij’ in deze passage, Debora, is wel beweerd dat ze het literaire
alter ego was van Hermans' zuster Corry, die onder indruk van Ter Braaks
waarschuwingen tegen het nazisme op 14 mei 1940 zelfmoord zou hebben gepleegd.
Uit dat verlies wordt dan weer de vermeende ran-
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cune van Hermans jegens Ter Braak verklaard. Rancune of niet, de kritiek die de
schrijver van De donkere kamer van Damokles na de oorlog op Ter Braak liet horen,
is allerminst een slag in de lucht, maar sluit in wezen aan bij het gemor van de
studenten in Rotterdam. Ter Braaks fascisme-kritiek zou minder de ‘weerspiegeling
van een waargenomen werkelijkheid’ zijn, dan de ‘dagdromen’ van een steeds
nerveuzer wordend iemand die zich door zijn filosofische bibliotheek liet dicteren.
In zijn strijd tegen de mythen van het nationaal-socialisme droeg hij bij tot het
ontstaan van een nieuwe mythe: de mythe dat de nazi's onoverwinnelijk waren
omdat zij de instinctieve kant van de democratie vertegenwoordigden. Hierdoor was
64
hij ‘geen waarschuwer, maar een paniekzaaier’. Hermans erkent dat dit onvriendelijk
is uitgedrukt, maar - het is ook goed uitgedrukt.
Behalve een lijn naar paniek loopt er van Ter Braak ook een lijn naar weerstand:
Ter Braak als drakenviller, zoals Hendrik de Vries hem kenschetste in een rijmkritiek
65
op Het nationaal-socialisme als rancuneleer. Het Anti-Fascistisch Studenten Comité,
dat in 1939 opging in de studentenafdeling van het Comité van Waakzaamheid, zou
opleven in het verzet tijdens de Tweede Wereldoorlog. Het blad De Sleutel kreeg
een vervolg in het verzetsblad De Vrije Katheder, dat nog tot 1950 een platform
66
voor linkse intellectuelen en kunstenaars zou blijven. Ter Braak bleef voor deze
studenten een belangrijke inspiratiebron en toetssteen. Dit blijkt uit het feit dat zij
hem vroegen voor het openingsartikel van hun blad en hem voor verscheidene
lezingen uitnodigden. Ter Braaks contactpersoon van het AFSC, de rechtenstudent
Willy Weissglas, werd in augustus 1942 in Auschwitz omgebracht.
Ook uit andere uitnodigingen blijkt dat Ter Braak in het midden van de jaren dertig
als een voortrekker van antifascistisch verzet werd beschouwd en dat zijn filosofische
dagdromerij en aversie tegen daadwerkelijke politieke deelname - ‘Nietzsche had
67
absoluut gelijk toen hij adviseerde nooit aan politiek deel te nemen’! - daarbij
volstrekt niet als een hindernis werden beschouwd. In dat licht gezien is Hermans'
kritiek op Ter Braak niet méér dan een specifieke toepassing van zijn algemene
kritiek op de ‘mijmerende’ geesteshouding van de meeste Nederlandse intellectuelen
in de jaren dertig. Want ook voor de cultuurkritiek van Ter Braaks tegenhanger
68
Johan Huizinga had Hermans bijvoorbeeld geen goed woord over.
In 1935 was ook een Bond van Kunstenaars ter Verdediging van de
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Kulturele Rechten opgericht, waarvan de meeste leden - de bond telde er in totaal
omstreeks driehonderd - uiterst links waren. Daardoor kreeg de BKVK al snel het
etiket van een communistische mantelorganisatie opgeplakt, en Annie
Romein-Verschoor, die secretaresse van de bond was geweest, meende achteraf
dat dit ook voor Ter Braak de beslissende reden is geweest het gezelschap als een
69
zoodje af te doen. Behalve dat deze uitspraak weer verraadt dat het oordeel van
Ter Braak als zeer maatgevend werd beschouwd, getuigt ze aan de andere kant
70
van miskenning van diens oprechte belangstelling voor de BKVK. Op verzoek van
Annnie Romein-Verschoor hield Ter Braak op 15 november 1935 in een zaaltje van
Parkzicht te Amsterdam voor ruim zestig aanwezigen een lezing over ‘Cultuur en
Fascisme’ en hij was die avond ook al even bij de Romeins in hun woning aan de
71
Zuider Amstellaan 194-111 op bezoek geweest. Tussen Ter Braak en Annie
Romein-Verschoor ontstond een eigenaardige spanning. Ter Braak van zijn kant
72
vond haar meteen aardiger en intelligenter dan haar man. Hoewel hij zeven jaar
jonger was dan zij, was Ter Braak een van de ‘heel weinigen’ die de eer genoot
door Annie werkelijk bewonderd te worden. Volgens haar biografe kon zij echter
geen gelijke naast zich velen en typeerde ze Ter Braak daarom gemakshalve als
73
een man ‘die vrouwen niet interessant vond’. Dat die laatste indruk werkelijk niet
terecht was blijkt uit Ter Braaks portret van de Romeins dat hij naar de nieuwsgierige
Du Perrons in Bretagne stuurde:
Romein is (dit ter voldoening van Bep) heel aardig, klein, allerminst een
partij-communist, door en door menschelijk en zacht, draagt een pet; zijn
vrouw heeft op het eerste gezicht iets van een partijvrouw, maar heeft
gelukkig heel andere oogen en stem, is mij ook bepaald bijzonder
74
sympathiek. Gesprek is op voet van absolute gelijkheid.
Het was waarschijnlijk eerder Annie Romein-Verschoor van wie de ambivalentie
uitging. Zij noemde de essays van Ter Braak ‘sprankelend’, maar vond er te veel
van de ‘corpsstudent’ en de ‘liberale pretentie van onbevooroordeeldheid’ in terug
om ze echt te kunnen savoureren. Zij had goed door dat Ter Braak, met zijn pakje
De Reszke-sigaretten steeds in de aanslag, veel onzekerder en emotioneler was
dan zijn reputatie en trouwens ook zijn eerste indruk van arrogante gereserveerdheid
deden
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voorkomen; maar dat hij vrouwen niet interessant zou vinden, zegt toch meer over
haar eigen onzekerheid. Haar finale oordeel over Ter Braak is zo afwerend, dat ze
de stem van een ander nodig heeft om het uit te spreken - terwijl ze bovendien
ongewild haar eigen reputatie van roddelaarster bevestigt:
Ik las de romans van Ter Braak bij verschijnen, vond ze bloedarm en
er is me weinig van bijgebleven. Zijn kritieken, voor zover ik ze gelezen
heb, vond ik briljant en intelligent, maar dit en ook zijn verdere
beschouwelijke werk hielden bij alle wakkerschokkende oorspronkelijkheid
iets onvolwassens, iets van de eeuwige student, de studiosus, maar ook
de corpsstudent en de ex-VCSB'er. Een hard, maar treffend oordeel over
hem dat ik eens opving: ‘Heeft die man kinderen? Hij had er een paar
moeten hebben om er een te kunnen verliezen’. Hij verloor op die 14de
75
mei alles en bezweek eraan.
De ongeveer driehonderdvijftig leden tellende Bond van Kunstenaars ter
Verdediging van de Kuituur bleek niet de antifascistische organisatie die Ter Braak
voor ogen had. Enerzijds vanwege het teveel aan ‘schildersmentaliteiten’ - dus toch
een ‘zoodje’ -, anderzijds vanwege de communistische signatuur waarvoor hij
inderdaad terugschrok, omdat die een algemene publieke erkenning in de weg zou
76
staan. In augustus 1936 organiseerde de BKVK te Amsterdam een expositie onder
de macabere titel DOOD, die bedoeld was als een protest tegen de Berlijnse
Kunstolyrnpiade, een aan de Olympische Spelen gekoppelde wedstrijd in de schone
kunsten. De Olympiade Onder de Dictatuur presenteerde allerlei kunstenaars die
in Berlijn geen kans kregen; bovendien toonde zij foto's en documenten die een
indringend beeld moesten geven van Duitse ‘kultuurschendingen’ zoals
77
jodenvervolging, rassentheorieën en concentratiekampen. Door de Nederlandse
en Duitse autoriteiten werd de tentoonstelling met argusogen gevolgd en de DOOD
had met censuurmaatregelen te maken: een aantal ‘ophitsende’ werken moest
worden verwijderd en de directeur van gebouw De Geelvinck aan de Singel, waar
het evenement plaatsvond, werd in een rechtszaak veroordeeld vanwege belediging
van het hoofd van een bevriende staat. De Duitse gezant rapporteerde aan Berlijn
dat het een marxistische en joodse hetze betrof waaraan Duitse emigranten
78
deelnamen. De Geheime Staats Polizei (Gestapo) probeerde vervolgens zoveel
mogelijk de
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woon- en verblijfplaatsen van de Duitse deelnemers te achterhalen.
Menno ter Braak was op dat moment niet zo'n studiosus dat hij het verzoek tot
een lezing voor de DOOD naast zich neerlegde. Zijn voordracht kreeg de titel
‘Aantikken onder Dictatuur’, die in de verte doet denken aan de kreet waarmee hij
ruim tien jaar eerder de Nederlandse plannen tot organisatie van de Olympische
79
Spelen had geridiculiseerd: ‘de verbroedering der kuitspieren’. Nu kon er geen
sprake zijn van enige studentikoze gein. De idee van de Olympische Spelen, legde
Ter Braak zijn gehoor uit, was op zichzelf al een idiotie. Terwijl sport en geest in het
oude Griekenland nog gelijkwaardige elementen waren, kwam in het christelijke
Europa de nadruk op de ziel te liggen en werd het lichaam slechts een bijzaak. De
moderne sportcultus was daarmee de ‘zinnelooze ophemelarij’ van prestaties die
normaliter slechts minachting verdienen. De Olympische Spelen onder de dictatuur
van het Derde Rijk noemde hij een ‘idiotie in het quadraat’, waarover de wereld een
homerisch gelach zou moeten laten horen.
Een vergelijkbaar initiatief als de BKVK was het in oktober 1936 opgerichte
Kunstenaarscentrum voor Geestelijke Weerbaarheid, waarvan - wederom - Garmt
Stuiveling en de Haagse filiaalhouder van Metz en Co, John Pront, de initiatiefnemers
waren. Zij hadden elkaar leren kennen in de Arbeiders Jeugd Centrale, werkten
intensief mee aan de Jongeren Vredes Actie en wilden nu de pacifistische
kunstenaars verenigen onder het motto: ‘Het wapen van den geest tegen de geest
80
van het wapen’. Daartoe moesten conferenties worden georganiseerd waarop
‘beroemde sprekers’ getuigenissen zouden afleggen tegen de oorlog. Ter Braak
werd als een der eersten gepolst, maar hij reageerde beleefd, doch afwijzend met
het argument ‘dat een schrijver als schrijver beter kan schrijven dan op een congres
81
praten over wat schrijvers moeten doen’. Eigenlijk beschouwde hij het spreken als
82
‘de prostitutie van den intellectueel’. Pront bleef als een terriër vasthouden en
slaagde er anderhalf jaar later wel in Ter Braak te strikken voor het tweede
Kunstenaarscongres voor Geestelijke Weerbaarheid.
De rede die Menno ter Braak op 16 oktober 1937 in de Hollandsche Schouwburg
te Amsterdam hield over het thema ‘Kunst en samenleving’, was echter eerder een
uiting van impasse dan een oproep tot weerbaarheid. Hij begon met een klacht over
de ‘afgezaagdheid van het onderwerp’ en kwam, wellicht tot verbazing van zijn
toehoorders, hoe links zij ook waren, met een uiterst historisch-materialistische
opvat-
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ting van het kunstenaarschap: ‘De kunstenaar een fictie, een woord. Men heeft de
uitoefening van de kunst te zien als een door de maatschappelijke omstandigheden
bepaalde zaak’. De negentiende-eeuwse gedachte dat de kunst vrij zou zijn - l'art
pour l'art - verwierp hij als een illusie. Weliswaar was de kunstenaar onafhankelijk
geworden van de protectie van één specifieke sociale groep, bijvoorbeeld de adel
of de bourgeoisie, maar hij was nu onder de overwegende invloed gekomen van
het geld, ‘dat geen vaste plaats en geen vaste hiërarchie kent’. Deze nieuwe
afhankelijkheid leverde alleen maar onzekerheid op, geen wezenlijk scheppende
vrijheid. Het nieuwe type kunstenaar in de Sovjet-Unie kwam hem als een
‘betonwerker des geestes’ voor; ook in nazistisch Duitsland was de schrijver slechts
een handwerker in dienst van de staatsdiscipline. Waar de oplossing vandaan moest
komen om zelfs maar de ‘betrekkelijke vrijheid’ van een Vondel te realiseren - die
in de zeventiende eeuw immers ook was opgekomen tegen gewetensdwang en
conflicten met autoriteiten had gekend - wist hij niet; alleen dit ene: ‘die vrijheid heeft
83
de kunstenaar als kunstenaar noodig!’ Het was duidelijk dat volgens Ter Braak
van het schrijversgilde weinig resultaten in de antifascistische actie te verwachten
waren. Maar indirect bewees zijn lezing ook hoe onzeker en ambivalent hij was over
de maatschappelijke daadkracht van zijn eigen schrijverschap. Deze onzekerheid
zou in de tweede helft van de jaren dertig alleen maar toenemen, tot zij langzaam
maar zeker overging in fatalisme.
Juist 1936 was een belangrijk jaar in de antifascistische actie. Weer kwam de
vonk uit het buitenland. De Franse Vigilance organiseerde op 4 januari 1936 een
informele ontmoeting met vertegenwoordigers van soortgelijke organisaties in het
buitenland. Na een reeks afzeggingen wegens ziekte en andere verplichtingen - Du
Perron, Ter Braak, Jan Romein en anderen - was alleen de Franse
hulpcorrespondent van Het Volk hierbij aanwezig: H.W. Sandberg, de latere
hoofdredacteur van Het Parool. Deze bijeenkomst kende als enige conclusie dat
84
ieder land eerst maar zichzelf moest helpen. Du Perron reisde hierna spoorslags
naar Nederland en op 13 januari kwam het in Utrecht tot een ontmoeting tussen
hem en Jan en Annie Romein. Dit lijkt de beslissende impuls te zijn geweest tot een
waakzaamheidscomité. Om de een of andere reden heeft Romein deze ontmoeting
later uit zijn geheugen verdrongen en verkondigd dat hij de feitelijke initiatiefnemer
van het Comité van Waakzaamheid zou zijn geweest. Deze visie werd overgenomen
door
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Lou de Jong in zijn grote werk, maar na het bekend worden van nieuw
bronnenmateriaal wordt de eer van het doorslaggevende initiatief thans aan Du
85
Perron gegund. Ten huize van Marsman in Utrecht stelde Du Perron met de
Romeins een lijst op van mensen die in een voorlopig comité zitting zouden kunnen
nemen. Hij verbaasde het echtpaar toen hij Jan Romein ‘volkomen ernstig’
toevoegde: ‘Ja, ik zou niets tegen de dictatuur hebben als u dictator werd’. De
Romeins knipoogden naar elkaar en verwonderden zich over zoveel politieke
onnozelheid, maar wellicht waren zijzelf te ernstig, of juist te naïef, om de humor in
86
Du Perrons woorden werkelijk te begrijpen. Wel verried de indischman hiermee
dat hij de concrete actie het liefst aan iemand anders overliet en zo gebeurde het
ook. Hij wist bovendien dat hij samen met zijn vrouw Bep de Roos en hun zoon
Alain spoedig naar zijn land van herkomst zou terugkeren. Hij had tabak van Europa.
Ter Braak was op dat moment ‘zeer pessimistisch’ en voorzag een nabije Europese
oorlog. De eerste openlijke agressie door een Europees land had inmiddels
plaatsgehad met de aanval van Mussolini-Italië op Abessinië, een van de weinige
vrije staten in Afrika. Ter Braak was in de zomer van 1935 met zijn vrouw drie weken
met vakantie in Italië geweest en had daar het een en ander gezien en gehoord van
de manier waarop een oorlogspsychose werd gefabriceerd. Hij vond het de grootste
‘smeerlapperij’ en hij kon de Italiaanse duce alleen maar als een gangmaker van
87
Hitler zien. Daarbij gruwde hij meer dan ooit van de communisten en twijfelde hij
aan de mogelijkheid om met dezen samen te werken. Du Perron waarschuwde hem
niet al te angstig te zijn, hoe angstig hij zelf ook was: ‘Wat er ook gebeurt, menschen
als wij worden door de “komende orde” opgeruimd’. Toch wilde hij nog steeds tot
88
het uiterste antifascist zijn. Dezelfde dubbelheid bleef ook Ter Braak voortdurend
parten spelen. Hij walgde van de politiek, vreesde voor zijn eigen hachje en wilde
met dat alles eigenlijk niets te maken hebben; nog niet eens zozeer uit
happy-few-superioriteit, maar omdat hij de rol van antifascist dan niet zou hoeven
spelen: ‘in vredesnaam maar weer verder zonder veel overtuiging’. Zo weinig
vertrouwen hij in de kunstenaars had, zo weinig fiducie had hij ook in de
intellectuelen. Zouden zij zich niet even gemakkelijk als de massa door woorden
laten beduvelen? Weer was dit onbedoeld ook een bewijs van zijn eigen gebrek
89
aan zelfvertrouwen. Hij verlangde diep naar een anoniem leventje zonder actie.
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Een meevaller was dat de Utrechtse hoogleraar geschiedenis G.W. Kernkamp, een
‘bekende Nederlander’ die geruime tijd hoofdredacteur van De Groene
Amsterdammer was geweest, bereid bleek met zijn ruim zeventig jaar het
voorzitterschap op zich te nemen. Kernkamp, democraat in hart en nieren, had
reeds sedert 1933 voor het niet te onderschatten gevaar van het nationaal-socialisme
90
gewaarschuwd. Op zondag 5 april 1936 werd eindelijk de eerste vergadering van
het voorlopige Vigilance-comité ten huize van Kernkamp te Utrecht gehouden. Tegen
zijn verwachting in was het Ter Braak allemaal ‘zeer meegevallen’, vooral vanwege
de ‘alleraardigste, menschelijke en flinke indruk’ van Kernkamp, een geleerde zonder
‘proffen-manieren’ op wie ‘het ambt’ hoegenaamd geen slechte invloed had gehad.
Om die reden kwam Kernkamp hem onmiddellijk als de meerdere van Huizinga
91
voor. Ter Braak kon nu eenmaal niet laten iedere intellectueel van de oudere
generatie met Huizinga te vergelijken, die hij natuurlijk het liefst als voorzitter had
gezien, maar daar was geen denken aan. Verder was hij opgelucht omdat hij niet
de hem toegedachte rol van secretaris hoefde te vervullen, want van zijn Filmliga-tijd
wist hij nog goed hoeveel werk daarin zou gaan steken. Het liefst, zo gaf hij te
kennen, bleef hij ‘minister zonder portefeuille’, wat hem een ongemeen boze reactie
opleverde van Annie Romein-Verschoor: ‘wist hij niet dat al de anderen ook geen
tijd hadden, dat ze allemaal het recht hadden zich te goed te achten voor
92
“klerkenwerk”?’
Dat Ter Braak zich daarvoor te goed achtte, was louter een hersenspinsel van
mevrouw Romein. Het hoefde trouwens niet meer. Voor de functie van secretaris
had zich inmiddels namelijk aangediend A.C. Oerlemans Jr. uit Amsterdam-West,
afkomstig uit het Anti-Fascistisch Studenten Comité en huisvriend van de Romeins.
93
Deze psychiater in opleiding deed Ter Braak aan Robespierre denken, zo ‘verwoed’
was hij in zijn antifascisme, al bleek de man ook te kunnen lachen. Oerlemans van
zijn kant voelde zich tegenover Ter Braak vooral wat geïntimideerd, bij alle
bewondering die hij voor hem koesterde. De pit, humor en intelligentie die hij van
Ter Braaks werk kende, de ‘strijdbaarheid tegen de muffe regentenmentaliteit’, kon
hij in diens gereserveerde houding en in de strenge blik door het knijpbrilletje niet
94
gemakkelijk terugvinden. Dezelfde Oerlemans was op dat moment ook secretaris
95
van het zogeheten Centraal Wuppertal Comité, dat was opgericht als protest tegen
de gevangenneming en marteling van vele honderden
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Duitsers die lid waren van verboden valeverenigingen of anderszins in verzet waren
gekomen tegen de ‘afbraak van hun levenspeil’. Alleen al in de West-Duitse stad
Wuppertal zouden in de loop van een half jaar meer dan duizend mensen achter
de tralies zijn verdwenen. Zelfs de namen van Ter Braaks vader en moeder prijkten
op de lange lijst van aanbeveling voor dit Comité. Oerlemans' inspanningen voor
beide antifascistische organisaties moeten van een dergelijke ‘verwoedheid’ zijn
geweest, dat hij het stigma van een communist kreeg. Hij liet weliswaar weten geen
lid te zijn van de Communistische Partij - ofschoon wel een marxist -, maar er
ontstond toch een hetze tegen zijn persoon. Hij zag zich dan ook spoedig gedwongen
96
het veld te ruimen om de antifascistische strijd niet in een impasse te brengen.
De oprichting van het Comité van Waakzaamheid van anti-nationaal-socialistische
intellectueelen op 27 juni 1936 in Americain te Amsterdam maakte Oerlemans
evenwel nog mee; hij was ook een van de opstellers van de beginselverklaring van
97
het Comité. Het is een curieus stuk. In de eerste plaats vanwege het feit dat het
zo expliciet intellectuelen zijn die zich hier manifesteren. De specificatie die van
deze beroepscategorie wordt gegeven, laat zien dat het een maatschappelijke
bovenlaag betrof: ‘geleerden, kunstenaars, artsen, advocaten, ingenieurs, leraaren
enz.’ Alleen van de kunstenaars onder hen mag men betwijfelen of zij wel tot de
bovenmodale inkomenscategorieën behoorden. Het curieuze nu is dat de
intellectuelen zich in het midden van de jaren dertig opeens geroepen voelden als
waarschuwers en wegbereiders, terwijl zij nauwelijks een decennium eerder nog
als afzijdige toeschouwers ‘bezijden den grooten weg’ hadden gestaan omdat zij
98
geloofden dat dit tot het wezen van de ‘elite’ behoorde. Uit hetzelfde elitebesef
namen zij nu het voortouw in de anti-nationaal-socialistische strijd. De belangen
waren verschoven, maar het waren nog steeds elitebelangen. Ter Braak wees
nadrukkelijk de beroepsaanduiding ‘letterkundige’ of ‘litterator’ van de hand als
etiketten die hem ‘volkomen vreemd’ waren: ‘een idioot met het masker van een
99
artiest’. Hij had nog liever de term ‘mensch’ gebruikt, als dat veel gebruikte woord
geen verdachte klank had gekregen. Voor de term ‘intellectueel’ ging hij echter niet
100
uit de weg, ook al hing daar volgens hem de geur van een schoolmeester aan.
Hij bleef de indruk wekken dat hij zich als een elitemens zag met een hem
opgedrongen zendingsbewustzijn, hoe anders hij ook suggereerde.
De tweede merkwaardigheid is dat deze Nederlandse intellectuelen
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in hun beginselverklaring zonder omhaal toegaven dat zij het initiatief volgden van
hun Franse, Belgische en Engelse collega's. Zij waren dus eerder nalopers dan
werkelijke initiatiefnemers. Hun streven kon in één zin worden samengevat:
‘gezamenlijk op te komen voor de verdediging der geestelijke vrijheid en tegen het
nationaal-socialisme, dat dit essentieele cultuurgoed belaagt’. Door zich expliciet
te richten tegen het nationaal-socialisme ‘en alle andere groepeeringen van
denzelfden aard’ gaven zij aan dat zij het rechts-extremisme als het grote gevaar
zagen, niet zozeer het extremisme van links. Met opzet werd vermeden joden in
101
het bestuur op te nemen, kennelijk als een maatregel om de tegenstander geen
voorzet voor open doel te geven. Dat men hem daarmee bevestigde in het streven
joden uit te sluiten, werd kennelijk niet beseft of op de koop toe genomen. Pas enige
tijd later kwam het Comité van Waakzaamheid ook in de greep van de angst voor
het communisme, wat tot grote spanningen binnen het Comité zelf leidde, waarin
immers enkele vermeende communisten zitting hadden. Een eerste door Jan Romein
ontworpen, maar niet geopenbaard, manifest droeg een titel die weinig te raden
102
overliet: ‘De Hakenkruistocht’. Uit de correspondentie van Ter Braak valt eveneens
af te leiden dat ‘Waakzaamheid’ in eerste instantie was opgezet als een
103
‘anti-Mussert-comité’.
De nadruk op het nationaal-socialistische gevaar in Nederland zelf, kwam vooral
voor rekening van de oude Kernkamp. Door ziekte moest deze als voorzitter
plaatsmaken voor de filosoof en humanist H.J. Pos, die door Romein naar voren
104
geschoven was. Ter Braak zou deze Amsterdamse hoogleraar later beschrijven
als een ‘braaf man, en iemand, die ook wat durft, maar allerminst een oorspronkelijke
105
geest’. In dit oordeel klonk zijn vooringenomenheid door jegens vakfilosofen in
het algemeen. Ter Braak bezat het wantrouwen van de dilettant jegens de
professional die automatisch voor een naïeveling en wereldvreemde doorging. Hij
fixeerde Pos als een ‘object’, zoals blijkt uit een brief aan Du Perron: ‘hij is van
gereformeerden huize en heeft daar o.a. de boord nog van overgehouden, maar
getrouwd met een Algerijnsche Française! Zou daaruit misschien zijn heele
106
philosophie te verklaren zijn?’ Ter Braaks opmerking lijkt niet vrij van een
racistische bijklank, die nog wordt versterkt door de combinatie met de gereformeerde
boord. Hierdoor krijgt het iets van een burgermansvooroordeel. Dit toontje was des
te neerbuigender gezien de vele moeite die Pos zich voor het Comité zou getroosten,
met name om de vele centrifugale krachten daarin sa-
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men te houden. Toen Pos in 1939 het voorzitterschap wilde neerleggen omdat hij
de anticommunistische krachten niet meer kon beteugelen, stond Ter Braak vooraan
107
om zijn ‘voortreffelijke, echt humanistische leiding’ te huldigen. In zo'n geval had
Ter Braak het juiste woord op het juiste ogenblik paraat.
Zelf trad hij aanvankelijk ‘voor het decorum’ naar buiten als eerste secretaris,
maar het praktisch-organisatorische werk rustte grotendeels op de schouders van
Oerlemans en na diens gedwongen vertrek op die van de classicus Dirk Loenen,
wederom een vriend van Romein. Ter Braaks functie was dus zoiets als
108
minister-zonder-portefeuille. De eerste reactie van het publiek op het initiatief leek
reusachtig; uit alle delen van het land kreeg Oerlemans brieven binnen. Maar ook
de tegenstander liet van zich horen. Het fascistische blad Zwart Front noemde het
Comité een ‘verbond van de negatie’ en schold Ter Braak uit voor een ‘weggeloopen
Dominees-zoon’ - ‘wiens Eibergensche vader toch zeker in al zijn kanselsteilheid
nooit [had] kunnen denken zoo'n prul van een onverstaanbare krantenkoelie te
hebben verwekt’ -, terwijl Du Perron een ‘verdachte Sinjo’ en Bep de Roos de hoer
van het Comité werden genoemd. Kortom: ‘joden, naast godloochenaars; naast
109
verdachte sujetten’. Ter Braak deed dit af als ‘de moeite niet waard’, maar het
lawaai dat Mussert maakte boezemde hem wel angst in en bracht hem tot de
defaitistische uitspraak: ‘Ik deug overigens essentieel niet voor de politiek, zelfs niet
110
voor deze, die niet meer is dan instinctpolitiek’. In november 1936 verspreidde
het Comité van Waakzaamheid een circulaire waarin de beginselverklaring op een
positieve manier werd geherformuleerd. Het nationaal-socialisme werd neergezet
als een ‘hopeloos streven om de oude maatschappij in nieuwe vormen te bewaren’,
en dus als een negatieve kracht, terwijl het Comité zich nadrukkelijk als een naar
de toekomst gerichte factor afficheerde. De werkzaamheden van het Comité zouden
gericht zijn op perspublicaties, het uitgeven van brochures en een periodiek, het
organiseren van leesclubs, studiegroepen en vergaderingen en de samenwerking
met groeperingen die een verwant doel nastreefden.
Zo'n verwante groepering was Eenheid door Democratie, die door Willem
Schermerhorn - de eerste naoorlogse minister-president - en Pieter Geyl met een
zeventigtal andere ‘Nederlanders’ in juni 1935 was opgericht. EDD wilde eveneens
een reactie zijn tegen de in datzelfde jaar zo expansief gegroeide NSB, maar anders
dan het Comité van Waak-
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zaamheid begon EDD meteen met een positieve boodschap. De ideoloog van deze
organisatie, de jonge vrijzinnige theoloog en psycholoog Heije Faber, zag het
extremisme van rechts als een gevolg van de ontworteling van de massa's en van
de massificatie van de bourgeoisie in de moderne democratie. Hiertegenover stelde
hij het alternatief van een ‘beter’ nationalisme, geworteld in het nationale verleden
111
van een harmonieuze Nederlandse volksgemeenschap. Ter Braak noemde EDD
om die reden ‘een democratisch geperverteerde N.S.B.’, maar omdat het ‘fatsoenlijker
menschen’ betrof was hij toch lid van de organisatie geworden en raadde hij ook
Du Perron aan zich bij EDD aan te sluiten. De dialoog tussen het Comité van
Waakzaamheid en Eenheid door Democratie verliep erg stroef. EDD hield
Waakzaamheid voor ‘hoogmoedig’ en verdacht haar ervan een communistische
112
mantelorganisatie te zijn. Nadat duidelijk was geworden dat er van samenwerking
geen sprake kon zijn, koelde Ter Braak zijn woede in De Groene Amsterdammer.
Uit de verdachtmakingen bleek ‘een bepaalde soort democratische
zelfgenoegzaamheid’ die voor zichzelf het monopolie van de waarheid opeist en
net als Hitler in elke andere opvatting de hand van de bolsjewistische duivel ziet.
Door het nationaal-socialisme als de absolute tegenstelling van de democratie te
kenschetsen, zou EDD bovendien de blaam treffen van publieksbedrog door een
ontoelaatbare simplificering. Want het nationaal-socialisme was volgens Ter Braak
een verwording van de democratie, niet de antipode ervan. Een democratie is dus
pas een ware democratie als zij bereid is rekenschap af te leggen van haar eigen
113
fascistische gehalte.
Eenheid door Democratie kende een veel grotere aanhang dan Waakzaamheid:
haar gelijknamige ‘propaganda-orgaan’ verscheen in een oplage die al snel van
23.000 naar 45.000 exemplaren verdubbelde en haar ledental groeide tot een
maximum van 30.000. Met de doelstellingen van Waakzaamheid kon zich slechts
een duizendtal intellectuelen verenigen. Was het Comité bij het ‘grote publiek’
verdacht door zijn intellectualistische en vermeend communistische karakter, het
kreeg daarbij ook nog de reputatie van antikatholiek te zijn. Dit leidde ertoe dat reeds
twee maanden na de oprichting praktisch alle katholieke leden zouden opstappen.
In het Voorlopig Comité van juni 1936 waren de katholieken zelfs
oververtegenwoordigd: de schrijvers Anton van Duinkerken, Jan Engelman, de
Nijmeegse hoogleraren Gerard Brom, J.E.H. Hoogveld en Titus Brandsma en de
Limburgse priester H.A. Poels, van
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wie Brom en Van Duinkerken zitting hadden in het bestuur. Vanuit de
Roomsch-Katholieke Staatspartij kwam er spoedig protest tegen dit engagement:
de Utrechtse hoogleraar J.I.J.M. Schmutzer, zelf voorzitter van een
Roomsch-Katholiek Comité voor slachtoffers van geloofsvervolging, deed in een
lange brief een oproep aan de katholieken in het Comité van Waakzaamheid zich
terug te trekken. In dit schrijven van 21 juni 1936, dat als ‘uiterst
114
conservatief-katholiek’ is getypeerd, wees Schmutzer op de onmogelijke
samenstelling van het Comité: ‘Men treft onder de namen aan die van den nihilist
Dr. Menno ter Braak; die van C. van Emde Boas en B. Premsela: artsen aan het
Aletta Jacobshuis te Amsterdam, de centrale voor neomalthusiaansche voorlichting;
die van de pornograaf S. Vestdijk; onder de leden tref ik aan socialisten als den
dienstweigeraar Prof. Tinbergen, verder Bolkestein en de Vooys; communisten als
prof. Mannoury; Dr. W. van Ravesteyn, Dr. Jan Romein, Dr. A. Romein-Verschoor,
Henriëtte Roland Holst en last but not least enkele zeer vooraanstaande Katholieke
priesters en leken’. Toen daarbovenop aartsbisschop De Jong de katholieke leden
van het Comité erop wees dat het niet aanging met communisten en ongelovigen
115
één front te maken, traden zij met uitzondering van Jan Engelman allen uit
Waakzaamheid. Dit zegt iets over het verzuilde karakter van de Nederlandse
samenleving van toen, maar vormt geen bewijs voor een eventueel sympathiseren
van het Nederlandse katholicisme met ultra-rechts.
Integendeel, De Jong had samen met andere bisschoppen in mei 1936 een brief
doen uitgaan dat sympathisanten van de NSB niet langer tot de heilige sacramenten
konden worden toegelaten. Hoewel lid-af, bleef Anton van Duinkerken aan
Waakzaamheid meewerken door het houden van lezingen en door publicatie van
116
het essay Katholicisme en nationaalsocialisme, dat nog in 1936 als tweede in de
brochurereeks van het Comité verscheen. De ‘moedige en loyale wijze’ waarop hij
zich in het nawoord tegen insinuaties van de NSB had uitgesproken, leverde hem
zelfs een compliment van Ter Braak op, al liet deze zijn bezwaar tegen het katholieke
117
standpunt daarvoor niet varen. Maar de gemeenschappelijke strijd tegen Mussert
bracht Ter Braak en zijn vroegere aartsvijand Van Duinkerken dichter tot elkaar dan
hij èn de katholieke publicist ooit hadden kunnen denken. Sporadisch bezochten zij
elkaar thuis in het gezelschap van hun echtgenotes en zij spraken elkaar zelfs met
118
amice aan. Desondanks bleef Ter Braak op zijn hoede voor ‘Bolle Ton de Soep’,
de Brabantse ‘bierdenker’, in wie hij een afgezant van de
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‘dictatuur van Rome’ herkende. Met Rome tegen Berlijn vechten was voor Ter
Braak zoiets als de duivel met Belzebub bestrijden.
Daarmee bleef één gevoel over: zonder familie te zijn. Hoe vreemd in een tijd van
massabetogingen en volksoproeren! Jan Greshoff was in januari 1936 te Parijs
aanwezig bij een viering van de zeventigste verjaardag van de schrijver Romain
Rolland. Hij voelde zich bijna opgeslokt door de vele duizenden, voornamelijk jonge
mensen en moest een koffiehuis opzoeken om zijn indrukken te verwerken. Zijn
leven lang had Greshoff in de overtuiging geleefd dat voor de kunstenaar de
eenzaamheid het ideaal was ‘en dat alléén van een hooge stilte uit een belangrijke
arbeid verwezenlijkt kon worden’. Tot ver in de jaren twintig had hij zich aangetrokken
gevoeld tot de rechtse Action Française en met name tot haar spreekbuizen, Charles
Maurras en Léon Daudet. Het had hem moeite gekost zich van die denkrichting te
distantiëren. Geconfronteerd met de populaire hulde voor Romain Rolland, merkte
hij hoe moeilijk het hem viel van de ‘cultus voor den Eenzamen Man’ afstand te
doen. Een kunstenaar, zo had hij altijd gedacht, kan in de maatschappij alleen maar
een ‘schijnbestaan’ leiden, want zijn ware leven ligt in zijn geschriften. Twee
opeenvolgende betogingen in de Franse hoofdstad, onder andere een ‘onmetelijke
optocht’ als protest tegen de aanslag op de socialistische leider Léon Blum, ervoer
hij als een marteling. Hij merkte dat er voor hem, uitzondering en zonderling, geen
plaats was, hoe graag hij ook was meegetrokken in de stoet ‘naar een vrijer,
rechtschapener en ruimer leven’. Nu er van de kunstenaars geëist werd de ivoren
toren te verlaten en zich uit te spreken voor algemeen maatschappelijke belangen,
zag hij zich voor een dilemma geplaatst. Moest hij nu kiezen voor het oude
120
individualisme of voor het nieuwe collectivisme? Greshoff legde zijn dilemma voor
aan Ter Braak en Du Perron in de vorm van een openbare brief. Hun drie brieven
‘over een hedendaagsch vraagstuk’ zouden in de mei-aflevering van 1936 in Groot
Nederland verschijnen onder de titel ‘Sans Familie’ - naar de oorspronkelijke titel
121
van Alleen op de wereld van Hector Malot.
Ter Braak hoefde voor zijn antwoord niet lang na te denken, maar zag zijn werk
122
vertraagd door een hevige migraineaanval met ‘oogverschijnselen’. Hij
waarschuwde zijn oudere vriend zich niet te laten misleiden door de tegenstelling
tussen individualisme en collectivisme. Het beeld van de eenzame kunstenaar was
geen vaststaand gegeven, maar een vrij recente romantische fictie, waarvoor de
kapitalistisch-in-
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dustriële periode alle ruimte gegeven had. Ook de kunstenaar behoort tot een massa,
of hij wil of niet:
Ook in mijn gedurfdste individualistische rebellie weet ik tenslotte niet
veel anders te zijn dan een onderdeel van een groep, een rimpeltje ergens
op een stroom, een cijfer-factor in een statistiek.
Hij verklaarde lijnrecht tegenover de vertegenwoordigers van het l'art pour l'art te
staan, omdat hij zich niet aan een maatschappelijke functie en een sociale ‘taak’
kon onttrekken. De maatschappij zou hem daarvoor ook niet de gelegenheid geven!
De cultus van de Eenzame Man kon wat hem betrof op de schroothoop. Maar dat
hield niet in dat hij zijn onafhankelijkheid goedschiks prijs wilde geven. Ter Braak
dacht in deze veranderende maatschappij nog steeds het best te kunnen functioneren
als individualist en hij koos daarbij voor de strategie van amor fati en opportunisme.
Dat wil zeggen je toeleggen op waar je het best in bent; je niet van de wijs laten
brengen door woorden -want woorden zijn altijd maar even waar -; handelen naar
de eisen van het moment en vooral dicht bij jezelf blijven. In dit uitgangspunt voelde
hij nog steeds een bron van kracht die hij voor geen solidariteit van welke menigte
ook wilde afstaan. De migraineaanval die het schrijven van de brief onderbroken
had, bewees echter hoe kwetsbaar deze kracht was. Ter Braaks lichaam en geest
spraken twee verschillende talen.
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Hoofdstuk 17
Jekyll en Hyde
Het schijnt een economische wet te zijn dat de meeste ondernemingen binnen de
eerste vier jaar sneuvelen. Het tijdschrift Forum haalde vier jaargangen. Vaak was
er in de periode 1932-1935 overwogen de tijdschriftenmarkt te reorganiseren, want
er verschenen teveel bladen met te weinig abonnees. Forum viel na één jaar terug
van een oplage van vierhonderdvijftig naar driehonderd, waarvan tweehonderdveertig
1
abonnees. Dat de kroonprinses tot dat kleine abonneebestand behoorde, was een
schrale troost. Een door Ter Braak geschreven prospectus, gedrukt in een oplage
van liefst dertigduizend exemplaren in december 1932, had kennelijk geen
2
wervingskracht gehad. Hij had daarin nog verheugd geconstateerd ‘dat er inderdaad
een zeer levendige belangstelling bleek te bestaan voor een tijdschrift met een
nieuw standpunt ten opzichte van de hedendaagsche cultuur-problemen’. Dit was
advertentietaai; de werkelijkheid was vlakker. Want niet alleen werd Forum weinig
gelezen, tegelijk had Ter Braak moeten constateren dat de strijd tegen de
‘klompen-en-molentjes-literatuur’ nog steeds niet gewonnen was. Een Nederlandse
literatuur ‘op het peil van die onzer naburen’ leek nog steeds een onbereikbaar
ideaal. Maar dit ideaal bleef de moeite waard, zonder dat Nederland daarvoor zijn
‘eigen karakter, dat ons van andere volken blijft onderscheiden’ zou hoeven
prijsgeven. Deze laatste opmerking was duidelijk een handreiking van Ter Braak
aan het groeiende Nederlandse nationalisme in de jaren dertig.
Hoe nu verder? In oktober 1933 repte Ter Braak in een brief aan Greshoff van
een plan De Vrije Bladen te herstellen in zijn oude vorm, waarin Forum en een
katholiek blad, Het Venster, zouden worden ‘opgenomen’. Du Perron vond het ‘een
3
klucht’. Allerlei andere scenario's passeerden de revue: uitgave van Forum in
cahiervorm, een driemaandelijkse uitga-
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ve, en wat niet al. Op hetzelfde moment circuleerden ook nog de namen van Vestdijk
en Ter Braak als mogelijke nieuwe redacteuren van het oude instituut De Gids,
4
zonder dat zij daadwerkelijk gevraagd zouden worden. Ter Braak kreeg via Jan
Greshoff bovendien het redacteurschap van Groot Nederland aangeboden, want
de uitgever van dat blad, M.E.H. Warendorf, geloofde dat Forum inderdaad zou
ophouden te bestaan en rook zijn kansen. Hij vond dat Frans Coenen het tijdschrift
verwaarloosde en enkel gebruikte om een paar protégés aan een honorarium te
helpen. De andere zittende redacteur, de weduwe Couperus, moest nu ook maar
eindelijk bedanken. Ter Braak weigerde echter, wat Jan Greshoff hem kwalijk nam:
5
hij had hem een figuur laten slaan tegenover Coenen.
Zo had elke brief iets nieuws in petto. In de krant verscheen zelfs de mededeling
6
dat Forum ophield te bestaan. Du Perron wist toen al zeker dat hij met ingang van
de nieuwe jaargang als redacteur zou aftreden: ‘laten we dit hoopje verleden per
einde-1933 achter ons laten en onzen gang gaan’. Het leek hem verrukkelijk geen
7
positie meer in de Nederlandse letterkunde in te nemen. Maurice Roelants kwam
toen met een reorganisatieplan voor de dag: Forum zou worden gecontinueerd met
twee afzonderlijke redacties, een Hollandse en een Vlaamse. Deze laatste toevoeging
zou wellicht een verdubbeling van abonnees tot gevolg hebben. Ter Braak schrok
echter van dit plan en vreesde te worden ondergedompeld ‘in een bad van vlaamsche
rotzooi’ en Du Perron stelde voor de zaak a la Van Speyck te behandelen. Over
‘rotzooi’ gesproken. Verscheidene redactievergaderingen van Forum werden
gehouden in het herenhuis van Jan Greshoff aan de Boulevard Auguste Reyers
130 te Brussel-Schaerbeek, dat voor Ter Braak al spoedig buiten domineesland
8
een ‘asyl en vluchtheuvel’ was geworden. Van zo'n vergadering herinnerde Greshoffdie zelf geen redacteur van Forum was - zich de volgende anekdote:
Mijn zoons, toen nog knaapjes, hadden wij ingeprent dat zij zich bij
zulke gelegenheden muisstil behoorden te houden. Toen zij om vier uur
uit school kwamen, werden zij op de trap reeds getroffen door een lawaai,
ongewoon in een huis waar de stilte vereerd werd. In de zitkamer zagen
zij Du Perron en Roelants, op de rugleuning van een sofa gezeten,
ouderwetse Franse en Engelse liedjes galmende, terwijl Ter Braak een
veel te luide begeleiding op de piano improviseerde.
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Dit alles vermengd met de aanmoedigingen en het gelach der overige
aanwezigen. Mijn jongste zoon zocht zijn moeder op en zei,
9
verontwaardigd, ja met onverholen walging ‘Is dat nou Forum?’
Begin november 1933 viel de beslissing. Zijlstra drong erop aan het plan Roelants
uit te voeren aangezien dat een ‘breeder basis’ bood voor financieel welslagen.
Voor Vlaanderen was er reeds een meermansredactie geformeerd van Roelants,
Gerard Walschap, Raymond Herreman en Marnix Gijsen. Om Zijlstra ook deze keer
ter wille te zijn, bedacht Ter Braak een Nederlandse redactie van Victor van
Vriesland, Simon Vestdijk en hemzelf. Daarvoor liet hij zelfs een eventueel
redacteurschap van Groot Nederland schieten, tot boosheid van Greshoff en Du
Perron: ‘Beste vriend, je hebt op twee kaarten willen zetten. Dat komt dikwijls met
10
een breuk uit!’ Du Perron voorzag dat de Nederlandse redactie tegenover de
11
roomse Vlamingen ‘de eene concessie na de andere’ zou moeten doen. Hij dreigde
Forum te vuur en te zwaard te zullen bestrijden, wat Ter Braak uitermate betreurde
en zelfs ‘neerslachtig’ maakte: ‘waarom toch die onmiddellijke neiging tot
“sabelkletteren”, terwijl je weet, dat een vriend daarmee een paar dagen in de
verdommenis zit?’ Ondanks zijn ruïne op financieel gebied leek Du Perron nog
steeds te zijn gebleven wat hij in dit opzicht altijd was: verwend. Uit het feit dat Du
Perron zijn vriend van compromissen beschuldigde, bleek dat hij zich niet kon of
wilde inleven in de rol die Ter Braak moest spelen. Ter Braak beet van zich af:
Of is in den Haag gaan wonen ook al een compromis? Misschien wel;
dan is het heele gedwongen leven als maatschappij dier een compromis,
dat ik lederen dag weer, of ik nu leeraar of borel ben, moet meemaken
om den broode. Mijn probleem is niet meer: hoe vermijd ik het compromis,
want dat bestaat alleen voor iemand, die geld heeft, al is het maar voor
ƒ 250 in de maand; maar: hoe leefik door het dagelijksche compromis
12
heen, zóó, dat ik er als ‘mezelf’ telkens weer uit kom.
13

In december 1933 verscheen Forum met de mededeling dat Everard Bouws
zitting had genomen in de Nederlandse redactie als secretaris. Bouws had deze
mededeling uit ijdelheid zelf in de drukproeven toegevoegd, wat Ter Braak zo
woedend maakte dat hij nauwelijks zijn pen
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meer kon vasthouden. Hij dwong Bouws zijn congé te nemen en liet zijn vrouw Ant
14
het secretariaat overnemen. Du Perron dankte hij bij het afscheid als een
‘hartstochtelijk polemist, die nooit anders sprak dan van man tot man’:
Deze vrijmoedigheid, deze durf heeft hem de eer verschaft één van de
meest gehate auteurs van Nederland te worden; en voor hen, die zijn
persoonlijken en onafhankelijken stijl kennen, zegt dit tevens, dat hij
daardoor misschien weinig talrijke, maar des te verknochter vrienden
heeft verworven. Men kan du Perron niet slap waardeeren, zooals zooveel
gemiddelde schrijvers; hij dwingt tot partijkiezen, en daarom is een
aanhang van ‘middenstanders’ hem onthouden. Zijn uitgesproken
persoonlijkheid is één kant van Forum geweest, die wij niet hadden willen
15
missen, die Forum ook in de toekomst niet wil missen.
Du Perron was zeer geroerd en vol dank; hij beloofde aan Forum-nieuwe formule
te blijven meewerken, maar zou het blad voortaan wel als N.H.F. beschouwen:
16
Nieuw-Half-Forum. Heel of half, de problemen werden er voor Ter Braak niet
minder om. Spoedig moest hij Van Vriesland als redacteur ‘een mislukking’ en een
‘zwak en eigenlijk overbodig element’ noemen: ‘Vic is Vic niet meer; hij wordt, geloof
ik, met den dag meer “de man van de N.R.C.”’. Ook voelde hij zich, in weerwil van
zijn aanvankelijke geestdrift, van Vestdijk vervreemden. ‘De reuk alleen van
“litteratuur” (en vooral bij iemand, die beter waard is) maakt me draaierig. Het schijnt
17
een machtige magneet te zijn!’ Zelf had hij van uitgever Zijlstra namens een ‘hoog
persoon uit zijn concern’ - met wie NRC-directeur H. Nijgh bedoeld was, tevens
president-commissaris van Nijgh & van Ditmar - een vermaning gekregen over
politieke publicistiek in Forum. Hij kon Zijlstra niet tegenspreken omdat de
redactiestatuten politieke uitlatingen uitsloten, en hij nam zich voor de politiek zoveel
18
mogelijk in onpolitieke termen te behandelen. Du Perron kwam daarop met het
plan een politiek, anticollectivistisch blad te beginnen bij Querido, maar Ter Braak
zag geen mogelijkheden daarvoor: ‘strijd voor het individualisme laat zich alleen
individueel en door het gebruik maken van toevallige “posten” voeren, tenminste
hier in Holland’. Ook Zijlstra leek nu in te zien ‘dat het politieklooze momenteel
factisch onmogelijk is’. Ter Braak wilde dus politieke uitlatingen in Forum blijven
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riskeren en de inmenging van Zijlstra zou voor hem de kabinetskwestie betekenen.
Maar het slikken van bezwaar na bezwaar door de polemist Ter Braak wijst erop
hoezeer hij in deze jaren tot een tacticus, een man van de schijn, was uitgegroeid,
bereid tot compromissen waar hij zijn tegenstanders misschien om zou honen. Hij
was zich er volkomen van bewust ‘dat in deze verrotte crisistijd Forum alleen kan
20
bestaan in deze combinatie’ en hij aanvaardde dat.
Een heuse Forum-expositie in de boekhandel D. Bolle aan de Hang te Rotterdam
moest de aandacht voor het tijdschrift en voor de daarin publicerende auteurs van
uitgeverij Nijgh & van Ditmar aanwakkeren. Ter Braak was zijn openingsspeech
begonnen met erop te wijzen dat de oude firma Bolle de uitgeefster was van
Prikkebeen, de Don Quichot van de Nederlandse literatuur. Hij zag in zoverre een
overeenkomst met Forum, dat beide niet voor vol werden aangezien: Prikkebeen
21
uitsluitend als kinderboek, Forum als een tijdschrift voor ‘wilde’ jongeren. Hoe
weinig wild en tegelijk hoe imponerend Ter Braak wel was, merkte de organisatrice
van de tentoonstelling, de tien jaar jongere Danny Bolle. ‘De ernst en correctheid
22
van hem sloegen gewoon op je over’.
In november 1934 deed zich een nieuw conflict voor binnen de gelederen van
Forum. De dichter Slauerhoff eiste op hoge toon dat Van Vriesland als rotte appel
in de mand uit de redactie van Forum gestoten werd, anders zou hij naar De Stem
verhuizen. De kwestie sleepte tot februari 1935 en Ter Braak werd bozer en bozer
omdat hij, terwijl de conflictmaker Slauerhoff in Parijs zat, ‘de zaak weer lijmen’ kon,
‘om aan mijnheer Dirk Coster niet de lol te bezorgen van een verpletterd “Forum”’.
Zeker was hij ‘geen avonturier’, tierde hij in een brief aan Slauerhoff, ‘een
verredacteurd literator ben ik evenmin; ik geef dit baantje aan de eersten den besten
cadeau, die het overneemt’. Hij wilde Van Vriesland niet afvallen omdat deze zich
tegenover zijn mederedacteuren altijd loyaal had gedragen. Zou Van Vriesland
moeten opstappen, dan ging Ter Braak zijn voorbeeld volgen. Du Perron op zijn
beurt begreep dit niet en sprak van ‘donquichotterie inzake “collegialiteit”’. Hij was
het ‘totaal’ met Slauerhoff eens, wat niet kon verhinderen dat ook hij met de dichter
onherstelbaar gebrouilleerd raakte. De literatuur, meende Du Perron achteraf, was
voor Slauerhoff de compensatie, ja de vrijbrief voor minderwaardig gedrag in het
leven: een piraat en een kleinburger tegelijk, maar niets daartussen.
Ter Braak geloofde dat Slauerhoff zijn gedonderjaag alleen begon-
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nen was omdat Van Vriesland ooit met Darja Collin, de balletdanseres die de dichter
als zijn persoonlijke bezit beschouwde, naar bed was geweest. Victor van Vriesland
dacht er intussen niet aan uit Forum te stappen en bleef Slauerhoff in de herinnering
houden als een ‘rotvent en klier’, wiens creativiteit onlosmakelijk verbonden was
‘met zijn gemene, sadistische karakter’. Heel deze kwestie bezorgde Ter Braak een
‘doodelijke vermoeidheid’ als redacteur; Slauerhoff had zijn ‘laatste restje
23
redacteurs-energie’ op onnavolgbare manier vernietigd. Hij zou later de wrok als
de kenmerkendste eigenschap van deze poète maudit typeren. Slauerhoff, meende
hij, droeg een blijvende ontevredenheid uit over de permanente schipbreuk van zijn
eigen activiteiten. De hele wereld moest daarvoor betalen. Ter Braaks conclusie
omtrent ‘Slau’ was, dat deze ‘eenige sadistische intrigantencomponenten’ bezat,
die voor samenwerking of vriendschap uitermate gevaarlijk konden zijn. Fraai is Ter
Braaks herinnering aan hun laatste ontmoeting. Op zijn verzoek had hij met
Slauerhoff een onderhoud om het dilemma van het bestaan van Forum te bespreken
24
en hem te bewegen zich van verdere actie te onthouden:
De laatste maal, dat ik Slauerhoff sprak voor zijn dood (in café Terminus
hier ter stede), viel het mij op, hoe rechtschapen en orthodox zijn oogen
eigenlijk waren; bijna die van een geloovig, rechtlijnig man; de bovenste
helft van dit gezicht was positief. Maar daartegen vloekte een mond, die
van een verbeten, impulsieve negativiteit was, zooals ik die zelden bij
anderen heb gezien; zoo werd het ensemble van dit gezicht gevaarlijk,
onberekenbaar, als men wil: tot op zekere hoogte onbetrouwbaar, maar
dan vooral niet in den zin van gluiperig of valsch. Integendeel: het volstrekt
betrouwbare en het verzet tegen iedere permanente betrouwbaarheid
lagen op dit gezicht met elkaar overhoop, als in een drama; het eene
oogenblik kon men Slauerhoff als vriend beschouwen, om het volgend
oogenblik verrast te worden door een plotselinge eruptie van
onverklaarbare vijandschap. Een ‘slordig’ gezicht, een ‘slordige’ natuur;
maar deze slordigheid was geen laatmaar-waaien, zij veronderstelt
hardnekkigheid, systeem, en zelfs de berekening, die alle activiteit, ook
de ‘omgekeerde’, met zich meebrengt.
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Slauerhoff stierf na een smartelijk ziekbed op 38-jarige leeftijd in een rusthuis te
Hilversum op 5 oktober 1936. Bij het concipiëren van een in memoriam kon Ter
Braak de bijgedachten aan Slauerhoffs drijven tegen Forum moeilijk van zich afzetten.
‘Maar met dat al’, schreef hij aan Du Perron: ‘dit is de eerste van ons, de eerste van
wien ik het gevoel heb, dat hij ondanks alles “van ons” was. En als ik zijn werk
overzie, vergeet ik gemakkelijk weer die Leeuwarder pestkant van zijn karakter’.
Ter Braak stelde een bezoek aan Parijs, waar hij afscheid wilde nemen van de Du
Perrons, die Europa voor gezien hielden en naar Nederlands-Indië vertrokken, voor
een halve dag uit om Slauerhoff bij zijn verassing te Driehuis Westerveld een laatste
saluut te brengen. Want ‘hij is toch een van de weinige menschen, die ik wat waard
25
heb gevonden’. Bij het dalen van de kist werd voor een zestigtal aanwezigen het
adagio uit Beethovens Sonate Pathétique ten gehore gebracht. De jonge dichter
Adriaan Morriën, afkomstig uit het naburige IJmuiden, had zich ook naar Westerveld
gespoed, en gaf zijn ogen de kost. Vierentwintig jaar oud, had hij nog nooit een
schrijver in levenden lijve gezien. Er was een vers van hem in het laatste nummer
van Forum verschenen en mede daarom ging zijn belangstelling speciaal naar
26
Menno ter Braak uit:
Na afloop gingen Ter Braak en Engelman samen naar de spoorhalte
vlakbij. Engelman liep links van Ter Braak, was veel kleiner en dribbelde,
in mijn herinnering. Hij was het die het woord voerde en het leek alsof hij
voortdurend grapjes vertelde. Ter Braak luisterde en lachte. Ik vond het
sympathiek dat zij niet met lange gezichten van die crematie kwamen.
Ter Braak zag er keurig uit, onartistiek en onburgerlijk tegelijk, en eigenlijk
zoals ik mij hem had voorgesteld. Hij was lang, maar leek niet langer dan
ik (1.86), zonder een spoor van slungeligheid, met iets gedecideerds en
27
nadenkends tegelijk.
Zo zag dus een polemist eruit, die niet provocatief wilde zijn: als een burgerman,
maar net iets anders, net iets beter in het pak dan de gemiddelde burger. Het
niet-provocatieve zat hem ook in Ter Braaks zachte, afgewende blik. Morriën wist
28
dat hij een exclusief iemand had gezien. Wat hij niet wist was dat Ter Braak als
een gek had moeten voortmaken om de avondtrein naar Brussel en Parijs te halen.
In datzelfde jaar had Ter Braak een hoogstmerkwaardig schrijven ontvangen
waarin een geheel ander beeld van hem geschilderd werd.
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Een slag in het gezicht. De brief was nota bene afkomstig van een familielid: Victor
Varangot, de man van zijn jongste zuster Truida. Het volgende smeet hij Ter Braak
als verjaardagscadeau in het gezicht:
Ik zou kunnen zeggen: je verstikt je kostelijke talenten uit laffe geldzucht.
Je hebt je gefixeerd in een welgedaan burgermansbestaan en schrijft
rotstukken voor een nationaal-liberale krant (je spreekt immers in je laatste
brief van ‘deprimeerende drukte’). Je hebt niets fatsoenlijks meer
geproduceerd sinds je je aan die krant verkocht hebt, dus na ‘Politicus’.
Het ‘Tweede Gezicht’, voor zover het ontstaan is nà het Vaderland, biedt
weinig fraais. Een stuk als ‘Het instinct der intellectueelen’ met name is
wel de grootste idioterie die ik in den laatsten tijd gelezen heb. Het zou
bijna door een Vlaming geschreven kunnen zijn. Als jij een ‘vent’ was,
had je allang je ontslag bij mijnheer Schilt ingediend. Neen, b.M., ik geloof
niet, dat als we het precies nagaan, we in ‘karakterloosheid’ voor elkaar
29
behoeven onder te doen.
Deze Varangot was destijds, eind 1929, leerling geweest van Ter Braak in klas
4c van de vierde vijfjarige HBS te Amsterdam. Beiden bewaarden daaraan een
30
‘aangename herinnering’. Varangot, hoewel op dat moment pas zeventien jaar
oud, had zich door Ter Braak als een volwassene behandeld gevoeld. Het had
indruk op hem gemaakt dat deze invalkracht aan het einde van het jaar voorlas uit
Dantons Tod van Büchner, hoewel hij geen Duits gaf, maar Nederlands. Ook zou
hij nooit vergeten hoe Ter Braak uitlegde wat een cliché was: door een echt cliché
mee te nemen uit de drukkerij. Daaraan kon je zien dat het iets was dat voortdurend
31
gebruikt werd, tot slijtens aan toe. Vermoedelijk zal hij in de persoon van Ter Braak
een voorbeeld en mentor gevonden hebben, want zelf voelde hij zich ook een lange,
magere, provinciale stuntel - Varangots thuishaven was eigenlijk Baarn -, die zich
voortdurend geweld moest aandoen om over zijn verlegenheid heen te stappen.
Aan Ter Braak bestudeerde hij hoe dat ongeveer moest. Na zijn eindexamen HBS-B
volgde Varangot privé-lessen Latijn en Grieks met het oog op het staatsexamen en
liep hij ook reeds enkele colleges kunstgeschiedenis aan de universiteit van
Amsterdam. Maar met het staatsexamen wilde het niet lukken, alles benauwde hem
en hij besloot Holland te verlaten.
Hij hoopte in Brussel een dergelijke studie te kunnen volgen op basis
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van een aanbeveling van zijn oud-leraar Ter Braak, die prompt bereid bleek in die
wens te voorzien. Met zijn zenuwslopende stijfheid en beschroomdheid maakte
deze jongeman, die zich ook nog eens op een streng vegetarisch dieet had
vastgelegd, ‘een steeds aangenamere indruk’ op Ter Braak. Varangot, geloofde hij,
had iets ‘veelbelovends’ over zich en moest alleen nog ‘loskomen’. Uit de dikke
schrijfportefeuille van dit onbekende talent haalde hij twee stukken die hij in Forum
liet afdrukken. Dat dit kritische proza zich als het reinste epigonisme van Ter Braaks
eigen essayistiek liet lezen, ontging de nagevolgde niet, maar hij zag daar geen
bezwaar in: ‘Schrijf vooral door, ik heb er vertrouwen in! Vooral, omdat je intellect
32
zoo scherp is’.
Ter Braak verzocht zijn vriend Greshoff in de Belgische hoofdstad zich over zijn
werkloze pupil te ontfermen: ‘Het is een erg verlegen, maar bij betere kennismaking
erg aardige jongen, die zich verbergt, maar om den dood niet dom is. En geen
33
streber, of “litterator”. Help hem een beetje op weg als je kunt en wilt’. Huize
Greshoff werd in de jaren dertig tot een refugium van jonge lieden die in de
noordelijke Nederlanden hun draai niet konden vinden. Van Varangots voorgenomen
studie kunstgeschiedenis kwam in Brussel in het geheel niets terecht en de goede
Greshoff was meteen bereid de weinig amusante Varangot een baantje als zijn
secretaris aan te bieden. Nog even had Varangot het geprobeerd als
vertegenwoordiger in lichtprojecties, maar in zijn lomp aandoende verlegenheid had
hij geen enkele bestelling kunnen plaatsen. Greshoff was in die tijd behalve
correspondent van Het Vaderland en mede-redacteur van Groot Nederland ook
hoofdredacteur van het Hollandsch Weekblad voor België, weinig meer dan een
veredeld advertentieblad uitgegeven voor de Hollandse kolonie in België - Greshoff
sprak smalend van ‘gepensioneerde kolonels’. Zodoende kon hij altijd wel secretariële
hulp gebruiken. Ook opende hij zijn kolommen in Groot Nederland voor de jonge
publicist; zo liet hij Varangot over de Nobelprijswinnaar Boenin schrijven hoewel
deze zelfs de naam van de Rus nog nooit had gehoord. In huize Greshoff ontmoette
Varangot de jongste zuster van Ter Braak, Truida. Achteraf bleek dit zoveel als de
kat op het spek binden. Truida was na haar liaison met Van Vriesland en het huwelijk
van haar broer ‘overbodig’ geworden en kon met enige tactiek tot secretaresse van
34
Maurice Roelants worden gebombardeerd. Zij mocht bij de Greshoffs zolang een
kamer betrekken. Tussen Varangot en de vier jaar oudere Truida ontstond al spoedig
een liefdesrelatie. Mocht deze onvoorziene
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ontwikkeling al niet tot complicaties leiden, dan wel de volgende feiten.
In april 1934 stuurde Varangot via Greshoff vanuit Brussel een novelle naar Ter
Braak, waarvan deze onmiddellijk in vuur en vlam raakte. Het verhaal heeft als
thema een complot tot ‘defloratie’ van een jonge veronderstelde maagd, Virginia,
het nichtje van een plattelandsburgemeester. De mannen in het dorp, onder wie
een Don Juan, een gentleman, een schurk, een dichter en een filosoof, smeden het
plan haar te doden, om haar zowel te kunnen misbruiken als ook haar ziel onschuldig
in de hemel te laten komen. Het complot wordt onderbouwd met een
cultuurhistorische uitweiding over de inflatoire status van de maagdelijkheid in de
Europese cultuur. Uiteindelijk is het de dichter die aan het langste eind trekt. Want
als Virginia zijn vers gelezen heeft, weet ze: ‘dat is de eenige man op de wereld die
werkelijk respect voor mijn maagdelijkheid heeft. Van dien man alleen zou ik kunnen
houden’. En op een lenteavond, ‘nadat de zon bloedrood was ondergegaan en
terwijl het perzikbloesems regende, bezat de dichter Virginia in een gemeenen,
35
alledaagschen coïtus onder den blooten hemel en op den harden grond’.
Aan de ontknoping van de novelle zal wel enig wishfull thinking van de dichtende
auteur ten grondslag hebben gelegen. Misschien dat deze wensvoorstelling ook op
Menno ter Braak is overgeslagen, feit is dat de novelle, bij alle neteligheid van het
onderwerp in verband met zijn eigen voorgeschiedenis - zijn onvermogen om Gerda
Geissel en later zijn echtgenote Ant Faber op het moment suprême te ontmaagden
- onmiddellijk bij hem aansloeg:
Ik ben er zeer over te spreken! Dit verhaal bevestigt me, wat ik van je
eerste zending af verwacht heb: je originaliteit en meer dan dat. Misschien
herinnert de opzet en ook de ‘irrealiteit’ der situaties en personages wel
ietwat aan ‘Bij Gebrek aan Ernst’ van du Perron (het komt, dunkt mij, uit
dezelfde behoefte aan ‘spel’ voort), maar dat beteekent toch allerminst,
dat je die stijl imiteert of zelfs maar volgt. Neen, ik vind dit ding in zijn
soort een volstrekt gaaf en persoonlijk stuk werk. Voor de Hollanders
ongetwijfeld zeer stuitend door de uitstekende ‘ongevoeligheid’, waarmee
36
je de z.g. gevoelens inzake de liefde behandelt.
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Ook complimenteerde hij Varangot met het vermijden van een banale ontknoping
van het verhaal, die zou zijn geweest dat Virginia géén maagd bleek te zijn. Het is
niet moeilijk te spreken van een complete obsessie van de Forum-venten voor het
thema van de ontmaagding. Ter Braak toonde weliswaar een uitgesproken afkeer
37
van het machismo van de cultuur van de jaren dertig, zoals in het voorgaande
reeds gebleken is - hij verachtte bijvoorbeeld ook de ‘erotomanie’ van een Binnendijk,
een Van Vriesland -, maar bleef in verschillende opzichten toch schatplichtig aan
datzelfde machismo. Emotioneel waren er nog veel resten die niet strookten met
zijn rationele en morele standpunt. De ‘ongevoeligheid’ ten opzichte van het
liefdesgevoel die hij in zijn brief aan Varangot als ‘uitstekend’ betitelde, heeft bepaald
iets geforceerds als men Ter Braaks amoureuze ontboezemingen ten opzichte van
zijn eigen vrouwen erbij betrekt. De koele pose is bluf. Toen de redactiesecretaris
van Forum, Everard Bouws, enige tijd eerder met een Duitse vrouw in Dresden voor
de kerk was getrouwd, had Ter Braak zich in zijn brieven aan Du Perron nog krom
gelachen en zich verlustigd in de gedachte: ‘Vannacht smaakt onze Everard dus
38
zijn eerste echte, gezegende huwelijksnacht!’
De humor suggereert een souplesse en ontspannenheid die Ter Braak op dit
gebied in het geheel niet bezat. Du Perron trouwens evenmin. Deze had in het
eerste nummer van Forum 1935 een fragment uit zijn autobiografische roman Het
land van herkomst voorgepubliceerd, waaruit de beladenheid van het bewuste
onderwerp overduidelijk blijkt. De jonge Ducroo - Du Perrons alter ego - onttrekt
zich in extremis aan de mogelijkheid tot ontmaagding door zich uit de armen van
de vrouw los te rukken, om zich vervolgens een half uur lang verslagen onder de
douche af te spoelen. Welke mengeling van schaamte, afkeer en schuldgevoel het
precies is geweest ‘waarom er niets gebeurde’, kan de ik-figuur ook bij het schrijven
nog steeds niet zeggen, maar belangrijk in dat verband is een uitspraak eerder in
39
de tekst: ‘men ontsnapt nooit aan Freud’. Bij alle belang dat zij aan een krachtig
en (zelf)bewust persoonlijkheidsideaal hechtten - ‘“een vent”, daarom gaat het overal
40
en altijd’ -, waren Ter Braak en Du Perron vaak nog als kinderen in de handen
van, wat Freud noemde, het Es en het Über-Ich; vrij vertaald: het onbewuste en het
geweten.
De ‘oplossing’ van Virginia moet Ter Braak daarom bijzonder hebben
aangesproken: én met de buit ervandoor gaan - de gehaaidste
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zijn -, én de dichterlijkheid koesteren - een rein geweten houden -, én harde seks
hebben. Dat de novelle eindigt met de geboorte van een dochtertje Virginia, ter ere
van haar moeder en tot instandhouding van het dichterschap, mag in dat verband
wat ironisch heten: Varangot noch Ter Braak zou ooit kinderen krijgen. De sprong
van fictie naar realiteit blijkt hier dus te groot. Victor Varangot zou zelfs nooit met
zijn dichterlijkheid in het reine komen en bleef zijn hele leven de auteur van deze
novelle van een twintigtal bladzijden. Namelijk de novelle die tot opheffing van Forum
leidde.
Het Nederlandse deel van de Forum-redactie verklaarde zich unaniem voor
plaatsing van de novelle; Ter Braak zelfs ‘sterk voor!’ Ant ter Braak-Faber tikte het
handschrift uit, en Ter Braak reserveerde de publicatie ervan voor een speciaal
novellennummer, dat echter geruime tijd moest worden uitgesteld omdat de kopij
uit Vlaanderen nog niet binnen was. Mede om Varangot met dat uitstel te verzoenen
bood hij hem aan elkaar voortaan te tutoyeren: ‘Het feit van het
41
leermeesterleerlingschap is nu op den achtergrond gekomen, lijkt me’. De
novellenspecial moest nu in februari 1935 verschijnen, langer dan een jaar nadat
Varangot het verhaal op papier had gezet. Op de laatste avond van januari 1935
nam Marnix Gijsen nog snel de proeven van het volgende Forum door en schrok
zich een hoedje. Dezelfde avond liet hij zijn Vlaamse mederedacteuren per brief
weten dat zijn positie onhoudbaar geworden was. De voorpublicatie uit Het land
van herkomst had hij nog laten passeren, maar dit was teveel. Hij kon de verspreiding
van dergelijke lectuur vanuit katholiek standpunt niet verantwoorden. Sowieso had
hij het land aan een ‘snobsenliteratuur’ die als enig motief het ironiseren van de
42
maagdelijkheid kende. Zijn collega Maurice Roelants schreef daarop aan Ter Braak
dat hij Gijsens optreden weliswaar afkeurde, maar dat ook hij de publicatie van
43
Virginia niet kon billijken. Ter Braak reageerde bitter: ‘ik dacht nog wel, dat het
Vlaamsche katholicisme zoo vreugdig en tolerant was! Lieve hemel, welk een
desillusie’. Van niets had hij meer afkeer dan van de hypocrisie à la Gijsen, ‘die zich
op de borst slaat en bang is door andere hypocrieten te worden verloochend’. Hij
was bereid de publicatie uit te stellen om de zaak nog eens door te spreken, wilde
eventueel met Varangot onderhandelen om een woord te schrappen als daarmee
de situatie kon worden gered, maar waar het de moraal van het verhaal betrof had
44
hij zijn standpunt al bepaald: ‘geen duimbreed wijken’. Dit betekende voor Forum
45
zoveel als een ‘kabinetscrisis’.
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Een maand later protesteerde Du Perron tegen het feit dat Gijsen nog steeds niet
was afgetreden en Virginia in het tijdschrift schitterde door afwezigheid. Dat strookte
niet met het principe van ‘volstrekte onafhankelijkheid van de gescheiden redacties’.
Hij wenste geen ‘katholiek-vlaamsche inmenging in wat ik toch nog als “onze” kant
46
beschouw’ te pruimen. Gijsen had zijn aftreden in afwachting van een
gemeenschappelijke vergadering weliswaar voorlopig ingetrokken, maar Maurice
Roelants had in een brief aan Ter Braak reeds klare wijn geschonken: zoals er geen
politieke of godsdienstige zaken van discutabele aard in Forum thuishoorden, zo
‘moet ook de erotische litteratuur naar die Hollandsche tijdschriften worden verwezen,
47
die uit den aard van hun redactioneele samenstelling daarvoor aangewezen zijn’.
Roelants vond in deze opvatting uitgever Doeke Zijlstra aan zijn kant. Deze wilde
alleen dan erotiek uitgeven, als zij de ontroering van ‘litteraire schoonheid’
teweegbracht. Daarvan had hij noch in het bewuste fragment van Du Perron, noch
48
in Virginia iets bespeurd. Ter Braak schudde daarop met zijn hoofd. Waar was het
Europese ideaal van Forum gebleven? Hij ergerde zich over de ‘provinciaalsche
mentaliteit’ om hier van ‘erotische literatuur’ te spreken en hij wenste onder geen
beding de verantwoordelijkheid te dragen voor een Forum ‘onder de indirecte
supervisie’ van paus Pius XI. In een postscriptum van zijn brief verklaarde hij zich
ook te hebben gestoord aan de door de Vlaamse redactie bij een artikel van Gijsen
‘op onkuische wijze’ afgebeelde werken van de beeldhouwer Debonnaires, namelijk
drie vrouwelijke badenden en een torso, naakt. Was het niet wenselijk dit soort
49
voorstellingen voortaan met vijgenbladen en capes te reproduceren? Om dit grapje
kon Maurice Roelants niet lachen. Hij vond het Ter Braak onwaardig. ‘Het zou mij
spijten als ge met pirouettes van dat soort moest doorgaan’. Het verwijt van de
katholieke hypocrisie pareerde hij door Ter Braak voor een calvinist van de
50
vrijdenkerij uit te maken.
De Nederlandse redactie, in spoedoverleg bijeengekomen, besloot tot een
merkwaardig compromis, dat zij de Vlamingen als ‘een loyale oplossing’
voorschotelde, namelijk Virginia in de voor Vlaanderen bestemde oplage van Forum
51
te supprimeren. Roelants geloofde nu met zijn collega's Walschap en Herreman
dat een half uur vergaderen tot een oplossing zou leiden. Op woensdag 24 april
1935 treinde Ter Braak daarom met Vestdijk en Van Vriesland naar Antwerpen voor
een gezamenlijke vergadering, maar het was een vergeefse tocht. Walschap had
net een
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keeloperatie ondergaan en was niet fit genoeg voo reen gewichtige discussie en
Marnix Gijsen was ‘vergeten’ - dit laatste woord volgens Ter Braak tussen
aanhalingstekens - afbericht te sturen. Toen de Hollandse Forum-redacteuren bij
Walschap hadden aangebeld, dacht deze dat zij heren van de belasting waren en
liet hij zijn dienstbode opendoen met de volstrekt geloofwaardig overkomende
mededeling: ‘Menier ies naar een trouwfeest in Maeseyck’. Men kan zich de vloek
van de drie Hollanders voorstellen. Op het moment dat Walschap hun stemmen
52
hoorde, kwam hij eindelijk te voorschijn, ziek en helemaal confuus.
Een ‘doodelijke’ vermoeidheid overviel Ter Braak door deze affaire. Zijn streven
om Forum overeind te houden werd mede ingegeven door de overweging dat het
redacteurschap van dit tijdschrift de voornaamste bron van inkomsten voor Simon
Vestdijk was. Deze had sinds kort zijn ouderlijk huis verwisseld voor een eigen
53
kamer, maar zou zich deze luxe zonder Forum niet kunnen veroorloven.
Tegelijkertijd voelde Ter Braak zich van Vestdijk vervreemden, die zich meer en
meer als een ‘absoluut litterator’ ontpopte en, op de vlucht voor zijn eigen neurosen,
in een cultuur van ‘pissebedden’ leek weg te zakken, terwijl Ter Braak zich juist
steeds meer van de literatuur voelde afdwalen. Hij droomde ervan uit Forum te
stappen zoals hij destijds uit de Filmliga was gestapt: ‘zonder ruzie, maar op het
54
juiste moment’. Ook de negatieve reacties op Du Perrons inmiddels verschenen
55
Het land van herkomst veroorzaakten symptomen van ‘depressie’, ‘misselijkheid’
56
en ‘walg’ bij Ter Braak. Hij voelde zich ‘in staat tot ieder beklag’. De oorzaak van
de misselijkheid lag, behalve bij Virginia, ook bij Ter Braak zelf.
In februari 1935 had hij met veel tegenzin de filmrubriek van Het Vaderland moeten
overnemen van Luc. Willink. Deze was wegens vermeende corruptie geschorst en
57
zou ook vervangen worden, maar pas in het voorjaar diende zich een opvolger
aan. Die vond Ter Braak in de neerlandicus en journalist Jan Hulsker. Aan deze
jonge Hagenaar uit de Goudenregenstraat, die later vooral naam zou maken als
Van Goghkenner, zou Ter Braak in de komende jaren nog veel genoegen beleven
58
als vriend en collega: ‘een zeer geschikte en bekwame jongen’. De tijdelijke
vervanging van Willink en de noodzaak plotseling weer zijn ‘specialistenjargon’ van
de Filmliga-periode te hanteren, betekenden voor Ter Braak een belasting die hij
59
er eigenlijk niet bij kon hebben. Hij had het, in één woord, ‘beestachtig druk’.
Hierdoor raakte hij snel geïrriteerd en toen hij tijdens een toneelvoorstelling in het
Gebouw
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voor Kunsten en Wetenschappen - in de volksmond het Gebouw genoemd - langs
drie onmogelijke zitplaatsen had gezworven om eindelijk door bemiddeling van een
directielid een geschikte zetel te krijgen, liet hij niet na de volgende dag in de krant
60
‘op ietwat meer hoffelijkheid jegens de pers’ aan te dringen.
Toch ging het krantenwerk hem ogenschijnlijk nog allemaal jaloers makend
gemakkelijk af. Omdat Ter Braak als toneelcriticus altijd twee vrijplaatsen kreeg en
hij het ook gezelliger vond met zijn tweeën te gaan, nodigde hij regelmatig vrienden
en kennissen uit voor een schouwburgbezoek. Zijn vrouw Ant beleefde namelijk
weinig plezier aan toneel en bleef, solitair wezen als ze was, liever thuis. Daarom
vroeg Ter Braak herhaaldelijk zijn schoonzuster Mineke of Hulskers vrouw Carry
mee - damesgezelschap stelde hij zeer op prijs. Maar ook Jan Hulsker mocht zijn
chef geregeld vergezellen en hij deed daarbij een interessante waarneming. Na
afloop van de voorstellingen in de Koninklijke Schouwburg plachten zij naar het
Café Riche op het Buitenhof - boven de ingang van de Passage - te wandelen, om
daar nog een biertje of een kop koffie te drinken.
Het was dan meestal elf uur, kwart over elf. Menno ging, onder het genot
van dat biertje dan zijn kritiek zitten schrijven, en ik herinner me heel goed
dat ik dan, vol heimelijke bewondering, toekeek hoe hij, zijn vulpen ver
uitstekend tussen zijn vingers, in snel tempo, zonder aarzeling, achter
elkaar zijn stuk opschreef, een stuk van misschien een kolom, waarmee
61
hij in ongeveer een half uur klaar was.
Eén glas bier was voor Ter Braak voldoende voor een toneelkritiek, en samen
wandelden zij dan naar het kantoor in de Parkstraat om de recensie af te geven die
in het ochtendblad moest verschijnen. De bewondering van Hulsker voor Ter Braak
moet zo groot zijn geweest, dat hij in zijn observatie een detail vergat, namelijk dat
Ter Braak zijn vulpen tussen zijn wijs- en middelvinger geklemd hield. Hij schreef
niet los vanuit zijn pols, maar vanuit zijn schouder, als gevolg waarvan de schrijftafel
meestal spontaan ging meebewegen. Het beeld van de onverstoorbaar schrijvende
Ter Braak, met zijn typische manier van hanteren van de vulpen, moet zo obsederend
zijn geweest, dat sommigen meenden dat als zij de pen precies zo gebruikten als
Ter Braak, zij ook net als hij zou-
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den kunnen schrijven. Maar experimenten in die richting werkten niet. Het bleek
62
niet de pen die de stukken schreef, het was Ter Braak die het deed. Het
obsederende moet ook in de omstandigheid hebben gezeten hoe iemand die op
zo'n stuntelige wijze schreef, zulke briljante stukken kon produceren: een typisch
geval van geestelijke compensatie van lichamelijke onhandigheid.
Na de plotselinge eruptie van het toneelstuk De pantserkrant, leverde het jaar
1935 Ter Braak een belangrijke tweede publicatie, Het tweede gezicht, die begin
juli verscheen. Het was een bundeling van bestaande essays waarvan hij de uitgave
al in november 1934 met de Haagse boekhandelaar en uitgever L.J.C. Boucher
was overeengekomen. Als voorbeeld voor deze bibliofiele uitgave in de serie
63
Folemprise golden de Gedichten 1907-1934 van J. Greshoff met een portret van
de auteur door John Buckland Wright. Deze uit Nieuw-Zeeland afkomstige
64
boekillustrator, een ontdekking van Greshoff, zou ook een portret van Ter Braak
vervaardigen. Had Ter Braak voor deze bundel aanvankelijk nog allerlei krijgshaftige
titels in gedachten - zoals ‘Degen in inkt’ en ‘Kroniek van den aanval’ -, uiteindelijk
liet hij zich inspireren door het openingsessay, ‘Een Studie in Schaduw’, dat hem
op de titel Het tweede gezicht bracht. De titel leek hem daarom zo goed, opperde
hij in een brief aan Du Perron, ‘omdat aan al deze verzamelde essays dit “achter
65
den acteursvoorgrond” gemeen is (film, psychoanalyse, beschrijvingskunst, etc.)’.
Deze keuze voor een geheel andere titel dan de traditioneel militante titel à la Man
tegen man of Politicus zonder partij, geeft aan hoezeer het besef van het
toneelmatige karakter van het bestaan, zijn bestaan, zich bij Ter Braak had vastgezet.
Hij raakte bijna bezeten van dubbele bodems, van goochelarij en dramaturgie. Liep
hij niet het gevaar, door zich voortdurend met schaduwen te verstaan, zelf op den
duur ook een schaduw te worden en het verschil tussen dood en leven te vergeten?
Zijn vriend Du Perron waarschuwde hem zich toch vooral niet in een macaber spel
te verliezen. Deze waarschuwing goot hij in de vorm van het volgende aforisme:
Bij freudisme en andere x-stralen, maskers en ontmaskeren. - Men
vergeet soms dat alles wat uitdrukking, ‘ziel’ is, op het eerste gezicht moet
worden afgelezen; dat het tweede gezicht een anatomisch spierenmasker
kan zijn, het derde een doodskop. En men kan individuele verschillen
waarnemen tussen doodskoppen, maar toch niet meer - eerder minder 66
dan tussen beklede gezichten.
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Een andere waarschuwing kwam van de kant van Ter Braaks oom Nico van Regteren
Altena. Deze trok in zijn reactie op Het tweede gezicht een rechtstreekse lijn tussen
Lodewijk van Deyssel en Menno ter Braak. Had de laatste bij gelegenheid van Van
Deyssels zeventigste verjaardag niet zelf erkend dat hij van deze schrijver ‘zijn
67
aanmatiging, zijn onbeschaamdheid en zijn subjectiviteit’ had overgenomen? Oom
Nico had voor Van Deyssel in zijn jeugd een grote fascinatie gevoeld. Hij herinnerde
zich nog goed dat hij bij het lezen van Van Deyssels opstellen ernaar verlangde
diens portret te zien. Wat voor een kerel zou er passen bij die ‘laatdunkende en
verwaande’ auteur? Toen kreeg hij het bekende portret van Jan Veth onder ogen:
‘een geweldige kop, imponeerend door zelfbewustheid, een “vent” om bang voor te
worden’. Het portret was volkomen in overeenstemming met het
‘forsch-Napoleontisch’ geluid dat uit Van Deyssels proza opklonk. Nu wist hij zeker
dat de aanmatigende toon van dit heerschap ‘echt’ was.
Neen, dan Menno ter Braak! Oom Nico had zich slap moeten lachen bij het zien
van het portret van zijn neef door Buckland Wright. Het leek wel een karikatuur:
Alles in dat gezicht is forsch en krachtig gelijnd en geschaduwd. De
mond dat gaat nog, die zou ook in een meer gemoedelijk gezicht op zijn
plaats zijn, al tracht een nauw merkbare golving in de bovenlip ons
smalende tendens te suggereeren; maar de koude, sterke, stalen blik
achter de rechte brilleglazen moet het Machiavelli type verbeelden en
dan het belachelijk aangedikte spiercomplex dat de gelaatsuitdrukking
omlijst en beheerscht!
Het kwam hem voor dat de kunstenaar het portret in overeenstemming had willen
brengen met het ‘hoerra- en dood-en-verderf-type’ dat uit deze essays tot de lezer
sprak. Maar een Van Deyssel was Ter Braak bij lange na nog niet en oom Nico
raadde hem aan vooralsnog uit diens persoonlijke nabijheid te blijven, ‘want dan ga
je er aan’:
Tegen zijn kerngezonde, ongecompliceerde forsche bruutheid leg je
het af. Blijf dus voorloopig, als je er leut in hebt, hem attaqueeren uit de
verte in een essay of zoo iets en waag je liever niet op zijn feest om hem
te complimenteeren en je fijnste, scherpzinnigste meest welgeslaagde
en gemotiveerde spot zou zijn oor niet eens bereiken,
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want... naar zoo'n foetus luistert een man als Van Deijssel natuurlijk niet.

Van je familie moet je het hebben, zal Ter Braak gedacht hebben. Met de kostbare
69
uitgave in handen moest hij toegeven dat het van buiten weliswaar ‘een zeer fraai
boek’ was, ‘alleen het portret van Buckland Wright is toch eigenlijk wel grof en à
peu près gebleven’. Du Perron vond het portret ‘lang niet kwaad’, want het deed
70
hem sterk denken aan Sherlock Holmes. Dat hij door de vergelijking met deze
fictieve particuliere detective weer een nieuwe zet deed in het schaduwspel, zal hij
zich niet meteen gerealiseerd hebben. Intussen definieerde Ter Braak Het tweede
gezicht als een typisch product van zijn Forum-tijd en bestempelde hij de polemiek
71
als de grondtoon ervan, trouwens van zijn gehele oeuvre. Voor hetzelfde geld had
hij kunnen wijzen op de lange, klassieke traditie van de cultuur van het tweede oog,
72
die terugvoert tot Plato.
De kern van deze traditie is dat een denker nooit moet vertrouwen op wat het
eerste oog waarneemt, maar dat hij de wereld van vanzelfsprekendheden moet
verlaten en een weg moet afleggen tot waar het volle licht op de dingen valt. Hij
moet zijn grot durven verlaten. Pas dan zal hij op kritische en gezuiverde wijze zien,
wat het onkritische eerste oog niet vermocht te zien. Ter Braaks obsessie met
schaduwen kwam in feite neer op een turen naar een lichtglimp die helderheid
bracht, maar tegelijk een nieuwe diepe schaduw wierp. ‘Licht, schaduw, licht,
73
schaduw: raden, verkeerd geraden...’ Maar hij gaf niet op en wilde desnoods de
weg afleggen tot het derde, vierde, ja tiende gezicht aan toe. De dingen en de
mensen moesten hun definitieve helderheid krijgen, moesten ‘ontcijferd’ worden
met de woede die lezen heet.
Alleen was ook hier een ‘maar’. Want de buitenwereld verwisselt de moed van
het tweede gezicht al snel met de kwade kracht van het ‘boze oog’. Men vreest de
waarheid als een vloek. Ter Braak merkte dat uit eigen ervaring. Zo kwam de
commissie tot toekenning van de Wijnaendts Francken-prijs in juni 1937 met een
voordracht waarin expliciet vermeld stond dat Ter Braaks Het tweede gezicht was
74
gepasseerd om zijn negativisme. Dit laatste bezwaar komt ook in bijna alle kritieken
terug. De psychiater Johan W. Schotman beschuldigde de auteur er in Critisch
Bulletin van zichzelf voortdurend achter een masker te verbergen: ‘het masker van
zelfverzekerdheid en blague, waarachter zijn defecten schuil gaan’. Die gebreken
waren achtereenvolgens: ‘emotionele on-
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macht, tekort aan diep voelen en diep denken, en dan ook een miskennen van de
diepere innerlijke waarde in het werk van anderen’. Schotman tekende daarbij aan
dat Ter Braak tevens aan een ‘overmaat van gevoeligheid’ leed, ‘maar dat is heel
wat anders: een touchyness die oorzaak is van z'n quasi-cynisme’. Mocht deze
diagnose nog aan duidelijkheid te wensen overlaten, dan toch niet Schotmans
voorspelling van het goedkope succes dat deze essays zouden oogsten. Hij
vergeleek dit namelijk met het ‘heilgeroep’ waarmee de redevoeringen van Hitler
werden begroet! De enige vreugde die deze recensie Ter Braak gaf, was een
portrettekening van hem door Valentijn van Uytvanck, die ernaast was geplaatst.
Hij vond het werkstuk zo mooi dat hij het voor de prijs van vijfenzeventig gulden van
75
de kunstenaar verwierf.
Schotman stond niet alleen. De kritieken kopieerden elkaar en stigmatiseerden
de auteur als een ‘geboren neen-zegger’, als ‘de man van het
intellect-en-niets-dan-het-intellect’ (De Telegraaf). P.H. Ritter Jr. legde in het
Utrechtsch Dagblad de naam van de serie Folemprise uit als een folie entreprise,
een dwaze onderneming. Zelfs H. Marsman kenschetste de auteur als een
gevangene van zijn eigen intellectualisme en wreef hem een ‘gebrek aan
zinnelijkheid’ aan. De kloof tussen enerzijds ‘biologie’ en anderzijds intellectualiteit
vormde ook voor hem de allesbeheersende tragiek van Ter Braaks schrijverschap.
Marsman deed zijn vriend een ogenschijnlijk eenvoudige oplossing aan de hand,
namelijk om zijn intellectualiteit als een vorm van biologie, van ‘animaal leven’ te
begrijpen. Dat dit juist een hoofdthema van Ter Braaks vorige boek was, Politicus
zonder partij, kwam in deze lange recensie uit de Nieuwe Rotterdamsche Courant
niet goed uit de verf. Verrassend was wel de lof die Marsman nu de Politicus
toezwaaide, als het enige Nederlandse werk dat in de ‘schaduw’ kon staan van
Nietzsche.
Schaduw, licht, schaduw: raden, verkeerd geraden... Was het een wonder dat de
jezuïet J. van Heugten Ter Braak voorhield dat wie zich te hartstochtelijk in
schaduwen begeeft en naar tweede gezichten jaagt, gemakkelijk het slachtoffer van
zijn eigen hallucinaties wordt? Hij zag een tragedie voor hem in het verschiet: niet
de Nederlandse Nietzsche worden, maar de Nederlandse Iwan Karamazow, de
door de duivel bezochte nachtmerrie-man. Daarmee was de cirkel waarvan oom
76
Nico het eerste stuk had getrokken, rond. Een jaar na verschijnen van Het tweede
gezicht kreeg Ter Braak een afrekening van Boucher's Uitgeverij, waaruit hij kon
opmaken dat er tot dusver driehonderddertig exemplaren van
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het boek waren verkocht. Het boek druppelde langzaam, maar gestadig weg,
77
oordeelde de man van Boucher. Hij merkte daarbij op dat Ter Braak en zijn vrienden
bij het merendeel van de boekhandelaren ‘in een niet te best blaadje staan’. Ter
78
Braaks recente ontmaskering van plagiaat door Ina Boudier-Bakker had nog eens
extra kwaad bloed gezet bij dit gilde, want ‘men redeneert vermoedelijk: dit najaar
een lekkere Schlager minder en dat komt door die kritiek van Menno Afbraak’.
Men kan zich voorstellen dat Ter Braak van dit soort geluiden niet vrolijker werd.
Een prachtige, gevoelvolle ‘meditatie’ die hij in mei 1935 schreef naar aanleiding
van een bezoek, samen met Ant en zijn broer Wim, op een koude zondagmiddag
aan de woning van Spinoza te Rijnsburg, verraadt zijn verlangen naar de stilte en
teruggetrokkenheid die voor de zeventiende-eeuwse filosoof als een
levensvoorwaarde had gegolden. Schuifelend door de donkere gang van dit
brillenslijpershuisje, vond hij achter de rug van een vriendelijke oude suppoost de
weg naar Spinoza's kamer. Hier voelde hij zich plotseling overrompeld door een
sensatie van stilte en afzijdigheid en authenticiteit en iets van deze ervaring weerklinkt
nog in de beschrijving van de ruimte:
Een lage, kleine kamer, waarin de zon viel door kleine ramen; een tafel
met drie ganzenveeren pennen erop, wat oud-hollandsche meubelen,
een kast met boeken. Een doorgang naar een nog kleiner zijkamertje met
een primitieve machinerie voor het slijpen van glazen. En verder niets
dan zon en stilte, zoo intens, dat men niet weet, of men er wel bij kan
blijven staan; intense stilte noopt tot zitten.
In de auto terug naar huis ontspon zich een discussie met zijn broer Wim. Of hij
niet bezig was de stilte te idealiseren en vergat dat Spinoza geen plezierig leven
had gehad? Dat die stilte voor het grootste deel een gedwongen stilte was geweest?
Maar dit argument deed voor Ter Braak niet ter zake. De tegenwoordige wereld,
meende hij, maakte stilte en afzijdigheid tot een onmogelijkheid. Misschien kan de
moderne mens de stilte alleen nog maar midden in het lawaai vinden, ‘met
79
odysseeïsche was in de ooren voor de radiosirenen, die ons omloeien...’ Zo
eindigde het artikel met een ode aan wat wij tegenwoordig kennen als Ohropax.
Intussen was er nog steeds geen schot gekomen in de kwestie Virginia. Een
80
Forum-vergadering op 13 juni 1935, die na een ‘dreigbrief’ van
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Ter Braak in Rotterdam en niet in Antwerpen werd gehouden, verliep ‘zeer
onbevredigend’. De Vlamingen hielden vast aan het schrappen van Virginia.
Walschap vond de novelle een ‘prul’, die zonder de ‘gezegde pornografie’ nooit voor
opname in aanmerking zou zijn gekomen. Roelants stoorde zich daarbij ook aan
het feit dat de pornograaf Varangot het had aangelegd met zijn secretaresse, Truida
ter Braak. Alleen Herreman zag in een en ander niets ‘scabreus’ en wilde het
‘opstelletje’ wel doorlaten. Maar als zijn Vlaamse collega's besloten op te stappen,
81
zou ook hij meegaan. Ter Braak nam zich voor de plaatsing van de novelle erdoor
te drukken, al zou dit het einde van Forum betekenen. Zijn besluit af te treden stond
vast: ‘met de Vlamingen gaat het zoo niet langer. Als zij Roomsch willen zijn, is dat
hun zaak, maar daarmee mogen wij niets uitstaande hebben’. Ook Du Perron kon
82
de ‘infamie van de roomsche overheersching’ niet langer verdragen: ‘laten barsten’!
De Vlamingen op hun beurt waren des duivels hoe Ter Braak durfde te
veronderstellen dat zij waren gezwicht voor een ‘oekaze’ van Mechelen, waar de
aartsbisschop-kardinaal zetelde.
In een brief van 7 juli 1935 stelde Ter Braak uitgever Doeke Zijlstra van zijn besluit
op de hoogte. Hij zei eerlijk dat de leiding van een tijdschrift èn van de kunstpagina
in een krant hem teveel waren geworden. De vermoeidheid brak hem op; hij kwam
aan zijn eigen creatieve werk niet meer toe. Daarbij kwam de kwestie Virginia, waar
hij niet overheen kon stappen. Typisch voor het tactische karakter van Ter Braak
was dat hij tegenover Zijlstra in extremis toch nog een poging deed Forum te redden.
Hij stelde voor zich als redacteur te laten vervangen ‘door een naam van beteekenis
in de litteratuur’: Simon Vestdijk, die nu al de ‘algemeen erkende romancier, novellist
en essayist van onze generatie’ was. Zijn afkeer van de pissebedden-literator
Vestdijk, zoals hij die jegens Du Perron beleden had, hield hij dus in het belang van
de zaak voor zich! Ook verklapte hij dat Marsman bereid was in zijn plaats in de
redactie te treden. Hij smeekte Zijlstra bijna het voortzetten van het tijdschrift niet
afhankelijk te maken van zijn redacteurschap. Want zou Forum verdwijnen, dan
werd de situatie voor de auteurs van zijn generatie hachelijk. Het enige alternatief
was dan een ‘belabberd’ compromis met Groot Nederland, dat door Zijlstra's
concurrent Holkema & Warendorf werd uitgegeven - ‘en dan nog, wat een degradatie,
83
om van een Forum op een blad vol wijven terecht te komen!’ Over antifeminisme
gesproken!

Léon Hanssen, Sterven als een polemist: Menno ter Braak 1930-1940

368
Deze tactiek leverde Ter Braak een uitbrander op van Du Perron: ‘Ik heb je nog
84
nooit zoo zien schipperen en doen als ditmaal in die kwestie “Forum” en Vestdijk’.
Maar Ter Braak liet duidelijk merken deze toon niet te dulden: ‘Er bestaat geen
eensgezindheid van handelen meer’. Na een nieuwe insinuatie van Du Perron - ‘je
bent al zoo “mild” geworden’ - deed hij de deur op een kier: ‘Jouw vriendschap is
85
op dit moment imperialisme; zij schrijft de wet voor i.p.v. te begrijpen’. Begin oktober
1935 viel de beslissing. De Vlaamse redactie bleek de publicatie van Virginia, die
Ter Braak met inzet van al zijn krachten doordrukte, niet te kunnen accepteren en
stapte op. Uitgeverij Nijgh & van Ditmar zag zich daarop genoopt de uitgave van
86
Forum te staken. In een lange brief sprak Ter Braak zijn leedwezen uit over deze
afloop, maar hij meende ‘dat het in bepaalde gevallen beter is op een eervolle wijze
het veld te ruimen, dan een leven van compromis te rekken’. Dit was dus de winst
van het debacle:
...dat de ondergang van Forum iets uitstaande heeft met de beginselen,
waarvoor het tijdschrift werd opgericht. Hoe pijnlijk voor velen ook de
lacune zal zijn, er is tenminste geen compromispolitiek gevoerd op een
plaats, waar zij ridicuul zou hebben aangedaan. Forum heeft in de vier
afgeloopen jaargangen iets verdedigd: de persoonlijkheid, de vrijheid; het
heeft m.i. zijn plicht wel gedaan en het zou onvermijdelijk in den loop van
een ev. verder bestaan veel van zijn karakter hebben moeten inboeten.
Voor één ding ben ik dus hartelijk dankbaar: dat Forum de tragi-comedie
87
van de Nieuwe Gids is bespaard gebleven.
Terwijl Vestdijk en Marsman nog zochten naar een mogelijkheid om de Forum-idee
voort te zetten, verzuchtte Ter Braak geen redacteurschap meer te ambiëren: ‘Hoe
meer alle tijdschriftpolitiek in de eerste tijd langs mij heengaat, hoe liever het me is.
Ik zal me bovendien als criticus van “Het Vad.” veel vrijer voelen jegens de litteratuur,
88
die telt, als ik niet meer de leiding heb van een groep’. Hoe liep het intussen met
Virginia af? Zijlstra bleef tot het laatste moment dreinen om de novelle weg te laten,
maar Ter Braak stelde een ultimatum: zou het verhaal niet in het november-nummer
verschijnen, dan zou hij onmiddellijk als auteur van Nijgh & van Ditmar opstappen
89
en een verklaring aan diverse kranten sturen. Daarop gaf Zijlstra zich gewonnen,
‘erkennende dat de uit-
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gever niet mag ingrijpen in redactioneele aangelegenheden’. De Nederlandse en
Vlaamse redacties waren door de kwestie zozeer verdeeld dat zij niet meer tot een
gemeenschappelijke opheffingsverklaring konden komen en beide een eigen bericht
91
plaatsten. De opheffing van Forum werd door menig criticus met gejuich begroet.
92
Anton van Duinkerken maakte in De Tijd de balans van Forum op en kwam tot
het oordeel dat het een ‘onmiskenbare, maar evenzeer betreurenswaardige
beteekenis’ voor de Nederlandse letterkunde had. Zijn eerste argument voor deze
uitspraak blijkt achteraf een misvatting, die echter hardnekkig in de meningsvorming
over Forum is blijven voortleven: de redactie zou namelijk ongevoelig zijn geweest
voor poëzie. De score van het aantal aan poëzie bestede pagina's in Forum, dat
expliciet een ‘maandschrift voor letteren en kunst’ en geen poëzieblad was, valt
echter met 11,3 procent niet tegen als men bedenkt dat De Gids nog niet de helft
daarvan haalde. Ook het percentage voor fictie is trouwens ‘verrassend’ hoog: 48,8
procent, terwijl de reputatie van een bij uitstek essayistisch periodiek niet door
kwantitatieve cijfers gedekt wordt: slechts een kleine veertig procent van het totaal
aantal bladzijden werd gevuld met beschouwingen, kritieken, polemieken enzovoorts.
Geen ander vergelijkbaar tijdschrift uit deze periode haalde in dit opzicht een
93
dergelijke verhouding tussen de genres.
Van Duinkerken signaleerde bij Forum ook een herwaardering van waarden die
ertoe had geleid dat niet langer Vondel, maar Multatuli de ‘eereplaats’ innam. Deze
in eerste instantie misschien wat cryptische uitspraak is het best te begrijpen als
moment in een cultuurideologische strijd met als inzet de dominante rol in het
94
Nederlandse zelfbewustzijn. De katholieke Vondel, die nog tot Verwey als de
dichter-vorst gold die een ‘klassieke beschaving’ had voortgebracht en met zijn
‘vroomheid’ en ‘goedmoedigheid’ voor de verpersoonlijking van de ideale Hollander
doorging, wordt hier in stelling gebracht tegen de vrijdenker en ‘non-conformist’
Multatuli. In het verlengde hiervan ligt Van Duinkerkens waarneming dat Forum een
‘algemeene, destructieve tendens’ vertegenwoordigde, namelijk om met de wapens
van de psychologie het aloude bolwerk van de metafysica af te breken. Vooral het
katholicisme had het, meende de recensent van De Tijd, bij Forum moeten ontgelden,
en Van Duinkerken deed, om deze visie kracht bij te zetten, een uitspraak die toen
en thans verbazing wekt(e): het antikatholicisme van Forum was in felheid verwant
aan het Duitse antisemitisme, maar
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overtrof dit verre in ‘suggestieve insinuatie-kracht’. Of dit een ‘extreemvileine toon’
95
is, zoals veel later is opgemerkt? Men zou er ook iets paranoïdes in kunnen zien.
Ter Braak twijfelde zelfs bij ogenblikken of dit ongesigneerde stuk wel uit Van
96
Duinkerkens pen kwam, maar diens auteurschap staat thans buiten kijf.
Du Perron ontving het voorlaatste nummer van Forum op 15 november 1935 in
Parijs. Hij las de nu eindelijk opgenomen novelle Virginia ‘werkelijk met plezier’,
maar voegde daar met dodelijke nonchalance aan toe: ‘zoodra je het uit hebt kan
97
het je niks meer schelen’. Was het dat allemaal waard geweest? Eén ding is zeker,
als Ter Braak zich in deze kwestie als een Prinzipienreiter heeft doen kennen - maar
dan nog altijd een met veel tactische vaardigheden - dan was hij dat zeker niet ter
wille van de auteur van het verhaal, Victor Varangot.
Begin 1935 was Ter Braak duidelijk geworden dat zijn oud-leerling serieuze
plannen had om met zijn zuster Truida te trouwen. Hij vond het meteen een ‘vrij
absurd’ voornemen. Varangots redacteurschap van het Hollandsch Weekblad was
op een mislukking uitgedraaid, omdat hij zich te goed voelde voor zulke
‘snert-journalistiek’ als het schrijven van reclamestukken. Op Ter Braak maakte
deze mislukking echter een belabberde indruk en hij geloofde niet dat er voor
Varangot nog een toekomst in dit metier was weggelegd. Nu Varangot van de steun
moest leven en schaamteloos zijn hand bij zijn ouders en schoonouders ophield,
98
was Ter Braak faliekant tegen het voorgenomen huwelijk. Vooralsnog gaven
Varangot en Truida gehoor aan dit bezwaar en stelden zij de plechtigheid uit, al
woonden zij op dat moment al wel samen. Een door Ter Braak meegestuurd bedrag
van twintig gulden kon de pijn eventjes verzachten. Maar in de zomer van 1935
kwamen de huwelijksplannen opnieuw op tafel en weer sprak Ter Braak zijn veto
uit. Hij nam nu geen blad meer voor de mond:
Het lijkt mij n.l., dat je laboreert aan een zeer belangrijk tekort aan
‘ponteneur’, waarvan andere lieden dikwijls te veel hebben. Het schijnt
je volkomen onverschillig te laten in je haast om de burgerlijke waardigheid
van echtgenoot te bereiken, dat je door je relatie met Truida op deze
stadhuismanier te bestendigen tot een ‘verbond’ met zakelijke, wettelijke
consequenties ook officieel op kosten van haar werkvermogen en ev. van
wederzijdsche familieweldadigheid gaat leven. Je permitteert je de luxe
om een
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betrekking, leverende op ƒ 150, niet eens te probeeren, je accepteert
echter wel met een kalm gemoed de bankbiljetten van een zekere tante
Anna [ter Braak, LH], die tegen de bedoeling van de geefster in dus mede
dienen om jou die luxe mogelijk te maken. Het kan je hoegenaamd niets
schelen geld aan te nemen van je schoonouders, die het zelf niet kunnen
missen. Etc. Een man met eenig gevoel van eigenwaarde zou in zulke
omstandigheden liever tot 10 uur 's avonds in een reisbureau staan dan
op deze manier den pacha uit te hangen.
Hij aarzelde zelfs niet Varangot te kwalificeren als een ‘parasiet’: ‘Dit laatste woord
100
is sterk, maar zoo voel ik het’. Na enige smeekbeden liet Ter Braak zich overhalen
als getuige bij het huwelijk op te treden, maar het bericht van het faillissement van
Varangots ouders joeg hem weer de stuipen op het lijf. Hij waarschuwde zijn zuster
Truida: ‘Ik wil er verder niets meer van zeggen; maar als hij [Varangot, LH] zich
binnen laat ons zeggen 2 maanden na dit heroische huwelijk niet van die blamabele
steuntrekkerij, nu gegarandeerd door den Burgerlijken Macht, volledig heeft
101
losgemaakt, vind ik hem ronduit een profiteur van de kwalijkste soort’. Het huwelijk
van Varangot en Truida ter Braak vond plaats op 31 juli 1935 te Den Haag. Ook al
offerde Ter Braak zich op als getuige, hij snapte nog altijd niet waarom zijn zuster
zich opofferde als echtgenote: ‘Ik bedoel wat de Burgerlijke Stand betreft, want die
schept maar sociale verplichtingen, waaraan Virginius niet kan voldoen. Het wordt
102
dus steuntrekken’. Neen, ter wille van deze man liet Ter Braak Forum niet ten
onder gaan. Nadat hem het bericht van de opheffing van het tijdschrift had bereikt,
liet Varangot zijn zwager doodgemoedereerd weten dat hij aan de Vlamingen nooit
zo'n hoge tol had mogen betalen. Waarmee hij wilde zeggen dat Ter Braak
‘hooghartig’ aan de wensen van de Vlamingen had moeten voldoen en Virginia had
moeten supprimeren. De zucht die Ter Braak hierop slaakte, zal bij de buren te
103
horen zijn geweest: ‘Met zulk een zwager zul je gezegend worden’.
Bij alle literaire, politieke, journalistieke en familiale besognes die Ter Braak dat
jaar kende, plande hij voor augustus 1935 een vakantie die hem op andere gedachten
moest brengen. Hij was zijn ‘vermoeidheid’ en ‘desoriëntatie’ beu en wilde helemaal
104
bijkomen, anders overwoog hij misschien wel vijf jaar te zwijgen. Kennie van
Schendel, een dochter van de schrijver Van Schendel, die Ter Braak destijds tot
lering ende ver-
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maak Italiaanse les gaf - zeker niet zonder succes -, deed hem de suggestie naar
Sestri Levante aan de Italiaanse kust ten zuidoosten van Genua te gaan. Haar
ouders bezaten daar in verband met de astmatische aandoening van haar moeder
106
een woning; ook de Greshoffs hadden daar trouwens een vakantieadres. Ter
Braak had Arthur van Schendel tot voor kort nog nooit ontmoet, maar hij had er wel
voor gezorgd dat deze een feuilleton in Het Vaderland kreeg. Ter introductie van
deze reeks schreef Ter Braak een bijzonder prijzend artikel waarin hij Van Schendel
‘in eenigszins couranteske bewoordingen’ tot troonopvolger van Couperus
107
proclameerde. Couperus was een soort held voor Ter Braak geweest en hij heeft
het altijd zeer betreurd Couperus niet te hebben gekend, ‘of als gymnasiast uit de
108
verte van een vergaderzaal minstens eenmaal eerbiedig geadoreerd’. Dit mocht
hem met Van Schendel niet nog eens overkomen! Wat hij in deze schrijver, die even
oud als Ter Braaks vader was, met name bewonderde was zijn vermogen zich te
109
vernieuwen en te voorkomen dat hij ooit een ‘afgerond wezen’ werd. Dit vermogen
kwam bij Van Schendel voort uit een ‘regelmatig stroomende vitaliteit’, die hij altijd
110
in toom wist te houden met de ‘distinctie van den geboren aristocraat’. Ter Braak
bewonderde in van Schendel ‘den eersten rang van zijn schrijverschap’ en hij zou
zich in de komende jaren regelmatig inspannen hem te kandideren voor de
Nobelprijs.
Hoe de schrijver van Een zwerver verliefd en De waterman als levende
persoonlijkheid was, moest nog maar worden afgewacht. Op 17 augustus arriveerden
de Ter Braaks 's avonds in Sestri Levante, waar zij hun intrek namen in Albergho
Nettuno, die zij echter na twee dagen al verruilden voor het veel duurdere Grand
Hotel Jensch, dat niet alleen het voordeel had direct aan het strand te liggen, maar
dat bovenal om de luxe van zijn properder wc gekozen werd. Ter Braak nam veel
rust en al liet de zon zich niet voortdurend zien, hij genoot ervan in een ligstoel op
het strandje de Italiaanse kranten te spellen. Gelukkig begonnen de ideeën hem na
een paar dagen alweer ‘toe te springen’. Met de Greshoffs en hun twee jonge zoons
maakten zij een uitstapje naar Pisa, waar onder andere de scheve toren bezichtigd
en beklommen werd. Evenmin liet Ter Braak zich de kans ontnemen een bezoek
te brengen aan Portofino, Santa Margherita en Rapallo, waar Nietzsche in 1883 in
bittere omstandigheden het eerste deel van zijn Zarathustra ontworpen had. Na
twee weken verruilden zij Sestri Levante voor Venetië, dat hem verrukte. Het Hôtel
Bonvecchiati wist aan zijn Hollandse hygiënische eisen
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te voldoen en op de Campo San Bartolomeo vonden zij achter het standbeeld van
Goldoni een aardig stamcafeetje. Zij dwaalden almaar rond. Op de Piazza San
Marco lieten Ant en Menno zich door de fotograaf vangen in de klassieke stand met
de duiven, maar al snel werd de drukte hun hier teveel en trokken zij zich terug in
het met mozaïeken bedekte atrium van de dom om zich daar op een bank te
nestelen. In plaats van de beroemde mozaïeken, ving iets anders Ter Braaks
aandacht.
Twee portiers bewaakten de ingang van de dom en keurden de kleding van de
toeristen, vooral de vrouwelijke, op hun welvoeglijkheid. Een blote benedenarm
vonden zij geen bezwaar voor binnentreden, maar met een kleine vingerwijzing
gaven zij aan dat boven de benedenarm geen blootheid geoorloofd was en er zelfs
over een blote elleboog niet te marchanderen viel. Maar als een vrouw haar mouwen
zover omlaagtrok dat deze net over de elleboog heen reikten, lieten zij haar
onmiddellijk passeren. Ter Braak zat als betoverd naar dit ritueel te staren, waarbij
hij niet alleen afkeer, maar ook bewondering voelde voor de hypocrisie van dit
‘gemechaniseerde zedemeesterschap’. Dat het katholicisme de tucht en de
levensformule had gevonden om zijn gelovigen tot respectvolle, makke wezens te
111
maken, Ter Braak vond het een waanzinnige prestatie. Als specifiek voor Italië
viel hem op dat de cultuur hier als het ware op de agora, het openbare plein,
112
ontstond: ‘Alles is buiten, dus geen calvinisme’. Verder bezocht hij in Venetië een
grote Titiaantentoonstelling, met het verslag waarvan hij meteen een paar kolommen
in Het Vaderland kon vullen. Maar hij moest toegeven dat veel in het werk van deze
renaissanceschilder hem vreemd bleef. Deze schilderkunst was typisch bedoeld
om de kerk en het paleis te bedienen, en deze economische achtergrond kon Ter
Braak duidelijk aan de esthetische uitdrukking van het werk aflezen. Voor een blik
die gewend was aan de intimiteit van een Hollandse huiskamer, zoals in zijn geval,
viel hier niet echt te genieten. Alleen waar hij Titiaan op de oudere Rembrandt vond
113
lijken, zoals in zijn Ecce Homo, kon Ter Braak oprechte waardering uitspreken.
Ter Braak keerde ziek terug uit Italië. Na het consumeren van een verdacht stuk
kip op het station, had hij de nacht in een ijskoude slaaptrein uit Milaan doorgebracht,
114
‘rillend van de koorts en met een onbeschrijflijk darmkanaal’, terwijl Ant voor de
coupédeur de wacht hield en reizigers tegenhield met de waarschuwing dat meneer
niet lekker
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was. Of deze voor hem typische kwaal ook te maken had met een zeer
verontrustende waarneming die hij in Italië had gedaan? Mussolini bereidde het
Italiaanse volk op dat moment namelijk voor op zijn inval in Abessinië, die op 3
oktober 1935 ook werkelijk zou plaatsvinden. Verzoeningsvoorstellen van de
Volkenbond hadden geen resultaat gehad. Ter Braak gruwde van de ‘smeerlapperij’
115
van Italië en de dreigende fascistische sfeer ervoer hij als ‘empestant’: ‘als Italië
zelf er niet was, zou de heele kitschmeierij van dien schreeuwpoen en “prolifieken”
116
(niet: profilieken!) duce me zwaar op de zenuwen zijn gegaan’. Hij wist niet of er
meteen een Europese oorlog te vrezen viel. Het leek hem het beste maar optimistisch
117
te zijn, al zou het hem niet verwonderen als hij zich vergiste. Na zijn kennismaking
met Van Schendel dacht hij met grote sympathie terug aan de manier waarop deze
ouder geworden man in staat was als een toeschouwer over het leven te dichten
118
en lachen tegelijk, ‘zonder hatelijkheden en met een erasmiaansch accent’. Of
Ter Braak dat zelf ooit ook zou kunnen? Nog voelde hij dat zijn jeugd hem dwong
zijn mensenkennis te vertalen in de aanval en de polemiek.
In 1936 nam zijn pessimisme over een nabije Europese oorlog aanzienlijk toe.
Nu Mussolini in Afrika aan de winnende hand was, leek de kans daarop zeer groot,
119
want hij beschouwde ‘Moes’ als de gangmaker van Hitler. De ontwikkelingen in
Spanje, waar een burgeroorlog op uitbreken stond, en de bezetting van het Rijnland
maakten zijn vrees alleen maar groter. Toen Du Perron zijn zorgen uitsprak over
de economische crisis, waardoor hij geen passende baan kon vinden - als die al
voor hem bestond -, relativeerde hij de angst voor het bankroet met het argument:
...laat je niet door een toekomstig hongerlijden obsedeeren; er is over
vijf jaar misschien een opleving in de economie, die het veel gemakkelijker
maakt om ergens in te komen, en we kunnen ook allemaal vanuit het
geremilitariseerde Rijnland gegast zijn. Dat laatste idee is mij
langzamerhand zoo vertrouwd geworden, dat ik er soms zelf van schrik
(want door die vertrouwdheid wordt het toch weer op een ander plan
onwezenlijk). Vooral als ik mijn verzekeringspremie betaal, heb ik altijd
het gevoel, dat dit geld weggegooid is en dat assurantiemaatschappijen
over twintig jaar onder het puin moeten worden opgegraven. Dit
pessimisme heeft natuurlijk weer een goedkoop optimisme tot achtergrond
(‘het zal
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dus wel anders loopen’), maar het bestaat. De nazi's acht ik tot alles in
staat, ook tot uitrooking van Europa. Het relativeert alle toekomstzorgen,
zelfs de tamelijk directe; alleen die van een half jaar blijven precies wat
120
ze zijn.
In het voorjaar van 1936 viel de langste stilte in de briefwisseling met Du Perron
tot dan toe. Ter Braaks zwijgen had alles te maken met de ‘druk van den komenden
oorlog’:
Sedert de bezetting van het Rijnland heb ik het gevoel, dat die waanzin
ieder oogenblik over ons kan losbarsten, en dat verlamt iedere energie
121
in me, behalve die van het dagelijksch werk, dat eerder afleidt.
Alles werd relatief; hij kwam niet tot schrijven voor zichzelf. De gedachte die hem
het ergst beklemde, was de ‘absolute zekerheid’ dat er geen verzet zou zijn en als
er wel verzet zou zijn, de onzekerheid of dat de juiste weg was. Du Perron nam
zich, zoals gezegd, intussen voor in oktober 1936 naar Nederlands-Indië te
vertrekken. Hij had het sombere gevoel in Europa ‘nergens bruikbaar’ te zijn, voor
zijn vrienden ‘lastig en klagelijk’ te zijn geweest, zodat ze hem ongetwijfeld ‘gauw
vergeten’ zouden zijn. Hij hoopte het met zijn vrouw Bep en hun zoontje Alain in
122
Indië wel te kunnen bolwerken. Even dacht hij eraan in navolging van zijn vriend
André Malraux naar Spanje te vertrekken, om de burgeroorlog aldaar ‘eens van
dichtbij mee te maken’, maar na de overhaaste terugkeer van Malraux bleef het bij
een plan. Hij meende weliswaar dat in Spanje het ‘lot van Europa’ bezegeld werd,
maar moest erkennen niet te behoren tot het resolute slag mensen dat voor niets
123
terugdeinst.
Ook Ter Braak voelde de Spaanse kwestie als ‘iets enerveerends’, en instinctief
koos hij, anders dan de publieke opinie in Nederland, de partij van de ‘roden’ en
vooral tegen de generaals. De Nederlandse burger, meende hij, zag achter de
regering in Madrid Moskou opduiken en achter de generaals ‘rust voor de spaarpot’:
Overigens is mijn sympathie voor de ‘rooden’ in Madrid weer zuiver
onberedeneerd en herinnert me toch het meest aan mijn
jongenssympathieën in den wereldoorlog. Generaals heb ik altijd de pest
gevonden, en in Den Haag is die afkeer nog flink versterkt door concrete
124
voorbeelden.
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De manier waarop de republiek zich tegen de generaals verdedigde vond hij
125
‘ongelooflijk heldhaftig’: ‘hier is inderdaad het gericht over Europa al aan den gang’.
Als laatste groet publiceerde Ter Braak nog een gesprek met E. du Perron ‘vóór
126
zijn vertrek uit ons werelddeel’ in de krant. Zijn grootste illusie, verklaarde de
geïnterviewde, was dat hij zich op Java aan de ‘politieke razernij’ zou kunnen
onttrekken. Intussen zag ook Jan Greshoff om naar een veiliger onderkomen en
polste de situatie in Portugal. Voorlopig keerde hij echter nog terug naar Brussel.
Ter Braak wist niet meer waarheen te gaan - in elk geval niet naar Duitsland, Italië
of Spanje - en bracht dit jaar alleen maar een aantal vakantiedagen door te Bilthoven
127
en later nog te Vlissingen, geteisterd door ‘moorddadig slecht weer’. In Bilthoven
werd hij herkend door een oud-leerlinge, die er voordat zij het wist uitflapte: ‘Goh,
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meneer Ter Braak, wat bent U onnoemelijk dik geworden!’ Ter Braak wist niet
hoe hij moest kijken, maar dat hij niet meer de slanke, aantrekkelijke dandy-achtige
man was van weleer, had hem niet op een onthutsender manier duidelijk kunnen
worden. Drie jaar huwelijk en burgerlijk bestaan zonder liefdesverdriet hadden hun
uiterlijke sporen achtergelaten. Zijn grootste gewicht had Ter Braak zelfs nog niet
bereikt.
Kort na Du Perrons vertrek vond hij in een nieuwe buurt in Den Haag, de
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zogenaamde Vogelwijk, een huis dat hij voor zichzelf inrichtte als een Spinozahuis
anno 1936, een plek van rust, inkeer en oorspronkelijkheid. De naam van de straat
Honk weliswaar enigszins omineus, namelijk Kraaienlaan, maar wat Ter Braak hier
zocht was de absolute stilte. Van radio's zou hij niet de geringste last hebben, want
bij de inrichting van het huis had hij ervoor gezorgd dat zijn studeerkamer met celotex
- een isolerend bouwmateriaal van vezelstof - volkomen geluiddicht werd gemaakt.
Het huis, het middelste van drie onder één kap, was namelijk nog in aanbouw toen
zij de huurovereenkomst sloten, zodat zij zelfs muren konden laten wegbreken om
hun zin te krijgen wat de indeling betrof. Er was centrale verwarming in alle kamers,
en het huis had op de bovenste verdieping een logeerkamer voor twee mensen met
vrij uitzicht. Omdat zij de huiseigenaar een hypotheek hadden verstrekt uit het
kapitaal van Ant Faber, betaalden zij nog minder huur dan op het Pomonaplein. Het
Vogelwijkje had destijds het karakter van een dorp en vanuit hun huis konden de
Ter Braaks nog genieten van het uitzicht op de duinen. Het voelde voor hen als ‘het
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laatste huis van Den Haag’. Ter Braak was ook blij dat het ver van zijn bureau
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bij Het Vaderland lag, even ver als de afstand van Eibergen naar Jo Planten-Koch
in Neede, zodat hij als hij van de krant thuiskwam vaker tegen zijn vrouw zei: ‘Ik
ben even naar Neede gefietst’. Maar met Ant had hij een ander geluk gevonden
dan hij met Jo Planten-Koch najoeg. In zijn portefeuille droeg hij een briefje waarbij
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hij ook een gedroogd bloemetje bewaarde. De tekst verraadt een gevoeligheid,
die men Ter Braak op het eerste gezicht niet zou toedichten.
Eén geluk duldt nooit naast zich een tweede geluk,
als men niet kan kiezen, stooten ze elkander stuk.
Zoo kan men niet zijn wie men is en wie men was tegelijk...
Het hart van den mensch is maar een zeer klein rijk.

Dit geluk, dit rijk, werd voor Ter Braak het leven met Ant in het huis aan de
Kraaienlaan. Voor Ant ter Braak was het erg belangrijk dat het huis een tuin had,
waarin zij naar hartelust kon tuinieren. Haar man meende even daarin ook afleiding
te kunnen vinden, maar de overall en andere benodigdheden die hij zich speciaal
voor dit doel had aangeschaft, belandden na een experiment van een half uur alweer
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in de muurkast. Ant had in de Kraaienlaan tijd genoeg om, zoals zij het zelf
uitdrukte, ‘wat rond te prutsen’. Want spoedig kreeg zij een hulp in de huishouding,
Lena, een lelijk, loensend ouder vrouwtje, wier vader opzichter in de duinen en naar
later bleek ook een NSB'er was, wat Ter Braak echter niet deed besluiten Lena de
wacht aan te zeggen. Waar hij veel meer moeite mee had, was een hond die hij
zich met bemiddeling van Lena voor de lieve som van tachtig gulden op een
hondententoonstelling had aangeschaft. Het was een airedaleterriër, waar hij de
naam Jekyll voor bedacht. Het mooie dier was bedoeld om ‘naar buiten toe’ het
plaatje compleet te maken: huisje, boompje, beestje. Ter Braak had daarvoor meteen
al een hek in de tuin laten plaatsen. Maar er bleek een slechte Mr. Hyde in de hond
te schuilen, althans voor zijn baas, want het dier maakte Ter Braak compleet onrustig,
louter door zijn aanwezigheid in huis. Na een week kwam Ter Braak uit zijn
studeerkamer de trap af en sprak de woorden: ‘Lena, de hond moet weg’. De enige
sporen die Jekyll achterliet waren de kale plekken in het gras, waar het hondenhek
133
had gestaan.
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Hoofdstuk 18
De ezelsoren van een polemist
Ter Braaks analyse van de problematiek van de huidige tijd en de moderne mens
was vooral gebaseerd op Nietzsche. Hij toonde daarbij een grote voorkeur voor de
moralistische psycholoog in hem: de schrijver van Die fröhliche Wissenschaft,
1
Jenseits von Gut und Böse en Zur Genealogie der Moral. Maar het was niet alleen
de inhoud van Nietzsches gedachtegoed die hem inspireerde, ook de vorm ervan,
de aforistische manier van denken. Ter Braak sprak in dit verband zelfs van een
specifieke techniek van denken:
Men heeft, om zich aphoristisch te kunnen uitdrukken, een zeldzame
preciesheid nodig van ‘gedachtentechniek’, wie ‘à peu près’ met zijn
gedachten omgaat, moet zich liever niet aan aphorismen wagen. Maar
behalve preciesheid is ook een buitengewone elasticiteit noodzakelijk.
Telkens moet de schrijver van aphorismen weer volkomen ‘nieuw’ zijn,
als hij begint na pas geëindigd te zijn; zijn vorm dwingt hem ieder
oogenblik zijn schepen achter zich te verbranden en als Aphrodite uit het
schuim der golven herboren te worden, alsof hij nog nooit eerder in dien
vorm had geleefd.
Omdat deze stijl zulke hoge eisen stelt, verveelt hij bij misbruik als geen andere
stijl en verworden de gedachtekristallen tot kwinkslagen of eigenwijsheden. Alleen
Nietzsche en Stendhal hadden hem als aforisten nooit teleurgesteld; de
onuitputtelijkheid van hun motieven triomfeerde over de technische beperkingen
2
van het genre.
De aforistische denkwijze maakte voor Ter Braak ook deel uit van het ‘afscheid
van domineesland’. In Nederland was de beschouwelijke uitdrukkingswijze
eeuwenlang gevormd door de preek. Het kenmerk
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van de preek is het gedurig omwentelen van één waarheid, tot die van alle kanten
belicht is. Het preken duurt altijd lang en biedt bovendien een duurzame moraal. Is
de preek de uitingsvorm van een betogende cultuur, het aforisme komt voort uit een
converserende cultuur. In het eerste geval - Nederland - wil de spreker zijn
toehoorder door grof geschut overtuigen en hem optrekken of neerduwen tot zijn
eigen standpunt. Hij richt zich in het betoog tot personen die hij in principe als niet
van gelijke kwaliteit beschouwt. Daartegenover staat de converserende cultuur,
waarbij te denken valt aan de door Ter Braak vaak geprezen Franse hofcultuur uit
de zeventiende eeuw.
De hoveling beschouwt een flitsende conversatie als een onderdeel van
een aristocratische manier van optreden; de gesprekstoon, die het
nadrukkelijke van het betoog versmaadt, veronderstelt, dat de
gesprekspartner van gelijke qualiteit is, zoodat het begrijpen van elkanders
gezindheid door een minimum aan woordcontact tot stand kan worden
3
gebracht.
Hier brengt Ter Braak zijn eigen ideaal onder woorden: de aforismenschrijver is een
stijlvolle persoonlijkheid uit een stijlvolle cultuur, die er genoegen in schept op
elegante en spontane wijze vorm te geven aan de diepzinnigste problemen, maar
die geen behoefte voelt zijn gesprekspartner van zijn gelijk te overtuigen. Gelijkheid
van niveau maakt onverschillig voor verschil van meningen: men wil elkaar begrijpen,
niet overtuigen! Het knellende probleem voor Ter Braak was alleen dat hij niet in
het Italië van de renaissancevorsten of het Frankrijk van Lodewijk XIV leefde, maar
in het Holland van Colijn en dat hijzelf in een typische preekcultuur was opgegroeid.
Het aforisme was zijn ideaal, de preek zijn realiteit, ook in zijn eigen schrijven.
In een inleiding tot het boek dat een vervolg op zijn Politicus zonder partij moest
worden, stelde Ter Braak dat er veel minder boeken geschreven zouden worden
wanneer iedere schrijver wettelijk verplicht was ‘zijn vorige boek eerst in enkele
aphorismen samen te vatten’. Elk geschreven verleden zou herleidbaar moeten zijn
tot drie, vier gezichtspunten. Hij gaf toe een intens verlangen te kennen naar het
definitieve boek dat de wereld voorgoed begrijpelijk maakt, maar hij wist dat dit
tegelijk een ijdel zelfbedrog was. Want elke keer als hij een boek af had, moest hij
merken dat zijn ideeën zich niet lieten fixeren:
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Dan begint het weten weer tegen de dijken te klimmen; er ontstaan
barsten, die eerst onschuldig schijnen, plaatselijk ook onschuldig blijven,
maar hier en daar zich verbreeden tot duidelijke scheuren. De gefixeerde
4
begrippen worden overstroomd. Een nieuwe indijking kan beginnen.
Voor ‘het definitieve’ was bij hem geen plaats, concludeerde hij. Hij wilde het
alleen een functie geven bij wijze van verplichting tot accuratesse: ‘steeds
geserreerder, steeds aphoristischer, weg met den woordenvloed!’ Het vorige is altijd
te veel geweest en moet tot minder herleid worden om vruchtbaar te kunnen zijn.
Om als schrijver niet aan woordverslaving ten onder te gaan, wilde hij desnoods
zichzelf met zichzelf bestrijden en met schrijven stoppen: ‘Alsof ik zelf geen recht
van bestaan meer zou hebben zonder al deze romans, novellen, essays!’ Ter Braak
besefte echter dat de overweging met schrijven te stoppen wel een merkwaardig
begin was van een nieuw lang essay in woorden. Hij schoof de inleiding tot dit boek,
dat uiteindelijk Van oude en nieuwe Christenen zou worden, in een lade om met
een nieuwe, dialogische tekst te komen waarin hij sterk het accent legde op zijn
voorliefde voor paradoxen. Want het ‘Gesprek over den zin des levens’ waarmee
zijn Van oude en nieuwe Christenen opent, is in feite een dialoog in paradoxen. Dat
begint al met de eerste zin, waar de ik-persoon aangesproken wordt met de vraag:
‘Stoor ik je?’ Het antwoord kunnen veel Ter Braak-lezers dromen: ‘Integendeel. Ik
was aan het werk’.
Ter Braak hield sterk van Nietzsches neiging zich in paradoxen uit te drukken,
omdat de paradox, de eenheid van onopgeloste tegendelen, meer wijsheid levert
5
dan de perfecte sluitrede. De oude Grieken die behagen schepten in het construeren
van dilemma's, verbeeldden deze lust in het mythische dier Amphisbaena, een
reptiel dat op de plaats van zijn staart ook een kop had en in twee richtingen tegelijk
liep. Het zou ook het totemdier van Nietzsche en Ter Braak kunnen heten, maar
waar de schepping van het tweekoppig monster voor de Grieken nog een spel was,
was het voor de Duitse filosoof en de Nederlandse schrijver in het moderne
tijdsgewricht bloedige ernst geworden. En juist omdat dit spel bloedige ernst was,
schiepen Nietzsche en Ter Braak een tweekoppig monster: want de andere kop
6
van het beest was die van de vrolijkheid. Een paradox, ernst en luim in één. De zin
die Ter Braak ergens uit het dagboek van Kafka citeert, is wel eens als motto
genoemd voor beter be-
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grip van zijn eigen werk: ‘In diesem Widerspruch, immer nur in einem Widerspruch,
7
kann ich leben’. De paradox is een constante term in zijn wisselende
8
woordconstructies - sommigen zeggen zelfs: de enige. In zijn laatste grote essay
Van oude en nieuwe Christenen uit 1937 zou hij schrijven: ‘De verleiding om een
definitie, een begrip, onmiddellijk naar het tegendeel van de oorspronkelijke waarde
9
over te halen, wordt een hartstocht, die mij nochtans geen manie lijkt’.
Maar in wezen was dit niets anders dan een herhaling van de waarheid van Het
carnaval der burgers zeven jaar eerder, waarvan de ‘laatste conclusie moet zijn,
dat zij haar gevolgtrekkingen maakt om ze morgen te herroepen, niet uit
10
beschaamdheid, maar met trots’. Het geloof in de paradox ligt, zoals K.L. Poll
veertig jaar na Ter Braaks dood opmerkte, niet ver af van het credo quia absurdum.
Maar anders dan Poll meende, was de paradox niet het ‘stille nulpunt waar zijn
gedachten koortsachtig omheencirkelden’; integendeel, de paradox was eerder de
motor achter Ter Braaks denken. Het resultaat zal voor veel lezers echter hetzelfde
zijn geweest. Want zelfs Poll, die het werk van Ter Braak nota bene vanaf zijn
11
twaalfde jaar in 1940 gedronken had en die hem als een vader beschouwde, moest
bekennen dat het pathos van dat werk op den duur storend voor hem werd. Het
geloof in de paradox kan een auteur niet alleen onkwetsbaar maken, maar ook
onbereikbaar. Ter Braaks woorden kregen voor Poll het karakter van
goochelmateriaal - ze werden steeds weer tegen zichzelf en elkaar uitgespeeld door
iemand die aan woorden verslaafd was geraakt, en aan het eigen pathos. De
voorthamerende redeneer-etudes maakten hem na een half uur murw. Maar hoe
aardig ook door Poll geformuleerd, dit was een stokoude en in de grond ook
onproductieve interpretatie van Ter Braak. Diens beste vriend Du Perron had zich
al gestoten aan de vorm van Politicus zonder partij, die te veel uit ‘invallen en
12
aphorismen’ zou bestaan. In een recensie van het Carnaval had Jan Campert in
1930 reeds soortgelijke bezwaren naar voren gebracht; bovendien had hij het beeld
13
van de goochelaar nog veel treffender weten te formuleren:
Ter Braak speelt een duivelsch diabolospel; en handig manoeuvreert
hij met beide stokjes, dat van den burger, dat van den dichter; zijn
zilverblinkend, wentelend speelgoed flonkert in de zon, speelsch en
rusteloos als zijn geest en zijn scherp verstand; maar het is een dunne,
ijle draad, waarop hij meent, dat hij den diabolo handig en zeker opvangt.
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Wij zien een spel anders; wij zien een andere functie in de stokjes, die
hij hanteert. Het eene, dat hij strak houdt, is zijn starre en hooghartige
wetenschap. Overwint hij deze stelling in tegenstelling, dan vaart zijn
diabolo zoo ver de lucht niet in, of hij komt terecht op de antithese eener
eigen levenbeschouwing, die zelf in een stadium van ontwikkeling verkeert,
omdat zij synthetische waarde mist. Het andere stokje is dat der
tegenstellende paradoxie; daar draait hij den diabolo mee; daar spant hij
het touw mee.
Wetenschappelijke starheid, gepaard aan speelsch vernuft.
Ter Braak zou zich het beeld van het diabolospel of van de goochelarij van harte
14
hebben laten aanleunen. Hij maakte er zelf ook gebruik van. Maar de interpretaties
van Campert en Poll raken niet aan waar het Ter Braak om te doen was. Zijn
jongleren met de paradox verschijnt in een ander licht, wanneer het wordt geplaatst
15
in de traditie van taalcritici als Kierkegaard, Nietzsche en Wittgenstein. Het doel
van deze paradoxen-denkers was helemaal niet de paradox als zodanig. Het
paradoxale, schreef Ter Braak in een van zijn Propria Cures-stukken op een moment
dat hij zelfs nog helemaal geen kennis van Nietzsche had genomen, heeft alleen
dan waarde, ‘wanneer het zoo vlijmend, zoo onmeedoogend, zoo... paradoxaal is,
dat het de illusie van zijn tegendeel opwekt. Wanneer dit niet bereikt wordt, belanden
16
wij bij de klucht’. Waar het spel met paradoxen inderdaad in een klucht of een
manie ontaardt, zoals naar zijn mening bij de toneelschrijver Pirandello, zei hij dus
neen. Een denker die alles oplost in relativiteit, is niets anders dan een ‘dogmaticus
17
van de taaiste soort’.
Ter Braaks kritiek op de taal gaat uit van de waarneming dat mensen in wezen
langs elkaar heen praten. De dagelijkse omgangstaal en de taal van de filosofie zijn
slechts geschikt voor een metaforische beschrijving van de werkelijkheid. Taalkritiek
kan alleen worden ondernomen in woorden en komt dus voort en vindt steeds plaats
in tegenstrijdigheid. Wie werkelijk iets wil zeggen, is praktisch gedwongen tot een
heilig stilzwijgen. Maar wie zwijgt, legt zich neer bij een onvolkomenheid. De mens
zou zich dan laten verstikken door de ratio. De taak van de denker is niet het
opbouwen van een reeks doctrines, maar juist het voortdurend op zijn hoede zijn
daarvoor. Want het spontane menselijk gevoel, de ‘levensintensiteit’, is niet
toegankelijk voor de rede. Woorden schieten letterlijk tekort. De subjectieve waarheid
kan alleen indirect worden
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aangeduid, langs de weg van ironie, satire, komedie en allegorie. Met deze vormen
van communicatie kan een schrijver bewerkstelligen wat door middel van
speculatieve argumenten niet lukt: iemand in een zodanige positie brengen dat hij
moet kiezen - voor zijn subjectieve waarheid. Een echte denker is dus een polemist,
die ruimte schept voor nieuwe keuzemomenten van mensen om hun leven te
veranderen. Hij neemt een loopje met alles ‘wat zich in het dagelijksch leven met
18
waardigheid siert, zonder daarvoor altijd voldoende motief te hebben’. Hij bedient
zich van paradoxen, omdat alleen paradoxen in staat zijn de hogere soort van
waarheid te bereiken die voorbij de rede ligt en die leven en denken weer tot een
eenheid brengt.
De paradox zoals Ter Braak die gebruikte, had dus niets van doen met de stijlfiguur
waarmee men een gesprek pepert, bijvoorbeeld door zich te laten ontvallen dat
Nietzsche een Fransman was, of dat de griep een zegen voor de mensheid is. Voor
Ter Braak kwam dit neer op een gezelschapsspelletje ‘dat evenals bridge een
afleiding is voor reeds lang verkalkte wezens’. Deze stijlfiguur benoemde hij naar
19
de bekende Engelse schrijver als de ‘paradox à la Chesterton’. Neen, hij bedoelde
iets heel anders. Hij bedoelde de laatste consequentie van het woord als zodanig:
Wie al redeneerend de woorden tot het uiterste drijft, komt op een
gegeven oogenblik tot de ontdekking, dat ieder begrip omslaat in zijn
tegendeel: ‘zijn’ en ‘niet-zijn’, ‘waarheid’ en ‘onwaarheid’, al deze woorden
20
houden op tegenstellingen te zijn.
Op dat moment slaan de woorden stuk op hun betekenissen en gaat de autoriteit
van het begrip in vlammen op. De mens ontdekt dat de wereld zich niet in een
grammaticaal systeem laat vangen, en met de angst en onbevangenheid van een
kind moet hij zich oriënteren in een nieuwe werkelijkheid, voorbij de woorden en
voorbij de rede. De deconstructivisten van het postmodernisme zouden later in
navolging van Nietzsche tot een soortgelijke argumentatie komen.
Bij heel zijn polemische aandrift beschouwde Ter Braak zichzelf allesbehalve als
een negativist en afbreker. Goede polemische kritiek, verklaarde hij, ‘heeft steeds
het onmiskenbaar accent van het opbouwen aan zich’. Hij vergeleek zich met
Nietzsche. Diens hele werk breekt af en doet niets anders dan dat, maar mag men
daarom beweren dat de
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auteur van Die fröhliche Wissenschaft zijn leven verdeed in negativiteit? Ter Braak
geloofde niet dat opbouwen en afbreken elkaar uitsluiten, integendeel; wat hem in
het harnas joeg was uitsluitend het nabauwen: ‘...nabauwen van gemeenplaatsen
van anderen, om beangstigende, misschien doodelijke waarheden op te dirken tot
21
hoffelijke, elegante vleierijen’.
Ter Braaks afkeer van de systematiserende rede was tegelijk een kritiek op de
toenemende specialisering van de kennis in zijn tijd, waarvan de uiterste
consequentie was dat men alles van niets gaat weten. Hij voorzag een in elkaar
grijpen van de grootste geleerdheid met de grootste barbarij. De beschaving ging
een vicieuze cirkel voltooien: ‘zij zou, zwoegend onder den last van eeuwenoude
tradities en zweetend onder honderden vakken, automatisch terugstorten in het
barbarendom en ten gronde zijn gegaan zonder dat zij het zelf had gemerkt’. Maar
wie weet zal de cultuur al ten onder zijn gegaan voordat het zover is: ‘een weinig
van de nieuwste gifgassen is al voldoende om langs geheel anderen weg alle
specialisten van den aardbodem te doen verdwijnen’. De cultuur dreigt te verstikken
in de feiten, in de kwantiteit ten koste van de kwaliteit. De meeste mensen
vereenzelvigen zich met hun specialisme en zijn in de eerste plaats jurist en
referendaris en pas in de tweede plaats mens.
Het gaat ons als koning Midas: alles wat wij aanraken wordt goud, goud
der beschaving, maar wij leven temidden van dit goud minstens even
hongerig en armoedig als vroeger toen het goud er nog niet was, en wij
zijn even rijp als Midas weleer voor de verlossende symboliek van een
22
paar ezelsooren.
Hij bekritiseerde ook de verspilling en het misbruik van woorden in zijn tijd. Door de
voortdurende woordherhalingen en -bombardementen in de media zag hij het publiek
immuun worden voor de werkelijke betekenis van die woorden. Een verschrikkelijk
bericht dat vijf, zes keer herhaald wordt, verliest gaandeweg zijn verschrikkelijkheid,
ook omdat nieuwe sensaties de eerste schok al lang verdrongen hebben. De executie
van een moordenaar, de marteling van een gevangene, het bombarderen van een
ambulance: de lezer slikt deze feiten gemakkelijker naarmate ze vaker op de
voorpagina staan. Hij zal ten slotte pas wakker worden als hij zelf met granaten uit
23
zijn bed wordt geslingerd. Waar moest die

Léon Hanssen, Sterven als een polemist: Menno ter Braak 1930-1940

385
combinatie van steeds groeiende kennis en steeds groeiende verwarring toe dienen?
Tot een steeds volmaakter wordend gebouw? Ter Braak geloofde er niet in: dit
bouwwerk zou een immense toren van Babel blijken te zijn, die op een gegeven
moment door complete desorganisatie in puin zou storten.
De paradox en de boutade moesten bij Ter Braak als middel dienen om de lezer
uit zijn woordenslaap te schudden. Door zijn paradoxale manier van denken, waarvan
net een voorbeeld gegeven is, hoopte hij gedachten aan te boren die nog niemand
durfde te formuleren, omdat zij tegen de traditie en het reeds geformuleerde
indruisen. Zijn ideaal van leven en denken als een spel moest éérst echter nog
afrekening en gevecht betekenen. Het verzet van deze polemist gold de ‘voos
geworden’ rangorde van de burgerlijke maatschappij, waarin de intellectuelen de
functie hadden van ‘parvenus van het lallen’. Multatuli had dit verschijnsel
gedefinieerd als het ‘cretiniseren van de individuen’: het bevorderen van
achterlijkheid. Deze waardevermindering moest teniet worden gedaan; Ter Braaks
kernvraag was net als die van Multatuli hoe het evenwicht tussen mens en cultuur
24
hersteld kan worden. Alleen de paradox was volgens Ter Braak in staat het lallen
van de intellectuelen te doorbreken, alleen de paradox kon de tot een instrument
geworden rede op zijn kop zetten en de communicatie weer menselijk maken. Pas
dan kwam de weg vrij voor een veel wezenlijker communicatie dan die in woorden
en begrippen. Het is helemaal niet toevallig dat Ter Braak voor de beschrijving
daarvan grijpt naar het beeld van de oogopslag. Dat was immers een belangrijk
motief geweest in de door hem bewonderde roman Eva van Carry van Bruggen:
Waarin zit het toch dat je hardheid of goedheid, domheid en verstand
onmiddellijk kunt lezen uit altijd twee oogen en altijd één mond? Waarom
zou je het eene gezicht willen streelen en het andere willen slaan?
Alleen het oogcontact kan iemand naar die verten en grenzen rukken waar de
25
vergezichten zijn, ‘vergezichten van wat je “Ik” noemt’. Ter Braak nam deze notie
dankbaar over:
Het oog is voor ons de oogopslag, die een onmiddellijk contact van
mensch tot mensch tot stand brengt, waarvan men zich in woorden
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niet eens rekenschap kan geven, omdat woorden sedert eeuwen van dat
26
contact trachten af te leiden.
Men zou kunnen zeggen dat Ter Braak als schrijver gedreven werd door een
Pygmalion-complex. Hij kon niet verdragen dat wat hij in liefde had geschapen namelijk woorden - in wezen slechts steen was. Net als de Griekse god dreef dit
besef hem tot diepe melancholie, en de klacht van Pygmalion kon de zijne zijn: ‘Laat
me sterven, eeuwige goden, ik wil niet meer leven. Al wat ik maak is dood en dood
27
is al wat ik aanraak’. Alleen de paradox is in staat het dode materiaal weer adem
in te blazen; alleen de paradox is in staat die logica te vinden die, zoals Ter Braak
28
zegt, tussen de woorden zwerft. Overal waar de meeste mensen een sluitende
formule vinden, vond hij innerlijke tegenspraak. Op het gevaar af zich buiten te
sluiten - want het paradoxale wil voor veel intellectuelen nog steeds zoveel zeggen
als het onzinnige, dus verwerpelijke - probeerde hij met zijn paradoxen alle dure
gedachten over de ‘zin des levens’ om te zetten in een woordenspel en daarmee
29
het leven zelf tot een spel te verklaren. Dit epateren met paradoxen als een spel
waarmee Ter Braak zich ‘als een vriend in klanken en teekens van onuitputtelijke
30
veelvoud aan ons’ wilde meedelen, is veel van zijn lezers inderdaad moeilijk
gevallen. Zelfs de man die in 1937 als vriend in Ter Braaks leven zou verschijnen
en die decennia lang als zijn tovenaarsleerling gold, H.A. Gomperts, zou afstand
nemen van het Ter Braakiaanse relativisme, al had hij daar een halve eeuw voor
31
nodig. Maar het was oude wijn in nieuwe zakken. Al tijdens Ter Braaks leven
regende het kritiek op zijn begripsgoochelarij, op zijn ontluistering van de rede,
waarmee hij in de buurt van het irrationalisme van de nazi's dreigde te komen. Toch
32
was dit relativisme een bestanddeel van zijn denken waaraan hij niet kon ontkomen.
Steeds was zijn inzet een ethische: het scheppen van méér en betere
keuzemogelijkheden in een leven dat hij als een ernstig spel wilde opvatten en niet
als een dwingend systeem. Daarom verzette hij zich ook steeds tegen critici die
Nietzsche meenden te moeten veroordelen om zijn paradoxen en tegenstrijdigheden.
Hij vond deze kritiek een ‘waarheid als een koe’ - en daarin ligt ook de kern van zijn
weerwoord op zijn eigen critici à la Gomperts. Wie Nietzsche probeert te reduceren
tot schema's en ondubbelzinnige waarheden, houdt een denker over zonder
nuancering en zonder stijl: de Nietzsche, kortom, waarmee de nationaal-socialisten
33
goede sier maakten. Maar die was en bleef voor Ter Braak een vervalsing.
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Hoe vervalsend een schematiserende en ongenuanceerde lezing van een aforistische
denkwijze kan zijn, bewees Rudy Kousbroek in het openingsartikel van het tijdschrift
34
Braak uit mei 1950. Het is in feite één lange polemiek tegen de man van wie
duidelijk moest worden gemaakt dat hij niet de naamgever van dit blad was, maar
die hierdoor geheel ongewild toch weer tot toetssteen aller dingen werd
gepromoveerd. Terwijl het Ter Braak-beeld van relativist en begripsgoochelaar al
tamelijk oud was, kwam nu, tien jaar na zijn dood, een tegenbeeld tot volle
ontplooiing, dat tientallen jaren heeft gedomineerd. Namelijk dat van Ter Braak als
een denker die nooit in staat was opmerkingen te maken ‘die buiten het
gepraedetermineerd schema van het verstand vallen’. Het zou hem aan kunstzinnige
emotie hebben ontbroken; in feite kwam het hier op neer: ‘ter Braak is niet artistiek’.
Hij veranderde kunst in iets knaps van ijs. Had hij nu nog een ferme baard gehad
en een gek pak gedragen, ‘geestelijk gesproken’, maar neen: ‘Het wordt gewoon
vervelend om achter bijna alle moderne litteratuur het volle, clean-shaven gezicht
van ter Braak te zien staan’.
De ezelsoren van Ter Braak zijn Rudy Kousbroek kennelijk ontgaan. Diens laatste
argument contra Ter Braak was het gebrek aan ‘hoe moet ik het noemen:
35
goddelijkheid’. Hoe waar en hoe onwaar! Want het laatste en verst reikende stadium
van de paradox is de ontploffing als het ware van de logica. De paradox wordt dan
het medium van de geest om boven de beredeneerbare werkelijkheid uit te stijgen.
36
De ziekelijke en in 1936 jonggestorven protestantse dichter Piet van Renssen
bleek een aantal aforismen te hebben nagelaten, waarover Ter Braak oordeelde
dat zij ‘in hooge mate’ verdienden te worden gelezen. Hij herkende hierin een
zielsverwant van Pascal. Met scherpe onderscheiding en een zuivere toon voerden
deze aforismen tot het wezen van de paradox als een weg naar de mystiek. Want
‘alleen in de paradox’, meende Van Renssen:
...kan een bovenzinnelijke waarheid begrepen worden, omdat de
paradox haar eigen grenzen door de tegengesteldheid harer deelen in
zichzelf vernietigt, zich daardoor tot in het oneindige verwijdt, en krachtens
haar boven-verstandelijk karakter tot het opperst zielsbesef, tot de rede
bóven de rede spreekt.
Alle uiterste wijsheid, ter wereld geschreven, is ons geopenbaard in den
vorm van de paradox, en alleen paradoxaal te begrijpen. De
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paradox is de hoogste, en laatste, uitdrukkingsvorm der mystiek. De
paradox is het esotherisch vrijgebied der van de waan van het intellect
verlosten, het toevluchtsoord der geestelijk onbehuisden, de geheimtaal
37
der levenden, der religieuzen en der wijzen.
Om de essayist Ter Braak te begrijpen, moet men via Nietzsche ook teruggaan
tot Hegel, die er telkens op hamerde dat het denken pas dan een dialectische kracht
krijgt als het de tegenspraak opzoekt. De geest moet het negatieve in het gezicht
durven zien en er zelfs mee samenvallen; uit dit samenleven met het negatieve
38
ontstaat de toverkracht waarmee het denken tot een werkelijk bewegend, associatief
en bemiddelend principe wordt. De paradox was bij Ter Braak de motor van alle
beweging en alle levendigheid; alleen wanneer hij in zichzelf tegenspraak voelde,
kreeg hij vleugels en voelde hij levenslust. Die vleugels voerden ver, want elke
paradox kon het raam zijn, ‘dat een weg vrij laat naar de sterren’.
Wie zich aan het tegenspraakkarakter van Ter Braaks logica stoort, aan dat
voortdurend vooruitschuiven, overspringen, terugnemen en hernemen van uitspraken
en begrippen, die heeft - met alle respect voor zulke eminente Ter Braak-kenners
als K.L. Poll, H.A. Gomperts en Rudy Kousbroek - misschien nog niet ten volle
begrepen wat de bewegende kracht van zijn geheimtaal was. Hij blijft over het hoofd
zien dat er met Ter Braak een heel ander en nieuw soort essayist op het podium
trad. Wat op het eerste gezicht het dansen om een nulpunt lijkt, het goochelen met
fopmiddelen uit een zwarte toverhoed, dat is eerder een uitdaging mee te gaan in
het panta rei van een andere zijnsopvatting. Een uitdaging ook om de ‘waan van
het intellect’ los te laten en bovenzinnelijkheid toe te laten, misschien wel in de
meest banale en oppervlakkige dingen van het leven.
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Deel IV
Fatalisme 1937-1940
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IV De poëtische tegenmelodie
Wie wil doorgronden moet zelf het verlangen opgeven
domweg te worden liefgehad,
domweg gelukkig te zijn.
Observeren is een staat van onbegrip.
Anneke Brassinga, Hapschaar
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Hoofdstuk 19
Een christen zonder christendom
Terwijl Ant ter Braak een zware griepaanval kreeg, begon Ter Braak het jaar 1937
met oogstoornissen - zogenaamde ‘Flimmerscotomen’ -, waarmee hij in 1930 ook
1
al eens geplaagd was. Volgens de oogarts had hij zich overwerkt. Desondanks
voltooide hij in die maand een nieuw boek: Van oude en nieuwe Christenen. Na het
Carnaval was dit het eerste boek waaraan hij jaren had gewerkt, in strijd met zijn
geliefde theorie van intellectual life is child's play. De andere boeken waren min of
meer ‘vanzelf’ gekomen. Hij was in de vakantie van augustus 1934 aan het boek
2
begonnen en had er in totaal dus bijna tweeënhalf jaar mee gestreden. Aanvankelijk
had hij zich een boek in dialoogvorm voorgesteld - dit was hem tijdens het scheren
ingevallen -, maar op de voorpublicatie van een ‘Gesprek over de zin des levens’
in december 1934 had hij zoveel kritiek gekregen, dat hij aarzelde of dit de goede
weg was.
Du Perron vond de gesprekken te abstract en niet direct genoeg, zonder smakelijke
anekdotiek: ‘het is vernuftig, en vol aardige vondsten, en toch “pakt” het niet’. De
dialogen kenden telkens als sprekers een ‘Ik’ en een ‘Gijsbertus’. Zo luidde ook de
laatste voornaam van zijn broer Wim, die model stond voor deze gesprekspartner,
zonder dat hij daarmee overigens te identificeren is, net zo min als Ter Braak
samenvalt met de ikfiguur. Ter Braak bezwoer dat het een ‘twee-eenig debat’ was:
3
‘Gijsbertus en Ik [zijn] beide: ik’. Maar binnen de symbiotische relatie die zich tussen
hem en zijn broer, de zenuwarts, had ontwikkeld, was deze twee-enigheid alleen
maar een logisch verschijnsel. De broer was als het ware verinnerlijkt. Dat hij Wim
ter Braak waardig bevond als fictief gesprekspartner te dienen, blijkt al uit de woorden
waarmee hij hem destijds bij zijn nieuwe vriend E. du Perron had geïntroduceerd:
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Hij is voor mij het prototype van het genie, leest zelden iets, buiten zijn
kattenhersens en neurosen, en ‘weet’ alles; mist alle eerzucht, zal
daardoor nooit veel produceeren, maar is volkomen met afwering van
alle andere levensinteressen! ingesteld op cultuur. Ik ‘stel je hem niet
voor’ als een genie; hoe zou ik mijn broer trouwens zoo kunnen en willen
introduceeren? Maar als iemand, die mij altijd weer aan het geniale
4
herinnert.
Het kenmerkende van deze broer was dat hij een zeer melancholieke ondergrond
bezat, die hem ertoe dreef het komische op te zoeken als een soort bliksemafleider.
Maar het manco van de dialogen was nu juist dat beide personages niet tot leven
kwamen en al helemaal niet over humor beschikten. Hoe koortsachtig Ter Braak er
humor in probeerde te brengen, blijkt uit de varianten van de openingsdialoog, die
eerst ‘Gesprek over het Tweegesprek’ heette:

Gijsbertus. Zocht je mij?
Ik. Neen. Ik zocht niemand.
In de uiteindelijke versie, hier reeds geciteerd, zijn de rollen omgedraaid en neemt
Gijsbertus als volgt het initiatief: ‘Stoor ik je?’, waarop de ikfiguur reageert met de
woorden: ‘Integendeel. Ik was aan het werk’. Geen onaardig begin, maar nu ook
weer niet het begin van een klassiek boek. Ter Braaks bedoeling was dat ze elkaar
zouden corrigeren, afwisselen, tegenspreken en aanvuren, maar het vuur wilde niet
ontbranden. Het beoogde Hegeliaanse spel tussen these en antithese kwam niet
5
op gang. Misschien heeft dat ook te maken met het gesloten, afhankelijke karakter
van de broederband tussen Menno en Wim ter Braak. Toen Menno in de jaren dertig
fysiek en psychisch steeds meer ging lijden onder de werkdruk en andere
stressfactoren, zocht hij steeds vaker zijn broer op als raadgever en gesprekspartner.
Maar de therapeutische behoefte die daaraan ten grondslag lag, werd door Wim
ter Braak afgehouden, ja gebagatelliseerd, alsof hij vreesde een depressieve laag
aan te boren die ook in hemzelf rustte.
De volgende anekdote vertelt hier iets over. Als Ter Braak last van aanhoudende
migraine had, vroeg hij na enige tijd aan zijn vrouw: ‘Zou ik nu een aspirientje kunnen
nemen?’ Omdat zij het ook niet wist - en hij wist dat zij het niet wist - werd Wim ter
Braak gebeld. Maar J.W.G.
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ter Braak was virtuoos in het uitstellen van beslissingen. Na enig heen en weer
gepraat, schreef hij voor: ‘neem maar een half aspirientje’. Dit probleem herhaalde
zich gedurende korte tijd enkele malen, zodat Ant ter Braak zich aanwende bij Ter
Braaks vraag of hij nu een aspirientje zou kunnen nemen, te antwoorden met de
6
magische woorden: ‘Neem maar een halfje Wim’. In 1938 zou de familiale band
nog sterker worden toen Wim ter Braak, jarenlang een rots van het celibaat, zich
7
verloofde met de jongere zuster van Ant Faber, Mineke. Zulke kruishuwelijken
tussen naaste verwanten uit twee families behoorden zowel tot de Huizinga- als de
Ter Braak-traditie. Zij getuigen van de in zichzelf gekeerde, verlegen natuur van
veel van deze stamvertegenwoordigers, die hun huwelijkspartner het liefst zo dicht
mogelijk bij huis zochten. De cirkel van wederzijdse afhankelijkheid sloot zich.
Behalve over geestelijke en lichamelijke kwalen, zocht Menno ter Braak het oordeel
van zijn broer ook steeds meer als het ging om problemen op het vlak van politiek,
moraal en cultuur; pas als hij diens mening wist, wist hij het zelf ook.
Intussen had Ter Braak wel vier dialogen voor zijn geplande boek klaarliggen,
met onder andere een gedachtewisseling ‘Over den nieuwen mensch’, een thema
dat hem in deze periode ongemeen bezighield. Hij schreef en typte de ene versie
na de andere, maar het was niets en het bleef niets. Du Perron had weer gelijk.
Veel geslaagder werd een humoristische Forum-bijdrage over ditzelfde onderwerp,
waarin hij het probleem of er zoiets als een ‘nieuwe mens’ mogelijk kon zijn,
preciseerde in de vraag: ‘of zulk een nieuwe mensch dóór de macht der techniek
8
of juist tégen de macht der techniek in tot stand zou moeten komen’. Ter Braak
antwoordde positief. Dankzij de techniek had hij namelijk zelf door een kruising van
twee oude mensen een nieuwe mens geschapen. Wat was het geval? Op een
9
zondagmiddag hoorde hij voor de AVRO> te Hilversum dr. P.H. Ritter Jr. een betoog
houden over een nieuw letterkundig meesterwerk, De cockpit van de aviateur Van
Veenendaal. Omdat het gesprokene hem niet beviel, schakelde Ter Braak met één
handbeweging over op Huizen, want, zo vermeldt hij erbij: ‘mijn gastheer had
distributie’. Dat betekende zoveel als dat zijn gastheer, zonder twijfel zijn Zutphense
schoonvader J.L. Faber, de programma's ontving via de radio-telefoniedistributie
van de PTT, die anders dan de radio-omroepen een storingvrije ontvangst kon
garanderen. Op Huizen ontving hij de stem van een andere boekbespreker, een
pater die er een boek van de Tiroolse schrijfster Maria Veronica Rubatscher doorheen
jaste. Maar
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ook dat bood hem geen bevrediging - en Ter Braak besloot tot een proef met de
nieuwe mens. Hij liet Ritter een zin uitspreken, schakelde dan over op pater
Maximilianus O.M.C., liet deze twee zinnen spreken, en sprong dan weer terug naar
een fragment Ritter. Het resultaat was verbluffend:
In plaats van twee personen, die redeneerden volgens de wetten van
twee versleten logica's, ontstond een wezen, zoo fonkelend van
originaliteit, dat ik onmiddellijk geboeid was en mijn experiment voortzette.
Men kan er zich slechts bij benadering een voorstelling van maken, tot
welk een geestigheden, paradoxen en logische acrobatiek mijn nieuwe
mensch in staat bleek! Perspectieven op Tyrol uit een cockpit mengden
zich met technisch-moraliseerende denksprongen van een ongelooflijke
universaliteit; ik zag een nieuwen hemel en een nieuwe aarde, gelijk
Johannes van Patmos, en genoot zooals ik nog nimmer van een
radiovoordracht had genoten.
Zo had hij letterlijk in een handomdraai de mechanische mens geschapen, die
protestantisme en katholicisme samenbond in één groot psychisch verband, vol
cockpittigheden en innerlijke controle: dr. Maximilianus Ritter O.M.C. Jr.
Van zulke humor blijft Van oude en nieuwe Christenen nagenoeg verstoken. Ter
Braak begreep het bezwaar van Du Perron en twijfelde of hij met de dialogen moest
voortgaan. Hij probeerde een dreigende impasse te voorkomen door driftig allerlei
aantekeningen te maken ‘voor een roman, die in het hollandsche op “De Demonen”
zou moeten lijken, maar het kan nog wel een jaar duren, eer ik er werkelijk aan
begin’. Waarmee hij tegelijkertijd zoveel wilde zeggen als dat hij een moderne,
Hollandse Dostojevski wilde worden. Vervolgens besloot hij slechts één dialoog
intact te laten, die als ‘voorspel’ zou moeten dienen bij de rest van het boek, dat hij
nu als een ‘gewoon’ essay dacht. ‘En dan, als god wil en wij leven, de
schelmenroman’. Maar in januari 1936 bleek hij toch in de dialoogvorm verder te
zijn gegaan: ‘Hij pakte mij toch weer, zoodat de verhandeling, over de menschelijke
waardigheid, waaraan ik nu schrijf, weer een gesprek is’. Maar nu werd hij lastig
gevallen door geluiden die hij nauwelijks kon beheersen: de mediocre stemmen uit
de wereld van de journalistiek. Hij voelde zich gedwongen voortdurend op een
niveau
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‘van niets dan halve waarheden en inspireerende gemeenplaatsen’ te leven, maar
ook van dit nadeel probeerde hij de voordelige kant te zien. Zij dwongen hem om
eraan te ontsnappen. Maar als hij de loterij won, zou hij op staande voet ontslag
nemen ‘en in de stilte gaan wonen’, al was het maar om de werkeloosheid te
10
verminderen.
In juni 1936 presenteerde hij in Groot Nederland een ‘Gesprek over de rangorde
11
der intellectueelen’ aan het publiek. Wéér kwamen de Du Perrons met nurkse
kritiek. Volgens Bep de Roos maakte de dialoogvorm alles kapot wat zijn betoog
boeiend maakte, zelfs waar het abstract is: ‘het vloeiende, dat meestal in den stijl
en altijd onder de regels zit’. Zou hij niet beter een moderne variant van de ‘Rêveries
du promeneur solitaire’ kunnen schrijven, de neerslag van de overpeinzingen tijdens
zijn lange wandelingen die Rousseau ruim anderhalve eeuw eerder had
12
gepubliceerd? Zo doorgaande zou hij zijn boek verpesten. Eindelijk gaf Ter Braak
zich gewonnen. Alleen zat hij nu voor de weinig benijdenswaardige taak het hele
boek te herschrijven als monoloog, dat wil zeggen te ‘ontgijsbertiseren’. ‘Of het lukt?
13
Dat is een tweede’. Maar het lukte, hij was binnen een half jaar klaar.
Van oude en nieuwe Christenen bestaat uit twee ‘boeken’ - in een sobere band
- waarvan het eerste is getiteld ‘Menschelijke waardigheid’. Het stelt de belangrijkste
thema's van Politicus zonder partij opnieuw aan de orde. Ter Braak zegt weer
vaarwel tegen het ‘Absolute’; hij belijdt zijn voorkeur voor de paradox en voor een
tactische levensinstelling; hij spreekt zijn verachting uit voor de gezeten burger, de
volwassene, en verklaart zijn liefde voor de nomade, voor het kind. Ook nu houdt
hij een pleidooi voor de honnête homme als zijn ‘nieuwe mensch’, en hij bezweert
dat hij de honnête homme in zijn passieve vorm altijd meer in vrouwen heeft ontmoet
dan in mannen, omdat vrouwen de minder gespecialiseerde en universelere wezens
van beide zijn. Hij giet zijn toorn uit over het hiërarchische mensbeeld van de
negentiende eeuw en stelt dat de vroegere verachting van de intellectuelen voor
de massa niet langer op zijn plaats is. Want de massamens is geen ‘stomme figurant’
meer. Hij zou nog liever een outcast, een onmogelijk mens zijn, dan een reactionaire
intellectueel met een superioriteitsgevoel jegens de ‘horden’ en een slaafse houding
jegens het kapitaal. Maar tegelijkertijd beseft Ter Braak dat hij niet zonder de
intellectuelen kan.
Waarom niet? Omdat zij de verantwoordelijkheid moeten dragen voor de strijd
tegen Goebbels en de zijnen, een strijd waartoe hij de po-
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litici niet meer capabel acht. En plotseling is er in zijn betoog een moment waarop
hij alles aflegt waarmee hij tot op dat moment geïdentificeerd werd: het hedonisme
van de cultuur, de pretenties van de wetenschap, de alzijdige oppervlakkigheid van
de journalist. Al die dingen heeft hij niet nodig, ja moet hij kwijt, om ‘denkend de
14
man te zijn van zijn gedachten’. Een waarlijk Ter Braakiaanse formulering! De
‘man van zijn gedachten’ wil zeggen dat hij de oorsprong van zijn gedachten is, dat
hij er garant voor staat en dat hij ze zal verdedigen. Ze vormen zijn bezit - hij is zijn
gedachten. Maar hij voegt daaraan toe dat hij dit denkend is, wat bij Ter Braak altijd
een polemiseren, een zuiveren en afrekenen betekent, en ook een tot op de spits
voeren van de gedachte tot voorbij de ratiogrens, tot voorbij het tiende gezicht.
Ter Braak vertegenwoordigt op één en hetzelfde moment een denkpositie, de
negatie daarvan, en de weg, de opening naar een nieuwe positie. Hij voelt zich als
een zwerver tussen de woorden en de gefixeerde begrippen. Aan welke figuur denkt
hij nu om zich mee te identificeren? Niet langer aan Reinaert de Vos, die zijn fysieke
tekort compenseerde met zijn intellectuele vernuft. Deze schijngestalte had hij
inmiddels van zich afgeworpen, en als in 1936 de twee jonge publicisten Max B.
Teipe en Johan van der Woude een naar zijn smaak ‘zeer medioker pamfietje’ over
hem publiceren onder de titel Dr. Menno ter Braak. Reinaert uit Eibergen, zal hij
15
deze vereenzelviging ook nadrukkelijk van de hand wijzen. Neen, in zijn
Christenen-boek schuift hij Don Quichot als identificatiefiguur naar voren, daarmee
aangevend dat de tragiek en niet langer de humor de grondstemming van zijn
persoonlijkheid is geworden. Maar hij kiest Don Quichot óók om zijn vele gezichten,
zijn innerlijke verbondenheid van rede en waanzin, van leven en dood, en om de
intensiteit waarmee hij met gevelde lans inrijdt op hen die alles beter weten dan hij.
Niemand weet, waarheen Don Quichot rijdt, niemand weet, waar zijn graf
16
zal zijn.
Voortbouwend op de vraag naar de sociale problematiek van Europa die reeds in
zijn Politicus aan de orde kwam, gelooft Ter Braak nu dat er geen groter probleem
is dan het ‘verburgerlijken’ van de arbeider. Het civilisatieproces tendeert naar één
massale middenklasse. Iedereen zal daar ten slotte deel van uitmaken; een
vanzelfsprekende elite kan er niet
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meer zijn. Is dit een positieve ontwikkeling? Het is een onontkoombare ontwikkeling.
Buiten de massa is er slechts een luchtledig. De almaar voortschrijdende techniek
vormt de drijvende motor achter dit proces. Voor de cultuur heeft dit ingrijpende
gevolgen. De traditionele cultuur berustte op de spanning tussen een elite en het
door haar verachte vulgus. Deze tegenstelling is nu komen te vervallen. De nieuwe
middenklasse eist een kunst voor zich op die zich niet boven, maar midden in het
17
publiek bevindt. Bijvoorbeeld de film. De film is zelfs bij uitstek de kunst van de
nieuwe, op techniek gebaseerde, massacultuur. Deze uitspraak getuigt ervan hoezeer
Ter Braak is meegegroeid met de democratie van zijn tijd: tien jaar geleden eiste
hij voor de film nog de positie op van een geprivilegieerd, hoogst esthetisch
kunstgenre. Nu is zij voor hem het medium van de middenklasse geworden, waar
hij niet langer verachting voor uitspreekt. Toch steekt Ter Braak ook een
waarschuwende vinger op: de ontwikkeling van de techniek geeft ons de illusie van
beschaving, terwijl wij de machten die wij in het leven roepen in feite niet kunnen
beheersen. Niemand weet, waar het graf van deze beschaving zal zijn, maar Ter
Braak wist wel dat er een graf zou zijn.
Het tweede deel van Van oude en nieuwe Christenen bestaat uit een lange
historische verhandeling over de christelijke leer. Ter Braaks uitgangspunt vormt
de teloorgang van de absolute waarheid van het christendom. Maar met het besef
van Gods dood en het ontbreken van een hiernamaals, dringt zich een tweede besef
aan ons op: dat wij met een ontzaglijke erfenis van christelijk ideeëngoed zitten
opgescheept. Ter Braak noemt zich in dit verband een christen zonder christendom.
Wat houdt dat christelijke ideeëngoed in? Ter Braak zet twee sporen uit. In de eerste
plaats constateert hij dat het christendom eeuwenlang campagne heeft gevoerd om
zijn volgelingen de idee in te prenten dat, ten overstaan van God en het hiernamaals,
allen gelijk zijn aan allen. Haaks op deze moralistische gelijkheidsidee kwam echter
een andere idee te staan, ontwikkeld door de kerkvader Augustinus. Deze idee is
juist doorspekt van amoralisme, want zij gaat ervan uit dat elke menselijke handeling
goed en geoorloofd is, als zij maar dienstbaar is aan God en de eeuwigheid. Leeft
iemand in zonde of hoogmoed, dan heeft de christelijke overheid het recht hem of
haar uit te roeien. Onderdrukking en ongelijkheid zijn in de praktijk geoorloofd, als
zij maar gesanctioneerd kunnen worden met een hand op de Heilige Schrift. Dat dit
amoralisme, deze praktische ongelijkheid tussen mensen, tot veel haat- en
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wraakgevoelens moest leiden, spreekt voor zich. Dit is het tweede spoor dat Ter
Braak door de christelijke geschiedenis ontdekt, en hij benoemt het met de term
machiavellisme: het christendom heeft weliswaar steeds gelijkheid gepredikt, maar
in de praktijk altijd ongelijkheid en onderdrukking getolereerd en zelfs goedgekeurd.
De christelijke gelijkheidsidee herleeft in het marxisme en het fascisme, waarbij
het veel minder Marx dan Mussolini is die het tweede spoor van machiavellistische
ongelijkheid dóórtrekt en het individu ondergeschikt maakt aan de staat. Daarom
zal Ter Braak, indien voor de keuze gesteld, altijd partij kiezen voor het marxisme
en tegen het fascisme. Maar als de meest perfide variant van het christelijke erfgoed
beschouwt hij toch Hitlers nationaal-socialisme. Hier is de haat van wie zich niet
gelijk behandeld voelt tot een systeem geworden en deze haat concentreert zich
op één groep: de joden. De jodenhaat mist volgens Ter Braak echter elk
18
antropologisch fundament en komt louter neer op projectie. Ook hier ziet Ter Braak
dus een doorwerking van het christelijke ideeëngoed. Het nationaal-socialistische
wereldbeeld vertoont namelijk de typische tegenstelling tussen de Civitas Dei en
de Civitas Diaboli, de Staat Gods en het rijk van de duivel. Voor Hitler en diens
handlangers betekent dat de strijd tussen ariërs enerzijds en joden en negers
anderzijds.
De conclusie van Ter Braaks historische analyse luidt dat het fascisme en het
nationaal-socialisme de twee gevaarlijkste varianten zijn van een modern christendom
zonder God en hiernamaals. Is de kapitalistische democratie dan zoveel beter? Ook
hier ziet hij gevaarlijke tendensen. Hij noemt het algemeen kiesrecht ‘het grootste
19
paskwil der democratische ideologie’ en spreekt zijn hoon uit over de moderne,
ongebreidelde arbeidsmoraal, die arbeiders tot slaven verlaagt en de twintigste
eeuw tot de eeuw van de werkloosheid heeft gemaakt. Ook in de compromiscultuur
die de moderne democratie is, onderkent hij dus onrecht en ontevredenheid. Toch
is dat geen ramp. Want elke cultuur, dus ook de democratische, bestaat bij gratie
van ongelijkheid en van wrevel om die ongelijkheid. Neemt men de ongelijkheid
weg, dan haalt men de angel van de wedijver uit de cultuur en is zij ten dode
opgeschreven.
Ter Braak maakt nu zijn laatste gedachtesprong. Democratie, concludeert hij, is
de maatschappelijke vorm van een groep mensen die er de voorkeur aan geeft ‘niet
opgegeten’ te worden, en die gelijkheid nastreeft bij het besef dat ongelijkheden
onvermijdelijk zijn. Om dit labie-
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le evenwicht te kunnen volhouden, is het noodzakelijk het ressentiment in de cultuur
te onderkennen en in goede banen te leiden. Een goede democraat, meent Ter
Braak, is daarom een opportunist, die handelt naar de eis van het ogenblik, zonder
zich vast te leggen op een heilig beginsel. Hij, de anti-amerikanist uit de jaren twintig,
roept een decennium later zowaar het Amerikaanse systeem tot ideaal uit, waarin
men van politieke overtuigingen wisselt zoals men een versleten colbert verwisselt
voor een nieuw. Dit spel van wisselende meningen en wisselende identiteiten binnen
een democratische orde, die het een mens mogelijk maakt iemand te zijn en niemand
tegelijk, oefende een grote fascinatie op Ter Braak uit en stemde hem hoopvol voor
de toekomst. Als hij een testament heeft willen achterlaten, is het zijn afwijzing van
elk onveerkrachtig en gemakzuchtig pessimisme en het geloof dat de mens altijd
middelen en wegen zal vinden om zich spelend een toekomst te scheppen. Hij
20
benoemde dit vertrouwen met een term ontleend aan Nietzsche: amor fati. Hoezeer
deze bekentenis tot de democratie echter een liefdesverklaring aan het noodlot was,
bewijzen de cryptische uitspraken die Ter Braak aan het slot van zijn boek doet over
de toekomst van Europa. Zou er een vernietigende oorlog uitbreken, zou hij uit zijn
land en werelddeel moeten emigreren, zou er een nieuwe Napoleon opstaan? Weer
21
eindigde hij zijn boek met een open einde, maar deze keer als een schaduw, niet
als een straal van licht.
Nietzsche had ervoor gewaarschuwd dat de amor fati niet door een geest van
zwaarmoedigheid moest worden aangetast. Maar Ter Braak ontkwam er niet aan;
zijn amor fati had eerder het karakter van fatalisme dan van de meest positieve
levenshouding, die neerkomt op het jazeggen tegen elke noodzakelijke toekomst,
hoe verschrikkelijk zij ook moge zijn. Waarom Ter Braak van een heroïsch realisme
moest terugvallen in een in schaduwen gehuld fatalisme, laat zich, behalve door de
verschillende biografische en cultuurhistorische omstandigheden, ook verklaren
door de aard van. Ter Braaks cultuuranalyse. In wezen beantwoordde zij geheel
aan wat later, door de Duitse filosoof Hans Blumenberg, wel de secularisatiethese
22
genoemd is. Daarmee wordt bedoeld dat allerlei moderne ontwikkelingen en
overtuigingen uitsluitend worden geïnterpre- teerd als verwereldlijkte versies van in
wezen christelijke motieven. Ter Braak bleef feitelijk christelijk-deterministisch
denken, zij het dan zonder godsgeloof. In zijn Van oude en nieuwe Christenen
bewees hij nog steeds geen afscheid van domineesland te hebben genomen. Door
zijn
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christelijke fixatie zag hij over het hoofd wat Blumenberg heeft beschreven als een
kwalitatieve breuk in het moderne denken ten opzichte van de christelijke theologie.
Deze breuk vond al in het tijdperk van de Verlichting plaats, toen het gegeven van
Gods dood tot de conclusie leidde dat de Europese mens zich over de wereld moest
ontfermen. Hierdoor ontstond ruimte voor een specifiek moderne houding van
‘zelfhandhaving’. Hoe onverschilliger en wreder de geschiedenis zich aan hem
voordeed, met des te meer zelfvertrouwen de mens haar moest bejegenen. Het
christelijke fatalisme maakte plaats voor een veel realistischer opvattingvan de
werkelijkheid en de toekomst.
Dit inzicht ging in al zijn pregnantie aan Ter Braak voorbij. Het christendom had
hem dus toch nog, of toch weer, een kool gestoofd en hem teruggeduwd in een
noodlotshouding die hemzelf op den duur fataal zou worden. Maar hij was er
gedeeltelijk ook zelf schuld aan. Want voor de cultuuranalyse van zijn Van oude en
nieuwe Christenen had hij nauwelijks nieuwe studie verricht en zich gebaseerd op
zijn theorieën over de invloed van de christelijke ideeënwereld op het aardse bestel
zoals hij die bijna tien jaar geleden in zijn proefschrift over de ‘krankzinnige’
middeleeuwse keizer Otto III uiteengezet had. Daar lag de sleutel voor zijn nieuwe
boek, zoals hij aan Henny Marsman, die een grotere studie over Ter Braak
23
voorbereidde, verklapte. Vandaar ook dat hij ineens weer op Augustinus teruggreep,
wiens strenge leer hem zwartgalliger maakte dan hij op dit moment in zijn leven kon
gebruiken. Het was hem werkelijk ‘een soort openbaring’, schreef hij aan Du Perron,
24
‘dat die dooie Otto III plotseling een zeer levenscheppend element bleek te zijn’,
maar hij zag daarbij over het hoofd dat hij zich had overgeleverd aan het ascetische
en hoogst pessimistische wereldbeeld van deze jong gestorven keizer zoals hij dat
zelf getekend had.
In het algemeen bleef Ter Braaks cultuurconceptie beheerst door het sombere
christelijke perspectief van Aswoensdag. Hij kwam in die zin nooit over Het carnaval
der burgers heen. Zijn carnavalsallegorie sloot, zonder dat hij het zelf besefte, bijna
naadloos aan bij Goethes aantekeningen over de Aswoensdag, volgend op het
carnaval te Rome dat hij in 1788 bijwoonde. Terugkijkend had Goethe het
carnavalsfeest louter als een droom, een sprookje ervaren, maar tegelijkertijd zag
hij de diepere zin ervan in. Hij kwam tot een ernstige levensles, die luidde dat de
levendigste en hoogste genoegens ons altijd slechts een ogenblik raken, dat vrijheid
en gelijkheid alleen maar in de duizeling van de waanzin
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genoten kunnen worden, en dat de grootste lust steeds heel dicht aan het gevaar
grenst, waardoor zij altijd ook een angstige kant heeft. Ons leven, merkte hij in zijn
Aswoensdag-bespiegeling op, is precies als het carnaval van Rome: onoverzienbaar,
25
ongenietbaar, ja bedenkelijk. Aan deze christelijk-romantische levensopvatting,
uitgedrukt in de carnavalsallegorie, is Ter Braak tot aan het einde schatplichtig
gebleven; hij heeft zich nooit van haar dwingende autoriteit kunnen bevrijden. Is het
een toeval dat uitgerekend in 1937 een Russische literatuurwetenschapper, Mikhail
Bakhtin, aan een studie over het carnaval begon, die een veel positiever conclusie
toeliet?
Bakhtin wees in zijn boek over Rabelais en zijn wereld. Volkscultuur ah
26
tegencultuur juist op de bevrijdende functie van de carnavalslach. Hij schetste een
tegenbeeld van Goethe: achter het lachen verbergt zich geen angst, geen huichelarij
of bedrog; de lach werpt geen brandstapels op, creëert geen dogma's en vestigt
geen dictaturen. Integendeel, het carnavaleske lachen hangt samen met de aardse
onsterfelijkheid van een culturele gemeenschap en uiteindelijk met de toekomst van
27
die cultuur zelf, waarvoor het de weg baant.
Ter Braak, die in Nederland in oneindig comfortabeler omstandigheden leefde
dan Bakhtin in de Sovjet-Unie onder Stalin, wist een dergelijke doorbraak naar een
‘nieuw vrij en kritisch historisch bewustzijn’ niet te forceren. Hij kon de carnavalslach
alleen in het teken van tragische waanzin zien en geloofde niet dat de terreur in de
wereld verslaanbaar is, ook niet door humor en spel: de verschrikking, die eens
over ons zal komen, kan hoogstens verstopt worden - achter het masker van het
niets. Hij bleef zo in zijn cultuuranalyse de christelijk-romantische somberaar die hij
juist niet meer wilde zijn.
Het verwijt van Anton van Duinkerken dat de auteur van Van oude en nieuwe
Christenen een boek over godsdienst had geschreven ‘zonder godsdienst’, sloeg
zodoende de plank mis. Ter Braaks denken was weliswaar gebaseerd op een
geseculariseerde godsdienst, maar daarom niet minder vervuld van een christelijk
bewustzijn. Van Duinkerken begreep niet dat Ter Braak hem juist een royale
handreiking had gedaan, en waarschuwde dat dit boek ‘voor onervaren lezers’ zeer
gevaarlijk was en onder de voorschriften der kerkelijke boekenwet viel. Een treffender
bewijs voor de haperende communicatie in een verzuilde cultuur valt moeilijk te
vinden. Ter Braaks repliek luidde dat Van Duinkerken zelf nog nooit door het vuur
van de twijfel was gegaan, waar werkelijk grote
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christenen als de filosoof Pascal, de Spaanse schrijver Miguel de Unamuno, of de
te jong gestorven Nederlander Gerard Bruning doorheen waren gegaan. Van
Duinkerkens bezorgdheid omtrent het wel en wee van de christelijke cultuur zou
alleen betrekking hebben op organisatorische kwesties waaraan fouten kleefden,
maar niet op de interne crisis van het christendom zelf. Wat hij deed was volgens
28
Ter Braak louter gevelreiniging om het verval achter zijn voordeur te maskeren.
Een andere opponent van Ter Braak, Doe Hans, de hoofdredacteur van de Haagse
29
krant De Avondpost en een overtuigd vrijzinnig protestant, meende zelden iemand
te hebben ontmoet, ‘die zoo tusschen de bomen verdwaalt, zonder het bos te zien,
als met Ter Braak dikwijls het geval is’. De geestelijke figuur van zijn collega aan
Het Vaderland scheen hem ‘heelemaal uit fragmenten’ te bestaan. ‘De heer Ter
Braak oefent - als wij het zoo eens mogen zeggen - tooneelcritiek op het
Christendom. Hij nadert het als criticus. Zijn recensie is afkeurend. Daar komt het
Christendom echter wel overheen’. Dat die ‘recensie’ in wezen helemaal niet zo
negatief was, ja dat zij met een christelijke pen geschreven was, en als oogmerk
had de christelijke cultuur over haar crisis heen te helpen, ontging Hans in zijn eerste
ontzetting. De socialistische criticus Jacques de Kadt meende Ter Braak een lesje
‘over de grenzen der redeneerkunst’ te moeten geven, al toonde hij wel bewondering
voor het verbazingwekkende gemak waarmee hij van woordschots op woordschots
wist te springen. Maar heel dit vertoon van Ter Braak was volgens De Kadt slechts
een ijdele demonstratie om te laten zien dat hij te ‘schrander’ was om zijn handen
vuil te maken en in de werkelijkheid in te grijpen.
De kritiek volhardde zodoende in het clichébeeld van Ter Braak als afbreker en
caramboleur met begrippen, die onder alles wat anders verstond. Anthonie Donker
liet zich in zijn Critisch Bulletin zelfs verleiden tot een woordspeling op Ter Braak:
‘Ik zie, ik zie, wat jij niet ziet; ik ben, ik ben wat jij niet bent; ik ben het toch lekker
30
niet; ik ben menno-niet’. Het meest schamper was een recensie door de theoloog
G. van der Leeuw in Ter Braaks eigen krant, Het Vaderland. De Groningse hoogleraar
meende dat er in Van oude en nieuwe Christenen over het christendom niet méér
stond dan dat Ter Braak er niet in geloofde. Crisis, welke crisis? Ach, het was het
christendom nooit beter gegaan dan wanneer het fel werd bestreden. Ter Braak
was ziedend over dit ‘misselijk autoriteitsgedoe’, stelde een Open Brief op die hij in
de krant wilde afdrukken,
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maar zag daar bij nader inzien toch maar van af. Zijn jonge vriend Rudie van Lier,
op dat moment studerend in Parijs, nam vervolgens de verdediging van zijn mentor
31
op zich: kort, maar volgens Ter Braak ‘uitstekend’. Van Johan Huizinga, die hij als
32
achterneef het boek zond, ontving hij een brief met het compliment ‘dat Uw werk
op groote en soliede kennis berust, en een product van zeer ernstigen, diepen en
scherpen denkarbeid is’. Maar hij bekende ook zijn ‘onvermogen, U voortdurend te
volgen’, en de christelijke these ‘kan ik nu toch waarlijk niet au sérieux nemen’. Ter
Braak voelde het compliment opnieuw als het schouderklopje van de promotor aan
de promovendus.
33
In haar doorgaans zeer negatieve oordeelsvorming ging de receptie van Van
oude en nieuwe Christenen voorbij aan de constructieve geest die aan het boek ten
grondslag lag. Deze opzet blijkt duidelijk uit de reclametekst waarmee Ter Braak
zijn werk in de openbaarheid bracht:
Dit boek heeft zijn ontstaan te danken aan het benauwende feit, dat
den mensch van onzen tijd steeds meer zekerheid ontnomen wordt en
dat in de plaats daarvan steeds weer nieuwe leugens zich van hem
meester trachten te maken. Het is een poging tot historische bezinning,
het tracht een inventaris op te maken van het waarachtige waardevolle,
dat den modernen mensch nog overbleef.
De tragiek was echter dat Ter Braak van zijn historische onderzoeking alleen
maar angstiger terugkeerde. De christelijke hoop die zijn gevoelswereld naar eigen
zeggen nog beheerste, voerde hem een gebied van duisternis in. Hij raakte verstrikt
in zijn eigen fatalisme. Het was Jacques de Kadt die tot de kern kwam toen hij puntig
opmerkte dat Ter Braaks intelligentie een ‘angst en beven’ verborg, die hem beletten
tot werkelijke actie over te gaan. Ter Braak beëindigde zijn boek precies op zijn
35ste verjaardag. Hij had toen geen drieënhalf jaar meer te leven. Tot zijn dood
werden er niet meer dan 679 exemplaren van het in een sobere grijsstoffen band
gestoken boek verkocht. Met deze publicatie, vrucht van honderden uren werk,
verdiende hij effectief nauwelijks meer dan de helft van wat hij maandelijks bij Het
34
Vaderland incasseerde. Van oude en nieuwe Christenen was Ter Braaks laatste
grote intellectuele prestatie. De Kadt voorspelde dat dit essay onder intellectuelen
wellicht nog vijf jaar als gespreksonderwerp zou dienen, maar dat het boek het zeker
35
geen twintig jaar zou uithouden. Hij kreeg gelijk.
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Hoofdstuk 20
De overrompelende twintigjarigen
In juli 1937 kwam het tot de grootste crisis in de vriendschap met Du Perron. Nadat
deze met Bep de Roos en hun zoon Alain eind 1936 naar Nederlands-Indië was
vertrokken, was dat even een opluchting geweest. Want hoe inspirerend diens
vrijgevochten persoonlijkheid en werk zeker aanvankelijk voor Ter Braak waren
geweest, gaandeweg waren zij ook een grote bron van irritatie en stress geworden.
Du Perron had nooit nagelaten Ter Braak met een opgeheven vinger te waarschuwen
voor zijn drang tot aanpassing aan een maatschappelijk en cultureel bestel waarvoor
figuren van hun gehalte alleen maar verachting behoorden te hebben. Du Perron
reageerde op de buitenwereld met een hovaardigheid en onmiddellijkheid die Ter
Braak geheel vreemd waren. Deze bezat immers l'esprit de l'escalier. de neiging
tot secundair reageren, al hielp deze hem ook veel mogelijke conflicten met Du
Perron te voorkomen. Maar vooral Ant ter Braak-Faber knapte op den duur af op
het gedrag van haar mans beste vriend.
Eddy du Perron had de gewoonte impulsief op mensen af te stormen en meteen
heel ingewikkelde vragen te stellen die iemand ertoe dwongen haastig in zijn innerlijk
te wroeten. Hij eiste dat je direct uitpakte. Met haar noordelijke aard was Ant Faber
1
daar niet toe in staat: ‘je moet bij mij afwachten wat ik vertel’. Ter Braak verbrak de
spanning dan door zenuwachtig hard te gaan lachen, om de draad over te nemen
met een thema waarover Du Perron, Bep de Roos en hij letterlijk urenlang, zo niet
dagenlang konden discussiëren. Ter Braak genoot weliswaar van de ‘kristallen sfeer’
2
van deze dialogen, maar toen Du Perron besloot tot terugkeer naar de tropen was
hij de laatste om hem tegen te houden. Voor een reguliere levenswandel in het door
economische en politieke malaise geteisterd West-Europa achtte hij deze
sabelrinkelaar, die bij de
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geringste tegenslag echter ook met zelfmoordbriefjes kon zwaaien, niet in staat.
De eerste ervaringen in Nederlands-Indië waren voor Du Perron allesbehalve
opwekkend. De dreiging van Japan, de opkomst van de NSB en het gebrek aan een
cultureel klimaat deden hem na een half jaar jammeren: ‘Ik zou zóó naar Europa
3
terug willen’. Het feit dat de hoofdredacteur van Het Vaderland, C.M. Schilt, weigerde
hem en zijn vrouw perskaarten te verlenen waarmee zij in Indië journalistiek konden
bedrijven, maakte hem razend, maar hij zag niet dat hij in feite boos was om zijn
voortgezette afhankelijkheid van ‘Europa’. Zijn woede concentreerde zich op Ter
Braak en op Jan Greshoff, die in Groot Nederland een criticus van Multatuli's
4
vermeend heroïsche houding in de Lebak-affaire aan het woord had gelaten. Hij
zond uiterst toornige brieven over de oceaan, die Ter Braak noopten de
correspondentie op te schorten. Als dit een staakt-het-vuren moest betekenen, kon
hij het van Du Perron wel vergeten:
Wat mijn vriend Menno betreft, daar heb ik momenteel doodgewoon
schijt aan, met permissie gezegd. Ik vind je net zoo'n ‘verrader’ als Jan,
5
net zoo'n would-be-maatschappelijke, onbegrijpende kloen.
Ter Braak beluisterde hier een ‘pathologische’ toon en dacht aanvankelijk val
6
dood. Kenmerkend voor hem was dat hij toch weer koos voor een verzoenende
tactiek, waarmee hij ongewild voeding gaf aan Du Perrons these dat hij een
Hollandse compromisfiguur was. De brief waarin hij Du Perron eindelijk eens
ongezouten de waarheid vertelde, liet hij onverstuurd, en in plaats daarvan kaatste
7
hij de beschuldigingen van Du Perron terug naar diens persoon. Toen deze zich
hierop minzaam als een vorst betoonde, was het weer het ‘Achterhoeksche
nonconformisme’ van Ter Braak dat daar niet in stonk. Hij waarschuwde Greshoff
met de woorden:
De zelfgenoegzaamheid van den elitemensch, waarop ik hier wordt
getracteerd, de onfeilbaarheid van den eenzamen Grooten Onafhankelijke,
die door zijn vrienden wordt voorgejokt en hen bij de gratie gods toch nog
8
wil terugnemen in zijn stralende regionen: ik spuug ervan, momenteel.
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De overtuigdheid dat verdere polemiek alleen maar nieuwe verbittering en nieuwe
verdachtmakingen zouden opleveren, deed Ter Braak besluiten zijn mond te honden.
Hij geloofde dat zijn vriendschap met Du Perron tot een natuurlijk einde was
gekomen:
Deze verwijdering is op dit moment niet te ontloopen. Ik heb zelf het
gevoel, dat den invloed, dien ik jarenlang van Eddy heb ondergaan, is
uitgewerkt; er is eenige overeenkomst tusschen mijn oneenigheid destijds
met Dick Binnen dijk, en deze quaestie. Een al te intieme vriendschap,
die secundair zeer intieme intellectueele gelijkgezindheid heeft
meegebracht, wordt door het ‘splijten’ van dat secundair-intellectueele
9
op een zeker moment ook aangetast, omdat men van elkaar 100% wil.
Twee maanden en enkele conciliante brieven van Du Perron later was Ter Braak
10
de details van de ruzie alweer voor drievierde vergeten, maar het blijft een feit dat
de vriendschapsverhouding tussen beiden de seven-year-itch in feite niet overleefd
heeft. Toen de Du Perrons eind 1937 naar Europa dreigden terug te keren, omdat
Bep de Roos het klimaat van Indië en de ‘cloaak’ van de samenleving aldaar niet
kon verdragen, rekende Ter Braak hun omstandig voor deze stap toch vooral niet
te zetten. Hij was allang blij dat Du Perron kans maakte op een baantje als daggelder
aan het Landsarchief te Batavia. Al zou hij het maar een half jaar volhouden, dan
11
had hij toch iets om later op te bouwen. Nu kreeg Ter Braak gelijk, maar op een
manier die hij niet kon bevroeden: in het Landsarchief gebruikte of misbruikte Du
Perron zijn tijd om stukken met betrekking tot Multatuli's ambtenaarschap op te
12
diepen, die hij publiceerde in Multatuli. Tweede pleidooi (1938). Toen Du Perron
het baantje na een half jaar inderdaad weer liet schieten, meende Ter Braak dat
alle klachten over het Indische klimaat, over hoofdpijnen en een amoebendysenterie
voornamelijk een psychische oorzaak hadden. Hij verdacht zijn vriend er ook van
dat hij de fatale romantiek van het ‘samen gegast worden’ in Europa cultiveerde,
om zich op die manier aan de verantwoordelijkheid van een professioneel bestaan
13
in Indië te onttrekken.
Ter Braak hield zijn hart vast. Van de twintig gulden die het Bataviaasch
Nieuwsbladper boekbespreking aan Du Perron uitkeerde, kon deze niet leven. Na
enig talmen trad Du Perron in 1938 toe tot de redactie
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van het als radicaal geldende tijdschrift Kritiek en Opbouw, waarin hij zijn kritiek op
de koloniale mentaliteit kon spuien. Maar hoezeer hij zich ook tegen de Indonesische
nationalistische beweging aan schurkte, zonder overigens van een principieel
engagement blijk te geven, hij bleef in Nederlands-Indië gevangen in de tegenstrijdige
14
positie een Hollander te zijn - tegen de Hollanders. Niettemin leek hij in Batavia
zijn draai enigszins te hebben gevonden en Ter Braak merkte telkens weer ‘dat de
lange afwezigheid een gemis aan contactpunten meebrengt’, zoals hij meedeelde
aan Greshoff, die in deze jaren meer en meer zijn intimus in het briefverkeer werd:
Het valt me moeilijk over dingen te schrijven, die wij misschien
wederzijds niet meer compleet zullen aanvoelen. Zooiets is natuurlijk
onvermijdelijk, na twee jaar afwezigheid; maar ik ben blij, dat het hun daar
15
nu zooveel beter schijnt te gaan.
De politieke ellende in Europa, met name de Anschluß van Oostenrijk bij het
16
Duitse Rijk, zorgde ervoor dat zich een ‘ontzettende epistolaire apathie’ van Ter
Braak meester maakte. Toch is het stilzwijgen tussen hem en Du Perron zeker niet
hoofdzakelijk daaruit te verklaren: dat was eerst en vooral een teken van de
verwijdering in hun vriendschap. In oktober 1938 werd Du Perron getroffen door
een hartaanval, waarbij een longontsteking kwam. Het bericht bereikte Ter Braak
op een moment dat zijn vrouw net een week op familiebezoek was, waardoor hij
zich toch al onthand voelde. De afstand tussen hem en zijn vertrouwden kwam hem
nu als spookachtig en ondraaglijk voor. Onmiddellijk klom hij in de pen om zijn vriend
in Het Vaderland te verdedigen tegen een smadelijke aanval op diens Het land van
herkomst door de rechtse journalist H.C. Zentgraaff, hoofdredacteur van de
17
Java-Bode. In plaats van Du Perron zijn eigen zaken te laten opknappen Zentgraaff gold voor hem als de belichaming van de verfoeilijkste koloniale
18
mentaliteit, die hij te vuur en te zwaard bestreed -, bracht deze geste van
ridderlijkheid Ter Braak ongewild in een lastig parket. Want Zentgraaff antwoordde
met een ‘per deurwaardersexploit besteld’ krantenstuk, waarin hij verklapte dat
Menno ter Braak onlangs bij hem had gesolliciteerd als letterkundig medewerker
van de Java-Bode. Omdat ‘zijn soort litteratuur’ echter niet in dit blad behoorde, ging
Ter Braaks sollicitatie de prullenmand in. Men had hem toen gewaarschuwd: ‘Let
op, gij krijgt
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daar last mee. Deze menschen onthouden zeer lang, waar zij met hun pogingen,
hun inkomsten te vermeerderen, hun neus hebben gestooten. Het is veelal
verstandiger hen een kleinigheid te laten verdienen’.
Ter Braak was zo verstandig zich niet gek te laten maken en hij concludeerde in
een weerwoord in Het Vaderland dat Zentgraaffs prullenmand kennelijk de magische
kwaliteit bezat om niet-bestaande dingen te laten verdwijnen en te voorschijn te
toveren. Het denkbeeld dat Zentgraaff hem voor een betrekking bij zijn blad kon
afwijzen, had diens fantasie waarschijnlijk zozeer geprikkeld dat hij de sollicitatie er
19
maar bij verzonnen had. Hierna nam Du Perron de pen weer over van Ter Braak,
maar laatstgenoemde had nu uit eigen ervaring kunnen merken dat men in Indië
anders met elkaar omging dan in Holland.
In mei 1939 kon Ter Braak inderdaad naar een andere betrekking omzien, toen
een conflict met de leiding van Het Vaderland hem geen andere keus liet dan ontslag
te nemen. Du Perron achtte het ‘typeerend voor de afstand èn voor de verzwakking
in de vriendschap’ dat hij niets over de ontslagname had vernomen. ‘Alles wat jou
overkomt’, bezwoer hij hem, ‘overkomt mij ook, - ik vind dat het een beetje je plicht
20
is dat niet te vergeten’. Liet hun verhouding zich nog opnieuw motiveren? Een
kwart jaar later keerden de Du Perrons terug naar Europa, en hoe verheugd Ter
Braak ook was hem en Bep de Roos terug te zien, zij konden hem niet de vele
goede dingen van zijn vriendschap met Jan Greshoff vergoeden, die datzelfde jaar
met zijn gezin naar Zuid-Afrika was geëmigreerd. De sfeer, het verzwegene,
vanzelfsprekende, dat had Du Perron niet meer - ‘en den sfeer is het toch, waarin
21
men het meest de vriendschap als een fluïdum voelt’. Een nieuw affront van Du
Perron deed hem eens te meer beseffen ‘dat het intellectueele bondgenootschap
van vroeger in den ouden vorm althans niet meer bestaat’. Hij vroeg zich af hoe het
22
moest worden als zij elkaar in Den Haag regelmatig zouden spreken. Dit bleek
goed te lopen. Du Perron bleek zo volstrekt dezelfde gebleven, ook in zijn nagelbijten
en onbehoorlijk eten, dat Ter Braak de indruk kreeg alsof hij slechts vijf minuten
was weggeweest. Toch wist Ter Braak nu scherper dan ooit tevoren een
psychologisch röntgenbeeld van hem te geven:
Een volmaakt atoom in de sociale wereld, voor wien het sociale nog
altijd een spelletje is, ook al gaat het hem bloedig ter harte; hij weet
eenvoudig niet, hoe het sociale leven iemand vervormen kan, en hij
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zal, geloof ik, die consequenties voor zichzelf nauwelijks kunnen
aanvaarden. Maar wat een absoluut levende en inspireerende figuur is
hij gebleven!
Ter Braaks latere observatie dat Du Perron na zijn Indische verblijf veel sociabeler,
23
want vriendelijker en milder, was geworden, kan nauwelijks een ‘correctie’ op dit
beeld worden genoemd. Zoals Schopenhauer in zijn Aphorismen zur
24
Lebensweisheit uiteengezet heeft, is hoffelijkheid niets anders dan een vorm van
valsemunterij, waar men vooral niet spaarzaam mee moet zijn. Zij staat iemand toe
zijn eigen atomaire leven te leiden, zonder dat hij anderen voor het hoofd stoot.
Iemand die onnodig en moedwillig vijanden maakt, is als een gek die zijn eigen huis
in brand steekt. Dat Du Perron dit inzicht na tien jaar vriendschap eindelijk een
beetje in de praktijk wist te brengen, was wel het minste wat Ter Braak, gepokt en
gemazeld als hij in gedisciplineerd maatschappelijk gedrag was, van hem mocht
verwachten.
Wie het niet aan hoffelijkheid ontbrak was een 21-jarige student, die in 1937 in
Ter Braaks gezichtskring trad. H.A. Gomperts was een telg uit een gegoede familie
uit de Viottastraat 13 te Amsterdam-Zuid, waar zijn vader een advocatenpraktijk
25
had. Een verwend jongetje? In een interview uit 1979 bekende hij van wel. De
advocatuur was een familieziekte, en ook Hans Gomperts besloot rechten te gaan
studeren. De geslotenheid van het Vossius-gymnasium had hem zozeer
tegengestaan - ‘mensonterend’ vond hij het -, dat hij beslist geen leraar wilde worden.
In het werk van Ter Braak onderging hij een schok der herkenning, waaraan hij
uiting gaf in een lang en enthousiast artikel in Propria Cures: ‘Menno ter Braak en
26
Uzzeltje’ . Het was geschreven naar aanleiding van Van oude en nieuwe Christenen,
maar het bood in feite een compleet panorama van Ter Braaks schrijverschap. Wie
het nu leest krijgt ook een schok, maar dan een van verbijstering over de mate
waarin de student Gomperts zich de stijl en het idioom van Ter Braak eigen had
27
gemaakt. Men zou denken aan een perfecte pastiche, als het niet volkomen ernst
was geweest. Daar komt nog iets anders bij. Het essay heeft drie niveaus van
identificatie. Is het eerste niveau de vereenzelviging van de auteur met Ter Braak,
het tweede is de identificatie van Ter Braak met een meisjesfiguur uit een oud
28
kinder-prentenboek van Cornelis Veth, Uzeltje. Op zichzelf is dat een aardige
toevoeging aan de identificatieketen die Ter Braak zelf ontworpen had: eerst met
Reinaert de Vos in Politicus
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zonder partij, vervolgens met Don Quichot in Van oude en nieuwe Christenen, terwijl
29
hij zich in dat boek ook nog vergeleken had met Odysseus. Maar met een meisje
had Ter Braak zich nog niet vergeleken, al was de mythologisering van het kind
hem allerminst vreemd. Uzeltje, zo vertelt het versje, wil alleen maar naar school
toe gaan als zij gedragen wordt door de klare maneschijn. In een fantastische, maar
onnavolgbare redenering bombardeerde Gomperts haar tot een symbool van
waardigheid, schoonheid, onschoolsheid, superieure onverschilligheid en wat niet
al. Ja, als Gomperts een criterium van de ‘nieuwe mensch’ moest noemen, dan
kwam hij vanzelf op Uzeltje - en dus op Ter Braak. Parodie? Niets daarvan.
Ter Braak was verbluft. Hij maakte een uitzondering op de regel nooit per brief
30
op kritieken te reageren en overgoot de ‘zeer geachte heer Gomperts’ met lof:
...dit is het eerste werkelijk volkomen van èn intelligentie èn gevoel
doorwrongen opstel over mijn werk, dat ik geheel en al kan aanvaarden.
Hij was bijzonder blij dat het iemand uit een jongere generatie was, die begrepen
en gevoeld had wat hij had willen ‘overbrengen’ door taaltekens. Vooral Gomperts'
opmerking dat hij nooit verraad aan zijn jeugd had gepleegd - het Uzeltje-motief dus
-, bleek hem te strelen: ‘Voor dezen éénen zin geef ik weer minstens één jaar van
misverstand, vechten tegen vele bierkaaien en vriendelijke schouderklopjes cadeau’.
Uzeltje was hem uit zijn kindertijd zeer vertrouwd en hij bewonderde de geslaagdheid
van de vergelijking:
Alleen - U houdt het mij ten goede - moet ik even wennen aan de
verandering van sexe, want zelfs de klare maneschijn maakt iemand niet
zoo geslachtsloos, dat hij gemakkelijk van Vaderland-redacteur een
stakend school meisje wordt.
Gomperts begreep de wenk en stelde Ter Braak gerust dat hij de vergelijking met
Uzeltje niet verder zou voeren. Het verhaal van Uzeltje was hem, zo onthulde hij in
31
zijn antwoordbrief, pas kort geleden ter ore gekomen. Hij kende de naam alleen
omdat alle stoomboten hem die plachten toe te roepen, waarbij ze heel lang de z
aanhielden. Onbedoeld
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legde Gomperts daarmee het derde identificatieniveau bloot: nadat hij eerst in de
persoon van Ter Braak was gekropen, en hem vervolgens met Uzeltje had
vergeleken, sloot hij de cirkel en liet hij doorschemeren dat hij eigenlijk zelf Uzeltje
was. Hij, Gomperts, was het machtig mooie meisje dat door klare maneschijn naar
de school van Ter Braak gedragen werd. Hij wierp zich daarbij aan Ter Braaks
32
voeten met een toon die nu als ‘slijmerig’ zou worden gevoeld. In duizend opzichten
noemde hij zich de mindere van Ter Braak. Hij kon zich niet anders dan een leerling
voelen:
Zo heb ik U denk-inhouden, denkwijzes, zinswendingen, tot woorden
toe, te danken. Niet alleen te danken, omdat U door ons leeftijdsverschil
eerder in staat waart, U een en ander te verwerven, maar wel degelijk,
omdat ik er alleen niet opgekomen was. Hoe zou ik ook kunnen
bewonderen met de gedachte, dat ik het zelf ook gekund zou hebben?
Uzeltje of niet, Ter Braak smulde ervan. Hij was vooral blij met de echo op zijn
werk als zodanig, want net als predikant Jakob Huizinga van Texel, zijn
33
overgrootvader, moest hij verzuchten dat hij wel gehoor vond, maar geen weerklank.
Toch besloot Ter Braak zijn nieuwe discipel meteen straf te emanciperen. Hij wilde
van geen epigonisme weten: ‘Oòk als het waar is, dat U heele zinnen en woorden
van mij hebt overgenomen, houd ik dat vol. En het sluit niet uit, dat Uw definitieve
34
afrekening met Uw “leermeester” pas over tien jaar zou kunnen komen, misschien’.
Hoe gelijk en tegelijk ongelijk zou Ter Braak krijgen! Want Gomperts' afrekening
met zijn leermeester zou niet tien jaar, maar ruim zestig jaar op zich laten wachten.
Ter Braak had Gomperts reeds in zijn eerste brief uitgenodigd voor een etentje,
een blijk van groot vertrouwen, want hij duldde slechts vrienden in zijn corona. Nog
35
geen twee weken later belde Gomperts in de namiddag bij Ter Braak aan. De
rechtenstudent staarde hem onmiddellijk recht in de - bruine - ogen, wetende hoeveel
waarde Ter Braak aan de oogopslag hechtte. Maar tot zijn verbazing keek de veertien
jaar oudere schrijver compleet langs hem heen. Wat hij niet verwacht had, Ter Braak
bleek een en al verlegenheid:
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Het was een verlegenheid die niet alleen in dit niet-aankijken tot uiting
kwam, maar in al zijn bewegingen. Misschien is het beter van schroom
of beschroomdheid te spreken, een niet te verbergen kwetsbaarheid,
waarmee hij voortdurend in gevecht was gewikkeld.
Zich sterk fixerend op Ter Braaks ‘lichamelijke kenmerken’, meende Gomperts
dat diens lange postuur zich op de een of andere manier vertaalde in het arrangement
van het meubilair. De stoelen in de woonkamer waren zo ver van elkaar opgesteld
dat het contact daardoor nog meer bemoeilijkt werd dan door het falend oog-in-oog
zijn. Het is onmiskenbaar dat Gomperts een desillusie beleefde. Ter Braak zond
weliswaar levendige en hartelijke signalen uit, maar de vlotte prater die geen moeite
had een opgewekte stemming te verspreiden, bleef achter die façade ‘onbereikbaar
36
verschanst’. Ruim een halve eeuw later had Gomperts nog steeds moeite zijn
teleurstelling hierover weg te slikken. Van zijn waarnemingen betreffende Ter Braak
37
bleken er twee te domineren: diens onhandigheid en aseksualiteit. Maar wat
prikkelde Gomperts in de roemruchte criticus, dat hij het nodig vond zich in diens
seksuele uitstraling te verdiepen - en teleurgesteld raakte in de flegmatiek daarvan?
In het voorafgaande is Ter Braaks onzekerheid in sexualibus reeds enkele malen
ter sprake gekomen. Zijn vrouw wist dat hij op dit terrein ‘niet vast’ was en had zich
38
daar dadelijk mee verzoend. Het echtpaar Ter Braak besliep weliswaar nog steeds
samen het lits-jumeaux dat in Den Haag nieuw aangeschaft was, maar van seksueel
verkeer was in deze jaren allang geen sprake meer, voorzover het in de eerste
huwelijksperiode al een naam had mogen hebben. Seks was voor Ter Braak een
activiteit die hij met de vakantie associeerde - en met gymnastiek, maar zijn
preutsheid bleef altijd zo groot dat zijn vrouw hem niet één keer zelfs maar in zijn
onderbroek gezien heeft, laat staan in zijn adamskostuum. Als Ant kinderen wilde,
moest het er niet één zijn maar een aantal. Ze hield zorgvuldig de
Knaus-Ogino-Methode bij voor periodieke onthouding, maar of dat uit het oogpunt
van anticonceptie of uit verlangen naar zwangerschap gebeurde, bleef ook voor
haarzelf onduidelijk. Uit de vreugde en zorg waarmee Ant ter Braak haar in 1933
geboren nichtje Martje Bartling omringde, sprak echter een onmiskenbaar
moedergevoel. Deze Martje, dochter van Ants zuster Bert en de filosoof Dirk
39
Bartling, werd zoveel als het surrogaatkind van het echtpaar Ter Braak.
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Hiermee verdween al spoedig de gedachte aan het krijgen van eigen kinderen uit
hun leven.
Ter Braaks kuisheid was een erfenis van moederskant. Trui ter Braak-Huizinga
had de seksualiteit beleefd als een noodzakelijk kwaad om kinderen te krijgen.
Nadat er vijf geboren waren binnen de korte tijdspanne van 1902 tot 1908, gold de
seksualiteit voor haar als een gepasseerd station. De idealen van seksuele zuiverheid
(‘Rein Leven’) waren in deze doopsgezinde tak van de familie zo groot, dat zij van
de weeromstuit ook tot merkwaardige excessen en groot zondebesef leidden. Van
buitensporig gedrag was bij Menno ter Braak echter in geen enkel opzicht sprake.
Integendeel, het ontwijkende gedrag, de verlegenheid - waarover Gomperts ‘viel’ -,
was ook zijn karakteristieke uitingsvorm in seksuele aangelegenheden. Bij alle
Forum-machismo dat hij onder inspiratie van de geheel anders geaarde Du Perron
etaleerde, was hij in wezen van een zedigheid waarin weinig dominees hem konden
evenaren. Zelfs de huwelijksfeesten voor Juliana en Bernhard op 7 januari 1937
stuitten hem ontzaglijk tegen de borst, niet uit antimonarchisme, maar omdat hij ze
40
opvatte als primitieve rituelen omtrent de ontmaagding van de Nederlandse prinses.
Als Ter Braak al een kinderwens heeft gehad, dan heeft hij die goed weten te
41
verbergen. Aan de ene kant bedacht hij dat een kind anders zou zijn dan hij, aan
de andere kant vreesde hij dat hij een kind de ‘volle kwetsbaarheid van zijn ouders’
zou meegeven. Het was de kwetsbaarheid van zijn eigen vader, dokter Hendrik ter
Braak, van wie hij de neiging tot depressies had meegekregen waaraan zij beiden
in deze jaren meer en meer zouden gaan lijden. Daarbij kwam dat de dreigende
oorlogssituatie in Europa Ter Braak letterlijk verlamde. Het is in dit verband
opmerkelijk dat twee van zijn beste vrienden kinderloos en kindvreemd bleven:
Binnendijk en Marsman, terwijl ook Du Perron zijn vrouw aanvankelijk tot abortus
wist over te halen. Bep de Roos wenste zich echter na de dood van haar vader een
kind; maar genadeloos was de blik waarmee Du Perron in april 1935 in de wieg van
de pasgeboren Alain keek: ‘Het zoontje is een klein mormeltje, dat op het oogenblik
42
het meest van alles op Goebbels lijkt; hij heeft ook al haar op zijn kop’. Hij beschreef
de geboorte als ‘crimineel pijnlijk’ en van de vier uur die zijn vrouw ‘op de folterbank’
gelegen had, hield hij het er maar één uit. Zulke beelden moeten Ter Braak hebben
doen rillen bij de gedachte aan het verwekken van een kind.
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Het gebrek aan viriliteit dat Gomperts bij Ter Braak constateerde was op zichzelf
dus een juist gegeven. Maar daar bleef het niet bij. Onverwachts kwam Gomperts
in zijn laatste, postume publicatie uit 2000 met de onthulling dat Ter Braaks seksuele
gerichtheid latent homoseksueel was. Het onderdrukken van zijn homoseksualiteit
zou voor Ter Braak desastreuze gevolgen hebben gehad, want mensen die zich de
werkelijkheid van de homoseksualiteit verbieden en haar alleen maar als droom
durven toelaten, zouden - aldus nog steeds Gomperts - ‘zich gemakkelijk aan
43
antisemitisme kunnen overgeven’. Men moet daarbij meteen bedenken dat
Gomperts zelf van joodse afkomst was. Wat moet er, vraagt men zich nu af, tussen
Ter Braak en Gomperts in de jaren 1937 en 1940 gebeurd zijn - of niet gebeurd zijn
-, dat laatstgenoemde na ruim een halve eeuw Ter Braak deze vergaande verwijten
maakte? Had Gomperts een omweg van vijftig jaar gemaakt om tot een bekentenis
te komen, waarvoor hij honderden, ja duizenden bladzijden nodig had, zonder tot
de kern te komen van het verhaal? De bekentenis dat Ter Braak hem destijds
afgewezen had?
De veronderstelling van Ter Braaks latente homoseksualiteit wordt in Gomperts'
essay alleen hardgemaakt door een theorie over Ter Braaks homofiele beeldvorming
in zijn proefschrift over keizer Otto III. Het beeld van de Duitse keizer als een
geïnverteerde persoonlijkheid was echter geen bedenksel van de jonge Nederlandse
historicus in 1928, maar vormde een product van de Duitse nationalistische
romantiek, die Otto 111 als een waanzinnige, verwijfde fantast geafficheerd had.
Dit beeld nu werd door Ter Braak juist krachtig bestreden en als hij zich al met Otto
geïdentificeerd heeft, dan veeleer met de godzoeker die geen handeling op aarde
kon verrichten zonder deze in Augustinische ideeën te vertalen. Het Eros-concept
dat Ter Braak op Otto III toepaste, was neoplatonisch van karakter en heeft nauwelijks
44
iets van doen met de subjectieve, homoseksuele uitleg die Gomperts eraan geeft.
Tegen deze achtergrond ligt het voor de hand te veronderstellen dat Ter Braak
voor Gomperts was, wat Otto III volgens Gomperts voor Ter Braak was: een
homoseksuele droomfiguur. Spoedig zou hij zich in de jaren dertig ontpoppen tot
de schildknaap van de man die hij bij hun kennismaking als zijn meester had
aangesproken. Later, na Ter Braaks dood, gold hij decennialang als de kroonprins,
tot het moment waarop de betovering eensklaps in verdoeming omsloeg. Hoe keek
Ter Braak tegen Gomperts aan? Zijn eerste indruk was werelden verwijderd van
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homo-erotiek of van antisemitische vooroordelen, maar verraadt een
waarnemingsvermogen waarin allerlei indrukken betrokken worden op een ideële
gedachte: de belofte van toekomst. Hier spreekt de Socrates in Ter Braak:
Hij was verleden week bij mij; een bijzonder intelligente jongen, met
iets van bescheidenheid en verzekerdheid in eenen. Een ‘leerling’, maar
één, die in geen enkel opzicht meer dankje hoeft te zeggen. Het is ietwat
moeilijk den juisten toon te treffen tegenover zoo iemand. Hij was trouwens
de eerste ‘leerling’, dien ik ooit ontmoette, die zich alles, waarmee ik zelf
te doen had, werkelijk eigen had gemaakt. Maar misschien is hij te
intelligent en daardoor te sceptisch, om de noodige domheid te vinden,
die iemand doet publiceeren. Misschien ook niet. In ieder geval is hij een
45
eersterangs-intelligentie.
Gomperts freewheelde in zijn rechtenstudie tot aan het kandidaats en had de
mogelijkheid daarnaast allerlei ‘aardige dingen te doen’, vooral in het litteratureluren.
Hij maakte een moderne bewerking van Shakespeares Romeo en Julia, waarvan
Ter Braak de opvoering in april 1938 door Amsterdamse studenten tot zijn spijt niet
kon bijwonen als gevolg van ernstige overspannenheid na de Oostenrijk-crisis. Om
toch publiciteit te geven aan het stuk, beloofde hij Gomperts in zijn krant de
46
bespreking over te nemen uit de NRC. Toen bleek dat deze kritiek bijzonder negatief
was, kon hij echter niet meer terug. De recensent had in het bijzonder geklaagd
over de ‘brutaliteit’ van Gomperts' bewerking. Tot zijn grote spijt en ergernis zag Ter
Braak zijn eigen pupil zodoende op zijn eigen krantenpagina fel geattaqueerd.
Zonder nog maar aan diens vertaling geroken te hebben, verzon Ter Braak
47
onmiddellijk een plan de campagne ter verdediging van Gomperts. In een net
verschenen Shakespeare-studie van de anglist A.G. van Kranendonk vond hij de
aanleiding om de staf te breken over de absurde geniecultus die er rond de Engelse
48
toneelschrijver ontstaan was. Deze cultus leidde tot, wat Ter Braak noemde,
‘traditieverstijving’: het reduceren van een raadselachtig toneelwerk tot een
eenduidige betekenis, waarover wij ons geen lastige vragen meer hoeven te stellen.
Als voorbeeld van zulke traditieverstijving herinnerde hij aan de brede kritiek op de
Romeo en Julia-opvoering door Amsterdamse studenten. Nadrukkelijk prees hij het
‘grote gelijk’ van Gomperts, wiens adaptie het ‘overwaard’ was gepubliceerd te
49
worden.
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Dit Shakespeare-muisje kreeg voor Ter Braak een lange staart. De hoofdredacteur
van de NRC, mr. P.C. Swart, bleek uitermate verbolgen over de door Ter Braak
gevolgde tactiek. Hij voelde die als ongewenste oppositie niet alleen tegen de
50
toneelrecensent van zijn krant, maar tegen de ideologie van de NRC in het
algemeen. In een brief aan zijn collega van Het Vaderland, Schilt, sprak hij in krasse
bewoordingen zijn misnoegen uit over deze aanval op een ‘gelieerd blad’. Zijn laatste
zin luidde: ‘Er is geen rel, of de heer ter Braak schijnt er bij te pas te komen’. Dit nu
pikte Ter Braak, die van Schilt inzage in dit schrijven had gekregen, niet en hij zocht
Swart in diens bureau op. De NRC-chef begon echter meteen hoog van de toren te
blazen over het feit, dat Ter Braak aan de ‘verkrachting’ van Shakespeare, door een
student nog wel, zoveel aandacht had besteed. Hij noemde de criticus van Het
Vaderland een ‘ontwortelde’, hetgeen Ter Braak geestdriftig beaamde - ‘omdat ik
tòch geen boom ben’. Daarop volgde een college over Shakespeare, dat werd
begeleid door het gekuch van 's mans draadharige terriër op de achtergrond. Hij
sprak over de toneelschrijver alsof hij met hem geborreld had. Na enig aandringen
nam hij echter tegenover Ter Braak het gewraakte woord rel terug en daar was het
deze om te doen geweest.
De band tussen Ter Braak en Gomperts werd verstevigd door een gezamenlijk
bezoek aan een openluchtuitvoering van Stefan Zweigs Jeremia door de Vrijzinnig
Christelijke Jeugdcentrale te Ermelo. Zij hadden, tegen de Pinkster-kou beschermd
door dekens, meer plezier aan de opdagende sterrenhemel en het schijnen met
hun zaklantaarns dan aan het lekenspel zelf. Dezelfde nacht reden zij per auto terug
naar Amsterdam, waar Ter Braak door Gomperts' ouders hartelijk als logeergast
51
werd ontvangen. De Jeremiade was een onverdeeld succes. Die zomer kwam het
tot een nieuwe ontmoeting, nu aan de Middellandse Zee, waar Ter Braak en zijn
vrouw vakantie vierden bij de Greshoffs in hun villa La Verne te Juan-les-Pins. Met
52
zijn vriend Flap Dekking, arts-inopleiding, kwam de in de buurt verblijvende
Gomperts Ter Braak en zijn vrouw afhalen voor een autotocht langs het
schilderachtige circuit van de ‘clues’ van de Haute Provence. Uiteindelijk bereikten
zij het kunstenaarsdorpje Courségoules, waar Dekking een kamer huurde. Tijdens
een van hun stops onderweg, sprong de onverschrokken Dekking op een
vestingmuur om beter van het uitzicht te kunnen genieten. Gomperts vloog hem
achterna, maar tot hun verrassing bleef Ter Braak staan waar hij stond: hij durfde
niet omhoog te komen. Dat hij daarmee een
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figuur sloeg tegenover de twee jongelingen kwam misschien niet onmiddellijk in
hem op, maar het was wel zo. Zo direct geconfronteerd te worden met de lichamelijke
onbeholpenheid van de vereerde Ter Braak, gaf Gomperts een schok die een leven
53
lang bleef natrillen.
Ter Braak was met zulk soort momenten van fysiek ‘achterblijven’ al vanaf zijn
kinderjaren vertrouwd. Toch werd hij zich er in de nabijheid van een jongere generatie
54
meer en meer van bewust een ‘oude heer’ te zijn. De belangstelling, inderdaad
verering, die vooral links-kritische ‘jongeren’ sedert 1935 voor hem en Du Perron
55
aan de dag begonnen te leggen, streelde hem zeer, zeker in vergelijking met de
impopulariteit die hij onder de cultuurdragers van zijn eigen en een oudere generatie
genoot. In het dagelijkse leven had hij zich in toenemende mate geïsoleerd gevoeld.
Jan Greshoff in het verre Brussel, de Haagse Meisjesschool-directeur Marcus van
56
Crevel, die hij in de Sociëteit voor Cultureele Samenwerking had leren kennen,
heel sporadisch Vestdijk, verder een paar ‘kennissen’: dat was zijn hele sociale
leven. ‘Verder’, schreef hij aan Du Perron, ‘zijn er langzamerhand werkelijk
“jongeren”, die ons aankleven, en die (ik verbaas mij er altijd weer over) onze boeken
57
citeeren. Is dat de befaamde “invloed”?’ Deze jeugdige belangstelling verwelkomde
hij als ‘echo’ waarop hij lang tevergeefs gewacht had. Maar tegelijkertijd wist hij
geen concrete ‘aanraking’ met deze mensen te maken; zij bleven voor hem op een
afstand die hij niet kon overbruggen. In een brief aan Jo Planten-Koch slaagde hij
erin de dubbelheid van zijn levensgevoel in de late jaren dertig beter dan waar ook
58
onder woorden te brengen. Hij klaagde over de ‘voortdurende druk van
onoverkomelijkheden’, van altijd ‘op minuten en seconden bedacht moeten zijn’ en
‘altijd en overal een houding moeten aannemen’. Deze druk had een verwoestend
effect op zijn ‘denk- en voelwegen’. Hij voelde zich oud ‘in dingen, waarin ik zoo
graag jong zou willen zijn’, en hij voelde zich ‘jong in dingen, waarvoor jeugd van
geen enkel belang is’. Het jonge-hondenheroïsme had hem definitief verlaten.
De ‘late’ Ter Braak was niet meer geneigd de jeugd te idealiseren. Hij stoorde
zich bijvoorbeeld ernstig aan het idyllische, maar veel te generaliserende jeugdbeeld
van een Marsman en stelde hem de vraag welke jeugd hij precies bedoelde. De
59
jeugd bestaat immers helemaal niet, ‘er zijn alleen maar groote menigten jeugdigen’.
Wie eeuwig onvolwassen wil blijven, is in de ban van een dwaze dichterlijke droom
en loopt het risico zijn leven te vergooien in een ‘ongeneeslijke liefde voor een of
an-
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dere pure Tesselschade, goed genoeg om door het ijs te zakken en drie en dertig
60
jaar oud te sterven’. Een cultuur die de onvolwassenheid tot norm proclameert,
bedrijft ‘zwendel’ met de jeugd en legt de fundamenten voor een nieuwe dictatuur.
In het interbellum was er inderdaad sprake van een cultus van de jeugd, die na
de oorlog zelfs nog sterker werd. Zo kon de idee postvatten dat de hedendaagse
mens met zijn dertigste de beste tijd van zijn leven achter zich had, ja zo goed als
61
dood was. Ter Braak wilde van deze ‘chantage met de jeugd’, zoals Ortega y
Gasset het noemde, niets weten. Men moest de zaken eigenlijk andersom zien,
bedacht hij: een mens zal nooit meer zo oud zijn als op zijn twintigste jaar. Op die
leeftijd immers pleegt hij eenvoud, rust en harmonie - in één woord: het gewone te verachten als iets burgerlijks. Maar wat een dwaasheid! Want pas de ouderdom
brengt de kinderlijke wijsheid dat het onverstandig is tegen de stroom in te roeien
62
en dat men zich beter in mildheid en humor kan trainen dan in haat. Hij voelde
zich zo oud, Ter Braak, dat hij net als Jacob Burckhardt na zijn veertigste geen grote
63
werken meer wenste te schrijven. De overmoed waarmee hij nog zijn Politicus
zonder partij geschreven had, bezat hij niet meer. Was dat verlies? Ja en neen. Hij
accepteerde dat hij een ‘broze machine’ was. Iedere leeftijd heeft zijn eigen
volmaaktheid: de volmaaktheid van zijn jaren veertig zou moeten zijn dat hij zich
aan het kleinere ‘vakwerk’ zou houden en verder nog wat zon trachtte te vangen
zolang de zon nog scheen. Misschien was dat pas de ware jeugd.
De consequenties hiervan lagen voor de hand. Een jongere generatie moest de
fakkel van Ter Braak overnemen. In Gomperts zag hij, als de rechtenstudent op
64
deze weg bleef doorgaan, ‘de ster van zijn generatie’. Van Gomperts verwachtte
hij daarom dezelfde instelling waarmee hijzelf als polemist in het leven stond: iemand
die bereid is zich voor zijn overtuiging desnoods door de honden te laten
verscheuren. Deze instelling gaat terug tot oude Griekse filosofen als Lucianus en
65
is later, in een lange traditie, voortgezet door schrijvers als Voltaire en Heine. Zij
komt voort uit de weigering het bestaande onrecht goed te praten op grond van
metafysische speculatie of een hemelse belofte. De spot en het negativisme van
zulke critici richten zich op de schijnvertoning van een cultuur waarin veel waarden
gemummificeerd voortbestaan en plichtmatig in ere worden gehouden, maar in
wezen al gestorven zijn. Ter Braak meende dat hij het beste van zichzelf in deze
strijd gegeven had - nu was het de beurt aan jongeren.
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De reden voor deze estafettewissel was dat Ter Braak door de politieke
ontwikkelingen in Europa telkens dermate van slag raakte, dat hij de veerkracht
verloor om zijn oude zuiverende taak in de cultuur op het oude peil voort te zetten.
66
Hij verviel zienderogen in ‘creatieve onmacht’. De jongeren waren bereid de hun
toebedeelde taak op zich te nemen en toonden dat door, als in een initiatierite, eerst
hun meesters te huldigen. Ter ere van de vijftigste verjaardag van Jan Greshoff
verscheen in december 1938 een brochure De jongste generatie over J. Greshoff
1888-1938, waaraan Gomperts het essay ‘Ook Hermes bekeerd’ bijdroeg. Ter Braak
las het als een document van ‘intellectueele integriteit’ en ‘een van de beste stukken,
67
die over Greshoff geschreven zijn’. Maar later geneerde Gomperts zich om de
toon van zijn artikel en liet hij het weg in de tweede druk van zijn verzamelbundel
Jagen om te leven. Door Greshoff op vleiende wijze met Hermes te vergelijken,
ondermijnde hij zijn zelfbeeld als een jager-om-te-leven. Vandaar dat hij het stuk
68
liever wenste te vergeten.
Door al zijn adepten zoveel mogelijk met elkaar in contact te brengen, zorgde Ter
Braak ervoor dat er een, weliswaar losse, kring om hem heen ontstond: Fred Batten,
Ed. Hoornik, Arthur van Rantwijk, Adriaan Morriën, Rudie van Lier, Hans Gomperts,
Max Nord, Adriaan van der Veen, Pierre Dubois en anderen. Zij waren acht tot
vijftien jaar jonger dan Ter Braak. Uit deze literaire contacten ontstonden nog vóór
de oorlog het tijdschrift Werk en erna Criterium, en Libertinage. Een aantal van de
jonge schrijvers had in Forum gedebuteerd, anderen vonden plaatsruimte in De
Vrije Bladen, waarvan Ter Braak in 1939 redacteur zou worden onder de ambitieuze
Haagse uitgever R.I. Leopold - een neef van de dichter J.H. Leopold - die plannen
69
had met de nieuwste literatuur die met een ‘hoofdletter’ geschreven werd. Ook
kregen de jongeren van Jan Greshoff de mogelijkheid in diens Groot Nederland te
70
publiceren. Het was trouwens ook de onvermoeibaar enthousiasmerende Greshoff
die de aanzet gaf tot de oprichting van Werk bij uitgeverij Manteau, een Belgische
71
zustermaatschappij van Leopold. Een aardig voorbeeld van Ter Braaks uitstraling
op jongeren bieden de ervaringen van de toenmalige economiestudent en latere
Parool-directeur Wim van Norden. In december 1937 werd een ongevraagd
ingezonden verhaal van hem, ‘Vagebondage’, tot zijn verbazing door Jan Greshoff
72
direct geaccepteerd voor Groot Nederland. Afkomstig uit de radicaalsocialistische
jongerenbeweging, was Van Norden zich aan het oriënte-
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ren op een onafhankelijker wereldbeeld. Een nieuw verhaal dat uit zijn pen kwam,
stuurde hij naar Ter Braak. Waarom uitgerekend Ter Braak? ‘Hij was voor mij en
73
mijn vriendenkring’, verklaarde Van Norden vijftig jaar na dato:
...de belichaming van de fatsoenlijke, onaanstellerige intellectueel, die
literaire en politieke teksten feilloos kon taxeren op oprechtheid, op
noodzakelijkheid en op humaniteit. Wij lazen zijn critieken en bundelingen
ervan als richtinggevende aanwijzingen.
Zijn respect voor Ter Braak ging zover dat hij zich ‘uit eenkennigheid’ liet verleiden
met een groep vrienden uit de Jongeren Vredes Actie in de Scheveningse duinen
aan een geïmproviseerde opvoering van De pantserkrant mee te doen. En dan nog
wel in de rol van directeur, ‘een omineus vooruitlopen op mijn latere loopbaan als
dagbladuitgever’. Ter Braak reageerde in een brief van 21 juni 1939 op het verhaal
74
van de hem onbekende Rotterdamse student. Hij meende het eerlijk als hij zei dat
hij het verhaal geboeid gelezen had. Daarmee was veel gezegd, want zijn vak had
hem zozeer afgestompt tegen de bekoringen van het middelmatige, ‘dat ik daarvoor
geen kopje thee meer laat staan (zooals ik hedenmorgen wel deed voor uw verhaal)’.
Zijn bezwaar was alleen de afhankelijkheid van Kafka. Nu bedoelde hij die term hier
niet als ‘slaafsche navolging’, maar eerder als ‘een natuurlijke verwantschap’: ‘Er
zitten trouwens ook elementen in, die zeer persoonlijk aandoen. Wat U gemeen
hebt met Kafka, is het als vanzelfsprekend aanvaarden van het wonderbaarlijke,
75
als een gegeven iets; hetzelfde vindt men bij Jeroen Bosch’. Ter Braak verstond
de kunst om een principieel bezwaar te formuleren als een reusachtig compliment!
Hij adviseerde de jonge literator het manuscript te zenden aan het tijdschrift Werk.
De redacteur daarvan, Adriaan van der Veen, was inmiddels zijn collega aan Het
Vaderland geworden.
Van Norden moest in zijn antwoord toegeven dat hij Kafka's werk gespeld had in
de uitgave van de Gesammelte Werke, die in 1935 nog in vier delen had kunnen
76
verschijnen bij Schocken Verlag te Berlijn. Deze mededeling maakte Ter Braak
alleen nog maar nieuwsgieriger naar de economiestudent. Want zelfs in de Duitse
hoofdstad gold Kafka vlak voor de oorlog nog als een ‘Geheimtipp’; de Duitse criticus
Marcel Reich-Ranicki moest in zijn autobiografie bekennen dat destijds nie-
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mand in zijn omgeving zelfs maar van Kafka gehoord had. Voor Ter Braak lag dat
anders. Al in 1925, een jaar na de dood van de Praagse schrijver, had Victor van
Vriesland hem op diens werk geattendeerd. Het zou tot 1936 duren eer Ter Braak
78
deze ‘eersterangs auteur’ goed zou lezen, maar toen was hij ook meteen verkocht.
Hij begreep Kafka in zijn dubbele identiteit van joodse Duitser en Praagse Tsjech
en zag in hem de belichaming van alle voorbeeldige internationale eigenschappen
van het jodendom. Van het streven van Kafka's vriend en erfgenaam, Max Brod,
om hem in te lijven bij de joodse theologie en het zionisme, wilde Ter Braak dan
79
ook niets weten. Hij herkende het existentiële probleem dat Kafka in Vor dem
Gesetz had aangesneden: voor een deur staan waardoor ik, en alleen ik, naar
80
binnen kan gaan, terwijl die deur ‘levenslang voor mij gesloten blijft’. De grootsheid
van Kafka was voor Ter Braak dat hij deze situatie niet alleen als een einde, maar
vooral ook als een begin had proberen te begrijpen. Pas wie zijn tragiek volledig
aanvaardt en haar met humor bejegent, zal morgen wakker kunnen worden in een
geheel andere wereld. Hoe ver Ter Braaks belangstelling voor Kafka ging, blijkt uit
het feit dat hij in de loop van 1939 enkele ontmoetingen arrangeerde met Kafka's
81
laatste vriendin, Dora Diamant, die als joodse emigrante op dat moment bij
82
verwanten in Den Haag verbleef. Deze knappe, maar broze vrouw, die Kafka dag
en nacht op zijn smartelijk sterfbed had bijgestaan, had vanuit haar oost-joodse,
chassidische traditie een door en door religieuze visie op Kafka ontwikkeld. Zij
verheerlijkte in hem de godsdienststichter, die Ter Braak juist niet in de schrijver
van Das Schloß wilde zien. Van de inhoud van hun gesprekken is helaas niets
bewaard gebleven, maar het lijdt geen twijfel dat Ter Braak door zijn vriendschap
met de Poolse jood Samuel Lewin en zijn belangstelling voor diens werk zeer wel
in staat is geweest de nodige empathie voor de denkbeelden van Dora Diamant op
83
te brengen. De foto's van Kafka en haarzelf die zij hem als blijk van erkentelijkheid
84
schonk, bewaarde hij als relikwieën in zijn portefeuille ‘op de borst’. Zij schreef ook
het adres in Londen in zijn agenda, waar hij haar in de toekomst zou kunnen
85
bereiken.
Enigszins kafkaësk was de tocht die Wim van Norden in het najaar van 1939
maakte om Menno ter Braak in het verwaarloosde gebouw van Het Vaderland te
vinden. De criticus had hem uitgenodigd voor een kennismaking. Nat van de regen,
zocht de jongeman de trap naar de eerste verdieping waar de redactie huisde. Het
donkere pand werd
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schaars verlicht door zuinige lampjes en overal was het stampende geluid van de
drukkerij op de begane grond te horen. Ter Braak wachtte hem op in een benauwd,
donkergroen geverfd kamertje, zonder ramen, dat onder het personeel wel als de
86
‘liftkoker’ werd aangeduid. Omdat Hein 's-Gravesande in dit hok driftig in de weer
was, stelde Ter Braak voor het gesprek op een rustiger plekje in de gang te voeren.
Hij haalde Adriaan van der Veen erbij als derde in het gesprek.
87
Van der Veen was het typische voorbeeld van een arme jongen die zich in de
jaren dertig omhoog had geworsteld. Hij had zich weten te verzekeren van de
protectie van Jan Greshoff, die met zijn gevoel voor decorum was gevallen voor het
kakkineuze accent dat deze Schiedammer zich had eigen gemaakt. Na enige tijd
als Greshoffs secretaris te hebben gewerkt, had hij eind 1938 dankzij diens
bemiddeling via Ter Braak een aanstelling aan Het Vaderland weten te krijgen. Ook
Ter Braak was van de 22-jarige publicist gecharmeerd en deed van alles om hem
vooruit te helpen. Hij nam hem enige tijd in huis en waakte behoedzaam over zijn
literaire carrière. Van der Veen had bijvoorbeeld voor De Vrije Bladen een novelle
ingestuurd over een kantoorjongen voor wie twee collega's een meer dan
vriendschappelijke belangstelling aan de dag leggen. Hoe ‘uitmuntend’ Ter Braak
het verhaal ook vond, hij was tegelijkertijd bang dat dit ‘scabreuze’ onderwerp voor
‘onwelwillende idioten’ - hij dacht met name aan de directeur van Het Vaderland,
E.A.L. de Lang - aanleiding kon zijn om Van der Veen te diskwalificeren. Van der
Veen ging niet in op Ter Braaks suggestie een pseudoniem te kiezen en deze liet
het verhaal als een afzonderlijk cahier van de Bladen verschijnen. Voor alle zekerheid
beklemtoonde Ter Braak in een kritiek dat Van der Veen beslist niet had toegegeven
88
aan enig ‘muf of pikant naturalisme’. Homo-erotiek was voor Menno ter Braak en
zijn generatie duidelijk nog een beladen onderwerp. Onder zijn jonge discipelen
daarentegen bleek dit thema een hoogst prikkelende mogelijkheid te zijn, die zo
dicht aan de werkelijkheid raakte dat gemakkelijk het gerucht kon ontstaan dat Ter
Braaks bemoeienissen met de emigrant Konrad Merz van méér dan platonische
89
aard waren.
Van der Veen werd door Ter Braak op die herfstmiddag in 1939 op de gang bij
Van Norden geroepen in zijn hoedanigheid als redacteur van het gloednieuwe
90
jongerentijdschrift Werk. Het ontging Van Norden niet hoe de verhoudingen tussen
de beide heren lagen:
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Ter Braak bleek een enigszins fattig geklede, maar uiterst minzame en
vriendelijke man - ik zie hem terug met een monocle, toch wel het toppunt
van bijna pruisische decadentie, en met een vlinderdasje, ook al zo'n
artisten-insigne. Van der Veen, van wie ik eerder met afgunst enkele
teksten gelezen had, bleek een jonge, vrome adept van de grote man.
Met hem was ik direct op vertrouwelijke voet. Er werd gepraat over politiek
- de oorlog was inmiddels uitgebroken - en over boeken, zoals schrijvers
onder elkaar dat plegen te doen, tenminste zo stelde ik het voor aan mijn
verwachtingsvolle achterban bij mijn triomfantelijke terugkomst. Ter Braak
vroeg mij vooral mijn werk te sturen aan Van der Veen. Ik beloofde
91
natuurlijk alles te doen wat de heren van mij vraagden.
Door het uitbreken van de oorlog zouden de dingen een andere wending nemen.
Van Norden werd geen literator, maar een van de leidende figuren van Het Parool,
de krant die uit het verzet voortkwam en die als motto het ‘vrij en onverveerd’ uit
het Wilhelmus had gekozen. De richtinggevende Ter Braakiaanse geest van
fatsoenlijkheid, oprechtheid en humaniteit, zoals Van Norden die had gedefinieerd,
speelde daarbij een niet te verwaarlozen rol. In het naoorlogse Parool kregen mensen
als H.A. Gomperts, Max Nord, Simon Carmiggelt, Annie M.G. Schmidt, S. Vestdijk,
die allen door de school van Ter Braak waren gegaan, een belangrijke stem. Adriaan
van der Veen werd in 1945 de literaire redacteur van de Nieuwe Rotterdamsche
Courant, waar hij drieëndertig jaar lang de Forum-traditie van Greshoff, Ter Braak
92
en Du Perron, die zijn ‘kijk op de wereld bepaalden’, kon voortzetten. Weer een
andere beschermeling van Greshoff en Ter Braak, Pierre H. Dubois, mocht na de
oorlog gedurende enige decennia de zetel van Ter Braak bij Het Vaderland bezetten.
Dubois, zoon van een horlogereparateur aan de Amsterdamse Bilderdijkkade,
had zich op aansporen van Greshoff in januari 1939 met Ter Braak in verbinding
gesteld. Hij was toen eenentwintig jaar oud, eigenlijk nog nat achter de oren, en lag
overhoop met zijn katholicisme. Ter Braak kon hem tot zijn spijt ondanks herhaalde
pogingen niet aan een baantje bij Het Vaderland noch elders helpen, maar hij stuurde
hem spontaan een cheque van zes gulden, waarmee Dubois tenminste weer een
maand zijn schrijfmachine kon afbetalen. Een andere keer deed hij er zelfs twintig
gulden bij. Het was voor Ter Braak ondraaglijk, ‘dat ie-
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mand om zoo'n bedrag verlegen zit, terwijl het voor mijzelf momenteel niets uitmaakt.
U zult dit wel willen aanvaarden als iets, dat vergeten wordt en vanzelf spreekt’. Wel
besteedde hij enige woorden aan Dubois' worsteling met zijn geloof. Hij vroeg zich
af wat er van het katholicisme overblijft als men, zoals Dubois, de kerk aan zijn laars
lapt. De werkelijk ‘mystieke kern’ van het geloof wenste hij niet als ‘katholiek’ te
benoemen, maar beschouwde hij als toegankelijk voor mensen van alle gezindten:
‘misschien ben ik dan ook wel katholiek’. Ter Braaks schrijven maakte een grote
indruk op de jonge, zoekende publicist: ‘de onrustige vervreemding’, schreef Dubois
decennia later in zijn autobiografie, ‘maakte langzamerhand plaats voor een meer
93
rustgevende herkenning’.
Ook de gezichtsbepalende recensent van Het Vrije Volk in de naoorlogse periode,
Alfred Kossmann, had een wezenlijke invloed van Ter Braak ondergaan. In 1939
werkte hij als zeventienjarig broekje bij uitgeverij Nijgh & van Ditmar in Rotterdam.
De volontair hoefde weinig te doen. Hij moest de recensie-exemplaren uit de
schappen halen en in het archief napluizen of er over de betreffende auteur ooit
positieve kritieken waren verschenen. Kossmann kreeg de indruk dat hij in een
gekkenhuis verbleef. Zijn chef was een constant rood aangelopen man met een
puntbuik, bij wie spuugbelletjes aan zijn mondhoeken verschenen als hij veel te
uitvoerig zijn simpele opdrachten gaf. Het hoofd van de administratie was een klein,
dik en vettig geval, waarvan iedereen wist dat zijn vrouw hem in de huwelijksnacht
had afgewezen. De heer Doeke Zijlstra, directeur van dit uitgeversgesticht, zag hij
dagelijks voorbij zwieren als een op het droge schaatsende Fries. En Ter Braak, de
beruchtste auteur van het hele fonds? Kossmanns eerste associatie met Ter Braak
betrof een kledingstuk: een gleufhoed van vilt. De altijd onberispelijk overkomende
Ter Braak stond voor de precies twintig jaar jongere volontair te zeer op een voetstuk
om hem aan te spreken. Zelfs in een fantasie uit de nadagen van zijn eigen
journalistieke carrière kon Kossmann zich maar nauwelijks voorstellen dat hij met
een inmiddels tachtig jaar oude Ter Braak een gesprek zou durven aanknopen, laat
staan dat hij hem ‘Menno’ zou noemen. Maar hij zou nooit vergeten dat hij aan deze
lange man met zijn ronde intellectuelen-gezicht in 1939 een schokkende ontdekking
te danken had. In de spelonken van het gebouw aan de Wijnhaven moest Kossmann
een brief van Ter Braak aan Zijlstra opbergen, en hij kon het niet laten en had
trouwens ook ruimschoots de
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tijd om deze brief van a tot z te lezen. Ter Braak schreef in zijn brief dat hij aan een
roman bezig was die hij binnen enkele maanden kon voltooien tenzij Hitler al eerder
zou binnenmarcheren. Hij bleek er dus niet aan te twijfelen dat Hitler zou
binnenvallen! Kossmann voelde de strekking van de schijnbaar achteloos getikte
volzin als onontkoombaar. Niemand in zijn omgeving, zelfs zijn hooggeachte vader,
de directeur van de Rotterdamse bibliotheek, geloofde aan de mogelijkheid van een
oorlog. Nu het hier zwart op wit op papier stond, viel er voor Alfred Kossmann als
het ware een doek over de jaren dertig - en ook over het leven van Ter Braak, die
immers ‘met volledige inzet’ jarenlang had gestreden tegen wat nu onafwendbaar
94
bleek: het nationaal-socialisme. De invloed die Ter Braak op Kossmann en zijn
broer Ernst, de belangrijkste Nederlandse historicus van de tweede helft van de
95
twintigste eeuw, uitoefende was naar hun eigen zeggen in één woord - ‘beslissend’.
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Hoofdstuk 21
Het geheim van de leeuw en het schaap
Adriaan Morriën zat wat betreft leeftijd precies tussen de Kossmanntweeling en Ter
Braak in. Deze IJmuidenaar was in 1931 van de HBS gekomen en werd door de
crisis en een ernstige ziekte - tuberculose, die hem aan de rand van de dood bracht
- gedwongen tot een jarenlang passief bestaan, waarin hij weinig anders deed dan
systematisch lezen. In de stadsbibliotheek van Haarlem ontdekte hij het tijdschrift
Forum en dit greep hem zozeer, dat hij in de zomer van 1935 een vijftal
1
zelfgeschreven gedichten ter publicatie aan de redactiesecretaris Ter Braak zond.
Diens gedetailleerde opmerkingen bij zijn poëzie stemden Morriën tot grote
bewondering. Welke andere criticus zou de tijd en de moeite nemen zo uitvoerig
2
stil te staan bij het werk van ‘een volstrekt onbekende’? Het gedicht dat de redactie
uit Morriëns boeket plukte, verscheen in het allerlaatste nummer van Forum. Dat
het tijdschrift ophield te bestaan was voor de Noord-Hollander een klap, want hij
wilde eigenlijk nergens anders publiceren. Later zou hij zich herinneren dat het
tijdschrift Forum helemaal de kleur en geur van de jaren dertig bezat:
Het waren jaren waarvan de naargeestigheid is onderschat, omdat zij
door het uitbreken van de oorlog een tijdlang aan het gezicht zijn
onttrokken. Soms denk ik wel eens dat wij, wat ons land betreft, toen in
een soort woestijn hebben geleefd, zonder een man als Mozes die
tenminste water uit de rots kon slaan (Colijn sloeg er alleen maar olie uit).
Het is de grote verdienste van Ter Braak en Du Perron geweest dat zij,
voor een aantal van mijn leeftijdgenoten en ouderen, die woestijn literair
3
en cultureel nog juist leefbaar hebben gemaakt.
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Maar ook Morriën vond een plek in de jeugdige kliek rond Ter Braak en Greshoff.
Hij werd door laatstgenoemde voor een Slauerhoff-herden-kingsnummer van Groot
Nederland uitgenodigd nadat hij uit zuivere adoratie de crematie van Slauerhoff op
Driehuis-Westerveld had bijgewoond. Méér dan een necrologie van de gestorven
dichter, leverde Morriën een Forumiaanse geloofsbelijdenis waaraan hij zijn gehele
4
schrijversloopbaan trouw is gebleven. ‘Bij Slauerhoff’, bezwoer hij, ‘vond ik voor
het eerst een poëzie die een wellust, een vergif, een “zonde” was, voor het eerst
een consequente zonder omwegen tot verskunst geworden levenshouding’.
Wat Slauerhoff voor Morriën in poeticis was, was Ter Braak voor hem als criticus.
Net als Hans Gomperts presenteerde Morriën zich als een jonge wapenbroeder van
de meester, door het strijdvaardig in het openbaar voor deze op te nemen. Dit opstel
droeg de titel ‘Mephistopheles ter Braak’ en verscheen in het zomernummer van
Den Gulden Winckel van 1938. Het was geschreven naar aanleiding van een
bibliofiele uitgave, Mephistophelisch, waarin Ter Braak een aantal aforistische
5
fragmenten en passages uit zijn kritieken verzameld had. Dit boekje dankte zijn
titel aan een uitspraak van de commissie tot toekenning van de Wijnaendts
Franckenprijs in 1937, die deze onderscheiding niet aan Ter Braaks Het tweede
gezicht had willen toekennen vanwege de ‘mephistophelische houding’ van de
6
auteur. Ter Braak zou te eenzijdig op het blootleggen van schijn en leugens gericht
zijn. Het ontbrak hem aan gevoel voor het positieve en hij miste daardoor ‘de kans
tot werkelijk opbouwende cultureele werkzaamheid’.
Morriëns artikel was veel meer dan een welwillende bespreking: het was zoveel
als de eedaflegging aan een persoon en diens wereldhouding. De jongeman
demonstreerde dat Ter Braak het tegendeel van een eenzijdige ‘rationalist’ was:
‘Zijn verzet tegen de methoden ten gunste van de intuïtie, zijn speelschheid, zijn
humor zijn met deze eenzijdige zienswijze [...] volkomen in strijd’. Morriën zinspeelde
juist op het belang van het gevoel en de onderhuidse erotiek in Ter Braaks denken.
Ook bestreed hij het beeld van Ter Braak als een negativist. Als deze polemist
vooralsnog van een opbouwende culturele rol moest afzien, lag dat niet aan hem
maar aan die cultuur. Wie zich met de leuzen van links en rechts niet kan
identificeren, wordt vanzelf tegenover de wereld geplaatst. Dat Ter Braak zich echter
allerminst aan zijn verplichtingen als intellectueel onttrok, zou alleen al uit zijn inzet
7
voor het Comité van Waakzaamheid blijken.
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Morriëns artikel werd onder de Ter Braak-youngsters met bij wijze van spreken een
staande ovatie ontvangen. Al snel verspreidde zich onder hen het gerucht dat
‘Menno’ deze bespreking het beste vond wat er sinds lang over hem en zijn werk
8
geschreven was. Op 25 februari 1939 vond in de Bijenkorf te Den Haag in het kader
van de boekenweek de opening plaats van een tentoonstelling van de werken van
9
Jan Greshoff. Na afloop trok een klein gezelschap rond Ter Braak naar café Riche.
Ter Braak kwam op een gegeven moment naast Adriaan Morriën staan en gaf hem
een pluimpje voor zijn stukje in Den Gulden Winckel. Hij zou zelfs gezegd hebben,
in de herinnering althans van Morriën, dat het alle andere besprekingen van
Mephistophelisch overtroffen had. Dit getuigenis is in de literatuur over Ter Braak
10
en Morriën kritiekloos overgenomen, maar zij is nauwelijks aannemelijk als men
de veel dieper reikende en van méér inlevingsgevoel voor Ter Braaks denkwijze
11
getuigende bespreking van Simon Vestdijk naast die van Morriën legt. Op den
duur is Morriën echter zelf gaan geloven dat hij het beste stuk ooit over
Mephistophelisch had geschreven. Hij wilde Ter Braaks uitspraak niet zien als het
overvriendelijke compliment zoals ze eigenlijk bedoeld was, maar als een teken van
het isolement waarin Ter Braak terecht zou zijn gekomen. Al verschenen er van het
12
aforismenboekje inderdaad enkele zeer onwelwillende besprekingen, de these
van Ter Braaks afzondering die Morriën verbindt aan het al te persoonlijk, ja
narcistisch, opgevatte compliment, is onhoudbaar. Alleen al Morriëns zeer dienstbare
attitude jegens Ter Braak is hiermee in tegenspraak. Bovendien ging Ter Braak het
contact met een jongere generatie zonder vooringenomenheid aan.
In het café was ook de dichter L.Th. Lehmann aanwezig, aan het werk zelfs - hij
had twee regels van een gedicht op het papier staan en het idee voor een derde.
Hij liet intussen tekeningen van naakte vrouwen circuleren die hij had vervaardigd.
Ter Braak wierp er een blik op en merkte op dat deze vrouwen wel erg ondoorvoed
waren. Van de schepper ervan was hij echter des te meer onder de indruk:
Het wonderkind Lehmann is iets zeer curieus, kan iets worden als
Slauerhoff en ook als Erich Wichman, kan ook volkomen niets worden
door een teveel aan jeugdig genie. De kop van dien jongen is de moeite
waard: intelligent, tevens lichtelijk crimineel, jong en tegelijk al oud. Een
13
soort Rimbaud??
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De dichter verscheen hem ‘als een van die betrekkelijk zeldzame menschelijke
wezens, die op hun twintigste jaar met een zekere astrale volmaaktheid als een
meteoor komen binnenvallen, alsof volmaking geen tijd en moeite kostte’. Het
verbijsterde hem hoe deze ‘overrompelende twintigjarige’ zo origineel en veelvoudig
14
kon zijn. Het staat de lezer natuurlijk vrij zulke loftuitingen met een roze gekleurde
bril te lezen, maar als Gomperts zegt dat de homoseksualiteit voor Ter Braak ‘dichter
bij de werkelijkheid’ is gekomen dan hij naar buiten ooit liet merken, dan was het
toch zeker niet met de dichter Lehmann. Ter Braak lanceerde hem weliswaar als
auteur en liet hem debuteren met een afzonderlijk cahier van De Vrije Bladen. Maar
15
hun persoonlijke contact bleef beperkt tot die ene korte ontmoeting in café Riche.
Hield Lehmann aan Ter Braak niet meer dan een ‘vage herinnering’ over, Adriaan
Morriën bewaarde hem voor altijd scherp op het netvlies. Zijn geschreven portret
van Ter Braak behoort tot het mooiste wat er over deze minzame Mefistofeles
vastgelegd is. Morriën merkte hoe Ter Braak tijdens hun conversatie weliswaar
naast hem bleef staan, maar als het ware in een nomadische houding: bereid elk
ogenblik op te stappen. De gereserveerdheid die daaruit sprak, had niets te maken
met de gesprekspartner, maar alles met Ter Braak zelf. Zij hoorde gewoon bij hem.
Ook Morriën deed de bekende observatie in verband met Ter Braaks oogcontact,
maar anders dan Hans Gomperts verbond hij daar een positieve karaktereigenschap
aan:
Zelfs wanneer Ter Braak tegen mij sprak, zag hij mij niet recht in het
gezicht, maar keek half langs mij heen. Misschien deed hij het ook wel
om de ander op zijn gemak te stellen, uit een soort respect voor de
intimiteit van de ander, waarin tegelijk besloten lag dat hij zijn eigen
intimiteit niet gemakkelijk prijsgaf. In elk geval stelde ik juist daardoor zijn
vertrouwelijkheid, die evident was, des te meer op prijs.
Dat Ter Braak zijn ogen intussen goed de kost gaf, blijkt uit de spookachtige
beschrijvingen die hijzelf van de aanwezigen in Riche gaf. De een typeerde hij als
de kruising van een spook en een witte muis, de ander als een zuigende witte muis.
Er zat kennelijk echt iets van Kafka of een Kubin in zijn hoofd! Na deze vreemde
avond ontmoetten Morriën en Ter Braak elkaar een keer bij de laatste thuis. Morriën
liep met allerlei
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plannen rond: zo had hij aan Ter Braak de publicatie van een nieuwe dichtbundel
16
als cahier van De Vrije Bladen voorgesteld. Ter Braak las het manuscript en liet
de IJmuidenaar weten dat hij bereid was een keer op station Haarlem uit te stappen
om over een en ander van gedachten te wisselen. Maar intussen had Morriën een
ander scenario bedacht. Hij wenste geen haast te maken met het dichterschap,
maar wilde gaan studeren en verzocht enkele coryfeeën, onder wie Ter Braak, een
aanbeveling voor een studiebeurs te ondertekenen. Begin maart 1940 zou hij op
een zondagochtend bij Ter Braak daarover komen praten. Toen hij bij Ter Braak
aanbelde ‘in de Kiplaan’ - lees: de Kraaienlaan - voelde Morriën zich allesbehalve
uitgeslapen. Hij had tot diep in de nacht de praatjes van zijn vriend Fred Batten
moeten aanhoren, bij wie hij logeerde, en de ochtend kwam vroeg. Terwijl Ter Braak
hem meenam naar de studeerkamer op de eerste verdieping, brandden zijn ogen
en suisden zijn oren.
De criticus, fris gewassen en geschoren en met dezelfde zorgvuldigheid geldeed
als altijd, posteerde zich tegenover Morriën aan zijn schrijftafel. Welk onderwerp hij
ook aansneed, niet de studieplannen van de jonge dichter, die daar zelf niet over
durfde te beginnen. De pedagogische tactiek van Ter Braak voerde langs omwegen.
Met buitengemene lof sprak hij over Onweer, Vasalis' novelle die als onderdeel van
het boekenweekgeschenk van 1940 was uitgegeven en die hij drie keer gelezen
17
had: eersterangs! Hij vertelde dat hij haar geregeld opstookte om toch wat meer
in zichzelf te geloven, maar zij maakte het zichzelf niet gemakkelijk. In deze Leidse
medicijnenstudente had Ter Braak onmiskenbaar een verwante persoonlijkheid
ontdekt, niet kunstenaar noch intellectueel, maar bovenal een twijfelende poëtische
geest, die in haar onconventionaliteit ook weer niet afkerig was van een burgerlijk
18
huwelijk, zoals veel van haar leeftijdgenoten wel nog waren. Morriën wist niet wat
hij moest zeggen: over wie ging het hier? Bovendien was hij geweldig verbaasd dat
Ter Braak de novelle liefst twee keer herlezen had, althans dat hij daar nog tijd voor
vond bij alles wat hij al las! Dit tempo lag Morriën wel erg hoog.
Voordat hij het wist hield Ter Braak hem foto's van Vestdijk voor de neus, waarop
deze met zijn gemillimeterde haar eruitzag als een veroordeelde. Het waren opnames
uit een serie die de 23-jarige fotograaf Emiel van Moerkerken op zaterdag 25
november 1939 in Den Haag had gemaakt: 's ochtends bij Ter Braak en 's middags
aan de Laan van Meer-
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dervoort 835, het logeeradres van Du Perron. Om een foto waarop hij met Vestdijk,
Du Perron en diens zoon Alain op het balkon aan de achterzijde van dit pension
staat, moest Ter Braak hartelijk lachen: ‘De poses zijn ook heerlijk in de lens
gekomen; alleen de drie Forumboys lijken meer op drie boeven, te weten v.l.n.r.
een bokser, een tuchthuisboef en een pastoor, uitgejouwd door een miserabel
20
proletariërskind’. Was het vreemd dat Ter Braak zichzelf met de bokser vergeleek
21
en Du Perron met een pastoor, een ‘oudachtige’ zelfs? Hij vond zichzelf kennelijk
nog steeds voldoende krachtige en polemische uitstraling bezitten! De surrealist
22
Van Moerkerken zou deze opname, die al dan niet gecoupeerd vaak herdrukt werd
en zodoende bijdroeg aan zijn bekendheid, later overigens als een ‘prullerig kiekje’
23
24
afdoen. Dat hij zich tot op het hinderlijke af aan Ter Braak had opgedrongen om
deze celebrity op de gevoelige plaat vast te leggen, was hij toen allang vergeten.
Terwijl Ter Braak deze dingen toonde en honderduit sprak over literaire
aangelegenheden, ontging het Morriën niet dat hij voortdurend een beetje op zijn
stoel bewoog. Zenuwen? Verveling? De ironische ondertoon waarmee Ter Braak
alle onderwerpen aanstipte, deed hem in de ogen van zijn gast ouder en gevestigder
lijken dan hij was. Morriën daarentegen voelde zich met het kwartier jeugdiger en
dilettantistischer worden. Na misschien anderhalf uur werd hij verlost door de bel,
toen Fred Batten hem kwam afhalen. In het bijzijn van een derde kreeg Morriën nog
een keer de gelegenheid Ter Braaks uiterlijk goed in zich op te nemen:
Zonder echt slank te zijn bewoog hij zich als iemand die slank is, met
een verende voetstap. Zijn gezicht was vol en vlezig, met duidelijk te
onderscheiden ‘partijen’. Maar net als zijn gestalte werkte zijn gezicht niet
zwaar of zwaarwichtig. Alles wat naar zwaarwichtigheid zweemde werd
door de lippen tegengegaan, door de mogelijkheid dat die lippen zouden
glimlachen, misschien nu nog niet, maar dan toch zeker straks, het
volgende ogenblik. En ook de ogen hielden de zwaarwichtigheid in toom
door hun melancholie, hun gereserveerdheid en door de grote kans dat
de man die ermee keek geamuseerd zou zijn. [...] Zelfs de lorgnet, die
bijna iedereen slecht stond en van bijna iedereen een soort leraar of droge
geleerde maakte, deed geen afbreuk aan de levendigheid van Ter Braaks
mimiek, die niet uitbundig maar gedempt was en met lichte nuances
25
werkte.
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Het was niet veel jongeren gegeven Ter Braak van zo nabij te kunnen observeren.
Reinold Kuipers, de man die na de oorlog aan het hoofd kwam van De Arbeiderspers
en in 1960 directeur van uitgeverij Querido werd, werkte eind jaren dertig korte tijd
aan het Noordeinde in Den Haag. Hij zag op één dag Boutens en Ter Braak - niet
in eikaars gezelschap wel te verstaan - op straat voorbijlopen. Hij aarzelde of hij
hen zou aanspreken. Ter Braak betekende veel voor hem. Als HBS'er had hij diens
werk in de Openbare Bibliotheek te Groningen gelezen; het Démasqué der
schoonheid vond hij ‘schitterend’: ‘het opende mij de ogen’. Ook de dichter Hendrik
de Vries zat vaak in de leeszaal en met hem placht hij fluisterend de inhoud van het
jongste nummer van Forum door te nemen. In 1934 pronkte de naam van de toen
twintigjarige Kuipers zelf in de inhoudsopgave van dit gereputeerde tijdschrift. Een
aantal ongevraagd ingezonden gedichten was, nadat een eerdere poging mislukt
26
was, door de redactie voor publicatie aangenomen. Voor Kuipers kwam deze
acceptatie als een verrassing en hij zou haar voortaan altijd aanvoeren als argument
tegen de kliek-theorie dat je als jong provinciaaltje geen kans maakte om er in de
literaire wereld tussen te komen. Toen hij Ter Braak in 1938 op straat zag passeren
27
durfde hij hem echter niet aan te spreken: bij ‘een godheid’ laat je dat achterwege.
Was Kuipers vooral door Ter Braaks esthetica en diens morele betekenis
gegrepen, een andere twintiger, de HBS-abituriënt Wim Schouten, die het tot directeur
van uitgeverij De Bezige Bij zou schoppen, zag het belang van de auteur van Van
oude en nieuwe Christenen vooral als aanklager van het nationaal-socialisme. De
zich almaar opdringende realiteit van deze abjecte ideologie deed Schoutens idealen
van christendom en pacifisme, die hij deelde met de jonge Ter Braak, wankelen.
Na de oorlog lag het voor De Bezige Bij in de rede dat zij werk van deze ‘grote
voorganger’ in haar fonds zou opnemen, maar mede doordat een andere uitgever
28
zich nog sterker zou maken voor diens oeuvre bleef het bij een kort intermezzo.
Deze andere uitgever was G.A. van Oorschot. Op 24-jarige leeftijd had hij,
voortgekomen uit ‘een anarchistisch, ongelovig nest’, een ‘stukje’ en een tweetal
gedichten aan Ter Braak opgestuurd ter publicatie in Forum. Van Oorschot had toen
onder andere al een bundeltje gevangenisgedichten op zijn naam staan, maar hij
had in de gaten gekregen ‘dat het allemaal niks was met die vanuit de ideologie
gefabriceerde versjes’. In de late winter van 1935 wenste hij zekerheid over zijn
dichterschap en legde hij zijn literaire lot in de handen van Ter
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Braak. Het antwoord dat de Forum-redacteur naar de Mijnsheerenlaan in Rotterdam
stuurde, moet Geert van Oorschot uit een droom hebben geholpen. Na deze
29
weigering hield hij het openbare dichterschap voor gezien. Hij legde zich nu geheel
toe op zijn ‘vliegende boekhandel’ en zijn werk als colporteur bracht hem in contact
met de uitgevers A.A.M. Stols en later met Em. Querido, bij wie hij de finesses van
het boekenvak zou leren. Deze man, wiens persoonlijkheid wel met een
30
glas-in-loodraam is vergeleken, was een Forumiaan in al zijn bonte schakeringen.
Als uitgever van Ter Braaks Verzameld werk, van diens Briefwisseling 1930-1940
met E. du Perron en van Ter Braaks afzonderlijke werken in de Stoa-reeks, liet hij
zich tot aan het eind van zijn leven erop voorstaan dat hij de lijn van Forum in de
Nederlandse cultuur had doorgetrokken, óók met de tijdschriften die hijzelf had
uitgegeven: ‘Forum, Libertinage en Tirade [waren] eigenlijk één literaire
31
geschiedenis’.
Via representatieve personen als de genoemde Van Norden, Kuipers, Van
Oorschot en vele anderen kon het gedachtegoed van Ter Braak zich in het culturele
leven van het naoorlogse Nederland voortzetten. Op tijdschriftniveau waren het
bladen als Criterium, Podium en het reeds genoemde Libertinage en Tirade, met
verscheidene rechtstreeks door Ter Braak beïnvloede redacteuren aan het hoofd,
die zijn erfenis continueerden. Ook in het dagbladwezen lieten tal van critici zich
horen voor wie de toon destijds door Ter Braak en Forum was gezet. Alleen de
confessionele pers bleef lang dwarsliggen. Gerard Knuvelder liet zich in 1962 in de
toen nog katholieke Volkskrant verleiden tot de uitspraak dat Ter Braaks ‘devote
volgelingen’ sinds jaar en dag voor het ‘door hen opgerichte beeld van de meester’
knielden. Hij zag dit ‘afgodsbeeld’ echter wankelen, maar meende dat de verbrijzeling
ervan noodzakelijk was, wilde de ‘ware Ter Braak’ eindelijk te voorschijn komen.
Zonder het zelf te beseffen gaf Knuvelder daarmee een perfect staaltje van
Terbraakiaanse redeneerkunst ten beste. Dat de man achter het afgodsbeeld in
bepaalde opzichten ‘universeel’ was en zeker historisch belangrijk, achtte de
katholieke criticus, die zelf in de jaren dertig fascistisch rechts was geweest,
32
onbetwistbaar. De uitspraak van Vestdijk dat Ter Braak na de oorlog nog steeds
‘het geweten onzer letteren’ vormde, ‘de onzichtbare coördinaat, waarop ieder literair
33
oordeel stilzwijgend of zelfs onbewust wordt afgemeten’, bleef zodoende geldig
voor heel de periode waarin de jonge generatie aan het woord was die Ter Braak
34
zelf had helpen vormen.
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In zijn Journaal 1939 noemde Ter Braak vlak na het uitbreken van de oorlog een
aantal namen van jonge schrijvers die volgens hem ‘van werkelijk belang’ waren:
Gomperts, Van Lier, Van der Veen, Vasalis, Morriën. Hij vreesde dat zij wellicht
overvleugeld zouden worden door generatiegenoten met méér valse ambitie en
sterallures - hij dacht concreet aan dichters als Den Brabander, Van Hattum en
35
Hoornik. Dat zowel Den Brabander als Van Hattum helemaal geen leeftijdgenoten
van Gomperts cum suis waren, maar zelfs enkele jaren ouder waren dan Ter Braak
zelf en dus tot zíjn mededingers gerekend moesten worden, geeft aan hoezeer Ter
Braak geobsedeerd was door de concurrentieslag die het literaire bedrijf ook destijds
beheerste.
De namen van Gomperts en Van Lier staan in het rijtje niet voor niets op de eerste
36
plaats: zij vormden Ter Braaks avant-garde. Beiden zweefden net als Ter Braak
in zijn studententijd tussen wetenschap en literatuur, zonder dat zij vooralsnog een
definitieve keuze tussen beide konden en wilden maken. Ter Braak spande zich in
om de Amsterdamse rechtenstudent in vriendschappelijk contact met de ‘erg aardige
37
neger’ Van Lier te brengen. Dat lukte wonderwel. Na zijn kandidaats geschiedenis
had Van Lier in het studiejaar 1937-1938 een gevarieerd menu aan colleges gevolgd
in Parijs, om vervolgens weer terug te keren naar de Leidse Alma Mater. Huizinga,
zijn leermeester, beschouwde hem als de ‘beste’ van zijn laatste generatie
38
studenten. Met zijn vulkanisch temperament was Van Lier in veel opzichten een
experimenterend man. Hij had bij Ter Braak en Du Perron een houvast gezocht,
dat dezen hem echter niet vermochten te bieden, zoals blijkt uit een brief van
laatstgenoemde: ‘Wàt moet ik je geven? welk houvast? Ter Braak en ik zoeken zelf,
brengen alleen verslag uit, zoo eerlijk mogelijk, van wat wij vinden, maar ook van
wat ons ontvalt. Mijn “ideaal”, zooals jij dat wilt, bestaat niet’. Volgens de leeftijdsleer
van Nietzsche is een mens met dertig jaar nog maar een kind, een beginneling. Du
Perron vond het derhalve onzin te verwachten dat de levenswijsheid van Ter Braak
39
of van hem komen moest: zij waren zelf nauwelijks aan hun eerste wijsheden toe.
Het was om die reden dat Van Lier des te meer naar Huizinga en de wetenschap
40
haakte en na de oorlog voor een academische loopbaan als socioloog koos. Lichtjes
verweet hij de Forum-tweeling toen hun exclusieve ‘letterkundigheid’ en hij
41
verbeeldde zich hun problemen en ideeën al vroeg ontgroeid te zijn.
Het moet het vulkanische in Van Liers karakter zijn geweest dat hem
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ertoe bracht Ter Braak in een herdenkingsrede van juli 1942 als een ‘on-tragische
42
spelersnatuur, een ongekwelde geest’ te bestempelen. Of had de drang tot
heroïsering van de overleden vriend hier reeds zijn werk gedaan? Van Lier moet
beter hebben geweten, temeer daar hij in dezelfde lezing signaleerde dat Ter Braaks
leven zich sedert de invasie van Oostenrijk in maart 1938 ‘in de schaduw van de
dood’ heeft afgespeeld. Hoezo ontragisch? In een brief van enkele maanden vóór
de Anschluâ van Oostenrijk had Ter Braak tegenover Van Lier nog bekend dat het
drukke werk op de krant hem ‘pathologisch’ belastte. Hij kwam fysiek en psychisch
niet meer aan eigen creativiteit toe. Hoezo ongekweld?
Voor Van Lier zelf moet het een bron van schuldgevoel zijn geweest dat zijn held
de oorlog niet doorstond, terwijl hij hem zelf ondanks zijn gedeeltelijk joodse herkomst
wel overleefde, omdat zijn familie als Surinaams en niet als joods werd beschouwd.
Bovendien wist hij van het feit dat Ter Braak zelfmoord zou gaan plegen; deze was
afscheid van hem komen nemen, zonder dat Van Lier iets deed om hem tegen te
houden. Door Ter Braak als een ontragische en ongekwelde spelersnatuur te
kenschetsen, ontlastte hij zichzelf van een slecht geweten dat hem anders wellicht
was opgebroken. Ruim een kwart eeuw na Ter Braaks zelfmoord wijdde Van Lier
zich gedurende verscheidene jaren aan het formuleren van een reeks aforismen,
die qua toon en inhoud onmiskenbaar door zijn leermeester is geïnspireerd. Zelfs
met zoveel historische afstand wilde hij de desintegratie van de persoonlijkheid,
waaraan Ter Braak in de tweede helft van de jaren dertig had gelaboreerd, alleen
maar positief formuleren als een flexibele vorm van ‘de dingen steeds vrij te bezien’.
Wie zo in het bestaan staat, maakt van elke nieuwe dag ‘een scheppend gebeuren’.
Maar tegelijkertijd verraadden dezelfde aforismen een wezenlijk catastrofale
levensopvatting: leven is niets anders dan het ‘respijt’ dat de dood ons gunt. In een
gedicht uit deze late periode voorzag hij dat hij zou gaan zoals hij gekomen was:
43
‘deel van een impotent bewustzijn, / dat spiegelt en treurt’. Van Liers wereldbeeld
was getekend door de ervaring van leugen en ellende. Intellectuelen kunnen daar
hun rationele utopieën tegenover stellen, dichters kunnen de ellende bezweren door
in woorden een nieuwe wereld te scheppen, maar aan de catastrofe ontkomen we
niet, behalve in de ‘absolute dood’. Wie naar de joden kijkt, oordeelde Van Lier
44
bitter, kan alleen maar verlangen ‘niet door God te worden uitverkoren’.
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Ter Braak van zijn kant herkende in Van Lier de man die aan de rand van groepen
en culturen geboren is. Met deze ‘neger’ viel goede sier te maken. Van Lier kwam
niet uit het Surinaamse volk, maar uit de oude koloniale middenklasse, en met een
tongval die ‘nogal aan Wassenaarse golflinks denken doet’, viel hij altijd in positieve
45
zin op: een geval van omgekeerde, positieve, discriminatie. Het gegeven van
geboren te zijn tussen verschillende sociale en ideologische polen, werd door zowel
Ter Braak als Van Lier geprojecteerd op hun geprivilegieerde status als intellectueel.
Zij gingen ervan uit dat de intellectueel per definitie marginaal is; ‘is hij dat niet, dan
is hij geen intellectueel, want zijn intellect plaatst hem aan de rand en buiten de
groep’. Van Lier beschouwde deze marginale positie als een ‘voorrecht’. Tegen die
achtergrond, en ook als een eerbetoon aan de jeugd, kwam Ter Braak op de
gedachte zijn boekje Mephistophelisch aan Rudie van Lier op te dragen, ‘die in
menig jaar voor mij een soort “baken” geweest bent van de reactie op letteren, die
46
ik als de eenig-juiste waardeer’.
Ook de dichter Van Lier werd door Ter Braak gestimuleerd. Hij liet hem met de
bundel Praehistorie debuteren in de schriftenreeks van De Vrije Bladen en stuurde
47
er een lovende kritiek achteraan, waarin hij nog één keer de beproefde
Forum-poëtica demonstreerde. Deze gedichten waren qua vorm misschien niet
altijd even goed, oordeelde hij, maar de persoonlijkheid van de schrijver overtuigde
wel en dat was cruciaal: ‘geen spel, maar een afrekening, een begin van afrekening
is hier aan de gang’. Hij prees de dichter omdat hij verantwoording aflegt met een
polemisch accent en rekende diens ‘Scherzo’ tot de ‘beste gedichten’ die hij kende.
48
Het is de verbeelding van de dood via een kinderherinnering. Sprekend over Van
Lier, keek Ter Braak in een spiegel. Maar het is alsof de zegen die de criticus hem
gaf, op de dichter Van Lier een verlammende werking heeft gehad. Een tweede
49
bundel gedichten van zijn hand verscheen pas een kwart eeuw later. Anders dan
Ter Braak koos deze historicus niet voor de literatuur, maar voor een
wetenschappelijke carrière waarin hij het uiteindelijk tot hoogleraar in de sociologie
van niet-westerse gebieden aan de Landbouwhogeschool te Wageningen zou
50
brengen. Van Liers bundel Praehistorie bevat een aantal ‘Verzen van brigadier
Carolus’, een figuur die gedoemd is te sterven. Is hij een afsplitsing van de ikfiguur
in het gedicht, is hij een projectie? Heet deze brigadier eigenlijk Ter Braak? Ook
hier is sprake van een gekweldheid waarvan Van Lier zijn vriend na diens dood juist
vrij wilde weten. Het
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slotvers deelt mee dat een brigadier hier reed: ‘Maar niet alleen, ik zit / Als een
verborgen kwaal / Diep onder zijn tuniek’. Projectie en identificatie vloeien hier in
elkaar over. De brigadier moet sterven, opdat de ‘ik’ weer ‘in elkander’ past.
Hans Gomperts, de eigenlijke tovenaarsleerling, wist op 14 mei 1940 via IJmuiden
per boot naar Engeland te ontkomen, waar Ter Braak onverrichter zake in de haven
van Scheveningen moest achterblijven. De aan een symbiose grenzende
wisselwerking tussen de oudere en de jongere was in de afgelopen jaren alleen
maar intensiever geworden. In maart 1939 had Ter Braak hem om kopij voor een
schrift van De Vrije Bladen verzocht. Gomperts' toezegging een aantal gedichten
in te sturen maakte Ter Braak ‘zeer verlangend’ en hij beloofde ze als een
51
‘persoonlijke “ontmoeting”’ te lezen. Toen hij zijn lof had uitgesproken over het
52
‘werkelijk verrassende en rijk gevarieerde’ karakter van deze poëzie, kwam
Gomperts ineens met een bezwaar voor de dag. Hij wilde geen slaaf zijn van het
‘mechanisme van de publiciteit’ en bezat niet de ‘schaamteloosheid’ om iets van
hemzelf aan de mateloze literaire productie toe te voegen. Ter Braak moest hem
deze onnodige ‘pudeur’ met zachte woorden uit het hoofd praten. Hij wees op de
belangrijke plaats die de drukletter in onze samenleving inneemt, en hoeveel begrip
hij ook voor Gomperts' houding had: je mond houden in een wereld die om je woord
vraagt, was absurd en kwam voor hem neer op een ‘physiologische onmogelijkheid’.
Gomperts liet zich gemakkelijk overtuigen, haalde zijn werk nog eens kritisch door
de zeef, en bood het Ter Braak aan onder de titel Dingtaal. Deze vond het geheel
53
‘excellent’. Maar wéér kwam Gomperts met een voorbehoud. Nu betrof het de titel
van de bundel. Hij bedoelde die op dubbelzinnige wijze, want ‘dingtaal’ betekent
‘pleidooi’ en is tevens een schrijfprogramma: ding-taal = concrete, exacte taal. Hij
vreesde echter dat de lezer hem zou verstaan als flinke taal, mannentaal, en dat
54
was allerminst zijn bedoeling. Was de titel dus niet te pretentieus? Ook dit brandje
wist Ter Braak te blussen. Toen de bundel met een omslagontwerp van de emigrant
Helmut Salden - Ter Braak liet zijn ene vriend aan de andere verdienen - verscheen,
55
was hij de eerste om deze publicatie in de pers prijzend omhoog te houden. Hij
voorspelde dat dit dunne boekje een ‘verschuiving’ in de literatuurgeschiedenis zou
betekenen, zoals destijds de debuten van Nijhoff, Marsman en Slauerhoff. Wat was
er dan verschoven ten opzichte van de bestaande poëzie, bij-
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voorbeeld die van Greshoff, wiens voorkeur voor het gewone woord nog sterk in
Dingtaal doorklonk? Ter Braak zag de literaire ‘overwinning’ van Gomperts als een
samengaan van gevoeligheid en scherpzinnigheid, waarbij het stijlelement van de
ironie als verbindende factor fungeerde. Hier sprak een sterke persoonlijkheid, die
alle metafysische heimwee van zich afgeworpen had. De auteur speelde in op deze
verschuivingsthese door een presentexemplaar van de bundel te voorzien van de
opdracht: ‘Voor Menno ter Braak, inspirator van de “tegenmelodie”. H.A. Gomperts
56
22 Jan. '40’
Er was Ter Braak duidelijk alles aan gelegen Gomperts' literaire reputatie te
57
vestigen. Hij zocht en kreeg bijval van twee collega-critici, Marsman en Vestdijk.
Toch werkte het snode plan niet. Dingtaal zou geen klassieke status krijgen en de
dichter in Gomperts zou nog slechts één keer aan het woord komen toen hij
onmiddellijk na de oorlog in een gelijknamige bundel Van verlies en dood getuigde.
De concrete en exacte taal die hij in 1939 nog als ideaal gesteld had, bleek daarin
plaats te hebben gemaakt voor een elegische toon en voor archaïserende
beeldspraak. Gomperts keerde zich naar het verleden en gaf in een gedicht met de
titel ‘De leerling’ uiting aan zijn droefenis over het heengaan van Ter Braak. Het
gedicht beschrijft hoe de leerling - Gomperts - op een avond bezoek krijgt van twee
vogels: de Vogel Verlies en de Vogel Dood. Aan de eerste vogel heeft hij zijn jeugd,
zijn lief, zijn land en zijn vrienden verloren. Zijn meesters zijn hem echter door de
Dood afgenomen, zoals deze vogel hem ook bekent:
Ik zag voor zijn venster de waker Ter Braak
luisteren naar de komende vloed
en toen schrijven een endossement op zijn taak
met zijn naam en een laatste groet.

De leerling krijgt vervolgens uit de klauw van de Vogel Dood het door Ter Braak
getekende stuk overhandigd. Het blijkt een cryptisch opschrift te dragen: ‘Het geheim
van den leeuw en het schaap’. Wat dit geheim precies inhoudt verraadt het gedicht
niet, maar aan het slot van de bundel wordt een tip van de sluier opgelicht. De leeuw
blijkt te staan voor de roofzuchtigheid van het verleden, het schaap voor de stille
58
onschuld van de toekomst. Gomperts moet hebben gevoeld dat hij om Ter Braaks
erfenis recht te doen een leeuw en een lam tegelijk zou moe-
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ten zijn, een roofridder en een kind in één persoon. Het was Ter Braaks credo als
polemist! In 1939 kreeg Gomperts de kans zich als Ter Braaks running mate en
troonopvolger te bewijzen.
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7 A. Morriën, ‘Mephistopheles ter Braak’, Den Gulden Winckel 37 (1938) 7-8 (juli-augustus) 8-9.
Morriën polemiseerde ook tegen: Maurits Dekker, ‘Letterkundig leven. Het bedrijf gaat door’, De
Gemeenschap 14 (1938) 3 (maart) 151-159, die Ter Braak als mikpunt had gebruikt in een
aanval op de ‘eenzijdig-rationalistische’ kunstkritiek. De romanschrijver Dekker verklaarde in dit
artikel dat zijn ‘artistieke appreciatie’ voor Ter Braak ‘zeer gering’ was. Het gemis aan ‘gevoel’
zou hem, bij al zijn knapheid, ‘soms grenzeloos dom’ maken. Deze kwalificaties waren voor de
redactie van De Gemeenschap aanleiding zich in een voetnoot van Dekkers opstel te distantiëren.
Precies tien jaar later, op 22 maart 1948, zou Maurits Dekker een - in het licht van het
bovenstaande enigszins schijnheilig aandoend - epistel aan Ter Braaks weduwe schrijven.
Daarin verwees hij naar een ‘briefje’ waarin Ter Braak zijn dankbaarheid voor de
‘“ondergrondsche” verwantschap’ tussen Dekker en hemzelf zou hebben betuigd. ‘Zijn dood’,
sloot Dekker zijn eerbetuiging aan Ter Braak af, ‘is mij nog een dagelijks verdriet’. Het bewuste
briefje van Ter Braak aan Dekker kon niet worden teruggevonden.
8 Fred Batten aan J.H.W. Veenstra, 19 augustus 1976 (Letterkundig Museum, collectie J.H.W.
Veenstra). Dit blijkt overigens niet uit rechtstreekse uitspraken van Ter Braak uit deze periode.
9 Deze tentoonstelling, die werd ingeluid met een lezing van Ed. Hoornik, was vervolgens in de
Amsterdamse vestiging van de Bijenkorf te zien, waarna zij nog naar boekhandel Bolle te
Eindhoven verhuisde. Bij de opening aldaar op 31 maart 1939 hield Ter Braak een lezing. Verg.
Menno ter Braak aan D. de Glopper-Bolle, 30 maart 1939 (briefkaart geveild bij Van Gendt Book
Auctions, Amsterdam, 12 juni 1996); dez., aantekeningen voor lezing ‘Greshoff’.
10 Briefwisseling 1930-1940 IV, 473; Adriaan Morriën. Brood op de plank. Verzameld kritisch proza.
Rob Molin ed. (2 dln. Amsterdam 1999) 1, 19.
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11 N.N. [= S. Vestdijk], ‘Als men over den duivel spreekt...’, Nieuwe Rotterdamsche Courant, 30
juli 1938; opgenomen in: S. Vestdijk, Muiterij tegen het etmaal. Deel II poëzie en essay
('s-Gravenhage 1947) 175-178. Vestdijk demonstreerde in zijn bespreking dat Ter Braak als
zelfstandig denker als het ware ‘achter’ de taal terecht was gekomen, een punt waar men zich
nog slechts door ontkenningen - dus mefistofelisch - kan uitdrukken. De dialecticus, die Ter
Braak volgens Vestdijk in wezen was, kwam daarmee dicht in de buurt van het mystieke denken
van een Juan de la Cruz of een Bonaventura. Moest Vestdijk kritiek op Ter Braak uitoefenen,
dan betrof het diens onduidelijkheid over de weg die hij wilde gaan: ‘dat hij over het beste in
zichzelf alleen maar weet te stamelen’. Maar tegelijk besefte Vestdijk dat deze schijnbare
richtingloosheid inherent is aan het mefistofelische en mystieke denken.
12 Model voor de negatieve besprekingen kan staan: N.N., in: Algemeen Handelsblad, 21 juli 1938.
De recensent klaagt over eentonigheid en gebrek aan overtuigingskracht; ‘de aphorismen munten
niet uit door oorspronkelijkheid noch door diepte van zin’. De auteur van deze recensie is
overigens zeker niet A.A.M. Stols, zoals LiteRom (1999) veronderstelt.
13 Menno ter Braak aan J. Greshoff, 25 februari 1939.
14 Menno ter Braak, ‘De moderne dichter. Verschil tusschen modern en modernistisch. De
overrompelende twintigjarige’, n.a.v. L.Th. Lehmann, Subjectieve reportage ('s-Gravenhage
1940), dez., Dag- en nachtlawaai (Rijswijk 1940), Het Vaderland, 4 februari 1940 (Vw VII, 476-482).
15 Schriftelijke informatie L.Th. Lehmann, 12 april 1995.
16 Morriëns zelfstandige poëziedebuut was Hartslag (Maastricht, Brussel: A.A.M. Stols, 1939).
17 Verg. Menno ter Braak aan J. Greshoff, 1 maart 1940. Geschenk ter gelegenheid van de
Nederlandsche boekenweek 2-9 maart 1940, Drie novellen, bestaande uit: Egbert Eewijck, ‘De
getuige’, Jan Campert, ‘Deez kleine hand’, M. Vasalis, ‘Onweer’ (z.p. [Amsterdam]: Vereeniging
ter bevordering van de belangen des boekhandels, 1940). Verg. M.t.B., ‘Geschenk 1940 een
verrassing. “Onweer”: prozadebuut van M. Vasalis. Leerboek in de Boekenweek’, Het Vaderland,
1 maart 1940 (niet in Vw). Ter Braak oordeelde dat Vasalis zich met haar debuut ontpopte ‘als
een onzer beste prozaïsten tout court’. Haar verhaal was vol poëzie, ‘maar die poëzie is geen
fraaie “beschrijvingskunst”: zij begeleidt een onbarmhartig-directe, en tevens
superieur-humoristische psychologie, die soms even aan Slauerhoff doet denken, of aan enkele
van Huxley's beste novellen, wat de psychologische pointe betreft; maar de toon heeft iets geheel
eigens, iets dat wijst op een zeer persoonlijke combinatie van factoren’.
18 Ter Braak en Vasalis hadden elkaar in januari 1939 voor het eerst ontmoet, waarna hij haar ook
op een zondag te Den Haag uitnodigde (agenda Ter Braak, 15 januari). Verg. Menno ter Braak
aan H.A. Gomperts, 13 januari 1939: ‘Ik ontmoette onlangs ook Vasalis, die werkelijk
allergeschiktst is en zonder eenige litteraire humbug’. Ter Braaks duurzamere omgang was
overigens met Vasalis' vader, de historicus-filosoof H.A. Leenmans, die qua leeftijd ook Ter
Braaks vader had kunnen zijn. Ter Braak en Leenmans kenden elkaar van de Sociëteit voor
Cultureele Samenwerking en zij werden huisvrienden. Vasalis herinnerde zich daarvan: ‘Zij
hadden onmiddellijk een groot contact, ze zaten voorin hun stoelen en prikten af en toe naar of
op elkaar met hun wijsvinger. Ze lachten erg veel en ze rookten en dronken erg veel. Ze
onthoofden en castreerden veel historici en filosofen. Alleen hadden ze een verschillende
waardering voor Nietzsche. De grote lichamelijke en geestelijke vitaliteit van Ter Braak is mijn
hoofd-indruk van dat bezoek en zoals mijn vader zei: nou, vergeestelijkt is die vent goddank
niet’ (Briefwisseling 1930-1940 IV, 466-467). De schriftelijke bewijzen van de contacten tussen
Ter Braak en Leenmans zijn helaas vernietigd (schriftelijke informatie M. Vasalis, 4 februari
1990, 10 februari 1995).
19 Verg. E. v. Moerkerken, [Ter Braak, Vestdijk en Du Perron], De Schoone Zakdoek 3 (1943-1944)
25-26, [19-22]; Hans ter Braak [= J.F.P. de Smit], ‘De menselijke achtergronden van een trucfoto’,
Vestdijk Kroniek 15 (maart 1977) 1-6; E. v. Moerkerken, ‘Achtergronden van een trucfoto en een
echte foto (25.11.1939)’, Vestdijk Kroniek 17 (september 1977) 20-23; E. du Perron, Brieven
VIII, 342. De foto's van Vestdijk staan afgedrukt in: S. Vestdijk, Schrijvers prentenboek deel 2
2

('s-Gravenhage, Amsterdam 1983) 23.
20 Menno ter Braak aan E. van Moerkerken, 5 december 1939 (nalatenschap Emiel van Moerkerken);
geciteerd en, met andere brieven van Ter Braak aan de fotograaf, te koop aangeboden in: Ex
Libris Emiel van Moerkerken. Cineast/fotograaf/psycholoog/schrijver/surrealist. Eric J.
Schneyderberg ed. (Amsterdam: Boekhandel J. de Slegte b.v., februari 1999) 13-14.
21 Menno ter Braak aan J. Greshoff, 16 december 1939.
22 Du Perrons zoontje Alain, die volgens Van Moerkerken ‘vrij onflatteus’ op de toch al ‘niet al te
fraaie’ foto stond, werd door de maker er in eerste instantie afgeknipt; later is de originele opname
toch weer opgedoken en gepubliceerd. Zie de - matige - afdruk in: Sjoerd van Faassen ed.,
Menno ter Braak, 79.
23 Verg. Bibeb, ‘“Mijn surrealisme heeft te maken met het verzet tegen mijn vader en met weerzin
tegen de burgers in Haarlem”. E. van Moerkerken (fotograaf, cineast, schrijver)’, Vrij Nederland,
20 juni 1992. De foto werd door de fotograaf zelf opgenomen in: E. van Moerkerken, Reportages
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in licht en schaduw (Amsterdam 1947), maar niet waardig bevonden voor zijn retrospectieve
verzameling: Foto's (Amsterdam 1989).
In een brief van 6 december 1938 had Ter Braak de fotograaf zo elegant mogelijk op diens
opdringerigheid gewezen: ‘...het komt me voor, dat er in uw epistolaire neigingen tot “benadering”
wel iets krampachtigs schuilt. Ik bedoel daarmee niets hatelijks, want u constateert het zelf, dat
u van kindsbeen af gepredisponeerd bent tot het “aanklampen” van menschen’ (nalatenschap
Emiel van Moerkerken).
Adriaan Morriën, ‘Het uiterlijk van Menno ter Braak’, in: dez., Cryptogram (Amsterdam 1968)
148-142; ook opgenomen in: dez., Ik heb nu weer de tijd (Amsterdam 1996) 149-153.
Ant ter Braak-Faber (namens de redactie van Forum) aan Reinold Kuipers, resp. 6 maart en 27
juli 1934, 30 oktober 1935 (Amstelveen, Reinold Kuipers); Reinold Kuipers, ‘Mijn schedel’, ‘Stad
bij avond’, Forum 3 (1934) 9 (september) 839-840; dez., ‘De oude man spreekt’, Idem 4 (1935)
3 (maart) 226.
Telefonische informatie Reinold Kuipers, 25 januari 1990.
Wim Schouten, Een vak vol boeken (Amsterdam 1988) 14 vlgg.; Richter Roegholt, De
geschiedenis van De Bezige Bij 1942-1972 (Amsterdam 1972) 102, waar een derde, door deze
uitgeverij gepubliceerde, titel van Ter Braak onvermeld blijft: Journaal 1939 (Amsterdam: De
Bezige Bij, 1945).
G.A. van Oorschot aan Menno ter Braak, resp. 3 en 21 maart 1935 plus een ongedateerde brief;
Gert Jan de Vries, Ik heb geen verstand van poëzie. G.A. van Oorschot als uitgever van poëzie
(Amsterdam 1995) 47, 65. Ter Braaks antwoord bevindt zich mogelijk in de, thans nog
ongeordende, nagelaten correspondentie van Van Oorschot (Letterkundig Museum); verg. Kester
Freriks, ‘Een brieven-Himalaya. Grasduinen in het archief van uitgever Geert van Oorschot’,
NRC Handelsblad, 13 oktober 2000.
Jeroen Brouwers, Het tuurtouw. Ter herinnering aan Geert van Oorschot (Amsterdam 1989) 23.
Geciteerd in: Gert Jan de Vries, Ik heb geen verstand van poëzie, 157.
Lambert Tegenbosch, ‘L'auteur de trente ans. Divagaties rond een constante’, Roeping 37
(1961-1962) 9 (januari 1962) 535-553; Gerard Knuvelder, ‘Menno ter Braak. Een wankelend
afgodsbeeld’, de Volkskrant, 31 maart 1962; opgenomen in: dez., Kitty en de mandarijntjes [...]
('s-Hertogenbosch 1964) 242-245.
S. Vestdijk, ‘Ter Braak na de oorlog’ [1949], in: dez., Zuiverende kroniek. Essays (Amsterdam
1956) 174-181.
Nel van Dijk, De politiek van de literatuurkritiek. De reputatie-opbouw van Menno ter Braak in
de Nederlandse letteren (Delft 1994) 119, is van mening dat de ‘vraag naar de mate waarin de
denkbeelden van Ter Braak na de oorlog daadwerkelijk zijn overgenomen’ niet kan worden
beantwoord. Zij wijt dit aan de dubbelzinnigheid en het gebrek aan logische samenhang van
literatuuropvattingen. Dit impliceert echter dat haar eigen onderzoek gestrand is en dat een
studie naar het erflaterschap van Ter Braak voor de naoorlogse Nederlandse cultuur nog steeds
ontbreekt. De onmogelijkheid tot een ‘sluitend systeem’ te komen, hoeft op zo'n studie niet
frustrerend te werken.
Menno ter Braak, Journaal 1939, 37 (VWIV, 876).
Verg. Menno ter Braak aan J. Greshoff, 13 augustus 1939, waaruit: ‘We krijgen weer een nieuwe
litteraatjeslitteratuur als het zoo doorgaat. Gelukkig zijn Van Lier en Gomperts, met nog een
paar, uitzonderingen’. Hoe kritisch Ter Braak ook was ten opzichte van zijn ‘discipelen’ blijkt uit
een briefpassage waarin hij de twee vrienden Fred Batten en Rudie van Lier met elkaar vergelijkt,
met wie hij in café Riche had gedronken: ‘Batten is precies een klein Duperrontje geworden,
maar hij is toch niet ongeschikt; de helft van zijn woorden kan hij niet verantwoorden. Van Lier
wordt steeds aardiger en komt ook meer los; ik geloof werkelijk dat hij één van die langzame
intelligenties is, die laat, maar dan goed zullen loskomen in hun eigen vorm’ (aan E. du Perron,
6 oktober 1932; passage weggelaten in: Briefwisseling 1930-1940 I, 313-316).
Verg. Menno ter Braak aan H.A. Gomperts, 28 december 1938; H.A. Gomperts, ‘Rudolf Asueer
Jacob van Lier. Paramaribo 24 augustus 1914 - Wageningen 28 mei 1987’, Jaarboek van de
Maatschappij der Nederlandse Letterkunde te Leiden 1987-1988 (Leiden 1989) 180-196.
J. Huizinga, Briefwisseling III, 244, 404.
E. du Perron, Brieven V, 140.
Verg. B.F. Galjart, J.D. Speckmann, J. Voorhoeve eds., ‘Een andere in een ander’. Liber
Amicorum voor R.A.J. van Lier (Leiden 1982 = ICA-publicatie 52); Sylvia W. de Groot, ‘In
memoriam professor dr. R.A.J. van Lier’, OSO. Tijdschrift voor Surinaamse taalkunde, letterkunde
en geschiedenis 6 (1987-1988) 2 (december) 219-224; G.W. Locher, J.D. Speckmann, ‘In
memoriam Rudolf Asueer Jacob van Lier. 24 augustus 1914-28 mei 1987’, Bijdragen tot de taal-,
land- en volkenkunde 144 (1988) 1, 3-18.
H.A. Gomperts, ‘Rudolf Asueer Jacob van Lier’, 181.
N.N. [=R. van Lier], ‘Menno ter Braak’, typoscript (Letterkundig Museum).
Rudolf van Lier, Rupturen (Amsterdam z.j. [1974]) 45.
Rudolf van Lier, ‘Analecta’ (1968-1976), Tirade 20 (1976) 215-216 (mei-juni) 342-350. De naam
van Ter Braak blijft in deze aforismen overigens ongenoemd.
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45 Het citaat uit: Herman Vuijsje, ‘“Met discriminatie moeten we net zo omgaan als met onze
agressiviteit en seksualiteit”. R.A.J. van Lier, oudhoogleraar niet-westerse sociologie, over zijn
Surinaamse achtergrond en zijn studie van raciale verhoudingen’, NRC Handelsblad, 23 januari
1986. In een brief aan E. du Perron van 13 juni 1933 merkte Ter Braak geruststellend op dat
Van Liers vader, R.J. van Lier, ‘frappant’ op Gide bleek te lijken, en over zijn zoon: ‘Hij was heel
geschikt, de neger bedoel ik en is werkelijk een goede lezer’ (passage weggelaten in:
Briefwisseling 1930-1940 II, 76-77).
46 Menno ter Braak aan R.A.J. van Lier, 29 januari 1938 (erven Van Lier).
47 Menno ter Braak, ‘De “cynici”. Wat men den cynicus in de schoenen schuift. De houding van
twee dichters vergeleken’, n.a.v. R. van Lier, Praehistorie. Gedichten ('s-Gravenhage 1939),
Eric van der Steen, Controversen (Santpoort 1938), Het Vaderland, 5 maart 1939 (vw VII,
188-194). Ter Braak nam Van Lier in bescherming tegen J. van Heugten S.J. die hem in De
Boekenschouw een Forumiaans cynisme had aangewreven. Over de achtergronden van de
recensie en de verdere ontwikkeling van Van Liers dichterschap, verg. Max Nord, ‘Het literaire
leven van R.A.J. van Lier’, in: B.F. Galjart, J.D. Speckmann, J. Voorhoeve eds., ‘Een andere in
een ander’, 291-307.
48 ‘Scherzo’ begint met de regel: ‘De dood stel ik mij voor als lieve tante Lize’; zoals trouwens Ter
Braaks tante uit Tiel ook werkelijk heette. Rudie van Lier zou het gedicht in een uitgave van
Praehistorie van 1944 ('s-Gravenhage: Het Zwarte Schaap) aan Ter Braak opdragen. Het gedicht
stamt reeds uit 1934 toen het in het maart-nummer van Forum verscheen.
49 Rudolf van Lier, Rupturen.
50 Van Lier studeerde in november 1941 bij Huizinga af; hij promoveerde in 1949 te Leiden cum
laude op Samenleving in een grensgebied. Een sociaal-historische studie van de maatschappij
in Suriname. Aansluitend werd hij daar buitengewoon hoogleraar in de sociologie en cultuurkunde
van Suriname en de Nederlandse Antillen. In 1956 sprak hij zijn rede uit bij de aanvaarding van
het hoogleraarschap te Wageningen: Sociale beweging in transculturatie. Een wereldhistorisch
probleem.
51 Menno ter Braak aan H.A. Gomperts, resp. 25 en 28 maart 1939.
52 Menno ter Braak aan H.A. Gomperts, 27 april 1939; verg. ook Ter Braaks brief aan Gomperts
van 24 april 1939, waaruit: ‘Een ding alvast: het is uiterst poëtisch in den antispecialistischen
zin van het woord; ik vind hier de poésie pure en inpure zoo duidelijk als twee kanten van één
en dezelfde “zaak”, dat ik mij volledig aan die “zaak” kan overgeven. Bovendien hebben de
verschillende gedichten weer verschillende accenten, en dat maakt het geheel juist zoo
afwisselend’.
53 Menno ter Braak aan H.A. Gomperts, 26 juli 1939.
54 H.A. Gomperts aan Menno ter Braak, 27 juli 1939.
55 Menno ter Braak, ‘De verschuiving. Verbinding tusschen gevoeligheid en scherpzinnigheid.
Persoonlijke verantwoording in poëzie’, n.a.v. H.A. Gomperts, Dingtaal. Gedichten ('s-Gravenhage
1939), Het Vaderland, 20 augustus 1939 (VWVII, 344-350).
56 Muiderberg, Krijn ter Braak.
57 H. Marsman, in: Nieuwe Rotterdamsche Courant, 21 oktober 1939; S. Vestdijk, ‘Glimwormen
der fantasie’, in: dez., Muiterij tegen het etmaal. Deel II Poëzie en essay ('s-Gravenhage 1957)
123-128. Marsman meende dat de beste verzen van Dingtaal ‘zonder een zweem van twijfel tot
het merkwaardigste en meest belovende’ van de jongste generatie behoorde. Vestdijk had
duidelijk minder affiniteit met de bundel. Hij meende dat Gomperts' originaliteit berustte op wat
eigenlijk een tekortkoming was: de ‘aarzeling zijn verschillende mogelijkheden consequent tot
ontwikkeling te brengen’.
58 H.A. Gomperts, Van verlies en dood. Gedichten (Amsterdam 1946) 25-27, 65-66.
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Hoofdstuk 22
Naar een nieuwe elite
Ter Braak deed in mei 1939 een kleine brochure het licht zien met de titel De nieuwe
1
elite. Ontstaan uit een lezing voor studenten te Woudschoten, borduurde het essay
in feite voort op de thematiek die hij in Van oude en nieuwe Christenen had
aangesneden. Hoe gaan wij om met gevoelens van wrok en jaloezie in een
democratische wereld? Wat is de betekenis van zulke gevoelens in een samenleving
gebaseerd op de principiële gelijkheid van alle mensen? Ter Braak wist dat mensen
zich niet tot gelijkheid laten dwingen. Zij moeten haar zelf realiseren door de wrok
in zichzelf niet weg te drukken, maar als een positieve kracht te gebruiken. Het
kwam in feite neer op het ultieme recept voor driftbeheersing: woede inzetten voor
vrede, haat voor verbondenheid, ressentiment voor gelijkberechtiging. Voor veel
lezers was dit recept echter rijkelijk vaag en onleesbaar gebleven.
In zijn studie over Ter Braak had H. Marsman hem een gebrek aan ‘toekomstvisie’
verweten. Het ‘schipperen’ dat Ter Braak de intellectuelen aanbeval, moest zijns
inziens ‘stuurloos en onvruchtbaar’ blijven, omdat er geen ‘essentieel beeld’ van de
2
toekomstige mens aan ten grondslag lag. Deze kritiek kwam hard aan bij Ter Braak
en zijn De nieuwe elite was bedoeld als een antwoord daarop - hij droeg het boekje
3
om die reden ook aan Marsman op. Hij wilde aantonen dat juist dit ‘schipperen’
4
een essentiële functie zou zijn van de Europese toekomstmens. Hoe wil je anders
democraat zijn in een wereld waarin alle idealen zijn ondergegaan in een kolk van
nihilisme? Om in een oncomfortabel bestaan van gevaren en onzekerheden te
overleven moet je wel een sluwe opportunist zijn.
Maar diep in zijn hart hunkerde Ter Braak naar een idyllisch leven van rust en
veiligheid. Nostalgisch droomde hij ervan de dag te slijten
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met een boek in een ligstoel in een dorpstuin. Deze idylle was de keerzijde van de
kwade droom waaruit hij telkens wakker schrok: miljoenen mensen werken in dienst
van een infernale machine, die hen tot robotten degradeert en hun ziel wegvreet.
Hij beschouwde de technologisering en het moderne arbeidsethos als de kortste
weg naar de ondergang van de cultuur. Net als Aldous Huxley (Brave New World)
en George Orwell (Nineteen eighty-four) voorzag hij een wereld van totale controle,
van dubbelspraak en mechanische seks. Aan de andere kant stelde hij zich heel
5
berustend-taoïstisch op, ‘omdat deze disposities niet ongedaan zijn te maken’. De
nieuwe elite waarover hij filosofeerde, was feitelijk helemaal geen elite meer: zij liet
zich spoorloos opgaan ‘in het gewoel van een genivelleerde samenleving’. Of hij
ooit de rust en de inkeer zou vinden waarnaar hij verlangde, betwijfelde hij meer
dan ooit, want hij wist niet hoe en waar de stilte geschapen kan worden, ‘die door
6
de radio van de natuur is afgegrist, tot in de stille boerendorpen toe’.
Wat was nu de Tao van Ter Braak? In een brief aan Gomperts liet hij een glimp
van het geheim zien. De essentie ervan kwam neer op komediespelen. Hij rekende
zijn jonge vriend voor dat hij als journalist al jarenlang niets anders had gedaan dan
dat. Wie weet zou hij in de toekomst kiezen voor een bohémienbestaan, maar ook
dan zou hij weigeren te leven volgens het natuurprincipe van ‘bellum omnium contra
7
omnes’ - de oorlog van allen tegen allen. Het gemakkelijkste was voor hem totaal
te vergeten dat er iets van eliteverlangen en distinctiedrang in hem leefde. Want
zodra hij zich werkelijk probeerde te onderscheiden en een elitair standpunt innam,
werd hij telkens gestraft met aanvallen van depressiviteit. Hij nam zich daarom voor
8
zich gewoon te gedragen als een democraat ‘die zijn rol speelt’. Zodoende
bevestigde Ter Braak één jaar voor zijn zelfgekozen dood nogmaals de strategie
van de maatschappelijke aanpassing, die zijn handelen gedurende de jaren dertig
heeft beheerst. De Tao van Ter Braak zat hem in de adaptatie van de elitemens
aan een snel veranderende wereld, waarin massificatie, technologisering en
politisering aan de orde van de dag waren. Het was een tactische keuze, die veel
intellectuelen in het interbellum maakten: naar buiten toe een mimicry-gedrag etaleren
in een maatschappij van steeds kleinere verschillen, naar binnen toe jezelf zijn en
het feest vieren van de oneindige veelvuldigheid der dingen. In feite was dit al de
centrale boodschap geweest van een befaamd opstel van Stefan Zweig uit 1925 het jaar waarin Ter Braak op volwassen wijze naar buiten trad als
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publicist - over ‘De Monotonisering van de wereld’. In zijn analyse van dit proces
kwam hij, sprekend namens de Europese intellectuelen van zijn tijd, tot de conclusie:
‘we kunnen niets doen, niets verhinderen en niets veranderen’. Maar toch was er
een redding! Zweigs uitleg daarvan is het waard in extenso aangehaald te worden,
omdat hij de sleutel biedt tot Ter Braaks opvatting dat het moderne leven niets
anders is dan een carnaval der burgers. Wie dat spel niet mee kan spelen, is tot
ondergang gedoemd:
Er rest ons slechts één ding, als het gevecht vergeefs is: de vlucht, de
vlucht in ons zelf. Men kan het individuele in de wereld niet redden, men
kan alleen het individu in zichzelf verdedigen. De hoogste prestatie van
de intellectuele mens is altijd vrijheid, vrijheid van de mensen, van
meningen, van de dingen, vrijheid tot zichzelf. En dat is onze taak: steeds
vrijer te worden, naarmate anderen zich vrijwillig binden! En dat alles
zonder veel vertoon! Niet opschepperig laten zien: wij zijn anders! Geen
minachting aan de dag leggen voor al deze dingen, waarin misschien
toch een hogere zin schuilt, die wij niet begrijpen. Ons van binnen
afzonderen, maar niet van buiten; dezelfde kleding dragen, van de
techniek alle comfort overnemen, zich niet laten gaan in protserige
distantie, in een dom, machteloos verzet tegen de wereld. Stil maar vrij
leven, zich geluidloos en onopvallend voegen in het uiterlijke mechanisme
van de maatschappij, maar innerlijk uitsluitend leven volgens oereigen
voorkeur, zijn eigen levenstempo en -ritme handhaven! Niet hoogmoedig
wegkijken, zich niet brutaal afzijdig houden, maar toekijken, proberen te
begrijpen en dan welbewust afwijzen wat ons niet toebehoort en welbewust
onthouden, wat ons noodzakelijk lijkt. Nog steeds zijn er machten in
werking die spotten met de opsplitsing en nivellering. Nog steeds blijft de
natuur veranderlijk in haar vormen en geeft gebergte en zee in de
wisseling van de seizoenen steeds een nieuwe gedaante. Nog speelt
eros een eeuwig veelvoudig spel, nog leeft de kunst in het vormgeven
van het onophoudelijk veelvuldige bestaan, nog stroomt muziek in een
9
steeds anders klinkende ouverture uit het open hart van enkelingen.
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De maatschappelijke veranderingen waarop Ter Braak, Zweig en de hunnen zich
probeerden in te stellen, kunnen ook worden geïnterpreteerd in de volgende termen:
verschuivende machtsrelaties en normen en waarden, nieuwe
10
man-vrouwverhoudingen en groeiende onzekerheidsgevoelens. Ter Braak kwam
voort uit een maatschappij waarin talent, rijkdom, geprivilegieerdheid, masculiniteit
en status nog een onaantastbaar machtsblok vormden. Die macht vormde als het
ware de legitimatie van sociale en sekse-ongelijkheid. Deze situatie veranderde in
de jaren dertig, toen de machtsafstand tussen de maatschappelijke groepen en de
seksen geleidelijk kleiner werd. Er ontstond een grote middenklasse, waarvan
iedereen gelijke rechten behoorde te hebben. Inkomensverschillen werden kleiner;
macht werd niet langer geassocieerd met charisma en geweldsaanwending, maar
met deskundigheid en het vermogen een ander te belonen en zich in diens positie
in te leven. Normen en waarden veranderden in die zin, dat de principiële gelijkheid
van allen veel zwaarder woog dan voorheen. Maar dit mocht niet ten koste gaan
van de individuele vrijheid en de zelfverwerkelijking van elk lid van de maatschappij.
Ter Braak was nog het kind van een masculiene samenleving, met de dominante
waarden van materieel succes en vooruitgang. Mannen werden daarin geacht
agressief, ambitieus en hard te zijn; vrouwen daarentegen zacht, vredelievend en
sociaal. Het was een schaamtecultuur, waarin een misstap tot gezichtsverlies voor
jezelf en je groep leidde. In de jaren dertig veranderde dit patroon.
Sociale-sekserollen gingen elkaar overlappen en zowel mannen als vrouwen werden
geacht bescheidenheid te betrachten en te streven naar een betere kwaliteit van
het bestaan. Niet geld en macht, maar mensen en persoonlijke verhoudingen werden
belangrijk, zoals ook de zorg voor anderen en voor de omgeving tot de dominante
waarden ging behoren. Het was de overgang van een schaamte- naar een
schuldcultuur, waarin een misstap weliswaar tot verlies van zelfrespect leidt, maar
waarin die schuld ook weer gemakkelijk geëffend wordt door de solidariteit en
sympathie van de groep met de zwakke en de verliezer.
Ter Braak had veel moeite zijn schaamte, angst en stress van zich af te werpen.
De omgang met de onzekerheid die inherent is aan het bestaan, zeker in een snel
veranderende samenleving, viel hem zwaar en leidde bij hem tot controledwang,
overgevoeligheid en depressiviteit, die hij weer trachtte te compenseren door een
overdreven masculiene en
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agressieve houding. Pas toen de druk zo groot werd dat zijn verweer wel breken
moest, was hij bereid de onzekerheid als een normaal onderdeel van het bestaan
te accepteren - ‘ich habe meine Sache auf Nichts gestellt’. Hij probeerde te leven
van dag tot dag, cultiveerde het subjectieve gevoel van welzijn en werd veel toleranter
tegenover afwijkende en innovatieve ideeën en gedrag. Zijn positieve houding ten
opzichte van de democratie, tegenover jonge mensen, zijn vertrouwen in gezond
verstand en in een betere toekomst, maken deel uit van dit nieuwe complex. Zijn
ideaal werd een democratie van allemaal andersdenkenden, een cultuur van kleine
verschillen waarin men zich aanpast om anders te kunnen zijn dan de anderen. Ook
dit was zijn amor fati, zijn fatalisme, in een wereld zonder absolute waarden. Ter
Braak besefte dat het civilisatieproces een onstuitbare motoriek bezat; hij wilde niet
in starheid vervallen door zich ertegen te verzetten. In de jaren dertig drong het tot
hem door dat een moderne Europese cultuur haar statische karakter - sociologen
spreken van een citadel-cultuur - zou moeten inruilen voor een houding van mobiliteit
en wendbaarheid: door een permanente stroom van doelen en standpunten. Hij
opteerde, met andere woorden, nu voor een karavaan-cultuur.
Daarmee was tegelijkertijd zijn keuze gemaakt voor de Amerikaanse variant van
de democratie. Dit blijkt duidelijk uit de bespreking die hij in september 1938 onder
de titel ‘Lof der democratie’ publiceerde van Thomas Manns Vom zukünftigen Sieg
der Demokratie. Het artikel bevat de volgende zelfbekentenis:
De democratie is, na langen tijd een begrip voor bourgeois satisfaits
te zijn geweest, weer in een stadium van ‘noodweer’ gekomen; en
dientengevolge is de eens zoo gesmade Amerikaansche democratie (hoe
hebben wij haar niet verfoeid in onze jonge jaren) weer een mogelijkheid
geworden, die althans dit ééne beteekent: antifascisme.
Met Thomas Mann, die overigens ook een principieel antidemocratische overtuiging
van zich af had moeten schudden, geloofde Menno ter Braak in de noodzaak van
‘een pleidooi voor de zedelijke waarde der democratie als intercontinentale waarde’.
Het artikel culmineerde zowaar in een lofzang op Amerika, waar de kritiek meer
vrijheid genoot dan elders, en waar men alle gelegenheid had om in de oppositie
te gaan tegen
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wantoestanden. Men kan, zo had iemand hem onlangs uit ‘Nieuw-York’ geschreven:
‘in de Vereenigde Staten rustig van honger omkomen, maar men kan ook vrijuit
midden op straat verklaren, dat de president een idioot is’. Hij geloofde nu werkelijk
11
dat Amerika het land van de toekomst was. Alleen al om deze reden is de zienswijze
dat Ter Braak in mei 1940 zelfmoord pleegde omdat hij in Amerika niets te zoeken
12
had, weinig valide.
Een eye-opener inzake de dynamiek van het civilisatieproces was voor Ter Braak
de in 1939 verschenen studie van de Duitse socioloog Norbert Elias: Über den
Prozeß der Zivilisation. Ter Braak behoorde tot de weinigen die de grote waarde
van dit werk - hij recenseerde het eerste deel ervan - onmiddellijk bij verschijnen
erkenden. Bekend is dat zijn essay de stoot heeft gegeven tot de vorming van een
heuse Elias-school in de Nederlandse sociologie onder leiding van Johan
13
Goudsblom. Über den Prozeß der Zivilisation geeft een analyse van het
beschavingsproces in het avondland sedert de Middeleeuwen. De Europese
geschiedenis laat volgens Elias een proces van toenemende concentratie van macht
op staatkundig en economisch terrein zien. De machthebbers verlangden van hun
onderdanen een strikte beheersing van hun instincten. Aan de hand van diverse
pedagogische geschriften, zoals De civilate morum puerilium uit 1530 van Erasmus,
wist Elias een reeks van aansprekende voorbeelden te presenteren van de
conditionering van menselijke omgangsvormen. Deze tendens tot driftbeheersing
werd bevorderd door veranderingen op technologisch vlak. De groeiende
arbeidsdeling maakte van elke persoon een radertje in een grote machine. De
individuele speelruimte werd kleiner en kleiner. Het gevoelsleven werd
teruggedrongen in wat sedert de achttiende eeuw het ‘privé-leven’ heet. Het resultaat
van het vooruitgangsproces is volgens Elias een labiele toestand. Hij sprak er zonder
vreugde over, maar voor hem als wetenschapsman waren het individu en de
samenleving per slot even ‘doelloos’ als de sterren die samen het zonnestelsel
14
vormen.
Ter Braak kende de naam van Elias overigens reeds enkele jaren langer door
diens artikel in het emigrantentijdschrift Die Sammlung van januari 1935. In dit essay,
getiteld ‘Kitschstil und Kitschzeitalter’, interpreteerde de socioloog de kitsch als het
vorm-kenmerk bij uitstek van de moderne tijd. De negentiende eeuw had het ontstaan
van een kapitalistisch-industriële samenleving laten zien, en daarmee waren ook
de stijl en de smaak in de Europese cultuur diepgaand veranderd. Het
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betekende het begin van een vormenchaos, door Elias gedefinieerd als ‘kitschstijl’.
‘Kitsch’ duidt derhalve op een grote onzekerheid in de vormgeving van de
geïndustrialiseerde maatschappij. Het woord zou zijn ontstaan in de artiestenkringen
van München, waar het uit het Amerikaanse woord voor ‘scherts’ werd verbasterd.
Iets ‘verkitschen’ was dus iets verkopen aan een Amerikaan, die geen smaak heeft
maar wel goed betaalt. De vorm-onzekerheid van de moderne cultuur noopt de
kunstenaar van het kitschtijdvak producten te maken die hijzelf minderwaardig vindt
15
en louter voortbrengt om er economisch van te kunnen profiteren.
De cultuurpessimistische noties van Elias waren koren op de molen van Ter
Braaks fatalisme en zijn afkeer tegen almaar nieuwe technologische ontwikkelingen.
Maar tegelijkertijd is duidelijk hoeveel moeite hij zich getroostte de vooruitgang als
een zegen te beschouwen en het ‘kitschland’ Amerika als een paradijs. Rationeel
was hij geneigd tot een volmondig ja, maar op een gevoelsmatig, meer onbewust
niveau deed de moderne wereld hem walgen. Deze dubbelheid blijft zijn denken in
de jaren dertig kenmerken. Tot in zijn laatste geschriften sprak hij zijn reserve uit
jegens het ‘paskwillige’ democratische systeem van algemeen kiesrecht en
evenredige vertegenwoordiging, zoals hij ook de Verklaring van de rechten van de
mens en de burger onverminderd als een lege huls beschouwde. In die zin bleef hij
de aristocraat die hij van nature was. Niettemin getuigt het van weinig historische
zin om, op grond van de genoemde reserve, te concluderen tot een ‘diepgeworteld
16
racisme’ bij Ter Braak. Diens afkeer van een principiële ‘gelijkheid’ tussen mensen
kwam voort uit een diepe, emotionele verbondenheid met het negentiende-eeuwse
positieve recht. Het op de idealen van de Franse revolutie geënte natuurrecht gold
vanuit die traditie als mechanistisch en abstract: het zou geen rekening houden met
17
verschillen tussen mensen qua tijd, plaats, geaardheid en persoonlijkheid. Ter
Braaks kritiek thans als racistisch afdoen, is een bewijs van anachronistisch politiek
correct denken. Bovendien liet Ter Braak zien dat hij op rationeel niveau bereid was
en ook alle moeite deed om zijn geprivilegieerde cultuuropvatting te demonteren.
Vol bewondering schreef hij bijvoorbeeld in februari 1940 in Het Vaderland een
aanbeveling voor een boek waarin de in Den Haag wonende en werkende
Oostenrijkse socioloog Otto Neurath het redelijke en sociale karakter van de mens
aantoonde. De moderne mensch ontstaat,
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zoals de titel van dit boek was, bevatte een groot aantal opmerkelijke illustraties:
18
kleurrijke beeldstatistieken en cijfergroeperingen naar ontwerp van Gerd Arntz,
eveneens een Oostenrijks emigrant. Hier gingen informatie in woord en beeld op
onlosmakelijke wijze samen, helder geordend volgens de principes van de nieuwe
typografie met als oogmerk een optimale overdracht van informatie aan kritisch
19
denkende burgers. De van huis uit marxistische socioloog Neurath was in 1934
naar Den Haag gekomen, waar hij twee jaar later een International Foundation for
20
Visual Education oprichtte. Hij probeerde de inzichten van de neopositivistische
filosofie te gebruiken als basis voor een behavioristische theorie van sociale en
economische ontwikkelingen. De moderne mensch ontstaat concentreerde zich op
het probleem hoe de moderne wereld is ontstaan uit historische
ontwikkelingsprocessen en hoe men in het domein van het onpersoonlijke,
collectieve, kan vaststellen waardoor de moderne mens zich onderscheidt van zijn
voorgangers.
De nieuw-zakelijke benadering waarmee Neurath en Arntz de vooruitgang in kaart
brachten zonder in cultuurpessimisme te vervallen, noch door snoeverig de winst
van het civilisatieproces uit te rekenen, deed Ter Braak zichtbaar goed. Hij kende
Neurath en Arntz, de schepper van politieke prenten tegen het nationaal-socialisme,
21
persoonlijk en hij stond vooraf toe dat hun uitgever een fragment uit zijn bespreking
van de originele Engelstalige editie gebruikte als flaptekst en voor een reclamefolder
bij de Nederlandse uitgave. Bij het zien van de vriendelijke kleurige beeldpoppetjes
van Arntz moet Ter Braak zich bevestigd hebben gevoeld in zijn opvatting van het
moderne leven als een komedie. Speel mee, veins, doe alsof en haal je energie uit
de grote stroom die toch niet te stoppen is. Maar zijn ambivalentie, zijn schaduwkant,
kwam toch weer te voorschijn toen hij helemaal aan het slot van de recensie
opmerkte, dat er loodrecht op het boek van Neurath een geheel ander boek over
‘de moderne mensch’ te schrijven was: een tragisch, door en door subjectief en
persoonlijk boek.
Dat tragische boek had Ter Braak op datzelfde moment in zijn hoofd. Het moest
een roman worden waarin een compleet ander beeld van de moderniteit naar voren
komt: dat van een mechanistische heilstaat waarin het denkende individu vermorzeld
wordt en aan wezenloze angst ten gronde gaat. Van deze roman, Het plagiaat, wist
Ter Braak slechts een fragment te realiseren. Deze onvoltooidheid is een tragisch
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symbool voor de ambivalentie waarmee hij eind jaren dertig in de wereld stond. Het
is van een bittere ironie dat Otto Neurath er op de dag van de Nederlandse capitulatie
in slaagde met zijn vrouw in een reddingsboot vol vluchtelingen uit Scheveningen
22
onder erbarmelijke omstandigheden naar Engeland te ontkomen, terwijl Ter Braak
daar als gehypnotiseerd naar de zee staarde met in zijn hoofd een repeterend
vluchten kan niet meer.
De kritiek op De nieuwe elite, dat als een afzonderlijk schrift van De Vrije Bladen
verscheen, ging telkens in één richting. Ter Braaks liefkozend spel met paradoxen
en zijn pleidooi voor een ‘schipperende’ elite die tegelijk geen elite meer was, kon
23
moeilijk een programma voor een toekomstige democratie vormen. Du Perron gaf
de auteur te weten dat de brochure hem weinig zei; de uitdrukkingswijze van zijn
vroegere hartsvriend was ‘misschien al te “subtiel”’ voor hem geworden. Het bleef
hem allemaal vaag: ‘Bep zegt dat je in dit essay dingen herhaalt die je elders al
24
beter gezegd hebt’. Een grotere deceptie voor Ter Braak moet het kritische
commentaar van de Duitser Hans Hauswald zijn geweest. Deze Leipziger logeerde
in de zomer van 1939 met zijn vrouw Lenchen enige tijd bij de Ter Braaks. Zij hadden
elkaar ‘toevallig’ in Den Haag leren kennen. Hauswald sprak redelijk foutloos en
accentloos Nederlands, omdat hij na de Eerste Wereldoorlog regelmatig in
Wassenaar was geweest, wellicht als zogenaamd Kriegskind om in Nederland op
krachten te komen. In zijn vaderland had hij aan verschillende universiteiten
gestudeerd, waardoor hij zich tot een kritische geest van humanistische snit had
kunnen ontwikkelen. Op Ter Braak kwam hij over als ‘een intelligente man, met
dringende behoefte aan lectuur en gesprekken; en dan te weten, dat dit alles
25
clandestien moet worden bedreven! Met de Gestapo op de hielen!’ Door zijn
contacten in Nederland en zijn anti-nationaal-socialistische instelling was hij onder
26
Hitler verscheidene keren opgepakt en verhoord. Hoezeer Ter Braak op Hauswald
gesteld was, blijkt uit het feit dat hij hem voorstelde elkaar met de voornaam aan te
spreken: een bijzonder privilege bij de politicus zonder partij!
In een lange, niet onkritische brief zette Hauswald zijn visie uiteen over het boekje
dat Ter Braak hem als geschenk naar Duitsland meegegeven had. Dat een
schipperend mens in wezen iemand is die zijn nihilisme niet heeft overwonnen,
mocht de Nederlander als kritiek bekend voorkomen. Schipperen kon alleen maar
een weg zijn, nooit een doel.
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Maar zijn zes jaar jongere vriend hield hem ook de optie van nog een andere weg
voor: de liefde. Zonder liefde was er geen contact mogelijk en dus geen voorwaarde
tot denkend handelen - ‘geen mogelijkheid de synthese van Erasmus en Macchiavelli
te voltrekken’. Liefde, leerde Hauswald hem, zou hem een zelfverzekerdheid geven,
‘die van binnen naar buiten gaat’. Zij zou zijn ogen helder en zijn stap ferm maken
27
- en hem daarmee soms de uiterlijke kenmerken van een ‘bruut’ geven. Was dit
geen bijzonder elegante manier om mee te delen dat Ter Braak een stuk positiever
en toch geen watje moest zijn?
Werkelijk geschokt was Ter Braak van de uitvoerige kritiek door Anton van
Duinkerken in De Gemeenschap. De katholieke criticus had hem forse verwijten
gemaakt: diefstal van andermans begrippen, grove schaamteloosheid,
zelfingenomenheid, valse nederigheid en wat niet al. Ter Braaks toekomstvisie werd
afgedaan als een recept voor hypocrisie: ‘de huichelachtigheid van menschen, die
naar twee zijden verscheidene overtuigingen uitspelen, zonder dat zij die
28
overtuigingen bezitten’. Ter Braak was heel wat gewend van zijn critici, maar juist
de toon van deze opponent kwetste hem op zeldzame wijze, zoals blijkt uit een brief
aan Gomperts:
Gisteren las ik in ‘De Gemeenschap’ een heftige polemiek van Van
Duinkerken tegen ‘De Nieuwe Elite’. Ik wil er niet op ingaan, omdat ik
deze man al zoo vaak bestreden heb, maar voor mijn gevoel zou ik hem
eigenlijk moeten vertellen, wat Marsman hem al eens wilde vertellen: dat
hij een ‘schoft’ is. Ik houd niet van het groote woord, en zou het dus nooit
gebruiken, maar ik voel dit artikel als zoo door en door oneerlijk en
insinueerend, dat ik er toch nog een beetje verbaasd over ben: hoe kan
29
iemand naar zulke benepen middelen grijpen om te polemiseeren.
Gomperts antwoordde per kerende post. Hij moet de kans geroken hebben voor
zijn leraar in de bres te springen.
Ik las zojuist Van Duinkerken's giftigheid. Inderdaad, een schoft. Het
verbaasde mij niet, want ik heb die man een paar jaar geleden enige
malen gesproken, dat was genoeg. Maar hij is handig genoeg, om dat
voor zijn geloofsgenoten te verbergen en daarom - liever: mede daarom
- kan ik het idee, dat deze toch vrij groot opgezette
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aanval onbeantwoord zou blijven, slecht verdragen. Wie slaat, moet
geslagen worden, zo eist het mijn primitieve geldingsdrift. Jij hebt er geen
30
lust in. Ik wel.
Ter Braak op zijn beurt wreef zich in zijn handen. Hij reserveerde onmiddellijk een
cahier van De Vrije Bladen voor Gomperts. Dat hij intussen zelf, tegen zijn
aanvankelijke bedoeling in, toch in een polemiek met Van Duinkerken was geraakt
- ‘Maar Monseigneur, wij spreken verschillende talen en zullen mekaar nooit verstaan’
31
-, mocht niet deren. Gomperts moest de katholiek vloeren. En zo geschiedde. In
twee maanden tijd schreef de Amsterdammer een 38 pagina's tellend essay,
32
‘Catastrofe der scholastiek. Anton van Duinkerken contra Menno ter Braak’. Hij
stuurde het Ter Braak toe, alsof hij het voor negentig procent voor hem geschreven
33
en voor honderd procent aan hem opgedragen had. Het resultaat overtrof Ter
Braaks stoutste verwachtingen:
Inderdaad, dit is geen polemiek meer tegen een lummel als V.D., maar
een vonnis over de scholastiek, waarbij de aanleiding langzamerhand
geheel op den achtergrond raakt, nadat de lummel en passant even
vernietigd is. Van Duinkerken lijkt mij na deze afrekening niet meer te
bestaan, behalve in eigen juristenkring, waar hij door de wet der inertie
natuurlijk nog tien jaar minstens zal bestaan. Het voortreffelijke van je
betoog is echter, dat op dit aftreksel van Thomas niet meer nadruk valt
dan strikt noodig is; je begint met hem niet te noemen en je eindigt met
over hem heen een veel belangrijker probleem aan te snijden, waardoor
het je volkomen lukt ook mij te doen vergeten. Dit komt je volledig toe;
het slot is prachtig geschreven, ik kan het niet anders noemen,
34
geïnspireerd, ‘poëtisch’ en toch streng beheerscht.
Vervolgens seinde Ter Braak vol geestdrift naar Jan Greshoff in Zuid-Afrika: deze
‘afrekening’ met Van Duinkerken als een ‘nar van het thomisme’ zou wel eens het
‘manifest van een generatie’ kunnen zijn. Zou de ‘jongeling’ Gomperts zo doorgaan,
35
dan kon hij tot ‘de ster van zijn generatie’ uitgroeien. Na een gemeenschappelijk
diner met het echtpaar Du Perron in Den Haag op 22 januari 1940, bood Ter Braak
Gomperts aan de voornamen te gebruiken ‘als symbool van een weer verder
36
gevorderde vriendschappelijke verhouding!’
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Een werkelijke confrontatie had deze verhouding intussen nauwelijks gekend, hetzij
dan een kritische opmerking van Gomperts bij een opstel van Ter Braak over ‘De
Joodsche geest en de litteratuur’ in een bundel met de titel Antisemitisme en
37
Jodendom. Over de bedoelingen daarvan konden geen misverstanden bestaan,
zoals blijkt uit de inleiding van de filosoof H.J. Pos, die ook verantwoordelijk was
voor de redactie. Het boek moest namelijk de lezer in staat stellen ‘om tegen het
antisemitisme op te komen als tegen een houding, die mensonwaardig, ja
pathologisch is, doordat een onderscheid in geaardheid van mensentypen [...] wordt
opgeblazen tot exclusieve haat en minderwaardigverklaring van wat alleen maar
38
anders is’. Aangezien een aantal belanghebbenden die anoniem wensten te blijven,
een flinke subsidie bijeen had gebracht kon het boek voor weinig geld worden
39
aangeboden. Er werkte overigens slechts één jood aan de bundel mee, de historicus
J. Presser; dit om te voorkomen dat kwaadwilligen een joods complot achter het
project zagen.
Aan dit nobel ogende initiatief verleende Ter Braak onmiddellijk zijn ‘principieele’
40
medewerking. Hij worstelde echter bijzonder met het onderwerp en zijn artikel
werd een hutspot van oude stukken over joodse schrijvers. Toch wilde hij er een
duidelijke lijn in brengen: de betekenis van de joden voor de Europese cultuur. In
feite sprak hij uitsluitend over geassimileerde joden - dus joden die in de Europese
cultuur zijn opgegaan en zodoende een proces van ‘emancipatie’ hebben
doorgemaakt. De betekenis van deze joden in het algemeen was, naar Ter Braaks
oordeel, dat zij ‘typische bemiddelaars zijn, bemiddelaars en geleidende dragers
der Europeesche cultuur’. Na deze constatering wierp hij de vraag op of deze joden
ook nog iets hebben toegevoegd aan de internationale cultuur: hebben zij haar met
eigen waarden verrijkt? Zijn antwoord luidde neen en ja.
Neen, waar het de joodse ‘litteraat’ betreft die zich tevreden stelt met het
produceren van imitaties en clichés. Hij dacht daarbij aan auteurs als Stefan en
Arnold Zweig, aan Lion Feuchtwanger en Emil Ludwig, aan Jakob Wassermann en
André Maurois. Ter Braak speelde hier duidelijk in op Nietzsches paranoïde
vooroordeel omtrent joden als typische na-apers en toneelspelers, die dankzij dit
talent de macht in Europa zouden overnemen. De pejoratieve term ‘litteraat’ verwijst
bovendien naar Thomas Manns ‘Zivilisationsliterat’, uit diens Betrachtungen eines
Unpolitischen (1918). Mann bedoelde daarmee de meestal joodse
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schrijvers van populaire romans, waarvan de esthetica doordrongen is van een
democratisch-politiserende tendens. Zij zouden zich bij uitstek op een internationale
markt richten. Ter Braak beklemtoonde weliswaar dat dit geen typisch joods
fenomeen is en hij bestreed ook de stereotypering die ermee verbonden is. Maar
ook hij ontkwam niet aan stereotypering. Want bij alle voorbehoud meende hij ‘zonder
sentimentaliteit’ te moeten opmerken dat joodse ‘litteraten’ van een naïeve vorm
van assimilatie getuigen en dat zij met hun humanistisch-pacifistisch-communistische
41
schematisme het antisemitisme in de kaart spelen. Kortom, Ter Braak erkende de
‘litteraten’ als bemiddelaars tussen nationale culturen en bereiders van een
internationale ‘cultuurbodem’, maar tegelijkertijd gaf hij toe dat zij vatbaar zijn voor
antisemitische gevoelens.
Ja, luidde hierna zijn antwoord op de gestelde vraag, waar het joodse schrijvers
betreft die aan de assimilatie een geheel eigen karakter hebben gegeven - en
daarmee dus een meerwaarde aan de Europese cultuur. Hij verwees daarvoor naar
een driespan: Julien Benda uit Frankrijk, Franz Kafka uit de Tsjechisch-Duitse wereld,
en de filosoof Leo Sjestov uit Rusland. Aan de hand van enkele vluchtige observaties
toonde hij aan dat deze schrijvers op ‘scheppende’ wijze vorm hebben gegeven
aan de joodse emancipatie in de Europese cultuur. Zij hebben er nieuwe dimensies
aan toegevoegd. Benda schiep een ‘nieuwe synthese van abstract denken en
individueele gevoeligheid’, Kafka sloeg een brug tussen extreme zakelijkheid en
extreem idealisme, en Sjestov schonk het Westen een formule van de tragiek zoals
het die nog niet kende. Deze drie voorbeelden moesten volgens Ter Braak volstaan
om aan te tonen dat joodse schrijvers niet uitsluitend gelikte imitators zijn, die de
Europese cultuur van een ‘oppervlakkig rationalisme’ en ‘goedkoope sentimentaliteit’
voorzien.
Ruim zestig jaar na dato is het niet moeilijk te zien dat Ter Braak zich aan een
onmogelijke opdracht gewaagd had. In een poging het antisemitische denken de
wind uit de zeilen te nemen, verviel hijzelf al te gemakkelijk in een antisemitisch
discours. Door de vooroordelen van zijn tegenstanders met een aantal tegenbewijzen
te logenstraffen, maar de structuur van hun denken onaangetast te laten, gaf hij
legitimiteit aan de kern van hun redeneringen, namelijk dat joden parasieten zijn
die zich van het internationale kapitalisme bedienen om de macht over te nemen.
Van de drie voorbeeldige joden die hij ten tonele voerde,
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haastte hij zich op te merken dat zij in hun persoonlijkheid en hun werk nauwelijks
(nog) als jood herkenbaar zijn, alsof dat iets was waarvoor zij zich zouden moeten
schamen en wat in het beste geval onzichtbaar moest zijn.
In een brief liet Hans Gomperts merken dat een aantal bijdragen aan de bundel
Antisemitisme en Jodendom hem als zeer onaangenaam had getroffen. Ter Braak
stak daar weliswaar bovenuit, maar ‘over Kafka, Benda en Sjestow is toch in ander
42
verband te schrijven, en geschreven?’ Het antwoord kwam twee dagen later:
Dat boek over de Joden bevalt mij ook niet erg, het heele probleem is
een probleem voor de ‘horde’; alles wat nuance is, blijft van het Joodsche
vraagstuk in zijn tegenwoordigen vorm nu eenmaal zeer ver. Bijzonder
43
walgelijk vond ik overigens alleen den heer Van der Spek, die er beter
aan gedaan had royaal anti-semiet te worden. Pos, die het boek
samenstelde, is een braaf man, en iemand, die ook wat durft, maar
allerminst een oorspronkelijke geest.
Daarmee hield de discussie over deze kwestie op. Maar men hoefde, naar een
plastische uitdrukking van Presser, geen ‘joodse eksterogen’ te hebben om te voelen
dat Ter Braak nog onvoldoende van de antisemitische ondertoon van zijn redenering
doordrongen was. Gomperts liet daarmee een punt liggen. Veel principiëler was in
dit opzicht een bespreking van de bundel Antisemitisme en Jodendom door de
Amsterdamse student en latere typograaf Huib van Krimpen in Propria Cures. Het
bestaan van een boek over dit onderwerp veronderstelde naar zijn mening
stilzwijgend het bestaan van een Judenfrage. Ieder verstandig mens moest in
Nederland weten dat zo'n vraagstuk niet, of slechts rudimentair, bestond. Het
onbedoelde effect van dit boek zou zijn dat het antisemitisme er alleen maar mee
aangewakkerd werd. F.J.J. Buytendijk bracht deze tegenstrijdigheid goed onder
44
woorden toen hij gewaagde van een ‘gevaarlijke apologie’.
Het blijft een gemiste kans dat Ter Braak destijds niet krachtiger met zulke
tegenwerpingen geconfronteerd is. Desalniettemin moet hij in zijn tijd als een ‘wonder
45
van verlichting’ op dit vlak gezien worden. Op 1 april 1940 trad hij als spreker op
in een openbare bijeenkomst in Bellevue te Amsterdam, georganiseerd door de
Stichting tot verdediging van de culturele en maatschappelijke rechten der Joden.
De manifestatie
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had als leuze ‘In Nederland geen rassenhaat’. Tot de sprekers behoorden ook
SDAP-voorman Koos Vorrink, de schrijver Maurits Dekker en Anton van Duinkerken,
die Ter Braak deze avond voor het laatst ontmoette. Hun persoonlijke conflict bleek
geen wederzijdse animositeit te hebben achtergelaten. ‘Wij begrepen van elkaar’,
schreef Van Duinkerken enkele maanden later in een moedig In Memoriam, ‘wat
46
wij wilden en bedoelden’. Ook de publicatie van Gomperts' Catastrofe der
47
scholastiek, waarin hij de toon van het fascistische Zwart Front had gehoord, bleek
daar niets aan te hebben veranderd.
In zijn Bellevue-lezing greep Ter Braak terug op een spraakmakend artikel van
zijn hand ‘Antisemitisme in rok’, dat in het voorjaar van 1939 was verschenen in de
48
democratische verkiezingskrant De Blaasbalg. Gevaarlijker dan het brutale
antisemitisme van de NSB en consorten noemde hij het ‘verkapte’ antisemitisme dat
zich hult in een schijn van deftigheid en wetenschappelijkheid. Als kapstok voor
deze stelling gebruikte hij een artikel in De Gids over ‘Het Joodsche probleem als
internationaal probleem’ door mr. A.F. Zwaardemaker, een publicist uit de kring van
49
het extreem rechtse weekblad De Waag. Deze autoritair-gezinde liberaal had
betoogd dat de joden in Europa altijd een ‘volksvreemd’ element zullen blijven en
dat zij én Europa ermee geholpen zijn als zij zich in een nieuwe joodse staat in
Oceanië of Zuid-Amerika zouden vestigen. In een begeleidende noot kreeg
Zwaardemaker-what's in a name - van De Gids-redactie ook nog een schouderklopje
om de ‘waardige, ernstige en objectieve wijze’ waarop hij zijn denkbeelden bepleitte.
Ter Braak was des duivels. Want in wezen kwam het hierop neer: ‘antisemiet blijft
50
antisemiet’.
Ter Braak wist dus heel goed hoe het antisemitisme functioneert, ook waar het
zich in een keurig liberale verpakking presenteert. Of hij ook zag waar hijzelf bij tijd
en wijle de mist inging? Dat hij het werkelijke bestaan van een ‘jodenvraagstuk’
weliswaar verstandelijk geanalyseerd en verworpen had, maar er emotioneel toch
51
nog aan bleef hangen? In Bellevue probeerde hij de zaken nog één keer scherp
te stellen. Iedereen heeft het recht over andere mensen depreciërend te denken,
ook als hij of zij een jood is. Het antisemitisme richt zich echter niet tegen een
willekeurige jood, maar kweekt haat tegen een ‘onpersoonlijken, abstracten
wereld-Jood’. Het kwalijke zit hem in de generalisatie: ‘De abstracte “wereld-Jood”
dient zoo spoedig mogelijk te verdwijnen als de zondebok, dien men houden wil om
hem van alles de schuld te
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geven’. Hij realiseerde zich nu beter dan ooit waar de fout zat als men spreekt over
‘het Joodsche probleem’ of ‘vraagstuk’: dit was geen probleem van de joden, maar
52
een probleem van de Europese cultuur. Zijn emotionele betrokkenheid bij dit
probleem blijkt uit de bitter-elegische toon waarmee hij de joodse banneling Leo
Sjestov herdacht, toen deze in november 1938 te Parijs was overleden. Tegelijkertijd
53
bracht hij diens einde in verband met het asielbeleid van de Nederlandse regering:
In deze dagen, nu de Joden aan geraffineerd-barbaarsche vervolgingen
blootstaan, nu wij zelfs moeten beleven, dat een zich positief-christelijk
noemende regeering kaalgeschoren en mishandelde schepsels over onze
grenzen terug laat jagen, zoodat wij zelfs geen formeele reden hebben
onze handen in onschuld te wasschen.... in deze dagen telt het sterven
van een Jood niet veel.
Van Sjestov zei hij, dat deze met zijn gezicht en zijn stem in zijn stijl aanwezig
was. ‘Hij behoorde tot die zeldzame denkers, die tegelijk kunstenaar zijn’. Dat was
de hoogste lof die men van Ter Braak kon krijgen: Sjestov, met joodse schrijvers
als Carry van Bruggen en Franz Kafka, behoorde voor hem tot de werkelijke elite.
Dit neemt niet weg dat Ter Braak herhaaldelijk blijk gaf van racistische,
nationalistische en antisemitische vooroordelen, die zijn denken niet slechts als
smetjes aankleefden, maar in de structuur ervan verweven waren. Tegelijkertijd is
te zien dat hij zich daarvan bewust probeerde te worden en hij zich wilde corrigeren.
Daarvoor moest hij echter in de structuur van zijn denken ingrijpen. Zeer
waarschijnlijk schuilt daarin een belangrijke reden van de wezenlijk deconstructieve
tendens in zijn geschriften tijdens de jaren dertig.
Hans Gomperts ontsnapte ‘bij toeval’ uit de hel van mei 1940, en dat met
achterlating van zijn naaste vrienden. Hij verbleef tijdens de oorlog in Londen en
de Verenigde Staten, en werd in 1946 correspondent van Het Parool te Parijs. Het
bericht van de dood van Ter Braak en Du Perron duwde hem in een psychisch
isolement en het ontbrak hem aan de moed om naar hun einde te informeren. Hij
was bang zichzelf geweld aan te doen. Een brief van Greshoff bracht hem eindelijk
54
verlichting. Na het verschijnen van zijn tweede poëziebundel Van verlies en dood
in 1946 besloot hij niet meer ongelukkig te zijn en het dichten te staken. In de Franse
hoofdstad talmde hij nog lang met het aanvragen van tele-
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foon, ‘want dan kon je in ieder geval niet gebeld worden’. Voor een Ter
Braak-herdenking in de Haagse Bijenkorf op 9 mei 1946 kon hij echter makkelijk
gevonden worden.
Gomperts gaf zijn gehoor een overzicht van de misverstanden omtrent Ter Braak
en prikte ze door. Wat Ter Braak duidelijk wilde maken, liet zich eigenlijk niet
vertellen, niet bewijzen. Men moest het horen. Gomperts doelde op de ‘poëtische
gevoeligheid’ van Ter Braak. Zelden had iemand in Nederland zo geschreven als
juist deze figuur, die ten onrechte voor een arrogante negativist was versleten. Wat
dan volgt laat zich bijna lezen als een liefdesverklaring, waarin de lichamelijke
metaforen die Ter Braak voor de jood Sjestov gebruikte, als het ware op Gomperts
zelf worden teruggeprojecteerd. Hij zegt namelijk over Ter Braaks poëtische
gevoeligheid:
Het is de poëzie van het essay, de poëzie van een formulering, die
hangt in zijn tegendeel, hangt in het evenwicht van zijn ernst en zijn humor,
het is de poëzie van de intelligentie, die lichamelijk is geworden, die ademt
en beweegt. Het essayistische proza van ter Braak is als een
geheimzinnige muziek, waarvan men niet kan nagaan, hoe zij tot stand
is gekomen; omdat zij verbijstert door haar heldere eenvoud, die nergens
banaal wordt; door haar logica, die ver blijft van de wiskunde; die voor de
55
hand schijnt te liggen en toch door niemand anders kon zijn bedacht.
Eens te meer blijkt hoezeer Gomperts ook na de oorlog nog volledig in de ban
56
van Ter Braak en diens wijze van formuleren was. De ‘definitieve afrekening’ die
57
zijn ‘leermeester’ hem in 1937 voorspeld had, liet op zich wachten. Bij verschillende
gelegenheden bewees Gomperts, sedert 1949 in Amsterdam literatuur- en
58
toneelcriticus bij Het Parool, zijn schatplichtigheid aan Ter Braak. Hij zag in hem
een vereniging van twee grote voorlopers in de Nederlandse letteren: waar Ter
Braak van oorsprong eigenlijk een Busken Huet was, groeide hij in en dankzij zijn
59
strijd tegen het nationaal-socialisme uit tot een politiserende Multatuli. In 1965
werd Gomperts benoemd tot hoogleraar in de moderne letterkunde te Leiden - de
stoel die eens ook de door Ter Braak bewonderde Albert Verwey bezet had. Nu kon
de Forumiaanse literatuuropvatting ook vaste voet krijgen in de academische wereld.
Gomperts' oratie droeg de titel De twee wegen van de kritiek. Tegenover de op dat
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moment dominerende tekstgerichte kritiek van het tijdschrift Merlyn, stelde hij een
‘moeilijk’ alternatief, dat in feite echter een herneming was van de poëtica van de
zo-even genoemde Busken Huet en Ter Braak. Gomperts pleitte ervoor het kunstwerk
van zijn metafysische aureool te ontdoen en het te zien als de ‘communicatie van
een menselijk auteur’. Hierdoor zou de auteur zichtbaar worden ‘als een soortgenoot
60
en een lotgenoot die onze aandacht verdient’.
Het hoogleraarschap bracht Gomperts niet wat hij ervan verwacht had; hij wenste
het niemand toe en hij bleef ‘een aan de universiteit verdwaalde essayist’, zonder
overigens tot een productie van naam te komen. Zijn emeritaat in 1981 moet een
bevrijding zijn geweest. Hij bundelde zijn essays in een tweetal delen Intenties,
waarvan het aangekondigde laatste deel over wetenschap typisch genoeg nooit
verschenen is. Tot verrassing en ook woede van zijn vrienden verliet hij zijn geliefde
Amsterdam en betrok hij een modernistische witte villa aan de Franse zuidkust bij
St. Tropez. Tot nog groter verrassing bleek hij daar in alle teruggetrokkenheid te
werken aan een grote studie over het antisemitisme in de Europese cultuur. Het
manuscript groeide en groeide en dreigde de auteur te verzwelgen. Toen besloot
hij terug te keren tot de kern van het probleem: het antisemitisme van Menno ter
Braak. De Dr. Jekyll die Gomperts decennia lang was geweest ten opzichte van zijn
leermeester, kreeg het aangezicht van een Mr. Hyde. Hoon en ergernis barstten in
hem los. Ter Braak was een antidemocraat, een racist, een demagoog, een
gespletene. Zijn waarheid was een leugen, want per definitie onbetrouwbaar. Het
staat er allemaal. Gomperts ging terug tot Erasmus en Voltaire, ja tot Kaïn en Abel:
heel de westerse cultuurgeschiedenis is doordrongen van tweedracht, haat en
antisemitisme. Dit alles culmineert in Ter Braak, die op die manier toch weer aan
de top van een ontwikkeling wordt geplaatst, maar nu als meester van verdoemenis.
De ‘afrekening’ had ruim een halve eeuw op zich laten wachten. Welk drama zich
in Gomperts tijdens de laatste jaren van zijn leven heeft afgespeeld, blijft
raadselachtig. Zijn onvoltooide magnum opus verscheen postuum in een sterk
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beknotte editie. In alles wat hij over Ter Braak te berde bracht, was niets dat niet
al eerder en vaak beter gezegd was. Behalve één ding: de speculatie over Ter
Braaks gemankeerde homofilie. Ter Braak zou zichzelf, aldus Gomperts, de
verwerkelijking van zijn homoseksuele dromen ontzegd hebben, maar daarmee ten
prooi

Léon Hanssen, Sterven als een polemist: Menno ter Braak 1930-1940

460
zijn gevallen aan antisemitisme. Want zo luidt de gedachte: wie tot homoseksualiteit
neigt maar er niet aan toegeeft, zal zich gemakkelijk aan antisemitisme overgeven.
Projecteert men deze theorie nu niet op Ter Braak, maar op Gomperts, dan
ontstaat er een compleet ander verhaal. Want waar en wanneer moet hij tot het
besef zijn gekomen dat Ter Braak geen werk wilde maken van zijn veronderstelde
homoseksualiteit? Waarom brengt hij deze weigering zo plompverloren in verband
met jodenhaat? Nu komen weer de woorden in herinnering waarmee Gomperts
eens Ter Braaks lof gezongen had: over een poëtische intelligentie die lichamelijk
geworden was, die ademde en bewoog - over geheimzinnige muziek, waarvan de
oorsprong niet genoemd kon worden - over een heldere eenvoud, die nergens
banaal werd. Het is moeilijk deze evocatie niet te lezen als een liefdesverklaring,
die, versterkt met schuldgevoelens over de dood van de verlatene, op een fataal
ogenblik zal omslaan in haat. Haat omdat de meester niet over de toverstaf beschikte,
die de leerling hem had toebedacht.
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Hoofdstuk 23
Bezoek bij de tovenaar
Als journalist bezat Ter Braak weinig schroom pardoes op een ‘beroemdheid’ af te
stappen om hem of haar aan de tand te voelen, maar als privé-persoon kende hij
een mix van hoogmoed en verlegenheid, die hem dikwijls hinderde uit zijn cirkel te
treden en nieuwe contacten aan te gaan. Hij moest bij wijze van spreken als een
kat op het spek gebonden worden, dan hapte hij wel toe. In de zomer van 1937 had
hij drie weken vakantie in Zwitserland gepland. Met zijn vrouw Ant, haar twee zussen
Bert en Mien en haar vader dominee Faber, betrok hij een klein chalet in Buochs
aan de zuidrand van het Vierwoudstedenmeer. Hij had er een paar teleurstellingen
weg te slikken. Ook dit plaatsje, hoe landelijk en lief ook, haalde het niet bij
Nietzsches Sils-Maria. Bovendien werd hij getiranniseerd door ‘een in optima forma
gekruisigden Jezus in onze kamer’. Voeg daar een aantal madonna-beeldjes aan
1
toe, en hij kon zich weer christen voelen. Tot overmaat van ramp ontdekte hij dat
iedere tweede Buochsenaar dezelfde achternaam droeg als de chaleteigenaar,
Wyrsch: ‘Vanwege de inteelt zeker’.
Wirsch wil letterlijk zoveel zeggen als opgewonden, woest, kwaad. Ter Braak
voelde zich alsof hij in een open inrichting verkeerde en was hard aan nietsdoen
toe: behalve een beetje lezen, wandelen en de toerist uithangen. Hij maakte met
zijn aangetrouwde familie allerlei tochtjes met de boot, het bergtreintje en de
kabelbaan, maar het was toch weer Nietzsche die lokte. Aan het einde van de eerste
week bracht hij een bezoek aan het Richard Wagner-museum Tribschen bij Luzern,
de villa waar de componist eens zijn jonge vriend Friedrich Nietzsche ontvangen
had. Verder was het vooral de Dodendans op de Spreuerbrug te Luzern, gemaakt
door de zeventiende-eeuwer Meglinger, die veel indruk op hem maakte. Waarom,
zo vroeg hij zich af, zaten juist deze schilde-
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ringen zo vol met grapjes over de levenden, waarom schitterden zij zo door een
veelheid van bonte voorstellingen uit de alledaagse werkelijkheid? Ineens drong tot
hem door wat de filosoof Sjestov precies bedoelde met zijn gedachte dat het leven
niets anders is dan de dood - in camouflage. Waar wij ook kijken, wat wij ook
2
waarnemen: telkens is het de dood die ons hypnotiseert met zijn miljoenen ogen.
Ter Braak was blij dat in de loop van de vakantie onverwacht zijn broer Wim zich
bij het gezelschap aansloot. Dat deze stiekem een oogje had op Ants zuster Mineke
en daarom tot ieders verbazing over berg en dal was komen tuffen uit Holland, wist
op dat moment alleen Wim zelf. De humor van zijn broer werkte ontspannend op
Menno ter Braak en zijn auto gaf hem meer bewegingsruimte - al stond Wim hem
niet toe zelf te chaufferen. Uit financiële overwegingen moest hij helaas afzien van
een bezoek aan Thelen en Marsman in het, werkelijk afgelegen, bergdorpje Auressio
bij Locarno in Tessin. Wat nu echter wel mogelijk werd: een kennismakingsbezoek
aan Thomas Mann! Als hij deze kans zou laten lopen, was Ter Braak gek geweest.
Thomas Mann woonde op dat moment als Duitse emigrant met een Tsjechisch
paspoort in Küsnacht aan de noordkant van het Meer van Zürich. Manns Der
Zauberberg had een beslissende invloed gehad op Het carnaval der burgers en ook
nadien had Ter Braak zijn koers altijd bepaald aan de hand van de positie van de
‘Tovenaar’, zoals Thomas Mann, eerst door zijn kinderen en later ook in breder
kring, genoemd werd. Toen Ter Braak aan Marsman meedeelde dat hij niet naar
Auressio kwam, maar dat hij wel voornemens was Thomas Mann te bezoeken ‘zuiver persoonlijk’ -, gaf hij daarmee ook een hiërarchie aan. Maar uit het feit dat
Ter Braaks broer en zelfs zijn vrouw Ant niet mee naar binnen gingen bij Mann maar
in de buurt rondjes bleven rijden, blijkt tegelijkertijd de nervositeit die dit bezoek aan
3
de Nobelprijswinnaar opriep in chalet Wyrsch. Ook naar het adres van Greshoff
ging alvast een aankondiging van het bezoek:
Ik ben erg nieuwsgierig naar den indruk, en zal je daarover direct
schrijven. Zijn ‘Betrachtungen eines Unpolitischen’ herlezend, concludeer
ik in ieder geval tot een zeer ‘honnête’ figuur, ondanks zijn oer-duitsche
kanten. Maar zou hij ook kuren à la Huizinga hebben gekregen? Dat ware
4
5
pijnlijk. Ik kan het me, na zijn Open Brief, ook haast niet voorstellen.
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Thomas Mann had met betrekking tot het bezoek op die zonnige augustusmiddag
6
aan één regel genoeg in zijn dagboek: ‘Der Hollander recht angenehm’. Ter Braak
daarentegen strooide zijn impressies uit in brieven aan verscheidene vrienden. De
kennismaking had zijn vermoedens over de mens en de auteur ronduit bevestigd.
Zijn indruk was werkelijk ‘zeer gunstig’. Mann bleek precies de man van zijn boeken.
Hij maakte de indruk van een Hans Castorp - de hoofdpersoon van Der Zauberberg
- op oudere leeftijd. Hij was uiterst aimabel gebleken en niet pretentieus en
gearriveerd als Huizinga, in vergelijking met wie hij ook veel ‘universeeler’ was.
7
Neen, Thomas Mann was wel tien Huizinga's waard.
Toch was er ook kritiek. Want net als Huizinga hoorde Thomas Mann thuis in de
categorie van de negentiende eeuw. Bij alle welwillendheid die hij voor de
problematiek van Ter Braaks generatie had getoond, bleef hij een humanist in de
oude zin van het woord. Op de eigenlijke kern van het nazidom kreeg hij nauwelijks
vat. Dat was Ter Braak ook opgevallen toen hij een balletje had opgeworpen over
zijn boek Van oude en nieuwe Christenen. Thomas Mann leek hem nauwelijks te
kunnen volgen bij zijn uiteenzetting over de teloorgang van het christendom als
hoogste morele en religieuze instantie in de westerse cultuur. Moesten we het
christendom dan maar dood verklaren en begraven, had de auteur van Joseph und
seine Brüder hem met een verwonderde blik achter de sigarenrook gevraagd. Neen,
dat nu ook weer niet. Ter Braak pleitte voor een christendom zonder Christus, waarin
alle voor een vrije democratische toekomst noodzakelijke elementen overeind bleven.
Een werelds, ja gerevolutioneerd christendom dus! Dit was Thomas Mann duidelijk
te radicaal. Had hij zich in het woord vooraf bij het nieuwe, onder zijn toezicht
uitgegeven, tweemaandelijkse tijdschrift Maß und Wert niet juist voor het christendom
8
uitgesproken als een van de fundamenten van de cultuur van het avondland? Ter
Braak wist dat hij nu niet langer moest blijven aandringen, wilde hij het gesprek
aangenaam houden. Hij verzoende zich met de gedachte dat hij op zijn zestigste
blij mocht wezen als hij nog zo zou zijn ‘wie der Thomas’. Beide heren drukten zich
nog eens diep in de kussens van hun fauteuils toen Manns jongste dochter Elisabeth
9
aantrad om een stukje piano te spelen. Ter Braak vond het een feest. Bij het afscheid
spraken zij af dat hij een in het Duits vertaald hoofdstuk van Van oude en nieuwe
Christenen naar Küsnacht zou opsturen: Thomas Mann wilde zich eventueel sterk
10
maken voor opname daarvan in Maß und Wert.
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Eenmaal in Buochs klom Ter Braak meteen in de pen om Vigoleis Thelen aan te
zetten tot de vertaling van het ‘sleutelhoofdstuk’ over ‘Christus, de antichrist’ uit
Christenen. Mocht het snode plan onverhoopt niet doorgaan, dan beloofde hij hem
twintig gulden uit eigen portemonnee. Hoezeer Ter Braak zich intussen verkneukelde
bij de herinnering aan het bezoek te Küsnacht en bij het vooruitzicht van publicatie
in Maß und Wert, blijkt uit een artikel dat hij onmiddellijk na thuiskomst in Het
Vaderland plaatste. Onder de titel ‘Maat en Waarde’ gaf hij uitvoerig zijn indrukken
van Thomas Mann weer en hij kenschetste hem nu als een twee gezichten-man.
Het ene gezicht was dat van de burger die weet dat hij burger is en blijft, het andere
dat van de burger die van zijn eigen grenzen weet en daarom ‘over zichzelf gericht
houdt’. Dit spel met verschillende gezichten krijgt in het bewuste artikel iets van een
carnaval der burgers. Ter Braak ging zelfs zo ver de twee wezenstrekken van
Thomas Mann te verbinden met de titel van diens tijdschrift. Het harmonische en
wellevende in zijn karakter, dus het burgerlijke, stond voor maat, zijn volstrekt
persoonlijke oogopslag en stemintonatie daarentegen, de burger dus die een vonnis
11
over zichzelf heeft geveld, stond voor waarde.
Medio september had Ter Braak de vertaling van Thelen in zijn bezit en hij stuurde
haar linea recta door naar Thomas Mann. Diens antwoord, zo voelde hij, zou
beslissend zijn. Zou hij het stuk afwijzen, dan was hij uitsluitend een conservatief,
zonder revolutionaire ambities. Ter Braak wachtte gelaten af. Wel had hij een
12
passage geschrapt die Thomas Mann mogelijk tegen de haren in kon strijken. De
publicatie van ‘Christus, de antichrist’ in Maß und Wert werd echter een lijdensweg.
De feitelijke redacteur van het tijdschrift, de Elzasser publicist Ferdinand Lion, had
zozeer in het manuscript zitten knoeien, dat Ter Braak een vertwijfeld klaaglied aan
Thomas Mann stuurde. Hij sprak van castratie en zag daarachter de mentaliteit van
13
een ‘humanistisch jezuïtisme’ dat hij rondweg haatte. Thomas Mann hield
onmiddellijk een spoedberaad met Lion in het Waldhotel te Arosa. De volgende dag
14
dicteerde hij een brief die Ter Braak grotendeels geruststelde. Mann liet duidelijk
zijn grote respect voor Ter Braaks tekst merken, maar gaf ook te kennen dat zijn
betoog aan duidelijkheid zou winnen als het werd ingekort. Hij verzocht hem in de
vriendelijkste termen daarover te willen onderhandelen. Ter Braak kon zijn
leedvermaak niet onderdrukken: waarschijnlijk had Lion een pak voor de broek
gehad. Vlug deed hij een
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paar tegenvoorstellen tot inkorting van zijn essay.
Thomas Mann besprak de gereviseerde tekst op 25 januari 1938 met Lion. Aan
zijn dagboek vertrouwde hij zijn zorgen over de ‘provocerende paradoxie’ van Ter
16
Braaks opstel toe. Intussen had Vigoleis Thelen als een razende het complete Van
oude en nieuwe Christenen door zijn verduitsende typemachine gehaald. Welke
buitenlandse uitgeverij zou het willen uitgeven? Thelen liet een hele rij namen de
revue passeren, van Thomas Manns uitgever Bermann Fischer te Stockholm via
Oprecht Verlag in Zürich tot de Éditions du Carrefour in Parijs. Desnoods wist hij
nog een boekhandelaar in Locarno, die hem bij een zelfklussend uitgeverijtje kon
introduceren. Maar uiteindelijk kwam zelfs van de publicatie van ‘Christus, de
antichrist’ niets terecht. Ferdinand Lion bleek Ter Braak maandenlang aan een lijntje
te houden, tot hij hem in augustus 1938 met een ‘ganz gemeinen Brief’ zijn laatste
17
hoop ontnam. Ter Braak was bitter teleurgesteld, niet in de laatste plaats ook in
Thomas Mann. Ook Thelen moest in een hoofdletter-loze briefkaart aan Marsman
zijn gal spuwen: ‘op de hoogte van den pijnlijken uitgang mennomann-lion? het is
18
wel onbegrijpelijk, hoe felix krull toch werkelijk felix krull is, dat had ik nooit gedacht.
menno is razend, en diep geschokt door de houding van zijn leermeester in de
19
toverij’.
Ondanks deze slechte ervaring koesterde Ter Braak geen wrok jegens Thomas
Mann. Daarvoor hadden zij ook teveel gemeenschappelijke belangen en
denkbeelden. Eind september 1938 gaf Ter Braak zijn diep verontwaardigde reactie
op het Akkoord van München met het artikel ‘Het verraad der vlaggen’. Hij begreep
niet hoe men in Nederland de vlaggen kon uitsteken terwijl ‘men in München op
geruischlooze wijze een andere kleine natie, Tsjecho-Slowakije, den nek om had
gedraaid’. Zelden gebeurde het, bekende hij in De Groene Amsterdammer, dat hij
iemand of iets werkelijk verachtte. Maar deze keer had hij verachting gevoeld bij
het zien van die vriendelijk kleurige vlaggen op een dag van verraad. Verachting
20
had hij ook gevoeld jegens de Engelse premier Chamberlain, die wat hem betrof
als de Judas Iskarioth van de democratie de geschiedenis in mocht gaan. Hij moest
er letterlijk van kotsen. Chamberlain had het niet treffender kunnen formuleren: ‘Its
21
pies for our time!’
Wie had dat, zelfs nog bij de overrompeling van Oostenrijk, voor mogelijk
gehouden! Een Engelsche prime-minister onderhandelt

Léon Hanssen, Sterven als een polemist: Menno ter Braak 1930-1940

466
op Duitsch grondgebied onder pressie van een vrijkorps, brengt den
Hitlergroet, etc! De blamage is zoo intens, dat er al niet veel meer te
redden lijkt. Arme Tsjechen. Zou die Chamberlain kindsch of verkocht
zijn? Laten wij er verder maar over zwijgen; er is toch niets aan te doen.
Het ergste is nog wel de volkomen machteloosheid der menschen van
22
goeden wil.
Ter Braaks reactie op het Münchense debacle vond haar pendant in een brochure
van Thomas Mann met de titel Dieser Friede. Ook deze toonde zich diep
verontwaardigd over het ‘schandelijk bedrog’ van de Engelse en Franse regeringen.
Ter Braak moest lijdzaam dulden dat Manns boekje door de buitenlandredactie van
23
Het Vaderland ter bespreking werd ingepikt. Het was de flamingant Leo Picard die
in een niet gesigneerd stuk in Ter Braaks krant korte metten maakte met Thomas
Manns visie. Diens recente verblijf in Amerika had hem blijkbaar in een ‘verwend
kind’ veranderd. Want zijn verwijten richting Chamberlain bewezen dat hij niet meer
capabel was tot een reële inschatting van de Europese machtspolitiek. ‘Amerika ligt
rustig ver weg; waarom zou men zich het plezier niet gunnen hard te schreeuwen?’
Maar in feite bewees Mann dat zijn rede overheerst werd door de hartstocht. De
conclusie van de anonieme scribent: Chamberlain had het Europese
machtsevenwicht een grote dienst bewezen - en daarmee basta.
Voor de goede verstaander was dit standpunt uit de hoek van de
buitenlandredactie van Het Vaderland een regelrecht blijk van disloyaliteit ten
opzichte van de visie van Ter Braak, zoals geventileerd in ‘Het verraad der vlaggen’.
Het was echter niet Ter Braak zelf, maar diens discipel Arthur van Rantwijk, die de
handschoen opnam. Deze stuurde een ingezonden brief als protest tegen de teneur
van het artikel en met name tegen enkele passages die in ‘een fascistisch geschrift’
geen slecht figuur geslagen zouden hebben. In zijn repliek op deze brief van Van
Rantwijk gaf Picard een fraai staaltje van de opponent met zijn eigen wapens
bevechten. Wie niet beter wist, zou denken dat Picard stiekem Ter Braaks vulpen
van diens bureau had genomen. Verwijzingen naar Stendhal, Denis de Rougemont
en Pascal; termen als ‘fraseologie’, ‘camouflage’ en ‘mystificatie’, dit alles wekte de
indruk dat het anonieme artikel door de literaire medewerker van Het Vaderland,
24
dus door Ter Braak, was geschreven. Over mystificatie gesproken!
Enige maanden later kreeg deze kwestie echter nog een staartje. Pi-
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cards collega Hendrik Krekel, een kleine venijnige man die openlijk met het
25
nationaal-socialisme sympathiseerde, zorgde voor grote opschudding toen hij in
de krant van 19 maart 1939 de Duitse bezetting van Praag goedpraatte. Krekel
juichte zelfs over de Engelse toegeeflijkheid bij deze nieuwe daad van agressie.
Deze vreugde bleek wat voorbarig, want Hitlers optreden werd in het Westen als
een inbreuk op het Akkoord van München beschouwd. Op Krekels zondagartikel
kwamen zoveel protesten en opzeggingen dat de hoofdredactie van Het Vaderland
zich, mede onder sterke druk van de directie van de NRC, gedwongen zag de inhoud
26
van het bewuste stuk te wraken. Hierbij bleef het niet: Krekel en Picard moesten
zelfs het veld ruimen. Het ‘absurde mannetje’ Krekel zou met de uitgave van een
eigen blaadje beginnen, Buitenlandsch Overzicht, dat hij 's nachts volschreef met
natte compressen op het hoofd om zijn hoofdpijn te bestrijden. Ter Braak lachte in
zijn vuistje. Hij had zich jarenlang mateloos geërgerd aan de commentaren van
Krekel en Picard en hoopte dat met hun vertrek een einde kwam aan een periode
van ‘liederlijk nazi-geknoei’ in zijn krant.
In de zomer van 1939 verbleef Mann een kleine twee maanden met zijn vrouw
in hotel Huis ter Duin te Noordwijk aan Zee. Na een kleine twee weken ging er een
uitnodiging naar Ter Braak voor een kopje thee. Sterke storm bij blauwe hemel:
27
geen weer voor een strandwandeling. Het viel Ter Braak direct op dat de Duitse
schrijver er mager uitzag. Zoals hij over het nog schaars bevolkte hotelterras naderde
had hij iets van Don Quichot, met diens vermoeidheid maar zonder diens fanatisme.
Bij het horen van Thomas Manns stem, voelde Ter Braak zijn laatste reserve
verdwijnen: ‘die is vol nuances, en bij alle gedemptheid veelzeggend’. De eens
gevierde feestredenaar van Duitsland had ook in die zin iets van een dolende ridder,
dat hij thans geen ander vaderland bezat dan de wereld van de geest, ‘die overal
is en nergens’. Ter Braak beklemtoonde in zijn krantenverslag van dit bezoek dat
28
Mann rust zocht en niet gestoord wilde worden. Hij vermeldde daarom niet dat zij
bij het afscheid een afspraak gemaakt hadden voor een gemeenschappelijk bezoek
aan het Mauritshuis te Den Haag, waar Ter Braak als gids zou fungeren.
Om kwart voor elf 's ochtends op woensdag 19 juli 1939 ontmoetten drie personen
elkaar op de trappen van het klassieke, door Jacob van Campen ontworpen, gebouw
aan het Plein: Thomas Mann, zijn vrouw Katia, en Ter Braak, die hen opwachtte.
Mede doordat hij vanwege het
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benauwde, regenachtige weer een lange regenjas droeg, leek Ter Braak naast het
gedrongen echtpaar nog groter dan hij met zijn 1.87 meter al was. Katia Mann was
in stralend wit geldeed, met ontblote onderarmen; haar man droeg een licht
zomerkostuum. Maar zelfs in het museum hield Ter Braak zijn mantel aan, terwijl
hij zijn gasten langs de kunstwerken leidde. Thomas Mann uitte naderhand in zijn
dagboek zijn verwondering over het ‘raadsel van de bloei en het uitbloeien van de
Nederlandse schilderkunst’. Ter Braak verbaasde zich er juist over dat Thomas
Mann, behalve voor Rembrandt, zo lang bleef stilstaan voor het werk van de
tweederangs geachte genreschilder Cornelis Troost. Verbazingwekkend? De door
het verval gepreoccupeerde Thomas Mann bleef ongetwijfeld zo lang voor Troost
29
staan vanwege het raadsel van de uitbloei. In het Mauritshuis en bij het verlaten
30
van het museum stond een fotograaf klaar om een aantal kiekjes te nemen, die
de volgende dagen door de Nederlandse pers dwarrelden. Na het bezoek aan het
Mauritshuis volgde nog een lunch in hotel Des Indes.
Ter Braak viel duidelijk in de smaak bij Thomas Mann. Twee dagen later was hij
weer op bezoek in Noordwijk. Het dagboek van de Duitse schrijver maakt melding
van: ‘thee op het terras. Daarbij Ter Braak en de schilder Citroen, die tekeningen
van me maakte. Conversatie met Ter Braak over Nietzsche, over godsdiensten,
31
christendom. Het zonderlinge sektarisme van Holland’. Ter Braak was door Paul
Citroen gebeld om de rol van gesprekspartner op zich te nemen, zodat de tekenaar
zich volledig op zijn werk kon concentreren. Terwijl de hotelkapel muziek maakte,
zorgde mevrouw Mann voor thee en koek. De heren intussen lieten hun gedachten
de vrije loop en waren het met elkaar eens dat Nietzsches Zarathustra duidelijk
tekenen van hoogmoedswaanzin vertoonde. Citroen was het allemaal om het even:
als Thomas Mann nu maar eens even stil bleef zitten! Het viel hem in het bijzonder
op dat de Duitse schrijver een voor een portrettist bijzonder lastig gezicht had, omdat
het was samengesteld uit verschillende, met elkaar conflicterende elementen. Men
zou de bezitter ervan eerder voor een diplomaat, een bankdirecteur of ook een
gepensioneerd militair houden. Had Paul Citroen niet door en door Thomas Manns
werk gekend, dan had hij ook nooit vat kunnen krijgen op diens raadselachtige
gezicht. Hij besloot dat beide elementen, Manns werk en voorkomen, metaforen
32
waren van een diep-menselijke strijdvaardigheid, vol van de hoogste intelligentie.
Als dank voor de assistentie schonk hij Ter Braak een van
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de gemaakte tekeningen. Deze was in zijn nopjes: ‘Ik vind haar zeer origineel gezien
en inderdaad volkomen Mann... onder één aspect, en geenszins het minst
33
karakteristieke. En dit dan ook volkomen!’
Over gezichten gesproken. Ter Braak had de portrettenjager Paul Citroen in het
begin van 1939 goed leren kennen. Op drie dinsdagen in januari en februari had hij
voor de uit de Bauhaus-school afkomstige kunstenaar geposeerd in diens atelier te
34
Wassenaar. Eerst waren er verscheidene schetsen in Siberisch krijt gemaakt,
waarvoor Citroen de eivorm van Ter Braaks hoofd als uitgangspunt nam. De
stijlprincipes van de Nieuwe Zakelijkheid vereisten vereenvoudiging en geometrische
reductie. De ovale vorm van het hoofd liet zich goed contrasteren met de kleine
cirkels van het lorgnet. Tegelijkertijd probeerde de tekenaar iets van de psychologie
van het model tot uitdrukking te brengen. Anders dan bij nieuw-zakelijke portretten
gebruikelijk, gaf hij Ter Braak geen starende, lege blik, maar legde hij in zijn
uitdrukking iets wat wel als geamuseerd-spottend, maar ook als agressief-hooghartig
35
gekarakteriseerd is.
Het olieverfschilderij dat uit deze zittingen ontstond, wekte aanvankelijk schrik bij
de geportretteerde: was hij werkelijk zo pompeus als het leek? Hij bedankte de
36
schilder met een exemplaar van zijn Démasqué der schoonheid. Ironie? Ant Faber
37
kon zich zelfs nooit met het werk verzoenen. Toen enkele vrienden van Ter Braak
na de oorlog geld bijeenlegden om haar het portret te schenken, verdroeg zij het
werk niet aan de muur en gaf het in bruikleen aan het museum. De maker bleef
echter altijd in het werk geloven en bevestigde nog in de jaren zestig zijn geestdrift
voor het werk en de afgebeelde persoon: ‘U ziet hoe in dit schilderij intelligentie en
38
emotionaliteit, agressiviteit bij elkaar zijn gebracht’. Thans geldt Citroens
olieverfportret van Ter Braak niet alleen als een van de hoogtepunten uit het oeuvre
van de schilder, maar uit de Nederlandse beeldende kunst van de jaren dertig in
het algemeen. Wat Ter Braak nog als pompeus beschouwde, zijn wij als
monumentaal gaan zien.
Wellicht ontdekte hij er ook te weinig fatalisme en pessimisme in, elementen die
hem als een noodzakelijk correctief op de hysterische machtswellust van zijn tijd
toeschenen. Van Thomas Mann had hij na het bezoek met Citroen zijn kort daarvoor
verschenen essay over Schopenhauer als blijk van vriendschap meegekregen. Hij
bedankte de Tovenaar in de meest waarderende termen. Het was voor hem een
zekerheid,
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bezwoer hij in een brief, dat in het huidige tijdsgewricht de Maya-sluier van
Schopenhauer meer ‘waarheid’ bezat dan de ‘blonde Bestie’ van Nietzsche, die
‘afschuwelijke mythologie van de twintigste eeuw’. Dit is als volgt te begrijpen.
Volgens Schopenhauer wordt de wereld geregeerd door een aantal gronddriften:
seks, machtshonger, corruptie, en alle dingen zijn slechts schijnvoorstellingen van
de wil. Het hele leven is een theater waarin de mensen opgaan als in een blinde
spiegel. Maar wie zich volledig rekenschap geeft van de pijn die dit theater van de
wil ons bereidt, zal merken dat de sluier van Maya doorzichtig wordt en vanzelf
oplicht. Hij zal steeds meer medelijden voelen met de mensheid, een medelijden
39
dat voortkomt uit het inzicht van het Tat twam asi - dat ben jij. Uit dit medelijden
vloeien weer deugden als liefde en goedheid voort. Het inzicht in de verschrikkingen
van het bestaan hoeft ons derhalve niet te doen besluiten het leven af te wijzen.
Integendeel. Als er een levenshouding uit de filosofie van Schopenhauer valt te
destilleren, dan is het - volgens Thomas Mann - een bacchantisch pessimisme, een
positieve houding tegenover de wereld, die voortkomt uit een overwinning op het
40
lijden en die zich manifesteert in liefde en goedheid.
Het was Ter Braak alsof hij diep in zijn innerlijk werd aangesproken. In het
Schopenhauer-beeld van Thomas Mann zag hij de hele erfenis samengebald die
de Duitse negentiende eeuw, van Hegel en Goethe tot Nietzsche, voor hem
vertegenwoordigde. ‘Men leest zelden boeken’, complimenteerde hij de auteur van
41
het grote essay, ‘die het gevoel van dankbaarheid achterlaten’. Thomas Mann was
verheugd over deze reactie. Per kerende post sprak hij zijn hoop uit op een spoedige
42
nieuwe ontmoeting: ‘Wir wollen immer in Kontakt bleiben’. De gelegenheid daartoe
deed zich reeds de volgende zaterdag voor. Op zaterdagmiddag 29 juli 1939 werd
de Nobelprijswinnaar in het Haagse Pulchri gehuldigd op initiatief van het
Kunstenaarscentrum voor Geestelijke Weerbaarheid - ‘Geestelüke Veerbaarheid’
maakte Mann er in zijn dagboek van. Omdat professor H.J. Pos door ziekte plotseling
verhinderd was, moest Ter Braak vrijwel onvoorbereid als spreker invallen. Hij
releveerde het probleem van elke moderne auteur: de meeste woorden zijn zodanig
misbruikt dat ze elke wezenlijke betekenis verloren hebben. Een van die woorden
is ‘democratie’. Door zich in 1933 van zijn onpolitieke mentaliteit te distantiëren en
zijn democratische engagement te tonen, had Thomas Mann echter een nieuwe,
concrete inhoud aan het begrip gegeven. Juist aan zijn politieke keuze en het
vermogen alert te reageren op
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zijn omgeving dankte hij de grote morele autoriteit, die hij thans ‘in gansch
democratisch Europa’ genoot. Hij wist telkens een verantwoord midden te vinden
tussen de uitersten van burger en dichter, van democratie en aristocratie, van
verantwoording en vrijheid. Hierdoor was Thomas Mann volgens Ter Braak bij uitstek
43
de belichaming van de ‘eeuwige Europeesche dialogenmensch’.
Een week later verliet de Duitse schrijver Nederland. Ook hij had een reden zich
dankbaar te voelen, want in Noordwijk had hij de rust gevonden met zijn
Goethe-roman Lotte in Weimar zover op te schieten, dat hij het boek spoedig kon
voltooien: ‘das Schwerste ist getan’. De roman verscheen nog eind 1939. Ter Braak
had voor zijn bespreking liefst twee pagina's van Het Vaderland nodig, maar in de
laatste regels legde hij een conclusie die de hoogste lof voor een vorm van
woordkunst behelsde die hij voorradig had. Hij noemde het resultaat namelijk
44
‘muzikaal’: ‘Lotte in Weimar is Goethe-muziek’. Na het lezen van deze recensie
had Thomas Mann, die op dat moment in Princeton verbleef, hem het liefst meteen
de hand gedrukt. In een brief van 8 mei 1940 noemde hij het een ‘Glanz- und
Kapital-Stück’ tussen alle documenten die hij over Lotte verzameld had. Aan het
slot keek hij vooruit in de toekomst. Hij was ervan overtuigd dat het Duitse avontuur
gedoemd was te mislukken. Maar welke gruwelen zouden hun nog te wachten
staan? Zijn gedachten gingen vaak uit naar Holland en naar zijn vrienden daar, nu
45
nadrukkelijker dan ooit. ‘Gott schütze das liebe schöne Land und seinen Frieden!’
Dit schrijven zou Ter Braak nooit meer bereiken. Eind september 1940 zag Thomas
Mann zijn bange vermoedens omtrent de dood van Ter Braak bevestigd door een
46
bericht van Jan Greshoff uit Zuid-Afrika. In een aangrijpende brief vertelde hij
Greshoff dat zijn kinderen hem deze tijding hadden willen besparen om hem niet
nodeloos pijn te doen.
Nu kan er geen twijfel meer zijn, en mijn hart bloedt. Af en toe wordt men
overvallen door afgrijzen voor de moordlustige vijandigheid van deze tijd
tegen alle geestelijke en menselijke waarden en krachten, die ons gunstig
waren en waarop ons leven gebouwd was. De besten gaan verloren,
zoals immers natuurlijk is bij de overwinning van de allerlaagsten, en de
woestijn groeit. Wat voor overmaat aan ellende, vertwijfeling, ondergang,
bloed en
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tranen uit de rotte inborst van een abnormaal individu naar alle kanten
kan voortkomen - men wil het niet geloven.
U heeft aan deze beminnelijke man meer verloren dan ik: een dierbare
vriend, landgenoot en medewerker. Ik deel volledig in uw leed - maar niet
zonder begrip voor de daad, die ons zoveel armer en eenzamer heeft
gemaakt. Hij wilde de ondergang van de vrijheid van zijn land en van zijn
eigen vrijheid niet overleven.
Waarschijnlijk liep hij het gevaar van arrestatie en van de smerige wraak
van het gespuis dat nu wereldgeschiedenis maakt. Een van zijn laatste
publicaties, misschien de laatste, was een superieur mooie bespreking
van mijn recent verschenen boek - mijn dankbrief uit Princeton heeft hem
niet meer bereikt. Misschien was dit opstel alleen al voldoende om hem
in het concentratiekamp te brengen... Wel kunt u zich terecht beklagen
dat hij geen gehoor gaf aan uw oproepen zich tijdig in veiligheid te
brengen. Maar ik begrijp ook deze fatalistische verknochtheid aan het
oude werelddeel, aan de omgeving waar hij geboren en getogen was.
Het getuigde ongetwijfeld van grotere noblesse zwijgend de ondergang
van die wereld te delen, dan om hulp te roepen zoals zovele minderen,
ja waardelozen deden die zich door onze comités naar Amerika lieten
redden.
Ik zal Ter Braak nooit vergeten en zal hem missen zolang ik leef en streef.
De vorige zomer waren wij veel samen, in Noordwijk op het terras van
Huis ter Duin, in de musea van Den Haag, ook in de schrijverssociëteit
daar, waar hij tot de sprekers behoorde die mij in het elegante Duits van
de Nederlanders welkom heetten. Het valt mij zeer zwaar te beseffen dat
de golf hem heeft meegesleurd.
Nu moeten wij allemaal bidden voor de volharding en de overwinning van
Engeland. Het heeft door zijn heersende klasse jarenlang zware schuld
op zich geladen, maar thans boet en strijdt het op bewonderenswaardige
wijze. Zo God wil, zal het de wereld behoeden voor de slavernij waaraan
47
onze vriend in het tijdloze ontkomen is.
Toen Thomas Mann in 1947 wederom in Noordwijk aan Zee verbleef, kreeg hij van
de weduwe Ter Braak het verzoek een woord vooraf te schrijven bij de voorgenomen
editie van Ter Braaks Verzameld werk.
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Mann betwijfelde of hij de juiste persoon daarvoor was; teveel van Ter Braaks hand
was hem ontoegankelijk vanwege de taal. Wel wilde hij onmiddellijk ingaan op een
verzoek van Het Parool tot een ‘In Memoriam Menno ter Braak’. Om zijn
drugsverslaafde zoon Klaus ter wille te zijn bood hij deze het honorarium van honderd
gulden om een opstel ter nagedachtenis van Ter Braak te concipiëren. In de kern
van het korte essay smolten het levensgevoel en het vocabulaire van vader en zoon
Mann en de Nederlandse criticus niet zonder pathetiek samen:
De vuile stroom van het nazisme, die in 1940 over zijn prachtige,
beschaafde land vloeide, was voor hem fysiek onverdraaglijk. Hij, die zich
graag een ‘Politicus zonder Partij’ noemde, was in waarheid een militante
partizaan - van de menselijke waardigheid tegen de barbarij, van de
geestelijke zuiverheid tegen de leugen, verwant als deze laatste is met
het geweld en de knechting van mensen. De triomf van leugen en barbarij
wilde hij niet meemaken. [...] Wat voor een wereld, waaruit zulke geesten
zich met afgrijzen terugtrekken! Laat ons hun aandenken eren, doordat
wij, ieder voor zijn deel, ieder met zijn middelen, het onze doen om de
wereld iets minder ondraaglijk te maken voor onze morele schoonheidszin.
Het moet voor Klaus Mann enigszins pijnlijk zijn geweest deze zinnen te schrijven
in de wetenschap dat Ter Braak voor zijn werk nauwelijks enige waardering had
48
kunnen opbrengen. Het ‘In memoriam Menno ter Braak’ verscheen in 1949 als
openingsstuk van een brochure over Menno ter Braak, uitgegeven ter gelegenheid
van de verschijning van diens Verzameld werk. Op het omslag stond Thomas Mann
vermeld als auteur. Ook werd het artikel later opgenomen in diens Gesammelte
49
Werke. Dat zijn zoon Klaus zich met de opbrengst van de publicatie de roes van
een aantal nieuwe injecties kon veroorloven, vermeldt de geschiedenis niet.
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Hoofdstuk 24
Leren met je rug te denken
In mei 1939 had Ter Braak zich verplicht in enkele maanden tijd een vertaling te
maken van Die Revolution des Nihilismus van Hermann Rauschning. ‘Daarin’,
schreef hij aan Jo Planten-Koch, ‘zul je de onverbiddelijkste en nuchterste afrekening
met het nazisme vinden (van een gewezen partner van Hitler), die ik tot dusverre
1
gelezen heb’. Deze Rauschning was in 1933 als NSDAP'er voorzitter van de Senaat
te Danzig geworden. Na een conflict met de plaatselijke Gauleiter legde hij in 1934
zijn ambt neer en emigreerde enige tijd later naar Zwitserland, waar in 1938 zijn Die
2
Revolution des Nihilismus verscheen. Rauschnings analyse van het
nationaal-socialisme was vernieuwend en invloedrijk. Het nihilistische moment zat
hem naar zijn mening in het feit dat de nazi-elite geen enkele doctrine kende; het
enige wat haar motiveerde was macht om de macht. Het waren de meest
gewetenloze, elementaire bruten die men zich kon voorstellen.
De Danziger was sterk beïnvloed door het denken van Ernst Jünger, met zijn
3
typische vermenging van links- en rechts-extremistische elementen. Rauschning
geloofde in een conservatieve missie van Duitsland in de wereld, gericht tegen het
verfoeide bolsjewisme van de Sovjet-Unie en de kapitalistische democratie van het
4
Westen. Hij vreesde dat het nazisme tot Duitslands ondergang zou leiden. Ter
Braak had al spoedig door dat Rauschning zelf allesbehalve een democraat
geworden was. Hij waarschuwde Du Perron toen deze het boek in vertaling wilde
gaan lezen: ‘Je zult gaandeweg merken, dat Rauschning nog meer mof is dan je in
het begin veronderstelt ... en met dat al een integere persoonlijkheid, zij het met de
5
wonderlijkste conservatieve en militaire complexen’. Dat echter ook de integriteit
van diens persoonlijkheid dubieus was, kon Ter Braak niet weten. Bovendien kwam
in de fascina-
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tie van de geboren polemist Ter Braak voor de geboren aartsconservatief Rauschning
een dubbelheid tot uitdrukking, die reeds in zijn waardering voor de rechts-radicaal
6
Ernst von Salomon geconstateerd kon worden. De met linkse, wereldverbeterende
idealen opgegroeide dokterszoon uit de Achterhoek, zelf het prototype van de nerd,
koesterde een stiekeme bewondering voor de mannen van de daad, de
vertegenwoordigers van de Herren-Moral, die een niets ontziende machtswil en
leidersmentaliteit aan de dag legden.
Ter Braak had van Rauschnings uitgever, Europa Verlag, geheel de vrije hand
7
gekregen voor de bewerking van het boek. Het vertalen van het dikke boek werd
hem echter een obsessie en hij moest zijn vakantie ervoor uitstellen. Hij vond het
Duits maar een halve ‘cultuurtaal’, ‘tenzij het door menschen als Kafka of Nietzsche
wordt geschreven. Als deze R. het op zijn heupen krijgt, weet hij met tien woorden
niets te zeggen’. Het boek bleek op een hinderlijke manier ‘golvend’ gecomponeerd,
dat wil zeggen: de auteur kwam altijd weer op hetzelfde punt uit. Daardoor werd
8
des te duidelijker dat hij eigenlijk onvoldoende substantie had. Een hoffelijk briefje
9
van Rauschning uit Parijs gaf hem weer enige moed. ‘Hij is een moedige geest’,
wist hij nu zeker. Elke zomermiddag zat hij gebogen over zijn schrijfmachine en
knipte de lange, spiraalvormige zinnen van de Duitser in korte stukken, waardoor
het boek enorm aan leeskracht won. Uitgever R.I. Leopold vond het boek, dat hij
hoofdstuksgewijs van Ter Braak binnenkreeg en meteen liet drukken, minstens zo
10
boeiend als een roman.
Het was een argument dat Ter Braak bekend voorkwam: in de weinige vrije uurtjes
die nog overbleven, verslond hij L'Âme Primitive van de toen net overleden Lucien
Lévy-Bruhl. Deze Franse etnoloog en filosoof had in zijn studie uit 1927 het
pre-logische karakter van de ‘primitieve’ mentaliteit beklemtoond. De ‘primitieve
mens’ maakte associaties die de Europeaan ontgaan, terwijl de conclusies die deze
trekt voor hem onbegrijpelijk zijn. Ter Braak zag zijn opvattingen over het
systematiserende en onderdrukkende karakter van de westerse rede bevestigd,
zoals hij die tien jaar eerder zelf in Het carnaval der burgers had neergelegd. Het
trof hem als zonderling dat deze zogenaamd ‘primitieven’ lange tijd voor werkelijk
primitief waren versleten. Hij besefte dat het christendom met zijn missionarissen
een koloniserende macht zonder weerga in de geschiedenis geweest was:
‘pressiemiddelen, chantage, superioriteit der techniek’. Waren dit niet ook de
gereedschappen waar-
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mee het nazisme te werk ging? Ja, het Hitler-regime verbond de ergste
overheersingsmethoden van het christendom aan de ergst voorstelbare primitiviteit
van denken. Diep in zijn hart droomde Ter Braak van emigratie naar een van de
11
verre gebieden buiten Europa waar Lévy-Bruhl zijn onderzoekingen had verricht.
Begin augustus 1939 was de vertaling volgens contract klaar. Een maand later
kreeg hij voor drie weken vakantie, op de dag van de oorlogsverklaring tussen
Duitsland en Engeland-Frankrijk. Vlak voor zijn vertrek naar de Achterhoek wierp
hij nog enkele regels op papier voor Jo Planten-Koch:
Dat dit drama nu openlijk wordt erkend in den vorm van een oorlog,
was voor mij geen verrassing, het woord opluchting is misschien verkeerd,
omdat ik walg van bloedvergieten en alles wat tot het ijzeren tijdvak
behoort. Ik geloof bovendien niet aan een spoedige afval van het Duitsche
volk van Hitler, het is zoo door en door verpest gedurende deze zes jaar,
dat het eerst zware slagen zal moet krijgen... die voorloopig nog wel zullen
uitblijven. Dat wij, na den val van Polen, buiten dezen oorlog zouden
12
kunnen blijven, lijkt mij zeer twijfelachtig.
Hij nam zich voor één gevoel richtinggevend te laten zijn: ‘te blijven leven tot Hitler
13
hangt’. En dan? De uitspraak bewijst eens te meer dat hij zijn eigen voortbestaan
op fatalistische wijze met dat van het Hitlerregime had verbonden. Het verheugde
hem dat Rauschning nu ieder moment in het Nederlands kon verschijnen: ‘actueeler
14
dan ooit’. De vertaling bleek al spoedig een fenomenaal boekhandelsucces. Het
boek kreeg in korte tijd vier drukken met een totale oplage van 8880 stuks. Volgens
de boeken-toptien van de Haagsche Post was Rauschning na de jubileumeditie van
15
de Camera obscura zelfs de meest verkochte auteur van september! Leopold
schonk Ter Braak spontaan honderd gulden als 'aandeel in het succes van De
16
nihilistische revolutie.
Rauschnings boek was overigens ook als ‘indrukwekkend’ en ‘beklemmend’
beoordeeld door de linkse publicist Jacques de Kadt in diens tijdschrift De Nieuwe
17
Kern. Men zou kunnen zeggen dat Ter Braak en De Kadt elkaar in hun
18
Rauschning-receptie ontmoetten. Toch waren zij al langere tijd geen vreemden
voor elkaar. De Kadt had de grote cultuurkritische essays Politicus zonder partij en
Van oude en
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nieuwe Christenen van vaak zeer rake commentaren voorzien - Ter Braak bleef in
zijn ogen nog altijd teveel een ‘luxe-intellectueel’. Ter Braak van zijn kant had deze
kwalificatie graag als een geuzennaam overgenomen. Hij had nog een paar vage
herinneringen aan De Kadt uit zijn Filmliga-tijd. Ook kende hij Sal Tas als een
19
filmliefhebber - Tas, de auteur van Intellect en macht, die sedert jaren met De Kadt
een ‘ondogmatische socialistische wereldbeschouwing propageerde. Waar Tas en
De Kadt pleitten voor een kritisch-nuchtere politiek, los van de onhaalbare illusies
van het verleden, stemde Ter Braak daar volledig mee in. Zij vonden elkaar in een
democratisch individualisme, waarvoor de beschaving niet louter decor is maar een
belang: een macht om te overleven. Aan de andere kant koesterde hij ook een
voorbehoud jegens Tas en De Kadt: zij waren hem te veel agitatoren die de
persoonlijke, relativerende, 'poëtische’ tegenmelodie misten waarover bijvoorbeeld
20
een Denis de Rougemont wel beschikte.
Dit argument bracht Ter Braak ook naar voren in een uitvoerige bespreking van
21
De Kadts politieke essay Het fascisme en de nieuwe vrijheid. Hij zag duidelijk de
overeenkomsten tussen zijn eigen brochure De nieuwe elite en De Kadts pleidooi
voor een ‘cultuur-socialisme’ met elitaire trekken: een hoogst persoonlijke vorm van
socialisme waarin de culturele ontwikkeling en niet de materiële vooruitgang als
ideaal van het socialisme werd geformuleerd. Maar tegelijkertijd wierp hij De Kadt
voor de voeten dat zijn mensbeeld volledig gepolitiseerd was en dus een culturele
dimensie miste. Die politisering bleek bijvoorbeeld uit de ‘goedkoope, vulgaire,
“grove” kanten van den stijl van De Kadt’. Ook wees Ter Braak op enkele naïeve
elementen in diens terminologie, bijvoorbeeld dat zij veel schatplichtiger was aan
het christelijke cultuurgoed dan de auteur bereid was toe te geven. Toch herkende
hij in De Kadt een geestverwant. In een brief aan Du Perron, die net als hij al langere
tijd van De Nieuwe Kern gecharmeerd was, schreef hij dat De Kadt zeer evident als
‘onze politicus’ te beschouwen was: ‘als hij ooit een partij mocht stichten (hetgeen
ik betwijfel, want zijn houding van praktisch man van den daad is zeer “overacted”),
dan zal ik er bepaald een vurig lid van worden, hetzij in de elite, hetzij in het kader
22
of in de massa, dat moet hij dan maar uitmaken’.
Vrijwel tegelijkertijd liet hij ook een schrijven naar De Kadt uitgaan, met de vraag:
‘wat kunnen we in Nederland doen?’ Het was kenmerkend voor De Kadt dat hij deze
vraag liet voor wat hij was en meteen vanuit
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een ruimer perspectief redeneerde: wat kunnen Nederlandse intellectuelen doen
om de meningsvorming in grote landen als Engeland, Frankrijk en de Verenigde
Staten op beslissende wijze te beïnvloeden? Hij zag daar zeker mogelijkheden toe.
Ook keek hij vooruit in de toekomst: ‘Als er oorlog komt, moeten de dan nog
levenden, na de eerste weken de koppen bij elkaar steken en de mogelijkheden
opnemen. De hoofdzaak blijft onveranderd: niet hysterisch worden’. Na een hoge
gedachtevlucht landde De Kadt aan het slot van de brief weer met een klap op
aarde. Er moesten eerst maar eens een paar honderd mensen in Nederland
opgetrommeld worden, die overeenkomstige opvattingen hadden en ‘die er iets voor
willen doen’. Dat wil zeggen: die bereid waren hun handen vuil te maken. Was het
23
geen goed plan spoedig eens af te spreken?
Ter Braak verbaasde zich erover hoe ‘aangenaam gestreeld’ De Kadt was door
het verkregen contact. Hij bleef vol voorbehoud: ‘laten wij niet al te happig op zijn
offertes ingaan! Heusch, hoezeer deze katten en tassen ook als politici te
apprecieeren zijn, zij hebben een erg onaangename leiderstic’. Naar zijn mening
waren deze doorgewinterde politici vooral in hem geïnteresseerd als een intellectueel
24
reclamebord. Desalniettemin maakte hij een afspraak voor zaterdagmiddag 18
november 1939 in de Kraaienlaan. Aan Jan Greshoff in Kaapstad, die ooit De Kadt
25
voor kennismaking in zijn Brussels stamcafé had uitgenodigd, bracht hij verslag
uit: ‘Eddy en ik hebben onlangs een bespreking gehad met De Kadt en Tas, om
een gezamenlijk democratisch orgaan op te richten, waarin wij de “cultuur” en zij
de “politiek” zouden vertegenwoordigen. Ik verwacht nog niet veel succes van dat
plan, maar een feit is, dat onze opvattingen over den gang van zaken in Europa
vrijwel parallel loopen; of, en hoe dat uitgedrukt kan worden in practische
26
samenwerking is echter een tweede’. Zij hadden ook plannen gesmeed voor een
tijdschrift, 'semi-politiek, semi-cultureel, anti-totalitair; maar het geld ervoor is er nog
27
niet'. Grote ideeën aanleveren, maar Ter Braak voor de financiering laten opdraaien:
Ant ter Braak-Faber zou de twee gasten Tas en De Kadt nog ruim een halve eeuw
28
later als ‘echte jodenmannen’ betitelen.
De Kadt van zijn kant koesterde eveneens bedenkingen. Hij had Ter Braaks
bespreking van Het fascisme en de nieuwe vrijheid ‘van een dergelijke hooghartigheid
en zo vol van misverstanden en politieke onkunde’ gevonden, dat hij weinig
vertrouwen had in samenwerking. Het gesprek bij Ter Braak thuis bleef naar zijn
mening ‘zeer algemeen en vaag’. Door
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zijn eigen geremdheid en verlegenheid, kwam hij nauwelijks tot een goede
communicatie met de gastheer, die immers met dezelfde handicaps opgescheept
zat. De Kadt voelde veel meer sympathie voor Du Perron, die het gesprek op
hartelijke en vriendschappelijke wijze voerde en geen enkele dubbelzinnigheid
29
30
vertoonde. Maar het bleef een conversatie tussen ‘luxen’ en ‘groven’.
31
Een kleine drie weken later hadden Ter Braak en De Kadt een onderhoud met
Em. Querido over de tijdschriftplannen. Waarom deze uitgever? Op voorspraak van
zijn medewerker Geert van Oorschot had Querido Het fascisme en de nieuwe vrijheid
uitgegeven, en hij was daarom de meest aangewezene voor uitgave van een
tijdschrift in de geest ‘van de nieuwe vrijheid’. De uitkomst van het gesprek liet zich
raden. Querido sprak zijn goede wil en enthousiasme uit, maar verklaarde niet meer
dan de helft van het financiële risico te kunnen dragen. Hij begreep ook wel dat Ter
Braak en de zijnen geen ‘armzalig tijdschriftje’ voor ogen stond als De Nieuwe Kern,
maar dat zij een groot en duur blad wensten waarin de crème de la crème van
progressief-intellectueel Nederland in fraai getypografeerde kolommen zou optreden.
Weinig wijzer geworden, dronken Ter Braak en De Kadt na afloop nog een glaasje
in Americain. Zij namen afscheid van elkaar met de belofte naar een oplossing van
het financiële vraagstuk te zoeken. Wellicht had De Kadt méér van de politicus
zonder partij verwacht dan deze kon waarmaken. Nog in zijn Politieke herinneringen
van een randfiguur uit 1976 moest hij verscheidene keren zijn schouders ophalen
om de volslagen wereldvreemdheid waarmee de Forum-tweeling tegen de materiële
32
kant van de zaak aankeek. In zijn Herinneringen gebruikt of misbruikt De Kadt een
33
derde, namelijk de hispanist Johan Brouwer met wie hij eveneens over het nieuwe
tijdschrift filosofeerde, om een negatief oordeel over de auteur van Van oude en
nieuwe Christenen te kunnen vellen: Ter Braak was de verpersoonlijking van het
34
steriele. Het lijdt geen twijfel dat zowel hij als Sal Tas veel meer inspiratie vond bij
de spontane ‘zwerversnatuur’ van Du Perron dan bij de ‘langzame zoeker’ Ter
35
Braak. De Kadt was zelf immers zo traag als een slak.
Ter Braak van zijn kant probeerde aardige dingen over De Kadt te zeggen, omdat
hij het politiek roerend met hem eens was: ‘ook als mensch mag ik hem, na eenige
gewenning aan zijn oerburgerlijke opperhuid, eigenlijk best lijden; hij heeft niets van
36
de linksheid eens stalinisten, is homo pro se en bij al zijn tactiek zeer eerlijk’. Het
tijdschrift-

Léon Hanssen, Sterven als een polemist: Menno ter Braak 1930-1940

480
37

plan bleef echter een mooie droom, want ‘geld mankeert voorloopig nog’ - en
‘voorloopig’ werd voorgoed. In mei 1940 slaagde De Kadt er op het laatste moment
in met een trawier uit IJmuiden naar Engeland te ontkomen. Het snel werkende
vergif dat hij uit een laboratorium had laten halen, hoefde niet te worden gebruikt.
Via Londen reisde hij naar Nederlands-Indië en op de boot daarnaartoe kreeg hij
het bericht dat Ter Braak zich tijdens de inval van het leven beroofd had, terwijl Du
Perron aan een hartkwaal bezweken was. ‘Dat gaf me het gevoel van een geestelijke
38
verminking die altijd voelbaar zou blijven’. In Bandoeng herdacht hij Ter Braak in
een uitvoerig artikel waarin hij, gemotiveerd door pijn en verdriet, eindelijk een poging
deed achter het masker van steriliteit te zien:
Die spot en die nuchterheid waren natuurlijk voor velen voldoende om
hem van harteloosheid te beschuldigen. Dat hij aanstellerij en valsheid
gemakkelijk doorzag, zich niet het imponeren, en terughoudend was,
waar al te veel met gevoelsuitstortingen gewerkt werd, dat zal wel juist
zijn; en dat menigeen zich niet op zijn gemak voelde, als hij dit lange,
voorname en scherp gesneden gezicht, die gemakkelijk spottende mond,
die ironische oogopslag tegenover zich had, wil ik aannemen, maar hoe
hij kon zijn als hij vertrouwen in iemand had, hoe eenvoudig en open en
hartelijk, hoe ruim en royaal en zonder kleinheid hij was bij samenwerking,
hoe voor hem kameraadschap een levende werkelijkheid was, dat weet
39
ik gelukkig bij ervaring.
De ‘langzame zoeker’ die Ter Braak inderdaad was, had eind december 1939
alweer een nieuwe verplichting op zich genomen. Nu betrof het de vertaling van de
jongste bestseller van Rauschning: Gespräche mit Hitler. Dit boek was een nog veel
eclatanter succes dan Die Revolution des Nihilismus: van de eerst verschenen
Franse vertaling waren in enkele maanden tijd 350.000 exemplaren de winkel uit
gevlogen. Leopold wilde het zo snel mogelijk op de markt brengen. In zijn inleiding
bij de Nederlandse vertaling zou Ter Braak in verband hiermee een merkwaardige
anekdote vertellen. Iemand die in de boekwinkel door de Franse vertaling van
Rauschnings gesprekken met Hitler had gebladerd, had hem verteld dat hij het werk
maar niet had aangeschaft omdat het hem verdacht veel op een ‘stuiversroman’
leek. Een stuiversroman! Voor Ter
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Braak stond één ding meteen vast: deze figuur behoorde tot de categorie van het
‘gemiddelde fatsoen’. Had hij bij het inkijken van het boek niet gemerkt dat deze
roman geleefd was, dat het een geschiedenis betrof die ook de onze was? Wat was
er toch tegen non-fictieboeken die als een roman lazen?
Wat Ter Braak in zijn inleiding niet verklapt, is de naam van deze
vertegenwoordiger van het ‘gemiddelde fatsoen’. Inmiddels weten wij beter: het was
40
- Joop den Uyl. Zelfs het tijdstip van hun ontmoeting valt te achterhalen. Op 30
januari 1940 hield Ter Braak in Amsterdam een lezing over ‘de nihilistische revolutie’
voor de Studentenvereeniging voor sociale lezingen, waar de economiestudent Den
41
Uyl lid van was. Voor Den Uyl, gekweekt in een streng gereformeerd milieu als
zoon van een mandenmaker uit Hilversum, was het werk van Ter Braak en Du
42
Perron een ‘soort dieptebom’ in zijn bewustzijn geweest. Tot laat in de avond zat
hij in de net geopende Openbare Bibliotheek aan de Prinsengracht hun werk te
lezen. Hij kende Ter Braaks vroege geschriften trouwens al van zijn middelbare
school. Nergens zag hij de problematiek van de verhouding tussen individuele
vrijheid en de druk van de groep zo sterk tot uitdrukking gebracht. Du Perrons Het
land van herkomst was voor hem zoveel als een vervanging van de Heilige Schrift.
Zijn verloving met de vrouw die hij in Van Oorschots boekhandel als nieuwe
verkoopster had leren kennen, Liesbeth van Vessem, liet hij afhangen van haar
oordeel over deze roman. Ze spraken af allebei een essay over dit lievelingsboek
43
te schrijven: ‘om te kijken of we geestelijk op dezelfde golflengte zaten’. Ook De
Kadts Het fascisme en de nieuwe vrijheid maakte blijvende indruk op Den Uyl.
Maar het was Ter Braak die Den Uyl door ‘het vagevuur van de vertwijfeling’
leidde. Diens De nieuwe elite begreep hij als een lof van het scepticisme. Indien het
socialisme een toekomst had, dan moest het zijn absolute idealen overboord werpen
en zich in de geest van Ter Braak baseren op een ‘redelijk verantwoord opportunisme
44
(op hoop van zegen)’:
Een gedachte van Ter Braak: de waarheid ligt nooit in het midden, niet
in de diepte, meestal aan de oppervlakte. Dat is het maxime voor een
politicus. Dat is ook mijn opgefokte weerzin tegen de strategie. Als je 't
op het eerste gezicht niet herkent, hou dan maar op. Politiek heeft alles
van doen met hoeveel mensen iets ervaren -
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dus aan de oppervlakte waarneembaai. Je moet leren om niet je rug te
45
denken.
Geïnspireerd door Ter Braaks Van oude en nieuwe Christenen zou Den Uyl zich
tot een ‘ultra-sceptische agnost’ ontwikkelen, maar net als bij Ter Braak is het maar
de vraag of hij het calvinisme ooit volledig van zich afwierp. Hij had daarin misschien
meer zelfkennis dan zijn grote voorbeeld: ‘Als ik praat hoor je de kerkklokken op de
achtergrond’. Ook deze zelfironie miste Ter Braak trouwens. Een ander verschil
was nog dat voor Den Uyl de politiek uitgroeide tot een passie die hem dag en nacht
kon bezighouden; voor Ter Braak was zij een noodzakelijk kwaad. Andere
vooraanstaande naoorlogse socialistische politici als Anne Vondeling en Dirk Dolman
zouden overigens net als Den Uyl blijvend door Ter Braak geïnspireerd worden.
Vondeling verklapte zijn interviewers dat hij het spreekgestoelte het liefst betrad
met Politicus zonder partij in zijn zijzak. Dolmans kennismaking met Ter Braak was
als de indruk die Carry van Bruggen op deze uitoefende: een waarschuwing om
46
van het begin tot het eind partij te zijn.
Om niet opnieuw overbelast te raken, had Ter Braak besloten voor de
vernederlandsing van Rauschnings Gespräche mit Hitler de. hulp in te roepen van
een co-vertaler. Hij deed een beroep op Rudie van Lier, maar omdat deze niet goed
op gang kwam, vroeg hij Max Nord, een Haagse dokterszoon, journalist in de leer
bij Het Vaderland. Afgesproken werd dat Nord het harde vertaalwerk zou opknappen,
47
terwijl Ter Braak supervisie hield en er een ‘roman’ van zou maken. Max Nord zou
nooit vergeten hoe mild Ter Braak over zijn weinig deugdelijk werk was: hij vond de
gecorrigeerde tekst terug op zijn bureau zonder een enkel woord van verwijt.
Verlegenheid van Ter Braak? Intussen maakte deze zijn vrienden warm voor wat
er aankwam:
Met Max Nord samen vertaal ik nu met groote spoed voor Leopold
Rauschnings tweede boek, zijnde zijn onbeschrijflijk onthullende
gesprekken met Hitler. Het blijkt overduidelijk uit deze conversatie, wat
de genialiteit van dezen ‘terrible simplificateur’ is geweest: de zwakheden,
de frasen van zijn tegenstanders doorzien, van hun quasi-zekerheden
profiteeren om zijn slag te slaan. Het boek is al in het Fransch en Engelsch
verschenen, maar het taaltje van dien heer (Oostenrijksch dialect, geloof
ik) is in die beschaafde spraken
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nauwelijks met succes te reproduceeren. Je zult er van genieten en walgen
48
tegelijk.
De vertaling was in amper twee maanden voltooid. Maar op hetzelfde moment
werd duidelijk dat de uitgave mogelijk zou worden verboden, ‘zooals in diverse
49
andere filiaalstaten, waar de lange arm van Adolf doordringt, al geschied is’. Uit
de geheime archieven van Buitenlandse Zaken en Justitie blijkt inderdaad dat op 1
maart 1940 ‘van Duitsche zijde’ de aandacht op ‘den onneutralen inhoud van het
boek’ gevestigd was. Enkele dagen later stond het besluit vast dat er bij verschijning
50
strafrechtelijk zou worden ingegrepen.
Op 8 maart werd er door Justitie wegens overtreding van artikel 119 van het
Wetboek van Strafrecht een inbeslagname gevorderd. Deze kon echter slechts
gedeeltelijk worden geëffectueerd doordat de voorraad op enkele honderden
exemplaren na door H.P. Leopolds Uitgeversmaatschappij reeds aan de boekhandel
51
verspreid was. Een aantal boekhandelaren bij wie het boek in beslag genomen
was, kreeg een proces verbaal. Het boek werd niet meer geëtaleerd, maar informeerde Ter Braak aan Greshoff - ‘het was te krijgen zooals vroeger de drank
52
in het drooge Amerika. Intusschen blijft het gebaar slaafsch en onnoodig bovendien’.
In een commentaar in Het Vaderland had hij zijn kritiek op de inbeslagneming
daarentegen verpakt in een grote doos ironie: ‘Er wordt voor ons gezorgd, het zal
van ons land niet gezegd kunnen worden, dat wij dingen lezen, die voor de rust van
53
neutrale zielen niet goed zijn’. Om de inbeslagname en een verbod op het boek
te wettigen, had de Officier van Justitie te 's-Gravenhage aan de uitgever persoonlijk
een dagvaarding doen uitgaan. De maatregelen werden in de Tweede Kamer, na
kritische vragen van SDAP -vertegenwoordiger Van der Goes van Naters, gefiatteerd
54
door minister van Justitie Gerbrandy.
De openbare terechtzitting waarop de 42-jarige R.I. Leopold werd aangeklaagd
voor het verspreiden van Hitlers eigen woorden, zou op 14 mei 1940 om drie uur
moeten plaatsvinden in de Arrondissements-Rechtbank te Den Haag. De aanklacht
luidde dat het boek een aantal passages bevatte die ‘opzettelijk beleedigend, althans
beleedigend, voor het hoofd van den bevrienden Staat het Duitsche Rijk, Adolf Hitler’
55
waren. Hierna volgden in de dagvaarding bijna vierenhalve bladzijde met citaten
uit het boek. Als voorbeeld mag Rauschnings beschrijving van het uiterlijk van de
Führer volstaan:
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Een wijkend, zeer leelijk voorhoofd, in slierten over het voorhoofd
vallend haar; kleine, onbeduidende gestalte; de ledematen schijnen
verkeerd aangezet, onhandig; te groote platvoeten en een afschuwelijke
neus, een weinigzeggende mond en het borstelige snorretje: alles bij
elkaar een door de natuur stiefmoederlijk bedeeld mensch, wiens eenige
aantrekkelijkheid misschien zijn handen zijn, opvallend goedgevormde,
56
expressieve lichaamsdeelen.
Ter Braaks troonpretendent Hans Gomperts had in het ijzige Wijk aan Zee nog
vliegensvlug een exemplaar van het boek weten te bemachtigen. Vooral naar zijn
reactie was Ter Braak benieuwd. In de loop van 1940 was er wat spanning in hun
vriendschap ontstaan, die ermee te maken had dat Gomperts als student nog sterk
het maatschappelijke ‘buitenstaanderschap’ cultiveerde. Hij vroeg zich in een brief
bezorgd af of Ter Braak als Vaderland-employé niet steeds verder naar een
burgerlijke en formalistische manier van denken opschoof. Wie was er eigenlijk het
verst van beiden? Hij vergeleek hun verhouding met het rijden over een bergpas,
waarbij de een in de haarspeldbochten soms verder lijkt te zijn dan een ander, die
57
dit ‘verder’ echter allang achter zich heeft. Ter Braak zal hebben gedacht: lees jij
eerst maar eens Rauschning, dan piep je wel anders. Dat effect had het boek
inderdaad. Gomperts kwam op zijn kritiek terug. Hitlers eigen woorden, bekende hij
aan Ter Braak:
... heeft mij een hele dag verpest, omdat het mij tegelijk boeide en
slaperig maakte van weerzin. Ik besefte ook, dat men inderdaad verandert
door zich met dit heer te meten en dat de ‘nieuwe elite’ ook werkelijk nodig
kan zijn als bestrijding van dit gevaar. Jij hebt je intensief met die
bestrijding beziggehouden, ik heb liefst zo weinig mogelijk aan het gevaar
(aan dat gevaar) willen denken (zonder te vergeten, dat het er is), ziedaar
misschien de oorsprong van ons ‘geschil’. Ik ben er dan ook een dag ziek
van geweest, vooral ook omdat het formaat van H. [itler] zoveel groter is
dan ik dacht, omdat hij zoveel vooroordelen overwonnen heeft (wat ik
steeds als criterium van intelligentie pleeg te laten gelden) en tegelijkertijd
zo mateloos muf en ranzig is. Maar als ik afzie van concrete
smaakverschillen, energie, fanatisme, bekwaamheid, wat je maar wilt,
had ik enige moeite te ontdekken waarin nu eigenlijk Hitlers nihilisme zich
58
onderscheidt van het mijne.
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Rob Leopold, die behalve hoofd van de literaire uitgeverij H.P. Leopold's
Uitgeversmaatschappij ook directeur van de Haagsche Post was - vandaar de letters
H.P. -, vreesde intussen het ergste. Onder druk van de omstandigheden en uit wens
59
de toekomst van het bedrijf zeker te stellen, besloot deze man for all seasons, die
er altijd smetteloos uitzag, met de chicste pakken en dassen, alvast orde op zaken
te stellen in de redactie van de HP. Aan buitenlandcorrespondent M. van Blankenstein
gaf hij in een brief van 3 mei te kennen dat de uitgever niet langer van zijn
medewerking gebruik wenste te maken. Leopold kon zich namelijk niet aan de indruk
onttrekken dat Van Blankenstein bij voortduring geneigd was in zijn beschouwingen
‘een der oorlogvoerende partijen [lees: Duitsland, LH] in een minder gunstig daglicht
te stellen’. Zonder enige waarschuwing moest Van Blankenstein opstappen, omdat
zijn ‘objectiviteit en neutraliteit’ niet tegemoet kwamen aan de eisen van het
60
weekblad. Kennelijk greep de als zachtmoedig en vriendelijk bekend staande
Robbie Leopold in paniek naar noodmaatregelen.
61
Onverwacht trok Justitie op 9 mei echter de klacht tegen de uitgeverij in. Op de
dag van het geplande proces, 15 mei, kleurden de Haagse wateren rood van de in
paniek weggeworpen exemplaren van Rauschning. De overspannen uitgever
verkeerde toen in levensgevaar. Op de dag van de capitulatie had hij zijn personeel
met een maand salaris ontslagen, het kantoor gesloten en 's avonds vergif
ingenomen in Hotel Terminus, waar hij pas laat in de volgende middag op zijn kamer
gevonden werd. Op zijn lichaam bevond zich een brief aan zijn vrouw waarin hij
62
verklaarde zich van het leven te willen beroven. Leopold werd opgenomen in het
ziekenhuis Zuidwal, maar kwam na enkele dagen toch te overlijden - ‘na een korte
ongesteldheid’ vermeldde het Nieuwsblad voor den Boekhandel met enig gevoel
63
voor eufemisme. Vele jaren later zou blijken dat Rauschning de gesprekken met
64
Hitler stuk voor stuk uit zijn duim gezogen of van anderen geplagieerd had. Hij had
65
‘het hoofd van den bevrienden Staat’ niet één keer onder vier ogen gesproken!
Wellicht had Ter Braak, als hij van dit feit op de hoogte was geweest, hartelijk om
deze wending in de stuiversroman moeten lachen. Naar zijn oordeel had Rauschning
als geen ander voorspeld hoe ‘Adolf’ de verovering van Europa aan zou pakken.
Met Hitlers eigen woorden in de hand wees hij zijn vrienden er telkens op hoe
bedenkelijk het was het Duitse gevaar te veronachtzamen: ‘Ik zal het niet
onderschatten, tot ik Hitler zie hangen, of een soortgelijke kunstbewerking
66
ondergaan’.
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Ter Braaks complete fixatie op Duitsland als het oord van de duivel komt tot
uitdrukking in een brochure die hij aan het eind van 1937 had vervaardigd. Gedreven
door een ‘donkere drift’ had hij ineens alles van Luther uit de kast getrokken. Hij
verbaasde zich over diens Tischreden, die zeer plastisch bleken en vol van ‘schijten
67
en hoeren’ zaten. Meteen was hem duidelijk dat Luther als het ware de navel
vormde van de Duitse geschiedenis. Alle ellende die het nationaal-socialisme over
de wereld bracht, was voorgekookt door deze Augustijner monnik: de haat en het
ressentiment; de lompheid, onbetrouwbaarheid en eigengereidheid; de afkeer van
het nieuwe; het antisemitisme. Ter Braaks conclusie klonk als een vonnis. Luther
was ‘in zijn schematische kanselarijenmoraal en zijn boersche “Deutschtümelei” de
regelrechte voorlooper van het nationaal-socialisme, dat in hem den vijand van de
68
roomsche hiërarchie en het analyseerend verstand begroet’.
Tegelijk ontdekte hij iets bij Luther wat hem deed schrikken. Luthers leven
vertoonde namelijk chronisch terugkerende episoden, waarin hij de duivel zag
verschijnen: ‘spiritus tristitiae qui nobis invidet gaudium’. Ter Braak herkende hierin
zijn eigen verschijnselen van depersonalisatie. Dit waren door het zenuwstelsel
beïnvloede gevoelens van leegte, zinloosheid en volkomen in zichzelf gekeerd-zijn,
69
die gepaard gingen met vreselijke angst en apathie. Steeds meer geraakte hij in
deze jaren van politieke crisis, die hij tot het duivelse Duitse brein van diezelfde
Luther terugvoerde, in een groot vacuüm waarin hij signalen ontving van iets wat
heel in de verte aanwezig moest zijn. Zijn hele wereldbeeld scheurde in flarden
uiteen. Het moet Ter Braak zijn geweest alsof de duivel in hemzelf zat. Het enige
70
wat hij kon doen was wachten, geduldig wachten, tot hij weer verdween.
In Adriaan van der Veens roman Kom mij niet te na (1968) wordt iets speurbaar
van de angst in de late jaren dertig voor een oorlog die onafwendbaar leek. Niet
alleen bij Ter Braak zelf, maar ook bij velen rondom hem kon de gedachte postvatten
dat alles bij voorbaat verloren was. De ondergang kon alleen uitgesteld worden.
Het verbazingwekkende was dat de zekerheid over die ondergang bij sommigen
nog zo'n grote beweeglijkheid aan hun leven wist te geven. Ter Braak, die in dit
boek de naam ‘Van Oord’ draagt, zocht daar echter vergeefs naar. Hij werd een
speelbal van het fatalisme.
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Van Oord, de onvoorstelbaar knappe essayist, heel hoog verheven collega
bij mijn krant, [...] heeft mij doen begrijpen hoe anders de sensatie van
onheil was, die hij onderging bij het uitbreken van de oorlog, die hij al zo
lang had voorzien. Hij had mij altijd geïmponeerd, maar het contact met
hem was niet makkelijk. Zijn vrouw was heel anders, van een
ongekunsteldheid die me verwarmde toen ik in de eerste tijd, net uit
Schiedam weg, een week bij ze mocht logeren. Je kon je aan haar
weerloos presenteren. Ik werd wanhopig van de stilte tussen ons als Van
Oord en ik voor het eten in de tuin zaten, zodat ik er in mijn paniek soms
roekeloos op los ging praten.
De schrijver Van Oord die de geest niet hoog wilde aanslaan en hechtte aan het
dierlijke in de mens, deinsde er in werkelijkheid voor terug ‘te veel geraakt, en
aangeraakt te worden’. Hij reageerde koel op elk enthousiasme van buitenaf: afstand
houden als verzet tegen een te ‘naakte’ geestdrift. Onbewust maakte hij daarmee
duidelijk dat hij geen medestander wilde zijn, maar in zichzelf opgesloten zat.
Ik luisterde beklemd naar Van Oord toen hij na het uitbreken van de oorlog
voor het eerst met mij, heel menselijk, zonder enige afstand van ironie,
erover sprak hoe hij zich voelde. Hij gaf zich zonder reserve bloot, toen
hij naast me liep, zijn fiets aan de hand, en hij maakte me duidelijk hoe
ontredderd hij was, hoe leeg en zinloos hem alles leek. De oorlogscrisis,
het einde van de valse vrede had hem bevrijd van zijn schroom, de
intellectuele reserve voor iemand als ik was. Ik was getroffen en dankbaar
omdat hij mij dat vertelde, ik praatte terug, ik begreep het, ik voelde het
ook, maar niet werkelijk. Ik was niet op die manier geschokt, hoewel ook
hij zich wel weer aanpaste, maar voor hem was er nu pas totaal de
zekerheid van de mislukking van alles wat dat weerbare front tegen het
fascisme had willen doen.
Bij hun gemeenschappelijke vriend Rudie van Lier kwam het tot een harde discussie
tussen ‘Van Oord’ en Van der Veens Amerikaanse vriendin Alvena Seckar. Deze
23-jarige studente in de oosterse kunstgeschiedenis was, terugreizend uit Moskou,
door het uitbreken van de oorlog in Nederland gestrand. De emotionele en nog erg
bleue Van der Veen raak-

Léon Hanssen, Sterven als een polemist: Menno ter Braak 1930-1940

488
te tot over zijn oren verliefd op deze New Yorkse, niet beseffend dat hij naast haar
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‘nog den indruk maakt van een baby’. Van der Veens vrienden vreesden voor zijn
zielenheil en brandden haar af als een ‘geborneerde geestdrijfster’ en een koppige
staliniste. Zij was - naar een klassiek woord van Jan van Nijlen - in hun ogen ‘nie
72
goe’. Van der Veen probeerde via Ter Braak afstand te nemen van de dominante
Alvena. Iedereen was daarom benieuwd hoe de confrontatie tussen Alvena en Ter
Braak zou aflopen. De Amerikaanse verdedigde hartstochtelijk de zogenaamde
showprocessen in de Sovjet-Unie en het niet-aanvalsverdrag tussen Stalin en Hitler.
Ter Braaks ironie en relativeringen waren aan haar niet besteed, maar dat kwam
ook ‘door zijn onwennig gebruik van de vreemde taal'. Alvena: het verraad is
gepleegd door het Westen, niet door Stalin. Ter Braak: Stalin heeft uitsluitend een
nationalistische politiek gevoerd. Waarop de studente riposteerde: Laten ze elkaar
nu maar vernietigen, daarna komt de tijdvoor Rusland en voor ons’.
Ter Braak wist zijn pleidooi voor het minimum van de individuele vrijheid, voor de
nuance en de vrijheid van het Westen, door zijn ‘stroeve Engels’ niet goed te
brengen. Hij voelde dat zijn argumentatie hierdoor tekortschoot en had er ineens
genoeg van: hij stond op en pakte zijn jas. Na zijn vertrek prezen zijn vrienden zijn
optreden, maar Alvena noemde hem een ‘typische burgerintellectueel’. Ter Braaks
hulp aan Duitse vluchtelingen deed zij af als ‘pure liefdadigheid, schuldgevoel van
de warm ingepakte veilige intellectueel’. Zij begreep dat Ter Braak gevangen zat
tussen twee alternatieven: stuurloze emigratie of marteling in de handen van de
Gestapo. Zodoende had hij in feite maar één uitweg, het vergif en de dood. Maar
naar haar mening kon Ter Braak in de stille vijver van Nederland niet tot zijn recht
komen en moest hij zich laten gelden in New York of Londen. Want hij was een man
‘far too big for Holland’.
Intussen maakte Ter Braak zich vooral zorgen om Adriaan van deir Veen, die hij
na het vertrek van Greshoff naar Zuid-Afrika als diens ‘pleegzoon’ had overgenomen.
Van der Veen was met de ‘nogal bazige Amerikaansche’ gaan samenwonen en
maakte al plannen met haar te trouwen en naar Amerika te gaan. ‘Zeker is’, schreef
Ter Braak in een alarmerende brief aan Greshoff, ‘dat A. nog een volkomen onrijpe
jongeling is en tegenover die slagvaardige vrouw niets in te brengen heeft’. ‘Hij is
erg geschikt, maar voor zijn persoonlijk initiatief, zijn intellectueele onafhankelijkheid
geef ik nog geen cent. In Amerika loopt hij kans
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een journalist te worden, die zich misschien ook nog verbeeldt boven de Europeesche
cultuur te staan omdat hij haar niet anders dan uit handboekjes heeft leeren
73
kennen’. Van der Veen liet zich het vertrek naar de overkant van de oceaan niet
meer uit het hoofd praten. Even vreesde hij door een vroegtijdige mobilisatie onder
de wapens geroepen te worden. Hij probeerde aanbevelingen voor een fellowship
te krijgen van Huizinga, de pedagoog Casimir en andere Leidse profs. Ter Braak
achtte die kans nihil omdat hij geen enkele vooropleiding genoten had: ‘Kom daarmee
74
maar eens bij iemand als Huizinga!’
Met het onderpand van een groot aantal losse toezeggingen en waarborgen lukte
het Van der Veen niettemin een visum te krijgen. Al zijn handelingen, besefte hij,
‘behielden iets van het beschermende vlies dat de slaapwandelaar omgeeft en hem
75
voor vallen behoedt’. Eind februari 1940 nam hij met Alvena het vliegtuig naar
Londen, om daar op de boot naar Amerika te stappen. Nike van Rantwijk had in
Den Haag een afscheidsfuif georganiseerd waarop ‘zoo ongeveer de heele jongere
generatie’ aanwezig was, terwijl Ter Braak en Du Perron ‘als oude balvaders het
krielen gade sloegen’.
Gevoel van ouderdom. Ik danste met Kennie [van Schendel] den
charleston, die de jongelui vermaakte, zooals wij ons over de polka zouden
76
hebben vermaakt; zij kenden dezen dans uit het verleden n.l. niet.
De jongelui zagen hem op de dansvloer bewegen als een kunstschaatser, wiens
blanke gezicht een kleur vertoonde alsof hij net een warme douche had genomen.
Van deze dansende Vaderland-criticus had Van der Veen aanbevelingsbrieven
meegekregen voor Thomas en Erika Mann. Het lukte Van der Veen inderdaad in
de Verenigde Staten tot de Mann-clan door te dringen en interviews met hen te
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publiceren. Het vertrek van zijn oogappel bracht Jan Greshoff echter tot een uiting
van ouderwets fel anti-amerikanisme: ‘de hemel weet wat hij daar zoekt? In die
koloniale landen is het leven allerdorst en dufst en ik maak me van dat Amerika ook
geen enkele illusie. Het lijkt mij een grof vulgair zoodje, zonder eenige werkelijke
78
beschaving, geheel bij bluf levende’.
Ter Braak kon zijn oude vriend geruststellen. Hij had bericht gekregen van Adriaan:
‘Hij is gevestigd en leverde al met zijn bekende vlotheid een paar artikelen over
tooneel op Broadway, alsof hij er zijn heele
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leven verkeerd had. Hij schijnt wel wat heimwee te hebben, maar lijkt overigens in
goeden doen. Het land stroomt volgens hem over van cultuur; dat is dus precies
79
het tegendeel van jouw koloniaal gebied!’ Om Van der Veen op de hoogte te
houden van de toestand in Europa, had Ter Braak hem zijn voorlaatste bijdrage
aan Groot Nederland opgestuurd. Het artikel droeg een Engelse titel, ‘Remember
my forgotten man’, maar handelde over de tragedie in Finland. De leider van de
Finse Democratische Republiek, de communist Kuusinen, had op 13 maart 1940
te Moskou een vredesakkoord met de Sovjet-Unie gesloten. Ter Braak beschouwde
de foto waarop Kuusinen het tractaat ondertekende onder het goedkeurende oog
van Stalin als een symbool van de verkwanseling der democratieën. Het was een
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tweede München; maar nu was Stalin de gemene hond.
Dit artikel kwam net op tijd om Van der Veen te genezen van zijn liefde voor de
communistische Alvena. ‘Ik weet eigenlijk niet precies waarom’, antwoordde hij uit
New York, ‘maar ik voel een misselijk gevoel van geïrriteerdheid opkomen, zodra
ik hier hoor praten over Moskou en klassenstrijd’. De eerste avond dat zij op Times
Square gelopen hadden, was hij letterlijk ziek geworden van haar verdediging van
Stalin. Het was tot een breuk tussen hen gekomen. Ter Braak hoefde niet bang te
zijn dat hij zou verhongeren of vergaan van eenzaamheid. Hij vond bescherming
bij de New Yorkse hoogleraar neerlandistiek A.J. Barnouw, en verder stroomden
de uitnodigingen hem tegemoet. Joris Ivens, die bijna naast hem woonde op
Washington Square, had hem gevraagd naar Colorado te komen waar hij een nieuwe
film maakte. Ook was er de mogelijkheid cursussen Nederlands aan te bieden.
81
Neen: ‘Voorloopig is er genoeg te doen’. De lichte waanzin van de liefde - ‘dat ik
82
er goed uitzie is een duidelijke waarheid’ - zorgde ervoor dat Adriaan van der Veen
zijn optimisme geen moment verloor. Na verschillende relaties trouwde hij in 1942
met de Amerikaanse Jeanette le Mesurier, in wier overlevingskunst als wees hij iets
herkend moet hebben.
Zijn mentor Jan Greshoff bezat dezelfde onverwoestbare overlevingsdrang. Van
1942 tot het einde van de oorlog verbleef hij als regeringsfunctionaris in New York.
Zijn verachting voor Amerika kon hij niet overeind houden. Greshoff leerde Manhattan
zelfs kennen als de beste plek ter wereld om te leven en sterven. Deze oorlogsjaren
zouden niet de blijmoedigste, maar wel de ‘rijkste en meest verrijkende in mijn leven’
83
worden. Zijn blijmoedigheid werd het meest getemperd
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door het besef dat hij Ter Braak had achtergelaten in Holland, waar de mensen
verlamd waren als konijnen in het felle lamplicht van de stroper.
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V Afdalen naar de diepte
Daarom moet ik afdalen naar de diepte:
zoals jij 's avonds doet, als je achter de zee afdaalt
en nog de onderwereld van licht voorziet,
jij overrijke ster!
Nietzsche, Die fröhliche Wissenschaft
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Hoofdstuk 25
Een journalist zonder krant
In april 1939 was een jarenlang smeulend conflict in de redactie van Het Vaderland
in alle hevigheid ontvlamd. Toen de met het nationaal-socialistische ideeëngoed
sympathiserende redacteuren Krekel en Picard het consigne kregen op te stappen,
leek de lucht voor Ter Braak geklaard. Al die tijd had hij op voet van oorlog geleefd
met de heren van de redactie buitenland. Buiten Krekel en Picard waren er twee
die hij evenmin voor een cent vertrouwde: P.J. van Megchelen en W. Goedhuys,
beiden nationaal-rechtse figuren die tot de Dietse invloedssfeer van Krekel
behoorden. Ter Braaks wantrouwen was niet onterecht. Van Megchelen schopte
het onder de Duitse bezetting tot voorzitter van het Verbond van Nederlandsche
Journalisten. Drs. Goedhuys werd in 1940 hoofdredacteur van het gelijkgeschakelde
Het Volk en kreeg in de zomer van 1941 van zijn vriend Rost van Tonningen een
dergelijke functie aangeboden bij het aan de ss gelieerde weekblad De Waag.
Ter Braak was weinig gerust. ‘Slechter dan het tot dusverre was’, verwittigde hij
1
Greshoff, ‘kan het moeilijk worden’. Wie hij vooral niet vertrouwde was
Vaderland-directeur E.A.L. de Lang. Deze domineeszoon was hem zelfs tot een
obsessie geworden. De Lang had, zoals bekend, Ter Braak nooit tot zijn favorieten
gerekend. Bij de benoemingsprocedure in 1933 had hij liever Henrik Scholte in diens
plaats gezien. Hij maakte toen meteen al de indruk van een intrigant. Toen een
medewerker van de krant het in 1935 gewaagd had een kritisch versje over de
antisemitische ideoloog Julius Streicher te plaatsen, werd hij door De Lang
onmiddellijk op straat gegooid. Ter Braak verdedigde zijn baas nog in die zin dat hij
er geen fascistische bedoelingen achter zag, maar alleen ‘angst, gewone
koopmansangst, om abonné's aan den N.S.B, te verliezen. Maar de streek blijft
2
even gemeen en bovendien blameerend’.
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Op onvoorspelbare momenten klopte De Lang ook bij Ter Braak aan niet kritiek op
diens te lange artikelen, die bovendien van veel te theoretische inleidingen zouden
zijn voorzien. Hij schroomde dan niet in Ter Braaks reeds gezette stuk te knippen
en plakken, zoals het volgens zijn stijlopvattingen moest zijn. Ter Braak deed het
af als ‘een mij volkomen onbegrijpelijk gezanik’ en wist telkens weer zijn
3
oorspronkelijke versie erdoor te drukken. Hij ontwikkelde in dit verband een
complottheorie. Achter De Langs aandringen op stichtelijke en leesbare
krantenstukken zou een dominee van de Oxford-beweging zitten: namelijk de
4
biechtvader van mevrouw De Lang! De Oxford-groep, een semi-religieuze en vrij
fundamentalistische beweging die zich onder leiding van de Lutheraanse theoloog
Frank Buchman vanuit Engeland en Amerika inzette voor ‘morele herbewapening’,
5
werd zodoende een nieuwe boosdoener voor Ter Braak. Het meest bizarre was
nog dat De Lang zich in politicis het meest thuis leek te voelen bij de rechtse
buitenlandredactie, die hij ondanks herhaalde klachten van collega-journalisten bleef
6
protegeren. Maar zo bizar was dit niet: in de Oxford-beweging, ook de Nederlandse,
waren er velen die heil verwachtten van de sociale vernieuwing in Duitsland en die
een blinde vlek hadden voor de kwalijke aspecten van het Hitler-bewind.
Het motief van de rechtse machtsovername in een krantenconcern, dat Ter Braak
in zijn toneelstuk De pantserkrant uit 1935 had gebruikt, berustte op waarneming
van de dagelijkse praktijk. Het Vaderland was op redactioneel vlak in de jaren dertig
een gespleten orgaan geworden. Aan de ene kant stond de groep buitenlandredactie,
beschermd door De Lang, aan de andere kant een grote groep ontevreden
medewerkers, van wie Ter Braak de spreekbuis was. Maar Ter Braak beklaagde
zich over de laat-maar-waaien mentaliteit van deze ontevredenen. Van wie had hij
7
steun te verwachten? Van de parlementair redacteur Gerard Polak Daniëls, die als
plaatsvervangend hoofdredacteur reeds enkele keren door De Lang gedesavoueerd
was en zich dan overspannen ziek meldde? Misschien van de hoofdredacteur zelf,
8
C.M. Schilt - witgrijs haar op de brede schedel - een ‘minzaam en begrijpend
mensch’ in een glimmend zwart stofjasje, door eenieder geacht? Neen, het ‘liederlijk
nazi-geknoei’ kon onder patronaat van Schilt juist tot bloei komen omdat deze te
zwak en fatsoenlijk was. Door deze berustende stemming onder zijn collega's was
Ter Braak alleen komen te staan in de burelen aan de Parkstraat. Letterlijk: in de
redactiezaal was voor hem geen
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ruimte en wanneer Hein 's-Gravesandes liftkoker-kamertje bezet was, pende hij zijn
berichten maar aan de tafel van de sportredacteur, die een hoofdbetrekking bij de
Automobiel Club had.
Een rake beschrijving van Ter Braaks isolement bij Het Vaderland is afkomstig
van een destijds vijfentwintigjarige collega, die tegen een vergoeding van vijfendertig
gulden in de maand als jongste ‘redactiedier’ in de menagerie was opgenomen. Jan
A. Ages, na de oorlog hoofdredacteur van het Haagsch Dagblad, had tientallen
jaren later nog steeds het beeld voor ogen van een door de zaal ijsberende Ter
Braak, sprekend als een hagenprediker: ‘kort maar indringend, cynisch en grote
indruk makend op de “jongeren”. En praten kon je op de redaktiezaal, want er stond
niet één schrijfmachine’ - kennelijk werd nog veel kopij met de hand geschreven.
Ages was te jong om te begrijpen welk drama er zich afspeelde, ‘wel, dat Ter Braak
zich wanhopig gevoeld moet hebben door de apathie van al die goede mensen om
zich heen; apathie ook bij het Joodse “element” in de redaktie. Tenslotte was het
alleen hij, die zich aangordde voor de strijd met “Buitenland”. Dat moest hij wel
verliezen, want Buitenland had de steun van direkteur E. de Lang, die helemaal
achter de “Nieuwe Koers” stond, ook uit spekulatie’. Zo jong was Ages ook weer
niet, om te beseffen dat ook De Lang slechts een zetbaas was, namelijk van
NRC-directeur Nijgh, die hem op gezette tijden uit Rotterdam telexte om een pot
9
kaviaar bij speciaalzaak Sauer te bestellen.
Voor Ter Braak gold al die jaren het probleem hoe hij zijn onafhankelijkheid moest
bewaren in ‘deze bij voorbaat tot compromis gedoemde omgeving’. De krant, en
zeker niet dit dagblad, was voor hem niet het orgaan waarin hij bij voorkeur
publiceerde - ‘maar ik schrijf om mijn brood te verdienen in een krant’. Aan Du
Perron, die hem er bij voortduring aan herinnerde dat de journalistiek eigenlijk ver
beneden zijn stand was, gaf hij rekenschap van zijn handelen. Het kwam erop neer
dat hij de abonnees die echt konden lezen, probeerde te bereiken met behulp van
ironie of soortgelijke middelen. Voor de rest van zijn ideeën schuwde hij de krant
en reserveerde hij zijn boeken en tijdschriften als Groot Nederland en De Vrije
Bladen. ‘Er is hier geen consequentie mogelijk, omdat het geld de inconsequentie
zelf is. Wie vreet van den burger (of van den stalinistischen staat, of van wat dan
10
ook) is niet onafhankelijk in den “atomistischen” zin’.
Om zichzelf nieuwe inspiratie voor het krantenwerk te geven, had
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hij medio 1938 een keuze uit vijf jaar Vaderland-kritieken gemaakt. Daar kwam veel
omwerken aan te pas en het kostte hem bijzonder veel moeite aan dit werk enig
belang toe te kennen. Het selecteren en uitfilteren van het al te journalistieke element,
11
gaf hem geen energie maar het gevoel dat ‘ik volkomen geïmproviseerd leef’. Het
boek, waaraan hij de titel In gesprek met de vorigen gaf omdat het kritieken over
auteurs van een oudere generatie bevatte, bevestigde hem ongewild in zijn vrees
12
dat hij tot niets scheppends meer in staat was. Het blijft een merkwaardig
verschijnsel in de Ter Braak-receptie dat zijn Vaderland-kronieken - stuk voor stuk
dingetjes van vier uitgetypte vellen, die hij zag als ‘knechtenwerk’ waarvan men de
13
‘meestermoraal’ tussen de regels moest lezen - nu het hoogst worden aangeslagen
14
van zijn gehele intellectuele productie. In gesprek met de vorigen was al tijdens
15
Ter Braaks leven een van zijn meest gewaardeerde publicaties. Uitgever Nijgh &
van Ditmar wist er vierhonderdzeven exemplaren van te slijten, die voor de auteur
het batig saldo van honderdzestien gulden opleverden. Dat bedrag verdiende hij bij
de krant bij wijze van spreken in één week. Daarvoor hoefde hij het niet te doen. In
het voorjaar van 1940 was hij niettemin bezig met de voorbereiding van een analoge
bundel met de werktitel ‘In gesprek met de tegenwoordigen’, die nog in de herfst
van dat jaar zou moeten verschijnen. Hij maakte enkele lijstjes met op te nemen
artikelen en bedacht een betere titel: In gesprek met de onzen, maar kwam er niet
meer toe uit dit materiaal ook werkelijk een boek te fabriceren. In 1946 zou zijn
16
weduwe met behulp van enige vrienden deze uitgave alsnog realiseren.
Vaderland-directeur Ernst de Lang was er de man niet naar enige belangstelling
te tonen voor de prestaties van zijn personeel buiten het eigenlijke journalistieke
werk om. Hoogstens liet hij zijn oog goedkeurend op een Ter Braak-titel vallen als
het boek in een krantenreclame van diens Rotterdamse uitgever aanbevolen werd.
Dan verdiende hij er tenminste zelf aan mee. De Lang had de naam van een
ongenietbaar mens: zijn gekanker was in het gebouw van Het Vaderland nog boven
de machines van de zetterij uit te horen. Du Perron moet een algemeen gevoelen
hebben uitgedrukt toen hij hem met een onvertaalbaar woord voor ‘pallurk’ uitschold.
‘Kan je den man niet wat rattekruid toedienen’, vroeg hij de brave 's-Gravesande in
17
een brief. De woede die De Lang over zich afriep werd nog groter toen hij eind
1938 een aantal oudgedienden met één maand hun congé gaf en fors inhield op
het salaris van
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het laatst binnengekomen personeel. Met een blauw potlood streepte hij driftig door
18
de declaraties: ‘Als jij piesen moet, pies je maar thuis’.
Toen Hendrik Krekel in de zondagkrant van 19 maart 1939 de Duitse bezetting
van Praag had gevierd, lag het niet voor de hand dat Ter Braak hiertegen bij De
Lang ging protesteren. Omdat hoofdredacteur Schilt, die daarvoor eigenlijk de
aangewezen instantie was, gewond te bed lag nadat hij op zijn fiets door een auto
was aangereden, richtte Ter Braak een protestbrief aan diens collega P.C. Swart
van de Nieuwe Rotterdamsche Courant. Swart was immers ook gedelegeerde voor
redactiezaken van Het Vaderland, de krant die hij indertijd nog als
oorlogsverslaggever gediend had. Ook deze luitenantszoon moest van Ter Braak
weinig hebben - hij had de onruststoker in 1933 liever niet benoemd gezien, maar
nu kon hij onmogelijk heen om diens protest, dat gesteund werd door het merendeel
van zijn collega's. Er volgde een druk overleg in de NRC-top over het oproer in de
redactie van het Haagse dochterbedrijf. Besloten werd tot de volgende maatregelen.
Directeur Nijgh en Swart zouden de buitenland-redactie van Het Vaderland
‘uitmesten’ in een periode van twee weken waarin De Lang, die de bende van Krekel
jarenlang de hand boven het hoofd had gehouden, met verlof thuis moest blijven.
Voorts kreeg de complete redactiestaf de order voortaan in geen enkel artikel meer
blijk te geven van welke levensbeschouwelijke of politieke voorkeuren dan ook. Dit
betekende voor De Lang een gezichtsverlies waarvoor hij Ter Braak beslist wilde
laten boeten.
Onmiddellijk bij terugkeer op kantoor boog De Lang zich daarom met een
vergrootglas over Ter Braaks krantenartikelen. Het was meteen raak. In een
19
bespreking door de literaire redacteur van Erika Manns Zehn Millionen Kinder een
boek ‘over de opvoeding der jeugd in het Derde Rijk’, ontdekte hij een scala van
politieke uitlatingen. Ter Braak beschreef, in navolging van de met name genoemde
Rauschning, het Duitsland van Hitler als een nihilistische machtsstaat die met
ongekende middelen zijn ideologische dwang doorvoerde. Vooral door
jeugdbeïnvloeding, zoals met de Hitlerjugend en de ideologie van ras, bloed en
bodem, zouden de jongste onderdanen worden ‘gedrild’ tot de gehoorzaamste
volgelingen. Twee dagen later kreeg De Lang echter een bijdrage van Ter Braak
op zijn bureau die hem direct deed uitroepen: nu gaat hij te ver! Het betrof een
polemisch stuk van Ter Braak tegen de hoofdredacteur van het Haagse dagblad
De Avondpost, de rechts-liberaal D. Hans. Deze pleitbezorger van geestelijke en
morele herbewa-
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pening had reeds langere tijd een campagne gevoerd tegen Ter Braak en zijn collega
20
Vestdijk, die sedert februari 1938 literair criticus van de NRC was. Hans verweet
Ter Braak een eenzijdig intellectualisme en gebrek aan schoonheidszin, terwijl hij
Vestdijk uitmaakte voor een geestelijk ‘vrijbuiter’ en ‘kaapvaarder’ van de
21
onzedelijkheid.
De reden waarom Ter Braak pas na maanden op Hans' aanvallen reageerde,
was alleen achter de schermen bekend: Vestdijk had na een jaar werk geen vaste
aanstelling bij de NRC gekregen. Daaraan lagen verschillende redenen ten grondslag.
Vestdijk was bij de Rotterdamse krant naar binnen geloodst door zijn uitgever Doeke
Zijlstra - een machtig man in het NRC-concern - louter om hem een financiële basis
voor het schrijverschap te bezorgen. Maar NRC-hoofdredacteur Swart koesterde
grote bedenkingen tegen de arbeidsmoraal van Vestdijk en censureerde zijn artikelen
als ze hem te zwaar of te politiserend waren. Vestdijk had zich de ‘braakverwekkende
22
nonsens’ van deze ‘verkalkte idioot’ laten welgevallen met het oog op zijn financiën.
23
De publicatie van zijn roman De nadagen van Pilatus werd hem echter noodlottig.
Niet zozeer omdat het boek ongekend slecht verkocht, maar omdat het door de
kritiek aanstootgevend en godslasterlijk werd bevonden. Men noemde het
‘allerbedenkelijkst’ dat een groot blad als de NRC bereid was ‘zulk een geest te
24
roepen aan het hoofd zijner kunstrubriek’. Daarmee had Swart de stok om de hond
te slaan: Vestdijks contract werd niet verlengd en zijn plaats werd overgenomen
door P.J.G. Korteweg, een journalist die men toch vanwege de Duitse bezetting uit
Tsjecho-Slowakije had moeten laten terugkomen. Hoezo hadden literatuur en politiek
niets met elkaar te maken?
Ter Braak voelde zich door al deze ontwikkelingen op politiek, ideologisch en
journalistiek vlak zozeer uitgedaagd, dat hij moest terugslaan. Zijn artikel ‘Het
gemiddelde’ was tegelijkertijd een uiting van zijn afkeer van een cultuur van de
grootste gemene deler, waarin alle contrasten wegvallen en alles gelijk wordt aan
alles. Van een cultuur van de oneindige reproduceerbaarheid die niet tot werkelijke
meerwaarde of wezenlijke verschillen leidt, maar tot het gemiddelde van het
25
gemiddelde van het gemiddelde. Het artikel vormde dan ook zijn zoveelste gevecht
tegen de molens van domineesland. Doe Hans was een bekend en algemeen
gerespecteerd figuur in Den Haag, onder andere door zijn voorzitterschap van de
Nederlandsche Journalisten-Kring, de plaatselijke Protestantenbond en - als fanatiek
sportliefhebber - van het Comité tot be-
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strijding van het wedden in de sport. Hans verenigde een aantal dingen die Ter
Braak tegenstonden: een combinatie van verering van de monarchie, mannelijk
26
zendingsbewustzijn, morele overfatsoenlijkheid en chauvinisme, elementen die
samenkwamen in zijn oproep tot geestelijke herbewapening tegen het verval van
de tijd. Dat deze aanhanger van de Oxford-groep wèl een ‘correct’ afwijzend
standpunt ten opzichte van het nationaal-socialisme innam, kon Ter Braak niet
vermurwen. Hij beklemtoonde in zijn artikel dat hij Hans niet persoonlijk kende en
dat de animositeit dus niet op privé-vlak gezocht moest worden.
Dat Hans hem van repliek zou dienen stond bij voorbaat vast. In De Avondpost
27
van 2 mei 1939 bevestigde hij het stereotiepe beeld van Ter Braak in de jaren
dertig. Wat deze teveel aan scherpzinnigheid had, miste hij aan mildheid van het
hart; hij zou geen literatuur propageren, maar ‘medisch-philosofische studies over
zieleleven, sexualiteit, dood’. Ter Braaks ideaal gold de ‘klinische kunst’; Hans
typeerde hem als een man in het wit, riekend naar chloroform. Hij verklaarde zich
tegenstander van het ideaal van de absolute vrijheid in de kunst:
Juist in de absolute vrijheidsideeën heeft het liberalisme der vorige
eeuw gefaald. Ook de kunst moet zich gebonden weten door wetten van
moraal en fatsoen, ook door de wet van eerbied jegens de overtuiging
van andersdenkenden. De kunst heeft ook een ethischsociale functie.
Daarom verwerpen wij ‘ontaarde kunst’, die zich te buiten gaat aan
immoraliteit en abnormaliteiten.
Met zulke uitspraken van Hans in de hand, hoefde het Ter Braak niet veel moeite
te kosten aan te tonen hoe dicht deze in de buurt van fascistisch redeneren was
gekomen. Wie geen raad weet met excessen van de cultuur en haar tracht in te
bakeren in normen van gemiddeldheid, zet de deuren open voor tirannie. Ter Braak
had zijn antwoord in een mum van tijd van zijn Remington op papier. Hij legde het
stuk op 3 mei zekerheidshalve voor aan zijn chef, Schilt, die er zijn blik over liet
gaan terwijl hij melding maakte van een telex van Zijlstra. Neen, geen
kaviaarbestelling, maar een blijk van ontstemming over ‘het gebeurde’. Ter Braak
dacht dat het allemaal zo'n vaart niet zou lopen en zorgde de volgende middag voor
het zetten en de correctie van het stuk, waarna hij het afgaf voor plaatsing. Maar
toen hij weer thuis was, trok Schilt hem telefonisch aan de mouw: bezwaar uit
Rotterdam. De hoofdredacteur van de NRC
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was, na lezing van Ter Braaks antwoord, tot de volgende bevindingen gekomen:
Tegen plaatsing van deze repliek van Ter Braak heb ik bezwaar.
Het Vaderland heeft van dezen persoonlijken strijd genoeg gehad, en in
wezen heeft bovendien Hans m.i. gelijk. Het lijkt mij verder geboden, dat
Ter Braak terugkeert tot het terrein der zuivere letteren en zich vooral niet
bemoeit met alles wat politiek of religie betreft. Boeken als van Erika Mann
moeten dan maar door een ander besproken worden, als zij werkelijk de
moeite van het bespreken waard zijn.
Met vriendelijke groeten Uw P.C. Swart
Wat nu te doen? Was Ter Braak als de hoofdfiguur Pankow uit zijn toneelstuk De
pantserkrant, die zijn gewraakte artikel goedschiks of kwaadschiks in de krant wilde
publiceren ook al wist hij dat het hem de kop zou kosten? Hij koos een andere weg.
Hij stiefelde enige tijd door het huis, overlegde met zijn vrouw en greep de telefoon.
Na het draaien van het nummer van de NRC haalde hij diep adem: rustig overkomen!
Maar waar hij niet op gerekend had, was dat Swart hem onmiddellijk afsnauwde en
in de hoek drukte. Hij was al vaker op de vingers getikt, was het niet, en de
kunstpagina hoorde geen ‘debatingclub’ te zijn! Ter Braak wist niet wat hij hoorde.
Zijn enige succesje in de telefonade was dat hij Swart wist te verplichten tot een
mondeling onderhoud op diens kantoor de volgende middag. Voor het zover was,
moest hij nog een nieuwe oplawaai incasseren. Van de directeur van de NRC ontving
hij de volgende ochtend namelijk een schrijven met de tekst:
Geachte Heer Ter Braak,
Wij zijn verplicht, tot ons leedwezen, U een laatste waarschuwing te geven.
Wie niet hooren wil, moet voelen en waar U blijkbaar de wenschen van
Uw hoofdredacteur aan Uw laars lapt en daardoor ook die van den
gedelegeerde voor redactiezaken van Het
Vaderland, zijn wij verplicht U te waarschuwen, dat wij van U niet meer
zullen dulden gekif en politiek in Uw geschrijf en overbodige persoonlijke
aanvallen, als die aan het adres van den heer Hans in Uw laatste artikel.
Van de gelegenheid maken wij gebruik, om de wenschelijkheid uit
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te spreken, dat U in Uw werk wat meer objectief wordt, d.w.z. niet
voortgaat op de wijze als U dat gewoon bent te doen, Uw vriendjes voor
te trekken en de verschenen boeken van andere opvattingen dan de Uwe
voor een groot deel links te laten liggen. Die weder- keerige ophemelarij
van een kleine groep begint het publiek te vervelen. Wij hebben den heer
Schilt verzocht in de toekomst nauwer op Uw werk toe te zien. Het laatste
artikel had hij niet door moeten laten.
Ziet U geen kans, aan ons verzoek te voldoen of zijt U daar niet toe bereid,
wilt het ons dan ronduit zeggen en tevens met de grootste spoed naar
een andere positie uitzien. Het spreekwoord ‘wat gij niet wilt, dat U
geschiedt’ had U wel eens mogen toepassen na Uw kritiek op dr. Krekel,
door thans niet zelf aanleiding te geven tot ergernis.
Als Hans Vestdijk becritiseert, kan U dat koud laten. V. kan best zichzelf
verdedigen; buitendien achten wij antikritiek ontoelaatbaar.
Hoogachtend
H. Nijgh directeur
28
ook namens Mr. Swart
Ter Braak wankelde. Als hij in gezelschap wel eens verhalen hoorde over mensen
die een ongeluk was overkomen, keek hij lachend van achter de piano op en riep
‘Had'n ze maar thuis moet'n blijv'n’. Nu liet deze galgenhumor hem in de steek. Ant
beloofde met hem mee te reizen naar Rotterdam. Zij was het die hem de beslissende
vonk van strijdbaarheid gaf: ‘neem je ontslag, wat belet je om er werk van te
29
maken?’ Zij wachtte op hem in een café en toen hij na zijn gesprek met Swart
naast haar aan het tafeltje kwam zitten, merkte ze dat hij lijkbleek was. Het onderhoud
was ‘werkelijk grotesk’ geweest; Swart had zijn eis tot de ‘desavoueering’ van de
brief geweigerd, ook al leek hij helemaal niet te weten wat er precies in stond. Ter
Braak had hem toen gezegd dat hij daaruit zijn consequenties trok en dat hij nog
van zich zou laten horen. Maar Swart had dit kennelijk opgevat als een bewijs dat
hij wel terug zou komen. Ter Braak had zijn jaarsalaris van zesduizend gulden en
daarmee zijn vrijheid op het spel gezet - want geld is ‘gemunte vrijheid’ -, maar Swart
leek ervan overtuigd dat hij in deze periode van economische crisis nooit zo'n riant
30
inkomen zou riskeren. Toch was het Ter Braak me-
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nens. De volgende ochtend, zaterdag 6 mei, was hij voor dag en dauw wakker en
31
zette hij zich aan zijn ontslagaanvrage aan Nijgh, waarvan hij Swart een kopie
deed toekomen met het volgende commentaar:
Het is mij, zooals ik U gedurende ons onderhoud van gisteren reeds
aanduidde, onmogelijk Uw opvatting van liberalisme ten opzichte van Uw
medewerkers anders te beschouwen dan als een vorm van gematigde,
maar daarom niet minder kenmerkende ‘gelijkschakeling’, en ik ben bereid
de consequenties daarvan te trekken door heen te gaan. Mijn begrip van
liberalisme houdt n.1. in, dat een leider de werkzaamheid van de personen,
met wie hij samenwerkt, niet door schematische indeeling kan bepalen;
Uw indeeling in ‘zuivere kunst’, ‘politiek’, ‘religie’ (alsof men deze zaken
gescheiden zou kunnen beoefenen) is voor mij een scholastische fictie,
en ik zou mij, zelfs indien ik dat in dezen tijd voor mijn geweten zou kunnen
verantwoorden, niet in staat achten aan de eischen der daarbij behoorende
casuïstiek tegemoet te komen. Mijn samenwerking van vijf en een half
jaar met den heer Schilt berustte op den vorm van liberalisme, dien ik
hierboven als de mijne heb gekenschetst, en die blijkens de resultaten
dier samenwerking zeer wel voor verwezenlijking vatbaar is.
Hij nam deze situatie bovenal De Lang kwalijk omdat van hem de aanval was
uitgegaan. Toen hij de Vaderland-directeur zijn ontslag kwam meedelen, vertelde
hij hem daarom ‘en passant’ ook dat hij een fascist was en dat hij niet wist wat een
intellectueel geweten was. Dit laatste leek De Lang volmondig toe te geven, want
volgens hem kwam het erop aan samen een krant te maken, en buitenspelers
hoorden niet thuis in een elftal dat goed samenspeelde. Hij gaf zijn intrige op
quasi-naïeve wijze toe. Ter Braak wist niet hoe hij het had. Geloofde deze man nu
32
werkelijk op zijn Oxfordiaans in ‘Gods Promise’ of was het honderd procent Hitler?
Intussen had de hele affaire zich al rond gesproken. Op zaterdagavond vond namelijk
in het theepaviljoen van het Gemeentemuseum het diner plaats ter viering van het
tienjarige bestaan van de Sociëteit voor Cultureele Samenwerking. Vele tientallen
kunstenaars, politici, zakenlieden, journalisten en intellectuelen waren hierbij
aanwezig. De kroniekschrijver van de Sociëteit tekent bij die Chinese maaltijd aan:
‘Hoeveel van de aan die maaltijd verenigde leden en genodig-
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den met hun dames zullen beseft hebben dat het zou blijken een galgemaal te
33
zijn?’ De Duitse inval liet toen echter nog een jaar op zich wachten. Hoogstens
Ter Braak zal het gevoel hebben gehad dat er een galg voor hem was opgericht.
Via een redacteur van het Algemeen Handelsblad, mr. L. Meijer, kwam het bericht
van zijn ontslag 's anderendaags in de krant. Nu lag de zaak op de straat. Duidelijk
kwam in het Handelsblad naar voren dat Ter Braak in feite het slachtoffer was van
34
een wraakactie van de met het fascisme sympathiserende directeur De Lang.
Diezelfde zondag ging er van het bestuur van de Sociëteit een sympathiebetuiging
naar Ter Braak met de vraag of het mogelijk was zijn ‘stellingneming te ondersteunen
35
en daarvoor in ruimeren kring medewerking te verkrijgen’. Ter Braak kreeg weer
enige moed. Hij nam zich voor gewoon zijn dagelijkse werk voor Het Vaderland te
blijven verrichten, maar wilde zijn antwoord aan Hans niet ongedrukt laten. Hij
deponeerde het artikel daarom als een ingezonden brief bij het bureau van De
Avondpost. ‘Mijn eenige voorwaarde’, liet hij Hans weten, ‘is dat U er geen letter
aan verandert’. Om de hoofdredacteur niet tegen de haren in te strijken,
beklemtoonde hij dat Hans aan het conflict geen schuld had en dat zijn artikel aan
36
‘correctheid’ niets te wensen overliet. Op dinsdag 9 mei 1939 stond Ter Braaks
artikel ‘De cultuur en het gemiddelde’ op de voorpagina van De Avondpost, op het
vaste plekje van Hans. Deze maakte van een nawoord gebruik om zich voor deze
geste van ‘ridderlijkheid’ zelf op de schouders te kloppen; bovendien citeerde hij
openlijk uit een wat vleiend persoonlijk briefje dat Ter Braak bij de kopij gevoegd
37
had.
Ter Braak ondernam ook verdere actie. Hij solliciteerde die dinsdag nog naar de
vacant komende functie van leraar Nederlands en geschiedenis aan het Tweede
Gymnasium aan de Bildersstraat te Den Haag. Met gelijke post verzocht hij zijn
gezaghebbende familielid Johan Huizinga een goed woordje voor hem te doen bij
de rector. Huizinga deed wat hem gevraagd was en sprak meteen zijn solidariteit
38
jegens Ter Braak uit: ‘de proeven van Nijgh's correspondentie, die ik wel van Jakob
zag, maken het mij volkomen begrijpelijk, dat iemand hem op staanden voet den
39
dienst opzegt’. Hij had deze stap van Ter Braak al langer zien aankomen. Ter
Braaks sollicitatiebrief noch Huizinga's informatie konden indruk maken op de rector;
uit de 24 sollicitanten die zich hadden aangemeld, werd een half dozijn geselecteerd
voor een proefles, maar Ter Braak hoorde daar niet bij. Waarschijnlijk was hij te laat
met
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zijn aanmelding. Overigens een gemiste historische kans: op deze school had hij
Paul Rodenko, de grote essayist van de jaren vijftig, onder zijn leerlingen gehad.
Nu ontmoetten zij elkaar nooit.
Bemoedigend ook waren voor hem in deze situatie enkele andere
sympathiebetuigingen, al schoot hij er praktisch weinig mee op. Johan van der
Woude, die enkele jaren eerder had meegewerkt aan een kleine afzonderlijke
publicatie over de Reinaert uit Eibergen, riep op tot actie, al liet hij het initiatief over
aan het slachtoffer zelf: ‘Er moet toch verzet ontstaan tegen deze bende
zwakzinnigen; organiseer het (bah, wat een woord - en dat 't noodig móet zijn), ik
41
doe graag mee’. Simon Vestdijk maakte een al even loos gebaar: ‘Van Greshoff
hoorde ik gisteren de naweeën van deze historie, 't Is werkelijk mooi. Ik denk er
hard over om, practisch, mijn relaties met de N.R.C, ook maar te verbreken, zij het
42
ook zonder “demonstraties”, die toch verloren moeite zijn’. Vestdijk zou dat jaar
echter nog tientallen bijdragen aan de Rotterdammer leveren. Jan Greshoff
daarentegen had onmiddellijk de daad bij het woord gevoegd en zijn ontslag als
correspondent van Het Vaderland aangeboden - hij publiceerde regelmatig brieven
over Franse literatuur in deze krant. Hij stuurde zijn perskaart terug met de opmerking
dat ‘ik geen enkele relatie met Uw blad meer op prijs stel’. Terwille van het effect
43
maakte hij dit bericht ook wereldkundig. Regelrecht uit het hart kwam een brief
van good old Henrik Scholte, die in 1933 nog met Ter Braak geduelleerd had om
de post aan Het Vaderland.
‘Jouw en mijn leven’, opende Scholte, ‘hebben van onze studiejaren af altijd uit
zulke merkwaardige, ik zou haast zeggen contrapunctische parallellen bestaan, dat
wij wel steeds op de een of andere wijze eikaars scheepssignalen zullen moeten
blijven gadeslaan’. Het treffende daarbij was dat hun instellingen zo hemelsbreed
verschilden, dat Scholte altijd aan de zijde van Ter Braaks tegenstanders stond.
Het leven zelf heeft overigens bewezen, dat wij beiden consequent zijn
geweest in deze instelling. En daarom is het mij een intenze behoefte om
je op dit oogenblik uiting te geven aan mijn respect voor de intègre wijze,
waarop jij jouw idealen zonder compromis of goedkoope transactie hebt
weten te verdedigen, met een zuiverheid, die jouw idealisme ver plaatst
boven de troebele en mesquine strijdmethoden van je tegenstanders. Dat
zij uiteindelijk wellicht juist mijn medestanders zijn, doet mij op dit
oogenblik beschaamd voelen.
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Scholtes emotionaliteit kwam ook voort uit het feit dat zijn eigen leven een
dramatische wending genomen had. Na tien jaar was zijn huwelijk op een scheiding
uitgelopen en Isabel, zijn knappe Amerikaanse vrouw, zou uitgerekend die dag met
hun kinderen naar haar geboorteland vertrekken. Scholte herinnerde aan hun
huwelijksdag in 1929 toen Ter Braak en Binnendijk als getuigen waren opgetreden
en zij zich aan de kostbaarste dranken, zoals een honderdjaar oude cognac, te
44
buiten waren gegaan. Isabels vader was immers miljonair! Maar ook onthulde
Scholte dat zijn ex-vrouw altijd veel meer voor Ter Braak dan voor hem gevoeld
had, vooral vanwege zijn geestelijke weerbaarheid:
Je hebt haar verleden jaar bij Chez Eliza eens gezegd, dat je thans in je
hart eigenlijk het liefst in Amerika zou zijn. Mocht dat ooit zoo ver komen,
zoek dan mijn gescheiden vrouw in San Francisco op. De wetenschap,
dat zij op dit keerpunt van je leven aan jouw zijde zou staan, is iets, dat
45
ik wil dat je weet.
Ook een morele steun voor Ter Braak in deze dagen was de ontmoeting met een
vluchteling uit Wenen: de dichter en tekenaar Uriel Birnbaum. In juli 1938 had hij
een petitie opgesteld waarin hij met 24 andere Nederlandse cultuurdragers de
46
Minister van Justitie om een verblijfsvergunning voor Birnbaum verzocht. Ofschoon
Uriel Birnbaum in de oorlog van 1914-1918 aan het front een been verloren had,
liep hij als jood in het door Duitsland geannexeerde Oostenrijk groot gevaar. Zijn
werk wortelde in een sterk gelovige joodse traditie en had een bezeten
verbeeldingskracht die voor de nazi's als entartet gold. De steunuitkering voor de
zwaar invalide kunstenaar werd onmiddellijk ingetrokken. Het lag voor de hand dat
hij hoopte zich nu in Nederland te kunnen vestigen, waar hij via zijn inmiddels
overleden vader, de orthodox-joodse cultuurpionier Nathan Birnbaum, en zijn broer
Menachem Birnbaum, die zich beiden reeds in april 1933 als emigranten in
Scheveningen gevestigd hadden, verscheidene vrienden had. In juni 1938 kreeg
Menachem Birnbaum van Ter Braak de mondelinge verzekering dat hij zich op alle
mogelijke manieren voor diens broer zou inspannen. De criticus had bij die
gelegenheid in het werk van Uriel mogen bladeren, dat op hem ‘einen sehr
bedeutenden Eindruck’ maakte. Ter Braak vond zijn schoonvader J.L. Faber, nog
47
steeds SDAP-lid van de Tweede Kamer, bereid het rekwest te ondertekenen.
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In januari 1939 slaagde Uriel Birnbaum er inderdaad in met zijn vrouw en dochter
48
de tocht naar de Hollandse vrijheid te maken. In de deftige Haagse kunstzaal
d'Audretsch kreeg hij de gelegenheid een overzicht van zijn oeuvre te tonen, liefst
49
187 werken. Voorafgaand aan de expositie, maar ook daarna, had Ter Braak
50
verscheidene ontmoetingen met de kunstenaar. Uriel Birnbaum was een kosmos.
De verhalen en tekenkunst van Birnbaum deden Ter Braak denken aan Kafka, aan
Sjestov, aan Samuel Lewin. Weer ervoer hij dat in de fantastische verbeeldingswereld
die de joodse geloofstraditie had voortgebracht, veel meer levenswaarheid schuilde
dan in de nieuwsfeiten en de liberale logica die dagelijks door de krantenpersen
uitgespuugd werden. De kunstenaar vertelde hem van een immens novellenproject
Die Errettung der Welt, dat hij als een grote antiutopie had opgezet. Hij hekelde de
‘wereldverbeteraars’ die op basis van abstracte slogans macht en controle over de
mensheid hadden verworven, maar haar in feite met vloedgolven van bloed en
tranen overspoeld hadden. Juist het ongrijpbare en meest persoonlijke in de mens
hadden zij kapot gemaakt, meende Birnbaum, waardoor de naar efficiency en
materiële welvaart strevende wereld in haar binnenste van een afgrijselijke doodsheid
getuigde.
Birnbaum toonde hem onder andere een cyclus van inkttekeningen van ‘de keizer
en de architect’. De keizer draagt de architect op zijn visioenen van een Hemelse
stad te concretiseren. De bouwheer zet een groot aantal plannen op papier: een
marmerstad, een porseleinstad, een stad van basalt, van parelmoer, van kristal en
vele andere materialen. Hij ontwerpt zuilen, trappen en torens. Van alle plannen is
er echter niet één dat volledig tegemoet komt aan het ideaal van de vorst. De
tekeningen van Birnbaum tonen de architect aan het werk voor een groot verlicht
venster. Het licht komt van een sterrenhemel met gedramatiseerde sterrenbeelden.
Op een tekening met als titel ‘Ende des Abenteuers’ is de hellepoort te zien; een
ridder die een brug is overgestoken, komt uit op een kolom, gedompeld in een
51
oneindig vacuüm. Ter Braak kreeg moed en niet alleen dat, hij kreeg ook inspiratie.
Vaak was hij vervuld van angst voor een hemelse heilstaat, volkomen doorzichtig
en volledig hermetisch, als het leven in een inmaakglas. Van Birnbaum leerde hij
dat hij die angst ook creatief kon maken.
Als Ter Braak al gedacht heeft dat De Lang zou schrikken van zijn
ontslagaanvraag, had hij het mis. Zijn directeur bleek zelfs opgelucht te zijn dat hij
van deze medewerker verlost was. De spijt die hij pro forma
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in een brief van 10 mei betuigde over Ter Braaks vertrek per 1 september, bleek
zeker niet uit de inhoud van de brief zelf:
Het spijt mij voor Het Vaderland, dat wij iemand van Uw naam gaan
verliezen, maar het is U bekend, dat ik mij niet heb kunnen vereenigen
met de eenzijdigheid Uwer zienswijze en de behandeling van de rubriek.
Een polemiek als die begonnen met den heer Hans, is naar mijne meening
voor de krant slecht. Ik weet, dat vele lezers tevergeefs uitzagen naar
besprekingen van boeken, die U terzijde legt. En ook al ken ik meerdere
abonné's die Uw stukken gaarne lezen, ik geloof toch, dat, zoo wij den
juisten man kunnen vinden, het voor beide partijen beter is dat U heengaat.
Het is jammer geweest, dat niet zoo nu en dan eens een streep gehaald
is door een stuk, door U geschreven, of de opneming ervan is geweigerd,
want dan zou U langzamerhand begrepen hebben, dat het er allereerst
om gaat de belangen van de courant te dienen. Toen U hier gekomen
zijt, hadt Ge van een courantenbedrijf niet het minste besef en U hebt
m.i. Uw groote vrijheid geleidelijk verkeerd gebruikt.
Ter Braak zat intussen niet bij de pakken neer en had de afschriften van zijn
correspondentie met Nijgh en Swart opgestuurd aan hun collega-commissarissen
van de NRC en Het Vaderland. Het waren de heren Samuel van den Bergh, de joodse
‘margarinekoning’ (Ter Braak) uit Wassenaar, en oud-minister van Waterstaat J.
Kraus. Voordat hij zijn ‘gedragslijn’ in deze aangelegenheid verder bepaalde zou
hij graag van hen vernemen, ‘of U in dit verloop van zaken aanleiding vindt van Uw
52
meening te doen blijken of eenige stap te ondernemen’. Ter Braak wist dat beiden
liberalen in hart en nieren waren en veel gezag genoten. Toevallig was er op 11
53
mei een commissarissenvergadering gepland. Bij de rondvraag nam voorzitter
Kraus het woord en verklaarde dat hij op de hoogte was van het ‘gerezen conflict’.
Nijgh krabde zich op het hoofd: conflict? Dat was toch afgedaan? Vervolgens
bevestigde Van den Bergh dat ook hij post van Ter Braak had ontvangen. Hij had
tevens een telefoontje van zijn partijgenoot mr. H.J. Knottenbelt gehad, die hem
had verteld dat in liberale kringen velen zich onrust maakten over de berichten die
over Ter Braak de ronde deden, namelijk dat hij bij Het Vaderland zou vertrekken.
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Nijgh speelde de zwarte piet toe aan hoofdredacteur Schilt, die Ter Braak niet genoeg
‘onder den duim’ gehouden had. Swart voegde daaraan toe dat Ter Braak zich ook
niet onder de duim liét houden; hij had trouwens zelf zijn ontslag ingediend. De
Lang, derde in het koor, zei de indruk te hebben ‘dat de heer ter Braak spijt heeft
van zijn zoo snel genomen besluit’. Professor Kraus zag daarin des te meer reden
om Ter Braak de gelegenheid te geven ‘zich nog eens uit te spreken’. Bij Nijgh ging
een alarmsignaal over. Hij achtte het ‘gevaarlijk’ wanneer Kraus alleen met Ter
Braak zou spreken: deze zou hun gesprek onjuist kunnen weergeven of althans
onjuist interpreteren. Swart viel hem bij door eraan te herinneren ‘dat de waarde
van den heer ter Braak relatief is’. Hij vertelde dat De Lang hem had voorgesteld
zich in verbinding te stellen met P.H. Ritter Jr., die ‘groote populariteit geniet’. Mocht
deze Utrechtse criticus toehappen dan zou het verlies van Ter Braak ‘ook weer niet
zoo groot zijn’. Swart wist toen echter nog niet dat Ritter, die bij het Utrechtsch
Nieuwsblad in een comfortabele zetel zat, er bijzonder tegen opzag Ter Braak te
vervangen. Tot veler verbazing zou Ritter dan ook openlijk zijn steun en waardering
voor zijn jongere collega uitspreken: ‘wie kan er in Nederland (en buiten Nederland?)
schrijven als Menno Terbraak? Zijn betoog geeft een even groot genot als de
flonkering van zijn geest, [...] wien het ernst is met zijn kunst, hij geeft er de voorkeur
aan, door Terbraak te worden gekraakt, dan door de “gemiddelden” te worden
geprezen’. Dat Ritter zelf van dit laatste - een gemiddelde, die prijst - juist een
54
perfecte demonstratie had gegeven, moet de auteur zijn ontgaan.
Op de commissarissenvergadering waren de gemoederen intussen danig verhit
geraakt. Kraus en Van den Bergh hielden vast aan hun standpunt ook Ter Braak in
deze kwestie te willen horen. Zij wilden dat meteen de volgende dag ten huize van
Kraus aan het Nassauplein 33 doen. Tot grote schrik van allen werd Nijgh
onmiddellijk na de laatste hamerslag onwel; een ambulancewagen moest hem naar
het ziekenhuis brengen, waar bleek dat hij een beroerte had gehad, met gedeeltelijke
verlamming tot gevolg. Toen Du Perron via Ter Braak hiervan vernam, stak hij de
armen in de lucht: ‘Dat Nijgh een beroerte heeft gekregen doet me hartgrondig
genoegen. Iedere oudere patser die op deze wijze rebelleert tegen zijn superieuren
55
in intelligentie en geweten, moest op deze wijze worden verlamd’. Ter Braak wist
zich van zulk kannibalistisch leedvermaak te onthouden, ook omdat hij begreep dat
de race nog
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lang niet gelopen was. Hij pakte de zaak wel bijzonder tactisch aan. In het onderhoud
met Kraus en Van den Bergh ging hij niet onmiddellijk op hun schikkingsvoorstel in,
maar stelde zich gereserveerd en zakelijk op. Juist door de kwestie principieel te
spelen, kon hij ook voorwaarden stellen.
Volgens Uw eigen woorden ben ik in dit geval slachtoffer geworden van
bepaalde misstanden aan Het Vaderland. Ik meen, dat deze erkenning
inhoudt, dat mij t.o.v. het verleden zoo volledig mogelijk voldoening wordt
geschonken; niet alleen vanwege mijn privébelangen, maar ook (wellicht
in de eerste plaats), omdat deze zaak thans, door de publiciteit die er
jammer genoeg aan gegeven moest worden, een zaak geworden is van
de persvrijheid en de liberale journalistiek in het algemeen. Absolute
opheldering is ook in het belang van Het Vaderland dringend noodzakelijk.
Hij duwde de deur ook van zijn kant een stuk open. De toekomst was blanco, meende
hij, en zij zou zowel voor de krant als voor hemzelf een experiment worden; ‘een
experiment, dat wij, dunkt mij, kunnen riskeeren, wanneer er wederzijds vertrouwen
bestaat’. Hij verzekerde tegelijkertijd dat hij geen ‘doctrinair’ was en oog had voor
56
het belang van de krant. Ter Braak was dus uit op ‘volledige genoegdoening’, maar
wilde ook wel weer rekening houden met de andere partij. Deze compromisbereidheid
is vreemd als men bedenkt hoezeer hij in de grond van zijn hart het krantenbedrijf
verachtte als slavenwerk. Hij meende echter dat hij er bij een andere courant
ongetwijfeld niet beter aan toe zou zijn. Bovendien was hij van een oer-Hollandse
honkvastheid. Het aanbod een cultuur-historische rubriek voor het Algemeen
57
Handelsblad te verzorgen liet hij dan ook passeren. Het belangrijkst van alles was
dat hij zijn dossier zag als een bewijs voor de ‘toenemende gelijkschakeling aan de
58
liberale pers’. In een brief aan Greshoff maakte hij de balans op:
Wij denken over de toekomst voorloopig maar zoo weinig mogelijk na.
Als ik blijf, ben ik toch van plan, zooals ik je al zei, om iets anders te
zoeken op den duur. Ga ik in September weg, dan ligt een zee van
onzekerheid voor me, die mij niet afschrikt, op dit oogenblik. Ik ben niet
invalide, heb weinig vaste verplichtingen, kan het wel even uitzingen;
bovendien heb ik het gevoel, dat ik bij Het Vad. wat
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uitgeschreven raak, en een andere richting moet inslaan. Tactisch heeft
59
het zeker voordeden als de zaak in orde komt, maar dat is dan ook alles.
Ter Braak hoopte daarom stiekem dat Swart zijn poot stijf zou houden: ‘Dit stuk
pedante, doctrinaire liberaal staat of valt met zijn dictatorschapje aan de N.R.C, en
60
Het Vad.’ Om zichzelf financieel in te dekken, accepteerde hij intussen het aanbod
van uitgever Leopold om voor vierhonderd gulden in de zomermaanden Rauschnings
Revolution des Nihilismus te vertalen. Dit betekende nog wat extra stress, maar
strijdvaardig als hij was kon hij het hebben. De volgende maandag vertrok hij met
Ant naar Parijs om zijn vriend Jan Greshoff en diens gezin uitgeleide te doen bij hun
vertrek naar Zuid-Afrika. Greshoff vluchtte voor de politieke ontwikkelingen in Europa,
maar hij hoopte ook in Zuid-Afrika het volle pond te kunnen geven aan zijn
dichterschap, dat jarenlang had geleden onder zijn redactionele en journalistieke
werkzaamheden. Het werd een emotioneel afscheid, waar Ter Braak bijna een volle
week voor uittrok. In de afgelopen jaren was Greshoff hem een vriend en vaderfiguur
tegelijk geworden, bezonnen maar standvastig, conservatief maar
vernieuwingsgezind, mild maar krachtig. Ook in het Vaderland-conflict was Greshoff
hem tot grote steun geweest, terwijl Ter Braak de opvliegende Du Perron met opzet
zo lang mogelijk onwetend had gelaten. Deze voelde dit dan ook ‘typeerend voor
61
de afstand èn voor de verzwakking in de vriendschap’. Nu zou er ook - fysieke afstand komen tussen Ter Braak en Greshoff, maar de vriendschapsband werd er
alleen maar sterker door. Zij voerden in het laatste jaar van Ter Braaks leven een
uitgebreide en voor hun doen vaak zeer emotionele correspondentie. Nadat hij zich
met zijn vrouw en twee zoons in Marseille op het schip geïnstalleerd had, greep
Greshoff meteen naar de pen:
Afscheid nemen is niet zoo makkelijk als over afscheid schrijven. Het
was ellendig. [...] Maar de werkelijk groote beroerdigheid zit in het vaarwel
van de vrienden. Jullie weten zelf niet, kunnen niet weten wat je voor ons
62
beteekent: een groot stuk van ons leven.
Hoezeer het vertrek hem aan het hart ging, bewijst ook een aantal aforismen dat
Greshoff kort vóór zijn vertrek aan het papier had toevertrouwd en dat hij onder de
titel Op de valreep (Variaties op Vaarwel)
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bundelde in een klein, bijzonder mooi boekje. Het bevatte een gedrukte opdracht
‘Voor Ant ter Braak-Faber’. Greshoff relativeerde zijn afkeer van de verschrikkingen
van de huidige wereld, zo blijkt uit de tekst, door erop te vertrouwen dat alle
verschijnselen onderworpen zijn aan een proces van ‘ononderbroken verandering’.
Alleen dit heel basale vertrouwen weerhield hem ervan zelfmoord te plegen. De
moedige wanhoop waarmee hij naar Zuid-Afrika vertrok, met achterlating van zijn
vrienden, grondde hij op een logica die raakt aan de levensfilosofie van de wellicht
dierbaarste onder die vrienden:
Verlies is geen verlies, want men wint een afscheid. Winst is geen winst,
63
want men verliest een verlangen.
Ook voor Ter Braak was het afscheidsmoment bijna ondraaglijk geweest; hij kon
die nacht niet slapen en had allerlei fantastische halfdromen, ‘in een soort
64
tusschentoestand’. Hij weigerde te geloven dat Greshoff werkelijk tot een
‘Afrikaander’ zou transformeren en dat gaf hem hoop voor de toekomst: ‘in deze
soort wereld moeten de menschen, die elkaar na staan, toch eigenlijk maar niet al
te zeer in de diaspora blijven’. Maar Greshoff en hij zouden elkaar niet meer in
levenden lijve ontmoeten. Het was ook de laatste keer in zijn leven dat hij over de
grens was geweest: in september zou Frankrijk door het uitbreken van de oorlog
potdicht komen te zitten. Parijs bestond als het ware niet meer; de week in mei
groeide voor Ter Braak uit tot een legende: ‘iets van heerlijke losheid en warmte en
65
licht. Hoe lang nog, Hitler?’
Terug in Nederland wachtte hem een onderhoud met Van den Bergh en Kraus.
De heren deden zich bijzonder vriendelijk voor en vertroetelden Ter Braak als een
verloren zoon. Bijna was deze pardoes weer in het Vaderland-schuitje gestapt, tot
hij een concept kreeg voorgelegd waarin weliswaar aan een aantal grieven tegemoet
66
werd gekomen, maar het voorbehoud betreffende religie en politiek onverminderd
van kracht bleef. Het schikkingsvoorstel bevatte namelijk de clausule dat ‘bij de
vrijheid van critiek die den letterkundigen medewerker van een liberaal dagblad als
Het Vaderland is toegestaan’, deze rekening dient te houden met wat de lezers van
dit dagblad van een literaire kritiek mogen verwachten. In tegenstelling tot de
‘volledige vrijheid’ die een schrijver in een wetenschappelijk tijdschrift kent, moet de
letterkundige criticus van een dagblad binnen de perken blijven, ‘die hem door den
aard zijner
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lezers worden opgelegd en met name zich moet onthouden van uitspraken, die hem
op politiek of religieus gebied brengen en waarvan hij kan vermoeden, dat zij in den
kring der lezers aanstoot zullen geven’.
Ter Braak moet dit als een nederlaag hebben ervaren. Rekening houden met,
binnen de perken blijven, zich onthouden van, geen aanstoot geven: kon hij zich
als polemist daarmee verzoenen? Zonder definitief ja of neen te zeggen, stapte hij
weer op de fiets naar huis. Hij voerde ampel overleg met Max van Crevel en zijn
broer Wim en besloot niet toegeeflijk te zijn:
Ik ben heelemaal niet stroef, en ben over allerlei bijzaken al
heengestapt, maar de hoofdzaak (de principieele kant van de quaestie
trouwens, waarom alles begonnen is) is voor mij de vrijheid om te schrijven
over dingen, die in den ruimsten zin met de cultuur samenhangen; daarbij
zijn politiek en religie evengoed inbegrepen als de litteratuur, en misbruik
67
van die vrijheid heb ik tot dusverre nooit gemaakt.
Hij deed de commissarissen vervolgens een tegenvoorstel waarin die ‘zotte
bepaling’ werd geschrapt. Nu moest hij wachten, terwijl zijn geduld uitgeput raakte.
68
Hij drong bij Van den Bergh aan op spoedig uitsluitsel. De ‘zwevende’ positie
waarin hij verkeerde bracht immers met zich mee dat zijn persoon nog steeds
onderwerp van openbare discussie was, ‘zonder dat daar eenige officieele inlichting
tegenovergesteld kan worden’. Ook kon hij geen besprekingen over andere
betrekkingen aanknopen, terwijl hij de mogelijkheid daarvan toch open moest houden.
Zijn vertwijfeling werd zo groot dat hij overwoog het land te verlaten en Greshoff
achterna te reizen. Het gerucht van zijn aanstaande vertrek ging als een lopend
vuurtje door cultureel Nederland. Ter Braak ontving roerende blijken van sympathie
zoals van de anglist Pier van der Kruk. Deze verzekerde hem in een brief dat slechts
twee mensen in zijn leven grote betekenis hadden gehad: de schilder en schrijver
Wyndham Lewis in Engeland en de auteur van Politicus zonder partij in Holland.
69
‘Beiden waren voor mij “eye-openers” in de beste zin van dat woord’. Van der Kruk
had Lewis in de loop van 1937 en in de winter van 1938 in zijn atelier aan de Notting
Hill Gate bij Kensington Gardens opgezocht, waar hij ook kennismaakte met Ezra
Pound en T.S. Eliot, wier portretten Lewis op dat moment in zijn kenmerkende
vorticistische stijl op het

Léon Hanssen, Sterven als een polemist: Menno ter Braak 1930-1940

515
70

doek bracht. Het schilderij van Eliot zou een groot schandaal veroorzaken nadat
het door de Royal Academy of Arts voor haar tentoonstelling van 1938 was
afgewezen. De Hollander zag een grote verwantschap tussen Ter Braak en Lewis
en vertaalde op eigen initiatief de twee eerste hoofdstukken van Politicus zonder
partij in het Engels. De lectuur daarvan ontlokte de Amerikaans-Britse kunstenaar
het lapidaire commentaar: ‘Ter Braak, he's allright’. Van der Kruk was zozeer onder
de indruk van Ter Braaks veronderstelde vertrek naar Zuid-Afrika, dat hij aanstalten
maakte naar hetzelfde land te emigreren. Hij haastte zich met de boot naar Londen
om afscheid van Lewis te nemen, die hem laconiek, maar daarvoor niet minder
hartelijk in zijn woning ontving met het voorstel samen een fles wijn te nuttigen en
71
sigaren te roken ‘as big as a torpedo!’
Of Ter Braak op zijn beurt ook zo geestdriftig was over Wyndham Lewis, met zijn
elitaire theorieën over de teloorgang van de westerse beschaving en zijn fascistoïde
72
cultuurideaal, viel bij voorbaat te betwijfelen. Op uitnodiging van de aanbeden
criticus betrad Van der Kruk in juni 1939 Ter Braaks studeerkamer aan de
Kraaienlaan. De gastheer hield hem een kistje met kleine tuitknakjes voor, waarvan
hijzelf met ‘geknepen ogen’ een exemplaar consumeerde. Ter Braak sprak enige
gratuite waardering uit voor zijn Engelse collega, van wie Van der Kruk hem de
73
recente bundel The Artist geschonken had - ‘heel interessant hoor’ -, maar hield
het gesprek verder algemeen. De anglist hoopte stilletjes Ter Braak in het geval
van emigratie tot een vertrek naar Londen te bewegen, maar moest concluderen
dat diens affiniteit met de schepper van The Caliph's Design zijn beperkingen kende.
Aansluiting bij het artistieke milieu rond Lewis leek Ter Braak in het geheel niet in
overweging te willen nemen. Hij had duidelijk andere dingen aan zijn hoofd en liet
74
zich ook niet verleiden over Lewis in het openbaar zijn mening te geven. De weinige,
gekoesterde, brieven die Van der Kruk na deze persoonlijke kennismaking nog van
Ter Braak ontving, zou hij in de oorlogsjaren tijdens een woedende ruzie met zijn
vrouw in zijn huis te Loosduinen verscheuren. Zijn bewondering voor de Nederlandse
essayist was daarmee geenszins geluwd: hij droeg haar over op de jonge Willem
Brakman, die daarvan een halve eeuw later kond zou doen in zijn roman De koning
75
is dood. Brakman ging er prat op dat zijn enthousiasme voor Het carnaval der
burgers nog groter was dan dat van zijn leermeester Van der Kruk, ja zelfs
onovertroffen was in Nederland.
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Hij beleefde bij Ter Braak ‘een feest van taal en het avontuur van een welhaast
onuitputtelijke inventiviteit met de charme van het overbodige’. In een periode waarin
het inhumane domineert, meende Brakman - en hij bedoelt daarmee ook de huidige
tijd -, is Ter Braaks cultuurkritiek van de hoogste actualiteit.
Zoals bij Van der Kruk, had Ter Braaks ontslagkwestie in het voorjaar van 1939
inderdaad veel opschudding en verontwaardiging in cultureel en journalistiek
Nederland gewekt. De meningen waren nauwelijks verdeeld. Behalve een enkel
76
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confessioneel orgaan en het NSB-weekblad Volk en Vaderland, dat de ‘blaasbalger’
Ter Braak verantwoordelijk stelde voor de politieke vergiftiging van de literaire kritiek,
spraken Ter Braaks collega's zich unaniem uit tegen de ‘zonderlinge eisch’ (Van
78
Duinkerken) van de Vaderland-directie. De linkse kranten Het Volk en Vooruit
voerden een regelrechte campagne voor Ter Braak, terwijl het katholieke tijdschrift
De Nieuwe Eeuw wekelijks op de zaak terugkwam. Tot zijn verbazing zag Ter Braak
zich ineens opgehemeld als een ‘sieraad’ voor de liberale journalistiek! Het conflict
bracht zijn vriend H. Marsman, die al enige jaren in het buitenland vertoefde, ertoe
in hetzelfde weekblad een algemene beschouwing te geven over ‘De taak der
litteraire dagbladcritiek’. Marsman sprak schande over de ‘volslagen systeemloosheid’
van de Nederlandse literatuur, die enerzijds te wijten was aan de overproductie van
middelmatige boeken, maar anderzijds ook aan de dagbladkritiek:
...die zich in onze verslapt-democratische tijden van haar taak een
weinig verheven begrip heeft gevormd. Zij is in vele gevallen in zulle een
vernederende mate de slavin van haar lezers geworden, dat
langzamerhand Jan Rap en zijn maat is gaan uitmaken welk cultureel
peil de litteraire critiek in een dagblad innemen mag.
Hij pleitte ervoor ‘uitsluitend critiek te laten schrijven door bekwame en
79
onafhankelijke menschen’. Zonder de ontslagkwestie met name te noemen, had
hij Ter Braak toch een blijk van solidariteit gegeven. Intussen wachtte deze nog
steeds op het beraad in de top van Het Vaderland. Op 5 juni 1939 vond er een
nieuwe commissarissenvergadering plaats, waarop Nijgh vervangen werd door zijn
schoonzoon, mr. Huib de Bloeme, de adjunct-directeur van de NRC. Nu kwam alle
gewicht contra Ter Braak bij Swart te liggen: ‘Als men ter Braak te veel vrijheid laat,
zal hij
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trachten altijd weer van een boek die kanten te bespreken, en naar voren te brengen,
welke òf de politiek, of de religie raken’. Van den Bergh wees erop dat het ook uiterst
moeilijk was die kanten van een literair werk te negeren. Maar hij viel Swart bij met
zijn mening ‘dat de heer ter Braak een lastig man is, nog jong en impulsief, zoodat
men te eeniger tijd toch last met hem zal krijgen’. Hij betwijfelde of het mogelijk was
alle partijen tevreden te stellen. Ten slotte werd toch overeengekomen Ter Braak
een compromisvoorstel te doen toekomen.
Het was Van den Bergh die vanuit zijn Wassenaarse villa ‘Wiltzangk’ nog één
80
keer als ‘man van gevorderden leeftijd’ Ter Braak toesprak. Hij had zich weliswaar
gestoord aan Ter Braaks neiging de zaak op de spits te drijven, maar hij wilde geen
‘oude wonden’ openrijten, anders zou het nog slecht kunnen aflopen. Het nieuwe
schikkingsvoorstel bleek alleen in die zin een wijziging te bevatten dat Ter Braak
gehouden was:
...in dubieuze gevallen, te beoordeelen door den Hoofdredacteur, in 't
bizonder over aangelegenheden van politieken en religieuzen aard met
laatstgenoemde overleg te plegen. [...] Commissarissen stellen tevens
voor, teneinde moeilijkheden in de toekomst te voorkomen, de
werkzaamheden zóó te regelen, dat de letterkundige redacteur voortaan
geheel vrij zal zijn van eiken invloed van den Directeur der courant op
zijn werk, zijn artikelen geregeld aan het oordeel van den Hoofdredacteur
zal onderwerpen, die, eventueel na raadpleging van Mr. Swart, zijn oordeel
daarover zal uitspreken, waarbij de Redacteur van Letteren en Kunst zich
zal dienen neer te leggen.
Als dit al een overwinning voor Ter Braak was, dan een Pyrrusoverwinning. Toch
noemde hij het ‘een voor beide partijen bevredigend resultaat’ en haastte hij zich
81
zijn ontslagaanvrage in te trekken. Vaderlanddirecteur De Lang, die duidelijk
gezichtsverlies had geleden - de tweede keer in korte tijd, na de affaire-Krekel -,
82
moest hiermee akkoord gaan, al was het met duidelijke tegenzin. Toen De Langs
83
‘ja-woord’ binnen was, verzocht Ter Braak het Algemeen Nederlandsch Persbureau
het volgende berichtje door te geven voor de avondbladen van 13 Juni:
Naar wij vernemen, heeft het eenigen tijd geleden gerezen geschil bij
Het Vaderland, betreffende de letterkundige medewerking van dr.
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Menno ter Braak, op een voor beide zijden bevredigende wijze oplossing
gevonden.
Aldus geschiedde. De zaak was de wereld uit; de overeenkomst werd door Van
den Bergh, Kraus en Ter Braak ondertekend. Maar de laatstgenoemde besefte dat
het kantje boord was, zoals blijkt uit een brief aan Greshoff van diezelfde dertiende
juni:
Dit alles heeft ons in zekeren zin opgelucht, maar ook een beetje
teleurgesteld. Mijn hoop om eens een jaar voor mijzelf te kunnen leven
is n.1. voorloopig weer fictief gebleken. Dat daartegenover een belangrijke
moreele overwinning staat en voorloopig financieele zorgen uitblijven, is
wel fraai, maar vergoedt dat perspectief niet geheel. Verder moet ik
uiteraard afwachten, wat in de practijk van dit episodetje wordt. Zal De
Lang toch weer gaan intrigeeren, eenvoudig omdat hij het niet laten kan
zijn macht te laten gelden? In dat geval kan er nog het een en ander
gebeuren. Ik zal trouwens zachtjes dan eens omzien naar andere
mogelijkheden, want ik heb het gevoel, dat het toch niet meer het ware
zal zijn daar in de Parkstraat.
Verscheidene omstandigheden maakten dat Ter Braak hierna nauwelijks nog
vervelende ervaringen bij Het Vaderland had. Swart werd in de nacht van 30
augustus getroffen door een hartaanval en vervangen door de veel jongere Maarten
Rooij. Ook Schilt overviel rampspoed. Naast zijn baan als hoofdredacteur was hij
directeur van een meubelfabriek. Deze brandde in februari 1940 tot op de grond
toe af, waarna Schilt zich nog minder met de krant bemoeide dan voorheen. Intussen
liet De Lang zijn letterkundig medewerker zijn gang gaan, maar deze gaf ook geen
reden meer tot commotie. Mocht Ter Braak voor zijn gevoel met een rein geweten
uit deze ‘quaestie’ te voorschijn zijn gekomen, dan was er Du Perron om alsnog wat
84
zout in de wonden te strooien. In het Indische blad Kritiek en Opbouw bevestigde
hij dat het ‘geval-Ter Braak’ een voor beide partijen bevredigende oplossing had
gevonden. Maar hij wees erop dat het krantenwerk vanuit het perspectief van de
tijdschriftpolitiek altijd iets middelmatigs en verwerpelijks zal blijven houden. Dat Ter
Braak het niet nog een keer zou vergeten!
Het blijft wat wonderlijk, maar ook kenmerkend voor zijn moeite
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om knopen door te hakken, dat Ter Braak eerder dat jaar twee gelegenheden om
een gezaghebbender en onafhankelijker positie in de journalistiek te krijgen, aan
zich voorbij liet gaan. In januari deed de directie van de Haagsche Post, te weten
de heren S.F. van Oss en R.I. Leopold, hem het verzoek na te denken over het
hoofdredacteurschap van dit weekblad, dat met een dalende oplage kampte en
jonge abonnees zocht. Ter Braak had maar een vinger hoeven uit te steken om
deze baan met een salaris van negen à tien mille te krijgen. Ofschoon de
‘half-fascistische politiek’ van Het Vaderland hem deed walgen, stond hij ‘zeer
sceptisch’ tegenover deze mogelijkheid. Hij was bang het ‘vrijbuiterschap’ dat hij bij
de krant genoot te verliezen en een ‘leiderspositie’ leek hem een ‘zeer matig
85
genoegen’, vooral aan een ‘tot dusverre zoo anoniem rose blad’. Als een positieve
factor zag hij de ‘zeer fatsoenlijke antifascistische richting’ van de HP, die in de loop
der jaren altijd de politiek van de vier V's had aangehouden: vrede, vrijheid,
86
vriendschap en vreugde. Ter Braak kon daar nog een vijfde V aan toevoegen, die
van verscheurd. ‘Zulke beslissingen zijn zeer moeilijk’, schreef hij aan Greshoff: ‘De
financieele vooruitgang is natuurlijk ook niet over het hoofd te zien, maar daarvoor
87
doe ik toch niet iets, dat ik beter zou kunnen laten. Adviseer mij eens!’
Binnen 24 uur had hij voor zichzelf zekerheid: hij zag ervan af. De directie bleek
na ampel beraad geen verandering boven het toenmalige niveau van het tijdschrift
in overweging te kunnen nemen. Om met de geijkte methode van boeken ‘bespreken’
88
door te gaan hield Ter Braak niet voor zinvol. Hierop maakte de HP-directie een
volgens velen vreemde manoeuvre door de uitgesproken rechtse D.C.M. Bauduin
tot hoofdredacteur te benoemen. Deze moest het weekblad door de oorlog zien te
loodsen, maar strandde in 1942 toen hij een publicatieverbod opgelegd kreeg. In
december 1939 had Ter Braak nog een korte, maar pittige woordenwisseling met
deze Bauduin nadat de Haagsche Post in een redactioneel commentaar het Comité
van Waakzaamheid de mantel had uitgeveegd. Wat was het geval?
Sinds jaar en dag werden de vergaderingen van het Comité gespleten door de
discussie of communisten wel of niet lid van Waakzaamheid mochten zijn. In de
confessionele, ultra-rechtse en socialistische pers klonk bovendien regelmatig het
geluid dat Waakzaamheid een communistische mantelorganisatie zou zijn. Vooral
na de tweede serie showprocessen onder Stalin in januari 1937 klonk de eis tot
verwijdering van
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alle stalinistische communisten. Ter Braak achtte deze paniek echter overdreven:
‘Er zit geen enkele Stalinist in het Comité, preciezer: geen enkele bij de C.P.H,
aangesloten partij-communist’. Om de indruk van struisvogelpolitiek te vermijden,
besloot het Comité een aangekondigde brochure van de predikant Snethlage auteur van Sowjet-Unie zegt mij iets (1936) - te annuleren, omdat deze ‘in de reuk’
89
van communistische gezindheid stond.
Na de verkiezingsnederlaag van de NSB in de Tweede-Kamerverkiezingen van
mei 1937, waarbij Colijn als overwinnaar uit de bus kwam, kreeg Ter Braaks
betrokkenheid bij het Comité ook een andere richting. Hij was niet meer bang voor
een dictatuur in eigen land, maar begreep zijn engagement vooral als het
waarschuwen en vechten tegen de ‘onkritische zelfgenoegzaamheid’ van de
90
Hollandse democratie. Aan deze kritische opvatting bleef hij ook trouw nadat in
juli 1939 het vijfde kabinet Colijn was gevallen en plaats had gemaakt voor een
rooms-rood kabinet onder leiding van De Geer, met daarin twee SDAP-ministers.
Eind 1939 groeide de anti-Sovjetgezindheid in Nederland en in het Comité van
Waakzaamheid tot ongekende hoogte door het niet-aanvalsverdrag tussen Moskou
en Berlijn en de Russische aanval op Finland, respectievelijk in augustus en
december van dat jaar. Ook Ter Braak was ziedend: ‘het Comité van Waakzaamheid
[...] moet plaats maken voor een comité, waarin de schoeljes, die Finland trachten
91
te overweldigen, geen millimeter ruimte meer zullen vinden’. Door deze actie zou
het Comité in een crisis belanden. Een bestuursvoorstel om het lidmaatschap van
Waakzaamheid onverenigbaar te verklaren met dat van de communistische partij,
werd door de ledenvergadering te Bentveld verworpen. De bestuursleden stelden
hun zetels ter beschikking. In het bewuste commentaar verweet Bauduin in de
Haagsche Post de intellectuelen van Waakzaamheid hun ‘argeloosheid’:
Deze intellectueelen wilden niet inzien, wat de vakvereenigingen al
lang hadden geleerd: dat samenwerking met communisten niet beteekent
samenwerking met individuen, die toevallig communistisch gezind zijn,
maar samenwerking met een georganiseerde groep, die doelbewust eigen
oogmerken nastreeft en daarbij geen middel schuwt. Niet minder dan de
Russische inval in Finland is noodig geweest om de argeloos-waakzamen
92
tot inkeer te brengen.

Léon Hanssen, Sterven als een polemist: Menno ter Braak 1930-1940

521
Dit verwijt kon Ter Braak in zijn zak steken, gezien zijn sussende houding tot dan
toe. Misschien verklaart dit de vinnigheid van zijn reactie, waarin hij bij hoog en laag
volhield ‘dat het bestuur, waarvan ondergeteekende sedert de oprichting van het
comité deel heeft uitgemaakt, nooit iets van de communistische elementen heeft
gemerkt’. Zolang de Sovjet-Unie een anti-nationaal-socialistische politiek had
gevoerd, was er geen reden geweest voor een intern ‘gewetensonderzoek’. Pas
het Duits-Russische verdrag had het noodzakelijk gemaakt de ‘strijd voor geestelijke
vrijheid’ in Nederland op twee fronten te voeren. De inconsequentie van deze
redenering drong kennelijk niet tot de briefschrijver door. Waarom moest het Comité
zich van communistische elementen binnen haar gelederen distantiëren, als die er
toch nooit geweest waren? En nog belangrijker: schaamde Ter Braak zich niet een
beetje voor de oogkleppen die hij jarenlang richting Moskou had opgehad? Bauduin
kon hem in een nawoord dan ook triomfantelijk een argeloosheid in het kwadraat
93
aanwrijven. Tot overmaat van ramp kwam ook dominee Snethlage nog met een
repliek waarin hij zich distantieerde van de minachtende wijze waarop Ter Braak
iedereen die van het gangbare oordeel afweek, als een ‘serviele lakei’ van de
Sovjet-Unie had beschimpt. Inderdaad had Ter Braak ineens een rood waas voor
de ogen gekregen. Op 6 januari 1940 werd tot zijn voldoening in Utrecht een geheel
nieuw bestuur van het Comité van Waakzaamheid geïnstalleerd:
Wij hebben de communisten Zaterdag met overweldigende meerderheid
van stemmen uit het C.v. Waakzaamheid gegooid, hoewel de C.P.N, alle
moeite had gedaan om dit z.g. bolwerk te behouden. Het was een
spannende vergadering, waarbij ook Wim, Van Crevel en Eddy hun stem
tegen deze jezuïeten uitbrachten. Wie had dat 10 jaar geleden gedacht:
94
Eddy als stemvee in een vergadering van intellectueelen?
Pas in april 1940 werd een nieuw bestuur geformeerd, waarin ook Ter Braak
zitting nam. In de beginselverklaring was sprake van Nederlandse intellectuelen die
zich richtten ‘tegen elke bedreiging van de vrijheid, van welke zijde zij ook mocht
komen’. Maar dit ‘Comité ter verdediging van de geestelijke vrijheid’ kwam niet meer
95
tot daden en werd een gemakkelijk doelwit voor de fascistische pers. Bij de Duitse
inval in mei van dat jaar haastten de meeste leden zich alle sporen van hun betrok-
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kenheid bij Waakzaamheid te vernietigen. De Geheime Staatspolizei (Gestapo), die
96
in de loop der jaren sterk in Nederland had weten te infiltreren, kende het Comité
echter al vanaf de oprichting in 1936. Ook de naam ‘des links gerichteten’ dr. Menno
ter Braak stond vanaf dat moment met een forse onderstreping in de dossiers te
Berlijn. Maar de Gestapo was van meet af aan de gedachte toegedaan ‘dass es zu
einer erfolgreichen Arbeit nicht kommen wird’, omdat de publieke opinie zich vanwege
de ‘communistische tendens’ van deze onderneming en haar initiatiefnemers had
97
gedistantieerd. De angst in mei 1940 bleek achteraf gezien dan ook voorbarig:
geen van de bestuursleden van het Comité is vanwege die functie door de Duitsers
98
gearresteerd. Zag Waakzaamheid zich door haar vermeend communistische
gerichtheid in Nederland in diskrediet gebracht, nazi-Duitsland nam haar om die
reden dus niet serieus. Als lid van Waakzaamheid bleef Ter Braak een partijganger
zonder politiek.
Als alternatief voor zijn misprezen werk bij Het Vaderland heeft Ter Braak in 1939
behalve de Haagsche Post nog een andere mogelijkheid voor het grijpen gehad.
HP-uitgever Leopold en zijn kompaan Van Oss overwogen in januari van het jaar
namelijk het concurrerende, kleinere weekblad De Groene Amsterdammer voor een
civiele prijs te kopen. Ter Braak wist van dit plan, maar hield zich van den domme
om de eigenaars van de Groene, Moussault en Dijkstra, niet in de gelegenheid te
stellen de prijs van het blad plotseling te verdubbelen. De situatie werd extra
gecompliceerd toen Moussault hem onverwachts opbelde met de vraag of hij het
hoofdredacteurschap van de Groene ambieerde. Victor van Vriesland, die deze
functie sinds kort vervulde, had er een ‘deerlijke mislukking’ van gemaakt. Naar
verluidt een historie waarbij Zijne Majesteit Oude Genever de scepter zwaaide.
Ter Braak talmde en draalde. Ook nadat Van Vriesland op een zijspoor gezet was
en vervangen door Albert Heiman, bleef Ter Braak nog dagdromen over de vacature
bij het blad, waarvan hij reeds in 1925 in reclameachtige stijl had gezegd dat ‘ieder
fatsoenlijk intellectueel of semiintellectueel De Groene leest’. Hij had het
Amsterdamse blad toen al het hoogst aangeslagen: ‘Daarmee is gezegd, dat ook
de jeugd het hoogelijk waardeert, dat de “Groene”, tegenover de anonyme rose
karakterloosheid van zeker Haagsch weekblad, een bolwerk is gebleven voor
persoonlijke oordeelen’. Een gevaar zag hij alleen in de partijloosheid van de Groene,
99
die slaapverwekkend kon zijn - kortom, een week blad.
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Veertien jaar later moeten deze regels hem door het hoofd hebben gespookt toen
hij het slagveld overzag na zijn morele overwinning bij Het Vaderland. Hij bleef,
verzekerde hij Du Perron, ‘zeer sceptisch’:
Voor mij zou de eenige met geestdrift aanvaarde mogelijkheid zijn een
weekblad; iets als De Groene (desnoods De Groene zelf), maar dan goed.
100
Radicaal, antifascistisch, maar niet-alleen-politiek.
Terwijl hij het hoofdredacteurschap van dit weekblad voor het grijpen had, leek
hij te verdrinken in zijn eigen twijfel. Het begin van zijn vakantie dat jaar viel praktisch
samen met het uitbreken van de oorlog. De gebeurtenissen overrompelden hem
zozeer, dat hij, oververmoeid ook door de haastvertaling van Rauschning, het plan
opvatte een dagboek bij te houden. Dit moest hem helpen de spanningen de baas
te blijven. Op 9 september noteerde hij veel te hebben nagedacht over de hangende
vacature-kwestie:
Soms angstaanvallen, dat ik deze verantwoordelijkheid niet zal kunnen
dragen, en speciaal niet in oorlogstijd; ik heb geen ijzeren zenuwen en
ben bovendien geen journalist ‘met hart en ziel’ (al kan ik er dikwijls op
lijken voor de buitenwacht). Met dat al: het eenige behoorlijke werk, dat
op dit moment te doen zou zijn. Mijn hoofdbezwaar gaat, als altijd, tegen
de ‘leidende positie’. Ondanks mijzelf ben ik voor sommige kringen een
leider geworden; wanneer dat uitgedrukt wordt in een hoofdredacteurschap
van een weekblad, wordt het tegelijk gecanoniseerd, en daarvan heb ik
altijd den grootst mogelijken afkeer gehad. Leider-allures vervalsenen.
Stille hoop, dat de onderhandelingen tusschen v.[an] O.[ss] en M.[oussault]
afspringen, zoodat ik geen beslissing behoefte nemen. Anderzijds vrees
ik voortaan aan Het Vad. niets behoorlijks meer te kunnen uitrichten,
101
gezien de... leiding.
Zo klinkt de biecht van een intellectueel die zichzelf tot een minimum wil reduceren.
Ter Braak bleef tot het bittere eind aan Het Vaderland hangen. Zijn laatste
levensepisode lijkt bezeten van een onbeheersbare angst, die hij op alle mogelijke
manieren onder controle probeerde te krijgen.
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Hoofdstuk 26
Melencholia, of het magische kwadraat
Ter Braak heeft in zijn zakagenda van het jaar 1939 enkele merkwaardige tekeningen
gefabriceerd. Het zijn magische kwadraten. Deze tovervierkanten hebben als
eigenschap dat de optelling van de getallen in de verschillende rijen steeds dezelfde
som oplevert: een getal gelijk aan de wortel van het kwadraat. Ze kennen een lange
geschiedenis die teruggaat tot de Chinese keizer Fu Hi in het derde millennium voor
Christus. Ooit werden ze gebruikt als religieuze symbolen, terwijl ze in Indië dienst
deden als talisman. Voor wiskundigen waren ze eeuwenlang een onderwerp dat
zijn geheim niet wilde prijsgeven; tot een hoogbejaarde Engelse dame zeer onlangs
1
de formule schijnt te hebben ontdekt.
Op de beroemde kopergravure van Albrecht Dürer met de titel Melencolia I staat
een magisch kwadraat van vier bij vier afgebeeld met als centrale getallen in de
onderste rij 15 en 14, het jaartal waarin de moeder van de kunstenaar stierf en hij
de prent voltooide. Ter Braak moet dit beroemde voorbeeld in gedachten hebben
gehad, toen hij zijn tovervierkanten neerkrabbelde. Onder een van de drie schetsen
staat ook geschreven: ‘Melencholia’. Het kwadraat van het aantal getallen in één
2

rij, in dit geval 4 =16 (= planetenzegel), verwijst naar de planeten Jupiter en Saturnus.
In een beroemde studie over de gravure werd een faustiaanse interpretatie
voorgesteld: de saturnische engel aanschouwt ontgoocheld de grenzen van het
mathematische en technologische denken en droomt van een ander soort,
2
superieure, kennis vol profetische kracht. De vraag naar het hoe en waarom van
deze ontgoocheling werd al door Aristoteles gesteld (Probleem XXX,1):
Waarom zijn alle uitzonderlijke mannen, hetzij filosofen, staatsmannen,
dichters of kunstenaars, klaarblijkelijk melancholici
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geweest? En sommigen zelfs zodanig dat zij leden onder ziekelijke
aanvallen, veroorzaakt door de zwarte gal, zoals in de heroïsche sage
over Heracles verteld wordt?
De melancholie kan zodoende als een geesteshouding en ziektebeeld tegelijk
worden opgevat. In het Dürer-onderzoek is er wel een verband gelegd tussen de
persoonlijke lotgevallen van de zwijgzame en gesloten kunstenaar, diens zuinigheid
en nauwgezetheid, de dood van zijn moeder, en de cultuur van een aanbrekend
3
tijdperk. Zonder Ter Braak verder met Dürer te vergelijken, kan met zekerheid
gesteld worden dat hij in zijn late jaren steeds meer leed onder de ‘ziekelijke
aanvallen’, zoals door Aristoteles aangeduid. Het waren toestanden van het meest
afschuwelijke ‘scepticisme’, die dwars tegen zijn opvattingen van vitaliteit ingingen
en zijn polemische instinct volkomen lam legden. Hij leed dan aan de ondraaglijke
afwezigheid van iedere richting en elk contact met de realiteit. Om deze
‘“pathologische” evenwichtsstoringen’ te benoemen, greep hij naar de beroemde
4
formule van Pascal: ‘Le silence éternel de ces espaces infinis m'effraie’ - ‘de eeuwige
5
stilte van deze eindeloze ruimten vervult me met angst’.
Deze aanvallen werden bij Ter Braak steeds getriggerd door de politieke
ontwikkelingen in Europa, maar zij maakten een duivel los die altijd al in hem
schuilde. Het proces begon in maart 1936 met de remilitarisering van het Rijnland,
die Hitler in strijd met het verdrag van Locarno doorzette. De gebeurtenissen brachten
Ter Braak letterlijk tot zwijgen:
...ik leef onder den druk van den komenden oorlog. Sedert de bezetting
van het Rijnland heb ik het gevoel, dat die waanzin ieder oogenblik over
ons kan losbarsten, en dat verlamt iedere energie in me, behalve die van
het dagelijksch werk, dat eerder afleidt.
6

Deze keer bleef het gelukkig nog bij een ‘laat-maar-waaien-stemming’. Maar met
de Anschluß van Oostenrijk twee jaar later kwam deze toestand in zeer verhevigde
mate terug. ‘Ik moet je zeggen’, verklaarde hij tegenover Jan Greshoff:
...dat ik gisteren door de Oostenrijksche affaire zoo'n (misschien wel
wat pathologische) aanval van menschen- en boekenhaat heb
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gehad, dat ik er maar niet toe kon komen dit verslag op te schrijven. Ik
denk er voor het eerst serieus over om naar Zuid-Afrika of een ander land
in de verte te emigreeren, desnoods op goed geluk, om uit dit verpeste
en perspectieflooze werelddeel weg te komen. Misschien ben ik al weer
bijgetrokken als je deze brief bereikt, maar misschien ook niet. Himmler
ook al in Weenen; waarom morgen niet in Den Haag? Ik merk steeds
meer, dat ik een hysterisch zenuwgestel heb, tot op zekere hoogte; maar
het drama in Oostenrijk is wel geschikt om sluimerende hysterische
neigingen wakker te maken. Is bovendien niet iederen vereenzelviging
van het ik met zijn medemenschen, ‘in abstracto’, ietwat hysterisch? Is
het niet een verplaatste angst? Het zal wel zoo zijn, maar het leven onder
deze chantage is verre van een pleizier. (Wat zal er met Freud gebeuren?
Ik houd mijn hart vast voor dien ouden man, Jood en stichter van al het
7
kwaad in de reine germanenziel.)
Hij bracht de dagen door in een toestand van apathie en nervositeit, niet in staat
iets te doen, behalve het hoogstnodige. Hij dacht eraan naar een ander werelddeel
te verhuizen, Amerika of Zuid-Afrika. Ook lokte hem Portugal, waar Vigoleis Thelen
onderdak had gevonden bij de mysticus Teixeira de Pascoaes, die hem als ‘ilustre
8
filosofo e quérido amigo’ uit de verte wenkte. Om het ware plezier in het schrijven
te hebben had Ter Braak een bepaalde mate van onbezorgdheid absoluut nodig,
maar het enige wat overbleef was gejaagdheid, met als recept: broom, luminal,
valeriaan en koffie Hag, en wat vreugde in de weinige dingen die het leven van
alledag bracht. Gelukkig had hij zijn trouwste maatje steeds naast zich, Ant:
...zonder haar was ik momenteel niet in staat het hoofd boven water te
houden. Zij heeft meer gewone vitaliteit dan ik, en minder behoefte aan
cultuur, maar zij begrijpt precies, hoe voor mij die twee dingen in elkaar
grijpen. Meer heb ik niet noodig; ik heb zelden zoozeer het gevoel gehad
als in deze dagen van volkomen lusteloosheid en onverschilligheid
tegenover mijn werk, dat ik gelukkig getrouwd ben, en dat ook daarin een
stuk ‘einmalige’ cultuur steekt, dat met abstracte recepten over ‘het’
9
huwelijk en ‘de’ liefde spot.
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Ant stelde hem voor de duivel uit te drijven door een paar dagen het huis te verlaten.
Zij gaven elkaar nieuwe namen en als Koning en Koningin Boosje namen zij in
Amsterdam een kamer in Hotel Centraal aan het Leidsche Boschje. ‘Wij zijn hier
als plaatsvervangers van onszelf’, hield hij zich voor, en deze rolverwisseling maakte
het hem mogelijk een middag naar Artis en een avond op bezoek bij de Binnendijks
te gaan. Ook speelden zij spelletjes met elkaar: zij gingen bijvoorbeeld op
verschillende plekken in de tram zitten, of namen zelfs andere rijtuigen, zodat zij
apart reisden, maar toch ook weer samen. Dit beviel hun zo goed, dat zij er sindsdien
een gewoonte van maakten. Wat hem minder beviel was dat Ant zich midden tussen
de mensen overgaf aan het genot van het duimzuigen, wat hem driftig deed gebaren:
‘doe dat nou niet!’ Het gevoel van oneindige afstand, van een zo groot wordende
ruimte dat hij zich als een stuk steen op straat voelde, zonder houvast of binding
10
met wat dan ook, raakte hij echter niet kwijt. Op de meest onvoorspelbare
momenten was hij compleet ongenietbaar; melancholiek, onbepaalbaar depressief;
11
alle praten wond hem op. Zijn huisarts, Hector Rümke, adviseerde hem het
platteland op te zoeken en Ter Braak en zijn vrouw reisden daarom door naar zijn
ouders te Eibergen. Langzaam kwam hij daar weer bij:
Het is mij nu definitief gebleken, dat ik een zenuwstelsel heb, dat zich
aan mijn intellectueele beheersching kan onttrekken en zich door zweeten,
angsten etc. kenbaar kan maken als iets rebelsch-zelfstandigs. Volgens
Wim en mijn dokter heb ik gelaboreerd aan z.g.
depersonalisatieverschijnselen; d.w.z. door het zenuwstelsel beïnvloede
gevoelens van volkomen leegheid, zinneloosheid en ‘solipsisme’, die
gepaard gaan met angst en apathie. Hoe het ook heet, het is zeer
onaangenaam en zeer oncontroleerbaar door het bewustzijn; het komt
plotseling op om na verloop van tijd weer even plotseling te verdwijnen;
12
je weet dan niet meer, waarom die gevoelens je zoo kwelden.
Hij hervond zijn slaap weer, maar behield het gevoel, dat deze periode hem een
13
‘kwartslag’ had omgedraaid. De Anschluß was een absolute grens in Ter Braaks
leven: daarna kwam hij nooit meer aan lang, geconcentreerd schrijven toe. Een
roeimachine waarmee hij zijn conditie op peil hield, zou hij sedert die datum niet
meer gebruiken: ‘dat is nu niet
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meer nodig’. Terwijl de onrust over deze politiek-militaire gebeurtenis in Nederland
15
en de vaderlandse pers snel voorbijwaaide, trok zij in Ter Braaks ziel een bijna
onherstelbaar diepe kras. Met de grootste moeite overwon hij de gevolgen van de
zenuwcrisis, die telkens nog kleine nagolvingen opleverde. Een heftige antipathie
tegen alles wat meer dan strikt noodzakelijk is om van dag tot dag te leven, was
een van de symptomen daarvan. Om zichzelf te vermannen bezocht hij de
afscheidsreceptie van zijn leermeester en promotor in de aula van de Amsterdamse
universiteit, en hij werd er warempel sentimenteel van. ‘Je mag zeggen wat je wil’,
liet hij zich tegenover zijn oud-medestudent Jacques Presser ontvallen, ‘maar die
16
ouwe Brugmans had toch wel een hele massa goeds’.
Ter Braak had een aantal langere gesprekken met Rümke gevoerd, maar brak
deze af op het moment dat de ‘kernvragen’ omtrent zijn depressie op tafel kwamen.
Rümke meende te begrijpen dat zijn patiënt zoiets in een eerdere analyse van een
tiental jaren daarvoor ook had laten gebeuren. Hij verwees hem naar zijn oudere
17
broer H.C. Rümke, een grootmeester van de Nederlandse psychiatrie, hoogleraar
te Utrecht. Het bleef bij een kennismakingsgesprek. H.C. Rümke had toen net zijn
- veelvuldig herdrukte - werk Levenstijdperken van den man het licht gegeven. Hij
zal Ter Braak wellicht hebben gerustgesteld dat zijn depressie inherent was aan
18
het begin van een nieuwe levensfase, de ‘virilitas’. Rond het veertigste levensjaar
is de levenspositie bepaald. Deze ‘beleving van het definitieve’ kan tot geestelijke
benauwenis leiden: veel wat men gehoopt had zal nooit bereikt worden;
maatschappelijke erkenning, creatieve expressie en persoonlijk geluk zijn niet ten
volle gerealiseerd. Het gaat erom zich in het aanbrekende levenstijdperk te schikken
in het onvermijdelijke en zijn doelen te herformuleren, bijvoorbeeld in een nieuwe
bepaling van de eigen creatieve mogelijkheden. Veel hiervan kwam Ter Braak
bekend voor, maar hij raakte het gevoel niet kwijt dat hij voor de psychiater een
‘interessant geval’ was, geen wezen van vlees en bloed. Niet alleen de Rümkes,
maar ook andere zenuwartsen uit Ter Braaks omgeving, zoals de Amsterdamse
psychiater en seksuoloog Coenraad van Emde Boas, tevens een geducht antifascist,
trokken uit de ontmoetingen met de auteur van ‘Nietzsche contra Freud’ de conclusie
19
dat hij typisch iemand was die een analyse niet aankon.
Ter Braaks argwaan jegens de psychoanalyse was echter dat zij haar
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patiënten trachtte te normaliseren en hun ‘het recht op de onzekerheid, op de
onveiligheid, op den chaos’ zou willen ontnemen. Als figuur die zelf de roep had
aan een overschatting van het rationele te laboreren, voelde hij zich door de op het
‘onbewuste’ gefixeerde psychoanalyse al bij voorbaat verdacht gemaakt. Hij vond
dat de meeste tiefenpsychologische methoden in wezen neerkwamen op
mechanische trucs en clichés, bedoeld om de patiënt tot een gehersenspoelde
ledenpop te ‘genezen’. Dit bezwaar gold niet voor alle psychoanalytici. Het werk
20
van de Duitse emigrant Theodor Reik, met wie hij enkele jaren eerder ontmoetingen
had gehad, en zeker dat van de godfather zelf, Freud, kreeg zijn hoogste waardering.
Hij had de Weense geleerde ter gelegenheid van diens tachtigste verjaardag een
21
gelukwens gestuurd en zou hem bij zijn overlijden in het Londense Exil eren met
22
een bewogen artikel, eindigend met de woorden: ‘Er is een groot man gestorven’.
Dat is niet meteen de reactie van een patiënt die ‘zelf een analyse niet aankon’.
In deze jaren kwam ook Ter Braaks vader steeds meer te rijden aan depressies
23
en fobieën. Hij moest enige tijd in een sanatorium voor geesteszieken worden
opgenomen waar hij shockbehandelingen onderging, liep van psychiater naar
psychiater, en zocht enkele keren ook zijn toevlucht bij zijn twee zoons te Den Haag.
Op 12 mei 1939 overleed bovendien zijn zuster Anna - Menno ter Braaks tante - na
een periode van totale geestelijke ontreddering; haar lijden bleef de mannelijke Ter
Braaks als een schrikbeeld achtervolgen. Het viel Ant ter Braak-Faber op hoe
‘verstopt’ en klinisch Wim ter Braak met deze gevallen omging, alsof ziek-zijn in zijn
mensbeeld niet thuishoorde. Zij begreep niet hoe Menno's broer, die volgens haar
te beroerd was tien meter om te rijden om iemand een dienst te bewijzen, zelf ooit
voor het dienende beroep van zenuwarts had kunnen kiezen. Later kwam het zelfs
tot een nooit goedgemaakt conflict tussen Ant en haar zwager, toen hij een lichamelijk
disfunctioneren van haar afdeed als een psychosomatische ‘tic’ en weigerde haar
24
überhaupt te onderzoeken. ‘Ik zal je nooit meer lastig vallen’, nam zij zich voor.
Zijn onwil om uitleg over zijn gedrag te geven en over wezenlijke levensvragen te
praten, begreep zij als het onvermogen de mensen als mens te zien. Zij noemde
dat vol misprijzen burgerlijk. Of legde zij niet juist de vinger op de zere plek van de
Ter Braaks: hun ‘Saksische paralyse’? Zij leden immers allen in meer of mindere
mate aan de kwaal dat zij moeilijk hun gevoelens uitten, zichzelf niet konden of
durfden blootgeven; de langzame, secundaire reactie en de
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introversie, de in zichzelf gekeerde verstandelijkheid, vol uiterlijke koelte en
quasi-afwezigheid. De psychiater die daar raad mee wist, moest nog gevonden
worden.
Bij wijze van gelukwens met zijn klaarblijkelijk herstel bracht de Wassenaarse
schilder W.J. Rozendaal een aquarel voor Ter Braak niet een gezicht op S. Giorgio
25
Maggiore. De aanblik hiervan gaf Ter Braak de hoop weer helemaal fit te worden
door vier weken vakantie in Zuid-Europa te nemen. Deze zomerdagen in de villa
La Verne, gelegen aan de Chemin des Sables tussen Antibes en Juan-les-Pins,
zouden inderdaad de laatste werkelijke periode van geluk in zijn leven worden. Met
Jan Greshoff bedacht Ter Braak een spelletje waarmee hij weer makkelijk uit zijn
identiteit kon stappen. Het hele rollenspel had te maken met het ‘eiland-gevoel’ dat
‘Gres’ sinds zijn jongste jeugd kende. Eerst overwogen zij de mogelijkheid hun
droom-eiland in de Noordzee te stichten, maar met de hulpmiddelen van dat moment
leek hun dat twijfelachtig. Zij gingen er toen maar vanuit dat Walcheren de
eeuwenlange onderdrukking van Nederland moe was geworden en voor
26
zelfstandigheid koos.
De onkosten zouden gedekt worden door een speelzaal in Domburg. Wij
droomden van een zinnebetoverend bouwwerk in de stijl van de
stoomdraaimolen, met een overdaad van spiegels, luchters en pluche.
Wij waren heftig tegen een republiek. Ook Menno. Doch hij weigerde, uit
baldadige bescheidenheid, voor zich en zijn gade een vorstenkroon, zodat
er onmiddellijk een vacature ontstond. Middelburg zou een universiteit
krijgen en Vlissingen een Rood Paleis, om de haven aantrekkelijk voor
zeelui te maken. Eindeloos werd geredekaveld over de voorwaarden van
het staatsburgerschap. Het eerste vraagstuk was dit: wordt ieder die op
de dag van de onafhankelijkheidsverklaring het eiland bewoont vanzelf
Walchenaar? Of moet er een nauwkeurige keuze gemaakt worden? Wij
besloten tot het laatste. Het gevolg was dat M. Nijhoff over de grens gezet
werd en zijn goederen te Biggekerke overgingen aan de nieuwe staat,
doch tegen een bijzonder hoge vergoeding. Wij wilden echter ons nieuwe
rijk vrij houden van letterkundigen. Twee, Menno en ik, achtten wij
ruimschoots voldoende, veeleer te veel. Bovendien zouden wij Eddy du
Perron als hij naturalisatie aanvroeg, onmogelijk kunnen weigeren. Dan
zouden wij een trio
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vormen en een tijdschrift daardoor onvermijdelijk worden. Ik voor mij
mengde mij in deze politieke verwikkeling waar ik van nature een afschuw
van heb, uitsluitend in de hoop later mijn portret op een jubileum- of
weldadigheidszegel te krijgen.
Wat Greshoff in deze herinnering niet vermeldt, is dat hij zich eigenlijk de functie
van verlicht despoot had toebedacht, met Ter Braak in een bijrol als minister van
27
Onderwijs. De munteenheid was de jannen. Hoe goed dit gefantaseer over een
naar eigen believen in te richten echte-boterstaat Ter Braak ook deed, eenmaal
terug in de graue Alltag van Holland verviel hij in de apathie van het voorjaar. Het
akkoord van München sloeg hem bijna knock-out:
De maand September was meer dan afzichtelijk. Ik heb weliswaar die
spanning met fatalisme gedragen, maar iedere gedachte aan een contact
op langer duur berekend dan één, twee dagen leek me onzinnig. [...]
lederen middag, als ik van de krant kwam, waar het noodige journalistieke
vuil me weer dampend van het fornuis had opgewacht, ging ik in den tuin
in de zon zitten, starend en rookend als een man, die de laatste dagen
van de wereld opzuigt. Een soort apocalyptische houding. Ik was volkomen
voorbereid op den oorlog, die ons tenminste mogelijkerwijs had verlost
van dien hysterischen schildersknecht uit Braunau. [...] Je kunt wel
adviseeren, dat wij ons niet door die dingen kapot moeten laten maken,
omdat wij (daarin heb je schoon gelijk) voor andere bezigheden bestemd
zijn; maar de dingen maken je kapot, of je wilt of niet, in zooverre althans,
dat iedere cultureele werkzaamheid een idioot spelletje lijkt, met die
vernietigingstendens voor oogen. Ik heb mijn Zondagsartikelen soms
geschreven met het gevoel van een gek, die met knikkers zit te spelen,
terwijl een overstrooming hem binnen een paar minuten gaat wegspoelen.
[...] En het ergste is eigenlijk het gevoel van intellectueel-zijn: men zou
den oorlog tegen Hitler willen wenschen, men weet tegelijkertijd (in
dezelfde seconde), dat daarmee de vernietiging van alles, wat ons toch
28
voorloopig nog dierbaar is, wordt ingeluid, ook al zou dat kort duren.
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Om te kunnen schrijven, begreep hij, heeft een auteur een zekere ‘genegenheid’
voor de mensen nodig, anders kan hij niet met hen communiceren. Die genegenheid
ontbrak hem sedert het voorjaar van 1938. ‘In de medicijnen heet dat allemaal
depressie. Ik verkeer dus in een depressieve phase’, schreef hij in november aan
Gomperts. ‘Een van de dingen, die me bepaald zou verheugen, zou zijn de
wetenschap, dat jij wel die genegenheid zoudt kunnen vinden, al was het maar voor
29
een paar jaar van je leven’. Zelf voelde hij zich ‘zoo gaar gekookt met fatalisme,
dat het moeite kost weer aan te nemen, dat er morgen en zelfs overmorgen nog
een cultuur kan bestaan’. Hij vreesde door deze depressies een stadium van leegheid
30
en verval tegemoet te gaan.
Tot overmaat van ramp verscheen op dat dieptepunt ook nog de meest gehate
persoon onaangekondigd ten burele van het Vaderland: Victor Varangot. Deze
kwam om een aanbeveling als journalist bedelen, want wilde eindelijk een baantje
zoeken. ‘Hij is defect’, tierde Ter Braak, ‘dat is het eenige, wat ik er van zeggen kan;
hij zal, als het hem tenminste geen moeite kost en geen straf bezorgt, rustig een
moord plegen, daarvan ben ik zeker... om dan den volgenden dag bij de weduwe
van den vermoorde op de thee te gaan, en een beetje verbaasd te zijn, als men
31
hem niet zoo hartelijk ontvangt’. Dat het huwelijk van Varangot met Truida ter
Braak misliep, verbaasde Ter Braak volstrekt niet. Nog één keer kwam Varangot
zich bij zijn zwager en oud-leraar melden, nu om zijn huwelijksproblemen te
bespreken. Ter Braak wees hem onmiddellijk de deur. Terwijl hij de indruk wekte
een hand te geven als afscheid, drukte Varangot hem een brandende sigarettenpeuk
32
in de handpalm. Toen Varangot ook nog in staat bleek Truida van een trap te
duwen, werd hij voor de familie Ter Braak de incorporatie van al het kwaad in de
wereld, dat zich wist te hullen in een mantel van argeloosheid - de moordenaar die
een kopje thee komt halen.
In de permanente oorlogsdreiging van 1939 en 1940 kreeg het fatalisme steeds
meer macht over Ter Braak. ‘Hoe hoog de golven ook gaan, wij weten, dat Onze
Vader aan het roer staat’, verzekerde minister-president D.J. de Geer ‘psalmzingend’
voor de radio nadat in november 1939 voor een Duitse inval was gevreesd. In deze
zenuwoorlog bleek Ter Braak zich ineens goed te houden en sliep die nacht als een
33
os.
Ik tracht mij los te maken van alles, wat ik bezit; te wennen aan de bom
die mijn bibliotheek zal opruimen. Ik verbeeld mij soms al los

Léon Hanssen, Sterven als een polemist: Menno ter Braak 1930-1940

533
te zijn van deze dingen, maar het zal zeker voor een groot deel
verbeelding zijn. Los van boeken zijn resumeert voor mij los zijn van
bezittingen. Aan andere bezittingen dan boeken hang ik niet; ik heb sinds
lang het gevoel, dat zij mij toevallig in den weg kwamen. Alleen mijn
34
boekenbezit is een eigen vormgeving.
Ter Braaks obsessie met boeken werd echter zo groot dat hij een gat in zijn
boekenkast, ontstaan door een weggenomen boek, niet meer kon verdragen. Met
zijn vrouw maakte hij de afspraak dat zij weliswaar zijn boeken mocht lenen, maar
voor de periode van één week, langer hield hij niet uit. Toen hij in de vakantie van
1939 terugkeerde naar zijn land van herkomst in de Achterhoek en Tiel, legde hij
een stuk brood op de keukentafel in de Haagse Kraaienlaan. Het schiep een band
tussen hem en wat hij achterliet: bij terugkeer zou het er nog liggen en aan de
35
schimmel kon hij de verstreken tijd aflezen. Wat hem verder aan het leven bond
waren de twee jonge angora-katten Adrianus, een zwarte kater die zich als een
kardinaal gedroeg, en Jaffa, een hutspotkleurig wijfje. Zij gaven hem voortdurend
36
te kennen dat ze Hitler wilden overleven - en hielden daarmee hun baasje in leven.
De vlooienplaag die zij meebrachten, nam hij op de koop toe.
Maar Ter Braaks minimalisme, zijn wantrouwen ten opzichte van het leven en het
zich terugtrekken op het allernoodzakelijkste, blijkt het schrijnendst uit de ondankbare
woorden die hij in zijn dagboek aan tante Lize besteedde, de vrouw die hem in zijn
gymnasiumjaren te Tiel als geen ander had vertroeteld en hem na zijn zelfmoord
als geen ander heeft beweend. De passage is om reden van piëteit uit de uitgaven
van het dagboek weggelaten, maar het is een gebaar van vroomheid dat bij de
auteur althans niet past. Met duidelijke afkeer beschreef hij zijn tante als een
‘geëxtraveerde persoonlijkheid’:
Neemt veel indrukken op, verwerkt ze snel, reageert primair, maar alles
verdwijnt spoorloos of blijft in chaotische wanorde ronddrijven, terwijl
enkele simplistische ideeën dienst doen als ‘steunbalken’ van het leven.
Godsdienst past in deze levenswijze evengoed als radio. Vroeger
verafschuwde zij de radio, omdat zij er geen had; nu gaat zij met de radio
naar bed en staat er mee op, lijdt snel mee met een oorlogsbericht, slaat
daarna de maat of neuriet bij een concert (alleen klassieke muziek wordt
als muziek beseft; rest:
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lawaai), maar slaat vooral geen uitzending van het A.N.P. over. Zij heeft
ontzaglijk veel gelezen en leest nog veel, zonder dat het eenige
verandering teweeg brengt. Normen blijven vastgelegd op het peil van
een vrijzinnig opgevoed kostschoolmeisje, dat, beschermd door een
goeden man, geen enkele behoefte had om uit haar milieu te treden, zelfs
niet in gedachten.
Ter Braaks afscheid van domineesland is nooit compleet geweest, anders had
hij zulke regels niet geschreven. Het moet hem een ergernis zijn geweest, of jaloers
hebben gestemd, te merken hoe goed zijn tante in staat was de invloeden van de
buitenwereld af te weren of snel te verwerken. Toch hield hij het ook voor mogelijk:
...dat een al te wreede verstoring van het milieu zulke menschen met
één slag vernietigt, omdat zij niets, wat abstract tot hen komt, als concreet
of mogelijk concreet kunnen beseffen. Type: kip zonder kop, maar van
de allersympathiekste soort.
De vrijzinnig opgevoede gymnasiumjongen die dit schreef, kon zelf door een
geringere verstoring van het milieu worden vernietigd. Zijn tante Lize en oom Jan,
de arts uit Tiel, wisten maar al te goed hoe ‘de invloeden der buitenwereld’ hun
neefje mentaal konden treffen, tot depressie aan toe. Met de tekeningen van de
magische vierkanten die Ter Braak in datzelfde jaar 1939 in zijn agenda maakte,
gaf hij onbedoeld aan dat zijn gedachten voortdurend op hetzelfde punt uitkwamen,
dezelfde uitkomst kregen en zich in een melancholische cirkel bewogen. Zeker zijn
oom had zijn werk op de voet gevolgd en had zijn bezorgdheid over de pathologische
37
elementen daarin niet geheim gehouden. Hij wist hoe gevoelig Ter Braak voor de
buitenwereld was, in het klein en het groot.
Ter Braaks cultuurkritiek vertegenwoordigt als het ware verschillende stadia van
zijn geestelijke gezondheid en zij concentreert zich rond drie thema's: het
Amerikanisme, de hybris van de Europese geest, en het ressentiment in het
christendom. Tezamen vertegenwoordigen deze het probleem van het nihilisme in
de westerse cultuur. Als redacteur van Propria Cures had hij in de eerste helft van
de jaren twintig een kruistocht tegen de geest van Amerika gevoerd. ‘Amerika’ gold
voor hem als een cultuur ‘zonder eenig uitzicht’, een eindstadium. Hij getuigde daar-
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mee van een organische cultuuropvatting, die zich baseert op het ideaal van een
evenwicht tussen geest en materie. Overheerst de geest dan treden er Indische
toestanden op: vervluchtiging van de wereld in gedachten, mysticisme. Overheerst
de materie, dan ontstaan er Egyptische toestanden: verstarring, pronkzucht, ten
slotte ondergang. Ter Braaks kritiek op Amerika was een intellectuele vorm van
moderniseringsangst. Hij voorzag voor Europa een monsterlijke cultuur met de afgod
van efficiency: ‘Het Amerikanisme maakt den mensch tot een doellooze machine’;
‘het bederft alles tot in de grond’. Tegenover het Amerikanisme wilde hij een
‘Europeesche moraal’ stellen, ‘die wortelt in het trotsch besef van een steeds opnieuw
38
bevruchtend verleden’.
Of dit verleden voor Europa inderdaad zo bevruchtend was, onderzocht Ter Braak
in Politicus zonder partij, grotendeels geschreven vóór 30 januari 1933, het moment
waarop hij naar eigen zeggen democraat is geworden. Het boek gaf cultuurkritiek
als zelfkritiek. De auteur had als student ‘gezweefd’ tussen kunst en wetenschap,
maar moest tot de ontdekking komen dat beide doodlopende wegen vormden. Hij
analyseerde de malaise van de Europese cultuur als een elefantiasis van de geest
en van het woord. De geest was een woekerende ziekte waarin de intellectuelen
zich hadden teruggetrokken als gevolg van de verzwakking van het lichamelijke en
het instinctieve in de mens. Ter Braak sprak zijn afschuw uit over de voortschrijding
van de techniek, de specialisering in de wetenschap, de minachting voor het dier
en de natuur, de overschatting van de logos ten koste van de zintuigen.
Al de pretenties van de moderniteit probeerde hij onderuit te halen met zijn kritiek
en te relativeren met behulp van humor. Vooral in dat laatste hoopte hij een nieuwe
formule te vinden voor zijn handelen en denken. De humor moest de vloek
wegnemen, die hem als intellectueel het handelen onmogelijk maakte en met
depressies bedreigde. De humor moest zijn handelen tot een zodanig avontuur
maken, dat elk ander avontuur daarbij zou verbleken. Ter Braak wilde voortaan
zonder ‘principes’ leven en nog slechts gehoorzamen aan een politiek ‘die geen
39
bindend antwoord mag geven op het “hoe” en “waarom”’. Hij zou derhalve een
politieke avonturier genoemd kunnen worden, ware het niet dat hij koos voor Pascals
begrip ‘honnête homme’, dat hij in zijn Van oude en nieuwe Christenen (1937)
vertaalde als: fatsoenlijk mens.
Met dit boek probeerde hij het nihilisme van de Europese cultuur te begrijpen in
het verlengde van het fenomeen van het ressentiment. Van
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oude en nieuwe Christenen heeft als kernthema het christelijk leven in een godloze
wereld. De erfenis van het christendom, zo redeneerde Ter Braak, is nog in al ons
denken, voelen en handelen aanwezig, terwijl God zelf afwezig is. Wat had die
christelijke erfenis ons opgeleverd? Hij voerde de christelijke gedachte terug tot
Augustinus' uitspraak van de gelijkheid van alle zielen voor God: in het licht van het
hemelse Jeruzalem - het hiernamaals - is iedereen aan iedereen gelijk. Deze
gelijkheidsmoraal zou kunnen worden vergeleken met wat Nietzsche de
‘slavenmoraal’ noemde; Nietzsche beschouwde Paulus, de ideoloog van het
christendom, niet voor niets als de grote ‘vergiftiger’ van het westerse denken. Heel
de geschiedenis van het christendom is niets anders dan het proces van disciplinering
van de mens tot een gelijkheidswezen.
Ter Braak stemde volledig in met Nietzsches analyse van het Europese nihilisme.
Maar anders dan ‘oom Frits’ legde hij het zwaartepunt op Augustinus, die hij nog
een tweede streek aanrekende. Namelijk de amorele goedkeuring van iedere
handeling, goed of kwaad, zolang deze in dienst staat van Gods rijk op aarde. Ter
Braak noemde dit het machiavellisme van de aartsvader. De praktijk wees uit dat
het christendom de bestaande ongelijkheden tussen de mensen bevestigde, waar
het die in theorie loochende. Deze tegenstrijdigheid was de bron van het
ressentiment, opgekropte haatgevoel, waarvan de gehele christelijke geschiedenis
doortrokken is. Zij vormt de ‘dramatische kern’ van onze westerse cultuur. Hoe
ontstaat nu een christendom zonder Christus, hoe ontstaat nihilisme? Het christelijke
gelijkheidsideaal moest er onherroepelijk toe leiden dat ook God zelf onttroond werd:
het christendom bezit een interne dynamiek waarmee het zichzelf uitholt. Nihilisme
is niets anders dan een volstrekte vrijheid zonder goddelijke coördinatie. Onze
vrijheid in God is ‘losgeslagen van God en uit de hemel gevallen’. Het leidt ook tot
een waarheidsconcept zonder coördinaten. Een waarheid zonder God wil zeggen:
de leugen wordt autonoom.
In Het nationaal-socialisme als rancuneleer uit 1937 trok Ter Braak deze lijn door:
‘De rancune behoort tot de meest essentieele verschijnselen van onze cultuur’. Zijn
probleem was nu: tot welk punt blijft de rancune cultuurvernietigend en wanneer
kan zij ook cultuurscheppend worden? De haat kan pas creatief worden als zij wordt
gestileerd door culturele spelregels. Deze stilering is de taak van de nieuwe elite,
zoals de titel van zijn brochure uit 1939 luidt. Ter Braaks alternatief was het oude
verticale wereldbeeld in een horizontaal wereldbeeld om te buigen. Hij
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probeerde oude noties en verhoudingen te de-hiërarchiseren door het toelaten van
de ‘relativeerende doodsgedachte’ en van de ‘verbale onzekerheid’. Hij introduceerde
daarvoor de figuur van dubbelzinnigheid en doopte zichzelf een moderne Don
Quichot: ‘Ik zal de onmogelijke mensch blijven, zoolang de thans mogelijke
menschen, blijven zooals ze zijn’.
Is een leven zonder God mogelijk? Ter Braak wist zeker van wel. De zin van het
leven wordt dat van ‘een spel, dat niets dan spel is, en toch ernstig moet worden
gespeeld’. De moderne democratie werd voor hem de poging om in veiligheid met
onzekerheid te leven - ‘vooruit zonder illusie’. Hij ontwikkelde zich in de jaren dertig
zodoende van een nihilist tot een opportunist en verstond daaronder ‘iemand, die
handelt naar den eisch van het oogenblik, zonder zich vast te leggen aan een
40
sacrosanct beginsel’. Opportunisme moet de geesteshouding zijn in een nihilistische
situatie. Hij pleitte daarmee voor het Amerikaanse systeem dat hij in de jaren twintig
nog zo fel had afgewezen: men moet zijn politieke overtuigingen kunnen wisselen
als de omstandigheden dat vragen. Deze lucide flexibiliteit was voor Ter Braak de
houding om de drie cultuurproblemen te bedwingen, die zich aan hem hadden
opgedrongen als persoonlijke problemen: het overwinnen van de chaos, het
intellectualisme en de rancune.
Ter Braaks verhouding tot de cultuur was er in alle jaren een van grote
strijdbaarheid en polemische inzet. Vooral hierom heeft hij de naam gekregen van
41
‘de grootste essayist die ooit in het Nederlands heeft geschreven’. Maar voor zijn
strijdbaarheid heeft hij veel melancholie op de koop toe moeten nemen. De
depressieve stemmingen die hem het werk in de tweede helft van de jaren dertig
soms onmogelijk maakten, vonden hun oorzaak, behalve in een familiale aanleg,
in de aanpassingstactiek die hij in de eerste helft van dat decennium ontwikkeld
had om als intellectueel van oude snit mee te kunnen draaien in een gemassificeerde
democratie. Om deze adaptatie mogelijk te maken, sloot hij een compromis met de
‘slavenmoraal’ van het krantenbedrijf en wrong hij zich in de onmogelijkste bochten
om voor zichzelf geloofwaardig te blijven. Hij ging een gevaarlijk maskerspel aan,
waarbij hij zijn identiteit verspeelde aan die van niemand: niet het tweede, noch het
derde gezicht - hij bleef maar pellen en vertrouwde ten slotte geen enkel gezicht.
De depersonalisatie werd zodoende zijn vaste kenmerk. Alle fopnamen die hij
zichzelf gaf, van Reinaert tot koning Boosje, werden schijngestal-
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ten van een auteur op zoek naar een persoonlijkheid. Het was bitterste ernst. Sedert
1933 voerde hij voor de cultuur waarmee hij zich zo totaal verstrengeld had, een
strijd op leven en dood.
In kleine vriendenkring werd Ter Braak wel de giraf genoemd: een dier met een
verschrikkelijk lange hals. Maar van Nederland is bekend dat je kop wordt afgehakt
als die boven het maaiveld uitsteekt. Die van Ter Braak stak er permanent boven
uit. Uiteindelijk verdween hij, tien jaar na de crisis van 1930, alsnog in de draaikolk
van het nihilistische Niets. In een boeiende verhandeling over de joodse,
42
Roemeens-Franse denker Benjamin Fondane uit 1939 begreep hij dat het lot van
de moderne kunst is haar eigen grenzen te overschrijden en zich te storten in het
Niets, ‘waarin ook Rimbaud verdween’. De tragiek van de enkeling in een
gerationaliseerde wereld moet op poëtische wijze worden aanvaard, luidde zijn
stelling. Hij plaatste zijn eigen leven daarmee definitief in het teken van de amor
fati, die Nietzsche geleerd had. De creatieve destructie was en bleef Ter Braaks
hoogste vervulling.
Zijn rol als polemist was uitgespeeld, wist hij. Zij moest worden overgenomen
door een jongere generatie, waarvoor hij de paden effende. Zijn tanende vitaliteit
vroeg om een zuiniger levensformule en hij bezon zich op een nieuwe fase in zijn
schrijverschap. Vanaf het midden van de jaren dertig smeedde hij plannen voor een
roman die een Hollandse versie van De demonen moest worden. Wat hij in gedachte
43
had was niets minder dan een Verantwoording voor den dood. Hij dacht aan een
moordenaar en een musicus als hoofdpersonen, ook hoorde er een oude, innerlijk
afgestorven man bij. Uit zijn eerdere roman Hampton Court haalde de auteur de
figuur Andreas Laan te voorschijn, die hij, méér nog dan toen, als een pure
opportunist wilde neerzetten en daarom trekken van Anton van Duinkerken bezorgde.
Jarenlang doken er echter alleen maar afzonderlijke scènes en losse personages
op. Het boek moest de grandioze en tragische zedenschets van zijn tijd worden,
vergelijkbaar met de romans die, nadien, grote cultuurcritici als Camus (De eerste
man) en Pasolini (Olie) bij hun voortijdige dood zouden nalaten. Ook Ter Braak
wilde in dit boek alles onderbrengen wat hij aan levenservaring en wijsheid had
verzameld. Zijn gehele familie, nagenoeg al zijn vrienden en kennissen, grote namen
uit de wereldgeschiedenis - alles en iedereen moest er een plaats in krijgen. Ter
Braak kraste vellen en agendablaadjes vol met romanschema's, compleet met de
bijbehorende wie is wie?
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Twee centrale lijnen zouden elkaar in het boek moeten kruisen: die van zijn moeder
en zijn vader, opportunisme en tragiek, leven en dood. In het opportunisme is de
grondidee van het boek en tevens de titel ervan vervat: het plagiaat. Ter Braak was
tot de conclusie gekomen dat alle leven en alle geschiedenis in wezen niets anders
is dan plagiaat bedrijven. ‘Men is zelf plagiaatvan zichzelf, onophoudelijk. Vacuum.
Zin des levens’. De zin is dus Niets. De moordenaar in het boek, waar de figuur van
de hispanist Johan Brouwer model voor stond, is gedoemd dit te ontdekken als hij
op het laatste ogenblik voor zijn fusillering alles ineen ziet storten en beseft ‘laf en
idioot te zijn: door idealen gedupeerd’. De directe aanleiding voor het plagiaat-motief
waren verschillende ontdekkingen door Ter Braak van plagiaat en geplagieerd
44
worden in de literatuur en journalistiek. Maar in autobiografische zin raakte het
motief aan iets veel wezenlijkers. Door zijn besluit tot adaptatie aan de
maatschappelijke omstandigheden en zijn voornemen de strijd om het bestaan te
voeren in een almaar wisselend rollenspel, moet Ter Braak uiteindelijk zichzelf als
een plagiator pur sang zijn gaan ervaren. Reeds in de wens van Andreas Laan
‘gewoon’ te zijn zoals de anderen, lag dit motief opgesloten; mimicry, nabootsing heel de cultuur is plagiaat.
De (tweede) lijn van de ‘tragiek’, die Ter Braak aan zijn vader ver- bond, raakt
midden in de ‘kategorie van het geheim’. Het betreft de vraag of er in een cultuur
van schijngestalten en democratische gelijkheid überhaupt nog een vorm van
authenticiteit bestaat. Ja, meende Ter Braak, zij bestaat, maar wie naar het
authentieke leven zoekt, overschrijdt een heilige grens en treedt in het portaal van
de dood. Het geheim is namelijk:
Dat ieder mensen, datgene, wat het meest karakteristiek voor hem is,
moet verbergen, omdat hij anders niet meer is.
Dit bracht Ter Braak tot het vermoeden dat het voorgenomen boek niet te schrijven
was: het zou vernietiging betekenen, zonder dat het tot authenticiteit zou leiden.
Met woorden komt men nooit tot de essentie. Zijn conclusie was dat er slechts één
manier was om, door alle schijngestalten heen, tot het tragische levensgeheim terug
te keren: door het plegen van een moord. Dit was ook zijn definitieve antwoord aan
Hitler, de grootste boeman van zijn bestaan:
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...de eenige manier om met een moordenaar samen te werken is zelf
een moord te doen: why not? Geen ethiek verzet zich daar tegen! De blik
in den afgrond. Ondraaglijke angst voor den heilstaat: daaraan heb ik al
dien tijd meegewerkt?
Leven is strijd. Wie éénmaal de ‘blik in den afgrond’ heeft geworpen, en bij Ter
Braak gaat dit motief terug tot zijn kinderjaren, zal in het diepst van zijn ziel altijd
een non-conformist blijven. De dood is een herbevestiging van dit non-conformisme,
en geeft toegang tot de tragische diepte, die voor de levenden gesloten blijft. Van
Het plagiaat had Ter Braak bij de Duitse inval op 10 mei slechts wat losse fragmenten
op papier staan. Zin en zinloosheid, schepping en vernietiging: de ontknoping kwam
voor hem als een apotheose, achter de sluier van een treurige slapstick.
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hand, handelend over den roman “St. Sebastiaan” van S. Vestdijk en geschreven door een
geregelden medewerker H.B. (wie dit is, weet ik niet, en men zal aanstonds zien, dat het er ook
minder toe doet). “Dat moet je eens lezen”, zei hij, “dat is werkelijk nogal aardig voor een
christelijke krant”. Ik las het artikel tot en met de tweede kolom en vond het ook nogal aardig,
want op eenige onbeduidende wijzigingen en twee veelbeteekenende tusschenvoegingen na
had ik het zelf geschreven!’ Verg. H.[ein] B.[urger], in: De Standaard, 2 maart 1940; dez., ‘Amende
honorable’, Idem, 9 maart 1940.
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Hoofdstuk 27
Sterven als een polemist
In januari 1940 had Ter Braak de gedachte aan een tijdige emigratie laten varen.
Hij meende zonder zakelijke redenen niet uit Nederland weg te kunnen en geen
visum te krijgen. ‘Natuurlijk’, stelde hij Jan Greshoff gerust, ‘zou ik weg trachten te
komen, als de Duitschers over de Waterlinie kwamen en in Den Haag verschenen
(al zal het dan misschien te laat zijn), maar nu uitknijpen, nu ik hier met mijn pen
goede diensten kan doen, zou bedenkelijk veel op deserteeren lijken, vooral na wat
ik alzoo tegen de nazi's en consorten al heb geschreven’. Alleen als hij geen enkele
kans meer zou hebben zich te uiten, ‘onder een vreemde overheersching’, zou
emigreren het eerste gebod zijn. Het argument dat hij levend in den vreemde meer
waard zou zijn dan dood in Nederland, deed hij af als een pure uitvlucht, ‘waarmee
iedereen thans de beenen zou kunnen nemen!’
Heusch, ook als ik er aan ging, zou de Nederlandsche cultuur wel blijven
1
bestaan, aangenomen, dat zij de veerkracht heeft òm te blijven bestaan.
Hij bereidde een boekje voor over het werk van S. Vestdijk met de gelukkige titel
De duivelskunstenaar - Vestdijk dacht later ten onrechte dat het woord een vondst
2
van Ter Braak was -, een collage van stukken die hij al had liggen. Het was niets
3
dan een intermezzo. ‘Het boek, dat ik werkelijk schrijven moet, wacht, zooals je
weet, op den val van Hitler en op Zuid-Afrika. Ant rekent er op, dat de oorlog spoedig
uit zal zijn en dat wij in September naar jullie toe kunnen komen; maar ik ben minder
4
optimistisch’. Ant ter Braak leefde zich in deze wintermaanden helemaal uit in het
boekbinden; haar manier om zich zoveel mogelijk van de wereld af te sluiten.
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Hun depressieve stemmingen wisselden elkaar af als volle en halve maan. Hield
hij het niet meer uit van de schrik, dan staarde ze langs hem heen en zei ‘er komt
geen oorlog’, waarna hij weer rustig op zijn flets stapte en op de krant kwistig was
met de verzekering: ‘je hoeft je geen zorgen te maken, want Ant zegt dat er geen
5
oorlog komt’. De sombere dagen van Ant ter Braak waren veel periodieker; zij was
dan compleet ontoegankelijk en bleef lang in bed liggen, maar hij wist daar wonderwel
mee om te gaan. Hij legde het zo uit dat een ‘boze geest’ in haar gevaren was, die
hij de schuld van alles kon geven. Na verloop van een aantal dagen kreeg hij meestal
genoeg van het spook en vroeg hij haar of ze misschien zin had 's avonds mee naar
Cineac te gaan. Soms reageerde ze nog niet, maar meestal knikte ze: ‘misschien
6
moeten we dat maar doen en raken we de boze geest onderweg kwijt’.
Intussen zaten zij ‘als gebiologeerde konijntjes’ te wachten op het verwachte
voorjaarsoffensief van Hitler, dat tot een soort mythe uitgroeide. Heel het land leek
in een legerkamp te worden herschapen; ‘als je door de Grebbelinie spoort struikel
je over de forten’:
Ongeveer iederen avond ‘dondert’ hier het afweergeschut, doordat de
moffen-vliegers probeeren met infraroode stralen luchtfoto's te maken
van onze versterkingen; maar daaraan wen je ook snel. Als er gevuurd
wordt, kijkt niemand meer op. Van tijd tot tijd krijgt iemand, die rustig ligt
te slapen, plotseling een granaat in zijn bed, die vergeten heeft te
ontploffen, maar tot dusverre is dat nog vrij goed afgeloopen. Het zijn dan
ook maar hollandsche granaten. Er worden gelukkig eindelijk wat meer
spionnen gearresteerd, die doodgemoedereerd aan de duikbootkapiteins
door schijnen te geven, wat er in de te torpedeeren schepen zit en
wanneer ze afvaren. Maar zoolang de krijgswet niet is afgekondigd kunnen
7
deze schoeljes niet meer dan 6 jaar krijgen!
Het was in deze maanden een leven tussen hoop en vrees. Begin mei 1940
meende Ter Braak dat de toestand voor Nederland niet speciaal dreigend was. De
Duitsers zouden het wel druk genoeg hebben in Noorwegen en Denemarken. Hij
was blij dat de Staat van Beleg afgekondigd was. Eindelijk konden de NSB'ers ‘eens
behoorlijk aangepakt’ worden ‘met de middelen, die zij begrijpen’: huiszoekingen,
verhoren, arrestaties en wat dies meer zij. ‘Het is naar, dat wij politiemaatregelen
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moeten bejubelen, maar wij doen het allemaal, voorzoover geen totalitaire agenten’.
Zijn pacifistische opvoeding ten spijt werden Ter Braaks opvattingen over de
krijgsmacht met de maand welwillender. Zo was hij er al een keer vol goede
bedoelingen op uitgetrokken om gemobiliseerde officieren in de kazerne een hart
8
onder de riem te steken met een lezing over Multatuli. Dat de wapenbroeders zich
die avond liever een vertoning hadden gewenst van Gone with the Wind of The
Wizard of Oz, de filmhits van dat moment, zal Ter Braak ook wel hebben begrepen.
Maar voor de verspreiding van zijn literatuurideaal behield hij altijd iets van een
zendeling.
Tot begin mei had Du Perron nog een kleine twee weken bij de Ter Braaks
gelogeerd, om in het Rijksarchief onderzoek naar Dirk van Hogendorp te doen. Hij
9
had het ‘roezemoezig druk’ en bezorgde de ‘cynische aardworm’ Ter Braak weinig
last. Het literaire bedrijf ging intussen door of er niets aan de hand was. Kees
Lekkerkerker, die zich bereid verklaard had het bureauwerk te doen voor een
complete editie van het werk van Slauerhoff, kwam enkele malen naar de Kraaienlaan
voor gezamenlijk overleg, en dit waren voor Ter Braak welkome afleidingen.
10
Lekkerkerker was zelfs de laatste die per brief een levensteken van hem ontving.
Zonder zorgen was het verblijf van Du Perron overigens niet verlopen:
Eddy voelt zich de laatste dagen steeds maar beroerd; neurasthenie?
Ik weet het niet, want het belast hem geenszins met tallooze menschen
te praten en een massa werk te verzetten. Hij klaagt erover, dat hij als
een oude heer (physiek gesproken) uit Indië is teruggekomen, dat hij
geen weerstandsvermogen meer heeft, etc. Het is erg moeilijk om al die
klachten te verifieeren, omdat hij altijd weer andere klachten heeft, maar
11
dat hij niet best in orde is, staat wel vast.
Ter Braak had zelfs zijn huisarts moeten laten komen om de hartklachten van zijn
12
vriend - ‘Ik voel me bij momenten gewoonweg als “aan het eind van alles”’ - te
laten onderzoeken. Hij was daarom toch wel opgelucht toen deze naar Bergen in
Noord-Holland vertrok, waar de Du Perrons een huis hadden gehuurd ‘aan een voor
een polemisch temperament zeer passenden weg’: Doorntjes. In Bergen zou Du
Perron echter aan het ziekbed gekluisterd blijven. Het begon intussen prachtig
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mooi weer te worden; Ter Braak had zijn zomerbroek uit de kamfer gehaald, die
hem weemoedig deed terugdenken aan de vakantie te Juanles-Pins in 1938.
Op vrijdagochtend 10 mei 1940 werden Ter Braak en zijn vrouw rond vijf uur
gewekt door enorm vliegtuiglawaai en geschiet. Door het raam zagen zij dat er een
luchtaanval gaande was op het ten zuiden van Kijkduin gelegen ‘hulpvliegveld’
13
Ockenburg. Het was stralend weer; aan de hemel daalden tientallen parachutisten
omlaag als engelen van verderf. Zonder Ant rechtstreeks aan te kijken zei Ter Braak:
‘het is zover’. Hij zag dat zij knikte. Zij omhelsden elkaar, bewogener dan zij ooit
hadden gedaan. Moest dit hun afscheid zijn? Weer staarden zij naar buiten. Nu pas
viel het op dat alle buren voor de ramen stonden, in hun nachthemd of pyjama. Op
de een of andere manier gaf dat een gevoel van saamhorigheid. Zwijgend gingen
zij zich wassen en aankleden. De stilte in huis was des te beklemmender omdat
verscheidene Nederlandse vliegtuigen bombardementen uitvoerden op het door de
Duitsers ingenomen Ockenburg. De salvo's hielden lang aan; pas in de middag was
het vliegveld weer in Nederlandse handen. Heel het gebied rond Den Haag was
intussen een verward strijdtoneel geworden. De overval op de residentie was in
feite mislukt - tot na de capitulatie zou geen Duitse soldaat een stap in de stad
14
zetten. De paniek was er niet minder om. In de loop van de ochtend nam de
luchtactiviteit af en vertrok Ter Braak op de fiets naar de krant. Hij trof daar Max
Nord aan, die tevergeefs probeerde de almaar rinkelende telefoons in de verlaten
redactielokalen tot zwijgen te brengen. De schrik was van Ter Braaks gezicht te
lezen: de gevechten van de Fokker-vliegtuigen boven de duinen met de Duitse
Messerschmitt-jagers hadden Ter Braak kennelijk zeer opgewonden.
Van directeur De Lang ontving Ter Braak een getekende verklaring dat hij in dienst
was van Het Vaderland, met het verzoek ‘hem gelegenheid te geven zich van zijn
huis naar de Parkstraat te begeven, vice versa’. Deze doorlaatpas was noodzakelijk
omdat het verkeer reeds op verschillende punten in de stad was afgesloten. Er
gingen geruchten over Duitse sluipschutters in Nederlandse uniformen op de daken
in de binnenstad; her en der hadden zich wachtposten opgesteld om mensen tegen
te houden en te controleren. Bij aanhouding vroegen soldaten het wachtwoord
Scheveningen te zeggen; wie de Nederlandse ‘sch’-klank niet kon uitspreken werd
als spion gearresteerd. Maar dat de zogenaamde ‘vijfde colonne’ een complete
hersenschim was, drong tot weinigen
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door. Zij leidde tot een paniekerige schaduwstrijd die voor de Hagenaars de
voornaamste ervaring van mei '40 werd. Tot grote opluchting van zijn vrouw was
Ter Braak op de gewone tijd weer thuis. Hij vertelde dat hij tijdens het laatste
luchtalarm een veilig heenkomen had gezocht in de ouderlijke woning van Batten
15
aan de Sportlaan. Fred Batten was een schoolvriend van Van Lier, thans student
Nederlands te Leiden, die zich al jaren aan Ter Braak en vooral Du Perron opdrong
16
en die hij gewoonlijk als een ‘keffertje’ van zich afhield. Hij had Battens pessimisme
proberen te pareren met de opmerking dat alles van een Engelse tegenaanval
afhing, maar de jonge indischman schudde neen. Ter Braak probeerde het nog een
keer: een deel van de Britse home fleet zou al aan de kust zijn gesignaleerd.
Ofschoon Batten zich ook hierdoor niet liet geruststellen, zou hij die middag naar
het hoogste duin aan het Stille Strand fietsen. Er bleek zelfs geen vissersbootje te
17
zien.
Intussen was ook Mien, Ants zuster naar de Kraaienlaan gekomen. Haar man
Wim ter Braak zou als arts de komende dagen waarschijnlijk onafgebroken in het,
centraal gelegen, gemeenteziekenhuis Zuidwal moeten werken. Om niet alleen te
zijn, vroeg Mien of zij voorlopig bij Ant en Menno mocht blijven. 's Middags wandelde
het echtpaar een eind, de laatste keer, want hierna zou het te gevaarlijk blijken. Die
avond werd er een buurtcomité gevormd om 's nachts beurtelings wacht te lopen.
Terwijl Ter Braak daarin meedraaide, lag Ant wakker; hij kwam thuis met een verhaal
over de aardige gesprekken die hij met overbuurman Van der Ent had gevoerd, een
18
advocaat die een Luxemburgse vrouw bleek te hebben. Door de moeheid en het
menselijke contact stond zijn gezicht minder strak dan die middag, merkte ze. Zij
wisten hierna nog enkele uren te slapen. Ook de elfde mei ondernam Ter Braak zijn
dagelijkse tocht naar de krant. Hij arriveerde vroeger dan normaal. Samen met Max
Nord bladerde hij het ochtendblad door. Er stond van Nord - het leek hem ‘of ik het
een eeuw geleden geschreven had’ - een verslag in van een literaire bijeenkomst.
Waarschijnlijk vanwege kopijgebrek was reeds vandaag, één dag te vroeg, Ter
Braaks zondagsartikel over een roman van de Vlaamse schrijver Frans Delbeke
geplaatst:
Wonderlijk, zei hij [= Ter Braak], met zijn vinger op het artikel wijzend,
19
dat wij ons nog zo lang druk hebben gemaakt over die dingen.
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Tot zijn ontzetting vernam hij dat zijn oude vriend Jo Otten de vorige dag in grote
verwarring zijn huis aan de Boschbesstraat had verlaten en sindsdien spoorloos
was. Ottens vrouw meende dat hij waarschijnlijk geprobeerd had zijn oude
woonplaats Rotterdam te bereiken en ergens gestrand was, maar dit bleek na enkele
dagen ijdele hoop. Op de ochtend dat de gezamenlijke noodeditie van Het Vaderland
en de NRC uitkwam met een oproep van Jetty Otten voor nadere informatie omtrent
haar man, verscheen de politie bij haar aan de deur. De schrijver bleek op 10 mei
door een bom te zijn getroffen en kon slechts door de flarden van zijn opvallende,
20
rood met groen geruite overhemd worden geïdentificeerd.
Na terugkeer in de Kraaienlaan besloot Ter Braak die elfde mei met een aantal
buurtbewoners tot het oprichten van barricades in de straat. Er scheen zich namelijk
een groep van enkele honderden Duitse soldaten in een boscomplex bij Ockenburg
op te houden. Ook waren er geruchten over een doorgebroken vijandelijke tank in
het Westland. Met behulp van stoeptegels, klinkers, stukken hout, huisraad en aan
elkaar gebonden pakken Vaderland werd de toegang tot de straat zo goed mogelijk
versperd. Zij waren daar uren mee bezig. Voor Ter Braak, die behalve korte stukken
fietsen nauwelijks nog aan beweging deed, een ongehoorde inspanning. Om zelf
niet opgesloten te raken, liet men het trottoir aan beide kanten in de volle breedte
vrij. Erg veel zin had de tankwal daardoor natuurlijk niet. En waarom zouden de
Duitse troepen de omweg via de Kraaienlaan maken om in de residentie te komen?
Zouden ze niet simpelweg door de Laan van Meerdervoort naar het paleis
Noordeinde oprukken? Ter Braak was te koortsachtig in de weer om zich daar druk
om te maken.
Intussen was Fred Batten, die gezelschap zocht, een kijkje komen nemen. Hij
hoorde Ter Braak met een knipoog naar het manshoge bouwwerk zeggen: ‘Dat is,
geloof me, wat anders dan artikelen schrijven!’ Ook nu reageerde Batten met dédain,
onder andere door met krullende lippen Ter Braak op zijn vieze handen en de vegen
op zijn grijze pantalon te wijzen. Hierop draaide de criticus zich geïrriteerd om en
voegde Batten woorden toe die hij normaal gesproken nooit bezigde: ‘Ik voel me
21
nu pas, werkelijk, Nederlander’. Even bleef Batten stil; hij schaamde zich en was
Ter Braak het liefst om de nek gevlogen, overmand door een redeloos gevoel van
broederschap. Ter Braak liep zijn huis in om zich te verschonen; hij baalde toen hij
merkte dat Batten hem achterna kwam en
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zelfs als teken van langer verblijf zijn hoed aan de kapstok haakte. Gelukkig wist hij
hem met een smoes het huis uit te werken. Enkele uren later keerde Batten terug
om zijn hoed te halen die hij in het portaal had laten hangen. Ter Braak speelde de
vermoorde onschuld en wees naar een vuilnishoop aan de overkant van de straat.
Op het bericht van vijandige insluipers was het hoofddeksel daar haastig
gedeponeerd. Vermoorde onschuld, of zag Ter Braak werkelijk spoken? Maar daar
zit hem de clou: deze dagen werden spoken werkelijkheid - en omgekeerd. De rit
van een Nederlandse pantserwagen door de verlaten straten van de binnenstad
22
werd door de Hagenaars opgevat alsof het een armageddon was.
Na veel overleg werd die avond in het buurtoverleg besloten een NSB'er in de
straat bij de politiecommandant aan te geven. Bij arrestatie bleek de bewuste man
in het bezit van wapens en munitie. Of Ter Braak ook de ‘foute’ echtgenoot van zijn
huishoudster heeft aangegeven, is niet bekend. In en om Den Haag was het deze
dag betrekkelijk rustig. Daarom fietste Ter Braak met zijn vrouw nog naar Van Crevel
en Van Lier, die beiden in de Tweede Schuytstraat woonden, om naar het medium
te luisteren dat hem normaliter zo mateloos irriteerde: de radio. Deze bijeenkomsten
rond het radiokastje aan de muur, met Van Lier in de rol van een pythisch orakel,
de oorlogssituatie wikkend en wegend alsof het radiosignaal hem verbond met beide
fronten tegelijk, waren hem de afgelopen maanden tot een soort ritueel geworden.
Maar juist nu verdroeg hij deze ‘samenzweringen’ niet meer. Om anderen niet
onnodig lastig te vallen en vooral om zichzelf te ontzien, besloot hij een bakelieten
23
Philips-radio te bestellen, die hem twee dagen later thuis bezorgd werd. Ook nam
hij zich voor die nacht en de komende nachten weer wacht te lopen.
Het gevoel van onheil nam compleet bezit van hem en zijn vrouw. Hij wist niet
meer of hij thuis moest blijven of vertrekken, of hij buiten gevaar liep of in de
Kraaienlaan zou worden opgepakt. Het vertrek van de regering en van koningin
24
Wilhelmina - voor wie de enige keuze was vlucht of zelfdoding - op 13 mei had de
nervositeit in de residentie alleen maar groter gemaakt. Den Haag was absoluut
niet veilig meer. De scenario's van Ter Braaks laatste dagen zijn niet eensluidend
en vaak zelfs volkomen tegenstrijdig. Volgens Hein 's-Gravesande zou hij in Bilthoven
zijn ondergedoken, waar Ter Braak reeds in 1936, in hotel De Leyen, gedurende
25
een korte vakantie bij zinnen was gekomen. Toch lijkt dit hoogst onwaarschijnlijk,
gezien het - niet denkbeeldige - risico
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op deze reis Duitse soldaten voorbij de Hollandse waterlinie in de armen te lopen.
Volgens Mien ter Braak, die bij haar zuster en zwager in de Kraaienlaan logeerde,
is er geen enkele twijfel dat Ter Braak op 13 mei vertrok. Maar waarheen? Hij
weigerde dat te zeggen. Waarschijnlijk was hij zo down en ellendig dat hij haar
aanwezigheid in huis niet meer uithield en haar sommeerde te vertrekken niet het
argument dat hijzelf weg moest. Zijn vrouw liet het allemaal gebeuren vanuit een
gevoel dat zij op een zijpad geraakt was en vanuit de verte toekeek wat er op de
hoofdweg gebeurde, zonder daar enige invloed op te kunnen uitoefenen. Het ging
aan haar voorbij en zij mijmerde herhaaldelijk weg in een stemmingsbeeld, dat zij
archetypisch voor haar leven beschouwde. Op tienjarige leeftijd was ze door een
misstap in diep water geraakt en van onder de waterspiegel had ze gezien hoe er
handen wild naar haar grepen. Zij had dit echter niet als een redding ervaren: zo
mooi als hier had ze het nog nooit gehad. Voor haar had ze nooit uit het water
26
gehaald hoeven worden.
Op 14 mei was Ter Braak, ochtendmens als hij toch al was, weer vroeg uit bed.
Tegen haar gewoonte in stond Ant samen met hem op. Zij wist dat het minste hem
uit zijn evenwicht kon brengen. Terwijl Ter Braak het ontbijt klaarmaakte, ging de
27
deurbel: Fred Batten. Deze vertelde hem, staande in de deur, dat de nederlaag
nog slechts een kwestie van uren was. Hij vroeg Ter Braak dringend de stad te
verlaten.
Het gevoel van paladijn te zijn - ik weet geen beter woord - de paladijn
van een groot, maar weerloos man, wiens leven ik zovele jaren had
gevolgd, ook als hij daarvan niets had gemerkt, en die ik in de laatste
dagen in een broederlijk gevoel had willen beschermen, zonder te weten
op welke manier... Als hij vluchtte, nu het nog niet te laat was, naar
Engeland, de veilige overkant van de zee?
Batten bood aan voor Ter Braaks papieren en wat dan ook te zorgen. Als hij maar
zou zorgen dat hij wegkwam. Ter Braak mompelde dat hij niet in het goud stikte en
zelfs als hij wel zou gaan, zou hij nog in het zicht van een veilige haven kunnen
stranden. Op dat moment hield Ant ter Braak, die - bezig met haar morgentoilet boven aan de trap meeluisterde, het niet meer. Zij had zich al minutenlang geërgerd
aan die ‘rotzak’ die de ‘hele rust’ weer kwam bederven. Luid rolde haar stem de trap
af:
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...luister toch niet naar die lullificaties! Laat die vent opdonderen met al
z'n verhalen!
Van een domineesdochter had Batten deze ferme taal niet verwacht. Hij sputterde
nog wat tegen, maar ‘Fredje’ Batten was niet de engel om Ter Braaks noodlot te
keren. Niets en niemand kon hem nog uit zijn weerloosheid krijgen, of het zouden
twee mensen moeten zijn geweest: zijn vrouw en zijn broer. Maar zij verzetten zich
niet tegen de tragedie, integendeel, zij bespoedigden haar. Ter Braak stelde Batten
gerust en bracht hem, met een hand in de rug, naar de open deur. Op de drempel
zagen zij bij de overburen een venster openzwaaien en een grijs hoofd naar buiten
komen. Meteen gilde Batten naar de onbekende wat hij van de toestand dacht. Was
Nederland niet verloren? De overbuur riep dat hij de situatie inderdaad als hopeloos
beschouwde. ‘Ik heb een vreselijk gelijk, Menno’, draaide Batten zich om, ‘zie je
wel?’ Nu was Ter Braak werkelijk in paniek en riep naar Ant dat hij onmiddellijk weg
wilde. Met een monotoon, bezwerend stemgeluid liet zij weten dat ze eraan kwam,
maar zich eerst rustig wilde wassen en klaarmaken, net als elke andere morgen.
Anders zou zij de dag niet aankunnen. Ter Braak liet Batten vertrekken met de
woorden: ‘Het zal met Eddy nu ook wel afgelopen zijn. Er is voor zoiets gelukkig
nog cyaankali’. De twintigjarige greep hem bij de arm en vroeg hem vooral ‘geen
gekke dingen’ te doen. ‘Als we er niet doorheen komen’, repliceerde Ter Braak,
‘lopen we bij jullie aan. Tot ziens!’
Terwijl Ter Braak en zijn vrouw aan het ontbijt zaten ging wéér de bel. Weer grote
angst. Gelukkig bleek het Hein 's-Gravesande, die deels uit bezorgdheid, deels uit
28
voorkomendheid, Ter Braak zijn salaris kwam brengen. Onder normale
omstandigheden ontving deze zijn loon altijd in een geldzakje op de krant. Voor het
eerst in jaren bezorgde de ontvangst van het salaris Ter Braak geen feestelijk gevoel.
Steeds had hij er met Ant een klein feestje omheen gebouwd: zij gingen dan de stad
in en kochten gewoontegetrouw een langspeelplaat - jazzmuziek, klassiek, Franse
chansons -, maar nu was het hem alsof hij zich in een onmetelijk grote holle ruimte
bevond, die hem tegelijkertijd plat drukte en de adem afsneed. 's-Gravesande moest
hem iets vreselijks meedelen: de uitgever Doeke Zijlstra, van Nijgh & van Ditmar,
zou in Rotterdam op het Beursplein vanaf een dak zijn neergeschoten terwijl hij voor
zijn personeel een salarisvoorschot ging halen. Het levenloze lichaam was
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nog uren in de afgezette straat blijven liggen. Hij drong er daarom des te meer bij
Ter Braak op aan een schip naar Engeland te zoeken. Als het moest zou hij bij de
hoofdredacteur van Het Vaderland een grote som geld lospeuteren om de overtocht
te financieren. Tien jaar later herinnerde ‘de goede Hein’ zich dat zijn vriend en
collega een resolute indruk maakte.
Ter Braak wist precies wat hem te doen stond. Hij wist zich staatsvijand
no. 1 en begreep, dat er voor hem onder dit regiem geen mogelijkheid
van leven was. Hij was fatalist en had de consequenties volkomen onder
het oog gezien.
Maar wie fatalist is, handelt niet uit vastberadenheid. Ook deze engel moest het
vreselijke schuldgevoel dat hij Ter Braak niet aan zijn fatum had kunnen onttrekken,
compenseren met een onverantwoorde idealisering: Ter Braak zou in koelen bloede
hebben gehandeld. Maar Ter Braak was niet zo vastberaden uit vrije wil te sterven,
dat hij niet toch een vluchtpoging ondernam, hoe halfslachtig deze ook was. Bij de
Van Crevels hoorden zij dat er in Scheveningen een schip klaar lag. Niemand
geloofde het echt, maar niemand loochende het ook werkelijk. Waarop Ant ter Braak
zei: ‘laten we maar gaan kijken, dan weten we het tenminste zeker’. Op de fiets
30
reden zij kort na het middaguur met een klein gezelschap, onder wie Kennie van
31
Schendel en haar vriend de arts Anselm Polak Daniëls, door de Stadhouderslaan
langs het Gemeentemuseum naar Scheveningen. Kennie van Schendel had in de
voorafgaande dagen al enkele voorbereidingen tot een vlucht getroffen en daarvoor
32
onder andere grote voorraden WC-papier en papieren wc-brillen verzameld.
De Ter Braaks ervoeren aan de haven alleen maar ‘doodse stilte en rust’. Maar
deze indruk was bedrieglijk en een teken van de shock waarin zij verkeerden: in
werkelijkheid was het er een complete chaos, met talloze joden en niet-joden ‘die
33
van hot naar her renden’. Kennie van Schendel had een schipper gevonden van
een ‘bom’, een visserspink voor garnalen- en haringvangst, die hen wilde
34
overbrengen voor 23.000 gulden, in huidige valuta tegen de 345.000 gulden. Hierop
volgde een korte conversatie onder de fietsers: gold dit bedrag per persoon of voor
z'n allen? Ant ter Braak kwam dit allemaal volstrekt onwerkelijk voor. Zij zweeg; de
absurde hoogte van het bedrag bewees: ‘hier kom je toch niet meer uit’. Ineens
bleek dat Kennie van Schendel en haar vriend
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sowieso niet wilden vluchten: Polak Daniëls had zijn ouders uit Groningen te logeren
en kon dezen onmogelijk in de steek laten. Bovendien durfden zij alleen in het donker
weg te varen. Van Crevel geloofde, op dit beslissende moment, dat hij er ondanks
zijn joodse herkomst ‘wél uit zou komen’ en de oorlog in Den Haag zou overleven.
Daarmee kwamen de Ter Braaks in feite alleen te staan. Maar zelfs als hij
drieëntwintig mille op zak had gehad, was Ter Braak niet op de boot gestapt: hij
35
wilde ‘zolang blijven tot alles afgelopen was’. Wie fatalistisch is, moet berusten en
het noodlot zijn gang laten gaan.
In groepjes keerde het gezelschap naar huis. Door de radio hadden de Ter Braaks
vernomen van het Duitse ultimatum in de vorm van dreigende bombardementen op
Rotterdam en Utrecht. In de loop van de middag werd het dreigement bewaarheid.
Kort na één uur kleurde de lucht aan de horizon vuil geel en klonk er vanuit de verte
een enorm gebonk; het diep dreunende geluid deed Ter Braak denken aan het
oorlogslawaai dat hij in de jaren 1915-1918 soms uit Vlaanderen had kunnen horen.
Maar dit was onvergelijkbaar heftiger en dichterbij. Zij verschuilden zich met de
poesjes achter de piano op de grond en luisterden en wachtten. Hun gedachten
gingen terug naar de jaren die ze in Rotterdam hadden doorgebracht en ze deelden
het verdriet door om de beurt een mooie herinnering aan de Maasstad op te halen.
Ant kon zich nog precies voor de geest halen hoe lekker het in de havens rook. Hij
vertelde hoe hij met haar op de tram had gestaan, met het air van een oude meneer.
Ze namen, zittend op de vloer, nog wat van de laatste liflafjes uit de keuken. Deze
voor hem volstrekt ongewone positie moet Ter Braak onwillekeurig hebben doen
terugdenken aan de picknicks tijdens vakantie - Sils 1933 - en de wandeltochten in
zijn lagere schooljaren, toen hij van zijn ouders zijn maaltijd nog staande moest
nuttigen met de dienstmeid, als onderdeel van de dressuur tot fatsoenlijk lid van
domineesland.
In de vroege avond vingen ze, langzaam verzonken in een apathische stilte, van
het ANP op de radio opnieuw dramatische geluiden op: generaal Winkelman... het
uiterste bereikt... het droevig lot van den totalen oorlog... wij hebben den strijd
gestaakt... De mededeling drong nauwelijks tot hen door; zij wisten het toch allemaal?
Uiterlijk zo rustig als maar kon, maakten zij zich klaar het huis te verlaten. Via de
Sportlaan fietsten zij richting Stadhouderslaan, maar op de Conradkade sloeg Ter
Braak af naar rechts, waar hij op de hoek van de Groot Hertoginnelaan
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en de Tweede Schuytstraat een aantal bekende gezichten ontdekte. Rudie van Lier
kwam als eerste naar voren. Ter Braak vroeg hem of de capitulatie ook door de
Duitsers omgeroepen was. Van Lier knikte ja. Door wie? ‘Door Jodl, die dat altijd
doet’. ‘O, het is dus waar’. Stilte, verslagenheid. Tegen Max Nord zei hij alleen maar:
‘Het is zover’ en reikte hem de hand. Toen verscheen Jacques Gans voor Ter Braak,
die half stond, half op zijn fiets zat: ‘Kan ik deze nacht bij jou doorbrengen?’ ‘Je weet
36
Gans, dat het altijd kan, maar vannacht gaat het werkelijk niet’. Terwijl de dakloze
Gans bedacht dat hij waarschijnlijk naar het Leger des Heils zou moeten uitwijken,
verdween Ter Braak weer in de richting waar hij vandaan gekomen was. Van een
afscheid nemen was geen sprake. Met Ant aan zijn zijde arriveerde hij tegen achten
bij Statenplein 3B, het woonadres van zijn broer Wim en Ants (half)zuster Mien, die
ook de deur opende. Woordloze gedachtewisseling. Kennelijk vond Ter Braak het
heel vanzelfsprekend dat zijn broer ook thuis was, terwijl diens aanwezigheid juist
zo gewenst was in het ziekenhuis. Inderdaad was Wim ter Braak, als op afspraak,
pas een drie kwartier geleden thuisgekomen.
Ter Braak wilde met zijn vrouw alleen zijn. Zij namen plaats in Wims praktijkkamer
aan de voorkant van het huis, waar alleen een stoel, een tafeltje en een divan
stonden. Het was er halfdonker, want de ramen waren afgeplakt met zwart
verduisteringspapier. Ant vond het zo unheimlich dat zij hem vroeg naar huis terug
te keren; zij beloofde hem dat alles in orde zou komen. Maar hij dacht dat als hij de
boeken en de poesjes weer zou zien, ‘hij “het” niet meer zou kunnen’. Wim zou erbij
moeten zijn. Hij vroeg haar toen samen met hem uit het leven te stappen. In een
fractie van een seconde kwamen er tientallen beelden en antwoorden in Ants hoofd.
Zij zag vooral het beeld van haar vader die zij alleen zou achterlaten. Praktisch
onmiddellijk antwoordde zij dat ieder mens alleen dood gaat. Samen sterven bestaat
niet. Ze begreep wat hij van plan was, ‘maar van mij zal nog veel gevraagd worden’.
Bij alle droefenis beloofde zij hem goed voor zijn werken te zorgen en ze later in
één uitgave te verenigen. Zij wilde best blijven en hem terzijde staan als het moment
gekomen was, maar zij dacht dat het voor hemzelf beter zou zijn samen met Wim
te zijn. Ter Braak stond op en nam plaats achter de tafel. Met zijn vulpen, die hij uit
37
zijn jasje te voorschijn haalde, schreef hij een aantal zinnen op een papiertje dat
hij haar overhandigde, zonder een handdruk, zonder een kus, slechts een kort
oogcontact.
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mevr.A. ter Braak-Faber
Lieve Antje
Ik maak een eind aan mijn
leven, je weet waarom.
Alles wat er
tusschen ons gezegd moest worden, is
gezegd; ik kan niet meer verder gaan.
Groet alle vrienden. Ik
heb zooveel
vrienden gehad,
daarom was mijn leven
volkomen goed, maar
vooral door jou.
Dag!
je Menno

Daarop verliet hij de kamer en liep de gang door. Ze waren misschien een uur samen
geweest. Was er niets in haar dat ineens protesteerde en zei: maar dit gaat niet
door! Laat je niet slachtofferen; je kunt altijd nog ontkomen - in Londen of in Amerika,
in het naoorlogse Nederland zal men je hard nodig hebben. Dit is maar een
overgangsperiode, je zult een nieuw leven beginnen! Een van Ter Braaks laatste
opmerkingen had geluid: ‘Ik heb als een polemist geleefd en als een polemist zal
ik sterven’. Voor zijn vrouw was dit argument doorslaggevend geweest. Zij vertrouwde
erop dat hij de dood kreeg die hij zich in zijn beste ogenblikken gewenst had. Ze
was doordrongen van zijn volle overtuiging en rust en begreep datgene wat er moest
gebeuren als een ‘zakelijke onderneming’. Ter Braak had haar de overtuiging
38
gegeven niets, maar dan ook niets, te hebben gemist in het leven.
Maar kan een polemist wel sterven? Is het niet zijn lot te moeten leven en
overleven? Enkelen die Ter Braak van nabij meegemaakt en zijn werk gevolgd
hebben, meenden dat hij geen vervoering kende en dat het gemis daarvan de straf
39
ergens voor was. Voor de polemist Ter Braak lag de geestdrift van het scheppen
echter in de vernietiging; hij
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bleef zichzelf trouw door te kiezen voor een dood waarvan hij sedert jaren droomde:
alles tegelijk te zijn en niets te zijn. 14 mei 1940 kwam voor hem als geroepen. Met
zijn broer had hij zijn plan telefonisch al helemaal doorgesproken: laat mij in vrede
sterven, in coma bij voorkeur. Hij wist dat Pindarus ‘koma’ de kalmte noemde, die
de dood over een mens doet komen. Deze kalmte wenste hij zich, waarin geen
soldaat, geen duizendjarig rijk, geen geweld, geen depressie meer konden
doordringen. Zijn taak was vervuld, zijn oeuvre lag er, met een belofte voor de
toekomst. De laatste levenservaring van deze woordkunstenaar moest zijn ultieme
vervoering zijn: muziek. Niets dan muziek.
Terwijl Ant zich naar haar zuster in de keuken achter in het huis begaf, stuitte zij
in de gang op Wim ter Braak, die ‘met een glaasje met spul’ in de hand zijn broer
volgde. ‘Dat vergeet ik nooit’. Voor haar gevoel ging er een à anderhalf uur voorbij
waarop de broers boven, in de slaapkamer van Wim en Mien met elkaar praatten.
Liggend op het echtelijk bed van zijn broer stak Ter Braak een sigaar op. Hij wilde
precies weten hoe het middel zou werken en of het wel zou werken. Zijn broer legde
hem uit dat een combinatie van eerst een slaapmiddel en daarna een injectie met
snel werkend gif het meest betrouwbaar was voor een zekere dood. Na door Wim
zoveel mogelijk te zijn gerustgesteld dronk Ter Braak het glas leeg. Hij voelde zich
40
veiliger dan ooit. De sigaar gleed uit zijn hand.
Kokhalzen, overgeven, wakker worden. Een nieuwe dosis van het slaapmiddel.
Hoe lang ging dit door? Ter Braaks laatste uren bevestigden ongewild zijn mening
dat alle ellende in het leven ‘wanhopig zinvol, spannend zelfs’ kan zijn. Want hij
vocht voor de dood, zoals hij gevochten had voor het leven. De absurditeit ging
langzaam over in vergetelheid. Hij was gered.
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Scheveningen wordt gemaakt, maar de notitie breekt na dertien regels midden in de zin af.
31 Verg. Anselm Polak Daniëls, Bloedreactie en bloedbeeld (dissertatie Leiden 1933).
32 Diverse schriftelijke aantekeningen uit het Van Schendel-familiearchief; schriftelijke en telefonische
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(Amsterdam 1997), 38.
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Vriesland, Herinneringen, 98.
35 Mondelinge informatie mevrouw A. ter Braak-Faber, 23 januari en 20 februari 1990.
36 Verg. Jacques Gans, ‘De dag dat Ter Braak stierf’, De Telegraaf, 15 mei 1965; Max Nord, ‘Ernst
maken met het ideaal’; telefonische informatie Max Nord, 7 februari 1990.
37 De tekst van Ter Braaks afscheidsbrief werd door de biograaf overgenomen in aanwezigheid
van Ant ter Braak-Faber, Epe, 7 mei 1992.
38 Verg. A. ter Braak-Faber aan Anton van Duinkerken, z.d. [1940].
39 Van Duinkerken bracht Ter Braaks dood in verband met diens innerlijke onzekerheid. ‘Hij kende
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Hoofdstuk 28
Een pond saucijsjes
Tien minuten, hoogstens een klein kwartier is het lopen van het Statenplein naar
de Schuytstraat in Den Haag. Hoe laat liep Ant ter Braak daar in de nacht van 14
op woensdag 15 mei 1940? Was het nog 's avonds, een uur of acht, of tegen negen
1
uur, half tien? Of was het vier uur in de nacht? En was zij alleen, of werd zij
2
vergezeld door haar zuster Mineke? Zeker is: Ant heeft het overlijden van haar man
niet afgewacht. Nog was hij niet dood. Over de stervende ontfermde zich zijn broer
Wim; hij had Menno immers ‘overgenomen’. Twee zussen, twee broers, twee
echtparen; één persoon die de dood ingaat: Menno ter Braak.
De stad was verduisterd op last van de Haagse burgemeester, ook was het burgers
op grond van een bekendmaking van de plaatselijke garnizoenscommandant
‘verboden zich van 20.00 uur des avonds tot 6 uur voormiddags op den openbaren
3
weg te bevinden’. Maar wie waakte over dat verbod in deze algemene ontreddering?
Ook al hadden de Nederlandse strijdkrachten aan het eind van de middag
gecapituleerd, de Duitse soldaten van de Wehrmacht zouden pas de komende
dagen de stad binnenkomen. Nu was het nog een grote verdwazing. De enige
soldaten in de stad waren de terugtrekkende Nederlandse, die onder applaus van
de burgers door de straten trokken - ‘toen we al in bed lagen, hoorden we nog het
4
juichen’.
De veldslag was wat Nederland betreft afgelopen, al werd in Zeeland nog enige
tijd doorgestreden. Het Vaderland had die dag nog vóór het bombardement op
Rotterdam een catastrofe voorspeld:
De titanenstrijd, die thans aan den gang is en waarvan het einde nog
niet is te voorzien, wordt geleverd van de Noordzee tot den Rijn bij
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Straatsburg en zal, hoe ook de uitslag moge zijn, een groot deel van
5
Westelijk Europa als een woestenij achterlaten.
Met het afscheidsbriefje van haar man op zak had Ant ter Braak het adres
Statenplein 3B verlaten, op weg naar de Van Crevels in de Tweede Schuytstraat
6
151. ‘Onderweg een paar tranen weggeslikt, maar verder niet’.
Waarom de Van Crevels? Wisten zij dat ze kwam? Bij goede vrienden kan je altijd
aankomen. Op 3 mei 1940 had Ter Braak nog als paranimf gefungeerd bij Van
7
Crevels promotie op een proefschrift over Adrianus Petit Coclico, een
renaissancecomponist over wie Ter Braak ‘vele gesprekken’ met Van Crevel had
8
gevoerd. Hij had zelfs zijn angorakater Adrianus, voluit Coclico Humpty Dumpty,
naar deze musicus genoemd: een allerbeminnelijkst beestje dat bovendien met hem
voetbal kon spelen. Het dier, schaduw van een schaduw, was overigens niet ouder
dan vier maanden geworden, het overleed in december 1938 aan de kattenziekte,
9
waarna hij werd opgevolgd door de tweeling Adrianus en Jaffa. Uit Ter Braaks
overmatige lachen tijdens de Pinocchio-toneelopvoering die onderdeel uitmaakte
van Crevels promotiefeest, had zelfs het achtjarige zoontje Hans de indruk
overgehouden dat hij enorm zenuwachtig was. Ter Braak was ook voortdurend van
10
het ene been op het andere gaan staan, alsof hij ontzettend moest plassen.
Ant ter Braak: Bij van Crevel, samen met de Duitse hulp Hedwig (heel aardig en
lief) wat verboden lectuur weggegooid. De gracht was de volgende dag gekleurd
11
van de Rauschnings, met hun fel rode banden. Ook werden er boeken in het
12
plantsoen gegooid en zelfs in een urinoir achtergelaten. Bij de Van Crevels, gezin
met vier kinderen, trof Ant ter Braak een gast aan, de grootvader van moederskant:
13
de joodse zakenman S.F. van Oss. Meteen bij het uitbreken van de oorlog had hij
zijn schitterende pand aan de Koninginnegracht verlaten en zijn intrek genomen bij
de enige van zijn acht kinderen die nog in zijn buurt woonde, zijn dochter Caroline.
Van Oss, een man die met zijn postuur een hele kamer vulde, oprichter en eigenaar
van de Haagsche Post en in die hoedanigheid ook de autoriteit boven de reeds
vaker genoemde Leopold, was door de Duitse inval vreselijk in de war. Volgens
Victor van Vriesland was Ter Braak op 14 mei zelfs nog naar Van Oss gestapt met
de vraag: ‘Er ligt een bom in Scheveningen, ik kan dat ding kopen voor zoveel
duizend gulden. Koopt u dat ding, en gaat u mee naar
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Engeland’. Van Oss had aan één woord voldoende: ‘Nee’.
15
Groot geworden zoals hijzelf placht te zeggen in de ‘handel in knoopsgaten’ maar zijn kapitaal vergaarde hij in de Amerikaanse spoorweg-business -, zat Van
Oss nu, in de late avond of nacht van de veertiende op de vijftiende mei, almaar te
piekeren of hij zich van kant zou maken. De Van Crevels waren, doodmoe, vroeg
naar bed gegaan, en hij bleef alleen met Ant over. Zij probeerde hem de zelfmoord
uit het hoofd te praten: ‘U heeft al zolang gewacht, U doet het toch niet meer’, een
variant van de - overigens onjuiste! - gedachte dat mensen die het aankondigen 't
uiteindelijk toch niet doen. Maar hoe vreemd en bizar: waar de suïcide van haar
man, Menno ter Braak, kennelijk als een onontkoombaarheid gold - ‘ik was er heel
16
tevreden over dat het zo gegaan was’ - en waar zijn overlijden op dat moment
zelfs nog niet vaststond, moest hier iemand van een wisse dood worden gered! Ten
slotte lukte het haar hem rustig naar bed te dirigeren. Zelf lag zij wat te draaien op
17
een bank; ‘niet kunnen slapen natuurlijk’.
15 mei. 's Morgens naar Statenplein. Droevig alles. Menno lag heel rustig
op het bed van Wim met sprei over benen. Beeld, dat ik nog altijd zie.
Horloge gekregen en portefeuille. Begrafenismensen. Ik [= Ant ter
Braak-Faber] heb gevraagd of ze de dode niet wilden ‘afleggen’, maar
zo, als hij daar lag, in de kist wilden leggen. Zijn vulpen is meegegaan.
Hij is naar de kleine voorkamer gebracht en ik heb gevraagd of ze de
volgende avond de kist wilden sluiten. Jo Donkersloot is daar b.v. die dag
nog een poosje geweest. Wim heeft verder alles in orde gemaakt. Ik was
18
hem zeer dankbaar.
Wat in de aantekeningen van Ant ter Braak-Faber niet vermeld staat: er moest
natuurlijk een arts bij gehaald worden die de dood en de doodsoorzaak constateerde.
Wim ter Braak, zelf specialist in de neurologie, geen huisarts, kon dat niet zelf doen.
Wie moest het worden? Iemand die dichtbij woonde en van wie Wim ‘een geschikte
19
indruk’ had. Hoe laat precies J.Ph. van Hilten, een ‘geziene huisarts’, bekend om
20
zijn grote liefde voor de muziek, gevestigd in de ie Sweelinckstraat 27, in de ochtend
van de vijftiende mei aan het Statenplein arriveerde, is aan de hand van officiële
21
gegevens niet te achterhalen. Volgens Mineke ter Braak ‘rond negen of tien uur’
- het moet echter zeker later dan negen uur zijn geweest. Verscheidene archivalia
documenteren het overlijden van
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Menno ter Braak. Het eerste is opgesteld door de arts Van Hilten en vermeldt als
datum van overlijden 15 mei 1940. ‘De ondergeteekende, geneeskundige, verklaart
na persoonlijke schouwing, dat van bovenvermelde overledene de oorzaak van den
23
dood is: Suicidium’.
Zulke documenten geven houvast in de grote verwarring van deze dagen. Er
gaan tal van verhalen, bizar en minder bizar, over Ter Braaks einde. Wie schetst
de verbazing van de biograaf toen deze op een zondagochtend bezoek kreeg van
een onbekend man, die met de grootst mogelijke stelligheid uitlegde dat Ter Braak
niet in Den Haag, maar in Amsterdam was gestorven. Hij zou het bewuste adres
aan de Overtoom onmiddellijk kunnen aanwijzen. De zelfmoord had plaatsgehad
in de aanwezigheid van hemzelf en zijn moeder, een na de oorlog bekend
kunstenares uit de Vrij Beelden-groep, Frida Hunziker. De schrijver zou hem, een
kind nog, een gedicht hebben voorgelezen (‘Voor een kind’) uit een schrift dat hij
nu meteen zou herkennen. Ter Braak zat met de zes jaar jongere vrouw aan een
ronde tafel, haar kind op een canapé. Ze voerden een gesprek over de
noodzakelijkheid van de zelfmoord. Hunzikers huisarts had een aantal pilletjes aan
de deur afgegeven. Voorlezen van het gedicht. Ter Braak sloeg een schrift open,
uit zijn eigen jeugd, maar deed het weer dicht: ‘ik ken het wel van buiten’ en las het
voor. Dan het moment waarop hij de pillen innam; hij gebruikte daarvoor een glas
water door moeder aangereikt. Hij ging liggen op de canapé met een plaid over
zich. Nog even leek hij op een vraag te reageren. Nu zakte hij weg. ‘Kom Frits, we
moeten gaan’. Het stoffelijk overschot van de schrijver zou diezelfde avond nog van
24
Amsterdam naar Den Haag zijn vervoerd.
Over de gebeurtenissen op de vijftiende mei 1940 staat een tweede document
ter beschikking, een akte uit het overlijdensregister. Het bewijst dat aan het
Statenplein 3B om drie uur 's middags door een ‘bedienaar’, de lijkbezorger Gerard
Hendrik Bevers, andermaal de dood van Menno ter Braak werd geconstateerd. Dit
moet een van de ‘begrafenismensen’ zijn geweest, die door Ant ter Braak-Faber
was ‘gevraagd of ze de dode niet wilden “afleggen”, maar zo, als hij daar lag, in de
25
kist wilden leggen’. Het stoffelijk overschot van Ter Braak bevond zich toen nog
26
op het echtelijk bed van zijn broer en schoonzuster. Deze grote slaapkamer lag
aan de tuinzijde op de eerste verdieping van het uit 1903 stammende, statige pand
met zijn karakteristieke architectuur - het is bijvoorbeeld voorzien van een trapgevel
met een ornament op de top. De
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kleine voorkamer waarheen hij die middag werd gebracht, was het kabinetje naast
de praktijkruimte: de wachtkamer. Hier kwam dus Jo Donkersloot een laatste groet
brengen; zij was als lerares klassieke talen een oud-collega van Menno aan het
Rotterdamsch Lyceum; hij had zich daar voor haar benoeming ingezet. Een ander
die de dode nog heeft gezien was Hein 's-Gravesande, Menno's rechterhand op
Het Vaderland. Ongetwijfeld is ook zijn jonge vriend Rudie van Lier komen opdagen,
dichter en student geschiedenis, die zijn herinnering aan Ter Braaks dood later
vastlegde in het gedicht ‘Najaar’:
Ik moest weer huiswaarts langs het pad,
waarop ik met hem gelopen had,
twee vrienden, broers een ogenblik,
wel wist ik hem voor vijandsmacht
geborgen, maar die zwarte nacht,
27
dat ik neerlag leefde op in schrik.

Een laatste document over Ter Braaks dood bevindt zich in het Oorlogsarchief van
de Gemeentepolitie van 's-Gravenhage en wel in het Rapportenboek van
sterfgevallen. Daaruit blijkt dat er op 16 mei 1940 - dus niet op de vijftiende - om
19.10 uur verslag is opgemaakt van zijn dood:
B

In perceel Statenplein 3 , deed Dr Menno ter Braak pleegde Menno ter
Braak, geb. Eibergen 26-i'02, journalist, zelfmoord door een groote
hoeveelheid slaapmiddelen in te nemen. Hij ging op 14/5 gewoon naar
bed en werd op 15/5 te 9 uur door zijn broer Dr ter Braak (Hoofdbewoner
op Statenplein 3) dood gevonden. Menno ter Braak woont Kraaienlaan
36 en logeerde bij zijn broer. Dr Hilten, Sweelinckstr 27 constateerde den
28
dood. Geen misdrijf.
Links in de marge is met een andere pen schuin geschreven: ‘zelfmoord’ met
daarnaast een getekend kruis †. Het tegenwoordig gebruikelijke woord ‘zelfdoding’,
dat als een vorm van verhullend taalgebruik te kwalificeren is, werd toentertijd nog
niet gebruikt. Het gangbare, christelijke, morele oordeel gaat terug op Augustinus:
Qui se ipsum occidit, homicida est - ‘wie zichzelf doodt, is een moordenaar’, waaraan
de kerkvader toevoegde: ‘hij wordt door die zelfmoord des te schuldiger, naar-
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mate hij onschuldiger is ten aanzien van het motief waarom hij meende zich te
29
moeten doden’. Op het blad rechts staat als ‘doodsoorzaak’ genoteerd: ‘Suicidium’,
voorts wordt de naam van de arts genoemd en vermeldt een stempel bij de woorden
30
‘Verlof begraven’ de datum ‘21 Mei 1940’.
Nergens wordt gezegd aan welke ‘groote hoeveelheid slaapmiddelen’ Ter Braak
precies is overleden. De weduwe Ter Braak en haar zuster wisten het niet en wilden
het niet weten ook. Ant ter Braak wilde er met haar verwanten zelfs ‘onder geen
31
beding’ over praten: ‘Voor mij is dood - dood’. J.W.G. ter Braak, de bezorger en
toediener van het dodelijke goedje, heeft het geheim voor zichzelf bewaard. Er zijn
geruchten, vermoedens, veronderstellingen. Heeft deze Wim, de zenuwarts, zich
toch af en toe tegenover vrienden iets laten ontvallen? De geciteerde aantekening
lijkt in strijd met de vaker geuite veronderstelling dat het om cyaankali zou gaan,
32
waarvan Max Nord ondanks alles meent: ‘voor mij staat dat helemaal vast’. De
neerlandicus J.H.W. Veenstra, die jarenlang het voornemen had een Ter
33
Braak-biografie te schrijven, maakt gewag van ‘gifcapsules’, die Ter Braak van
zijn broer Wim zou hebben gekregen, ‘om op het voor hem geëigende moment een
34
eind aan zijn leven te kunnen maken’. Van cyaankali (kaliumcyanide) is bekend
dat het een weinig ‘humane’ dood tot gevolg heeft. In de maag wordt het gif
omgevormd tot blauwzuur, dat ondraaglijke krampen veroorzaakt. Het kan lang
35
duren eer de betrokkene komt te overlijden. Desalniettemin zou de cyaankali-these
gestaafd kunnen worden met een uitspraak van Ter Braak zelf, afkomstig uit zijn
Journaal 1939, dat hij bijhield vanaf het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog.
Meteen op de eerste dag noteerde hij in dit persoonlijkste geschrift dat hij heeft
nagelaten:
‘Voor de toekomst vechten’: een leuze, die onzinnig is voor het individu,
dat niet weet, of het deel zal hebben aan die toekomst. Er is geen enkel
compromis mogelijk tusschen de collectieve leuzen en de wanhoop van
het individu, dat zich realiseert, opgeofferd te worden voor een ‘idee’.
Sjestow. De meeste menschen schijnen zich dat echter niet te realiseeren,
of alleen in buien van ‘zenuwachtigheid’, Zegen der gezamenlijke domheid,
der leuzen; hoop, dat men zich die domheid eigen kan maken op het
36
moment, dat het noodig is, of dan cyaankali bij de hand heeft.
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Er lijkt geen hogere uitlegkunde voor nodig om te onderkennen dat hier iemand zijn
zelfmoord aankondigt, zodra hij het geloof aan de vernietiging van de hem wanhoop
37
inboezemende ‘zwijnderij’ - belichaamd in de persoon van de Duitse rijkskanselier
Adolf Hitler - verloren zal hebben. Het is wrang en bizar te weten dat dezelfde Hitler
38
waarschijnlijk ook door een cyanidevergiftiging aan zijn einde is gekomen. Tegen
Fred Batten zou Ter Braak op de ochtend van de veertiende mei op straat hebben
gezegd: ‘“Het zal met Eddy nu ook wel afgelopen zijn”, en alsof het een uitgemaakte
39
zaak was: “Er is voor zoiets gelukkig nog cyaankali”’. Het andere genoemde middel,
Veronal, is een zogenaamd barbituraat en kwam sinds de ontdekking in 1902, het
jaar van Ter Braaks geboorte, in zwang als middel tegen slapeloosheid en psychisch
lijden als angst en depressie. De naam Veronal zou door een van de uitvinders,
40
Joseph von Mering, zijn voorgesteld omdat volgens hem de meest vredige en
hemelse stad op aarde het Italiaanse Verona was. Het medicijn vond spoedig ook
toepassing als hypnotiserende drug en als zelfmoordmiddel; het bekendste slachtoffer
van Veronal is Marilyn Monroe.
Onder de vele tientallen zelfmoordgevallen die in de stad 's-Gravenhage tijdens
de oorlogsdagen van 1940 geregistreerd zijn - er is sprake van ‘ruim dertig’ geslaagde
41
pogingen in joodse kring -, kan een veelvoud van doodsoorzaken onderscheiden
worden. Cyaankali wordt in het rapportenboek van de Gemeentepolitie slechts één
42
keer vermeld, een combinatie van vijf gram met het slaapmiddel Veronal, te weten
in het geval van de Groningse hoogleraar in de pathologie Leonard Polak Daniëls,
die samen met zijn vrouw Catharina Pleyte zelfmoord pleegde ten huize van zijn
43
zoon, arts aan het Haagse Lyceumplein. Zelfmoord? Eerst diende Polak Daniëls
zijn vrouw een injectie toe. Hierna zou de vriendin van zijn zoon, Kennie van
Schendel, bij hem het dodelijke serum inspuiten. Maar toen zij er na verschillende
pogingen niet in slaagde de spuit te zetten, moest-de zoon zelf, die voor deze
vreselijke taak juist gespaard moest blijven, zijn vader de levensbeëindigende injectie
44
geven. Het duurde uren voordat het verlossende einde voor Polak Daniëls kwam.
Andere methoden van zelfdoding: strychnine, luchtgasvergiftiging en -verstikking,
gebruik van een vuurwapen, ophanging en het doorsnijden van de polsslagader.
Een combinatie van verschillende middelen kwam ook voor, bijvoorbeeld gas of gif
met slaapmiddelen.
Op de vraag, gesteld in een krantenartikel in 1981, hoe Ter Braak nu
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eigenlijk zelfmoord pleegde, bereikte de publicist Huug Kaleis informatie die hij voor
betrouwbaar hield: ‘slaapmiddelen, gevolgd, bij wijze van euthanasie, door een
45
beslissend “spuitje”’. Jeroen Brouwers gelooft in zijn boek met ‘essays over
zelfmoord in de Nederlandstalige letteren’, De laatste deur, zeker te weten: ‘Menno
ter Braak beging zelfmoord door het innemen van een overdosis van een
46
slaapmiddel, genaamd Veronal’, een zekerheid die geïnspireerd schijnt door het
feit dat een figuur uit Ter Braaks roman Dr. Dumay verliest..., Karin, zich met een
paar witte poeders van het middel Veronal probeert te vergiftigen, waarmee zij
overigens niet de dood tracht af te dwingen, maar een huwelijk. De veronderstelling
van Kaleis is die met de hoogste waarschijnlijkheidsgraad: slaapmiddelen gevolgd
door een ‘beslissend “spuitje”’, toegediend door Ter Braaks broer Wim. In dat verband
valt niet ten onrechte het beladen woord euthanasie en men kan zich afvragen waar
hier precies de grens tussen zelfmoord en euthanasie ligt. Was die grens er nog
wel? En nog een stap verder: in hoeverre heeft de neuroloog J.W.G. ter Braak op
die avond van de veertiende mei 1940 een laakbare, ja strafbare handeling verricht,
die moest worden weggewist in de officiële verklaring: ‘Hij [Menno ter Braak] ging
r

op 14/5 gewoon naar bed en werd op 15/5 te 9 uur door zijn broer D ter Braak
(Hoofdbewoner op Statenplein 3) dood gevonden’? Feit is dat deze verklaring op
een leugen berust. Feit is ook dat Wim ter Braak na zijn rol bij het sterven van zijn
47
broer nooit meer heeft gelachen; hij, die als geen ander Menno ter Braak aan het
lachen wist te maken, tot uitzinnigheid aan toe.
Menno ter Braak was een van de velen die in de meidagen van 1940 de dood
kozen, al zijn er van vooraanstaande niet-joodse Nederlanders naast hem slechts
enkele gevallen van suïcide bekend: de Amsterdamse socioloog en criminoloog
48
prof.mr. W.A. Bonger, fel anti-nationaal-socialist (‘Mij vinden ze niet levend’) en
49
de eerder genoemde uitgever R.I. Leopold. Simon Vestdijk stelde zijn levensgezellin
voor in aanwezigheid van de hond en twee katten de gaskraan in de keuken op te
50
zetten, maar zij weigerde heel pertinent. Tien dagen later schreef hij aan Ant ter
51
Braak dat haar man voor ‘de beste oplossing’ gekozen had.
Onder de joodse wanhoopsslachtoffers uit Den Haag vallen ook namen te tellen
als die van Joel Schaap, juwelier aan het Noordeinde, en zijn vrouw en twee kinderen
- reden: omdat de koningin op 13 mei de residentie verlaten had -; Marcus Cohen,
chef boekhandel van de Bijenkorf, en zijn vrouw; het socialistische Tweede-Kamerlid
Jacob van Gel-
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deren met zijn vrouw en twee jongste kinderen; het vrijzinnig-democratisch
gemeenteraadslid Michel Joëls. Voorts ook vreemdelingen, Duitse emigranten. Een
aantal van hen liet afscheidsbrieven na, ‘zwaarmoedig door oorlogsomstandigheden’,
zoals het in een van de rapporten heet. Verscheidene zelfmoordpogingen bleven
bij pogingen; de betrokkenen konden door medisch of anderszins ingrijpen in leven
blijven. De lange lijst van zelfmoordgevallen in Den Haag geeft op zichzelf al een
verklaring waarom de politie de aangifte van Ter Braaks overlijden niet nader
gecontroleerd heeft en toestemming tot begraven gaf- het was in deze dagen een
routinegeval, terwijl men toch al zoveel andere dingen aan het hoofd had. Wellicht
inspireerde de zelfmoord van Ter Braak anderen, die hem hooglijk bewonderden,
zijn voorbeeld te volgen. Een geval daarvan is bekend, een tante van het Haagse
joodse meisje Edith van Hessen wier oorlogsdagboek in 1997 in verschillende talen
gepubliceerd werd als Het verhaal van Edith. ‘Ikzelf kon me niet voorstellen’, luidt
het commentaar van de dagboekschrijfster, destijds een vijftienjarig kind:
...dat er volwassenen waren die zo weinig hoop, zo weinig vertrouwen
in de toekomst hadden, terwijl er toch nog zoveel goede en mooie dingen
in de wereld over waren - dingen waar ik me voor het eerst bewust van
52
leek te zijn.
Terwijl Wim ter Braak de begrafenis in orde maakte, wat nog ‘een heel gedoe’
53
was, vervolgde Ant ter Braak-Faber haar weg, terug naar huis:
Toen ben ik op de fiets naar de Kraaienlaan gegaan, heb onderweg bij
onze banketbakker een pond kleine saucijzen gekocht. Wij haalden die
vaker. Van narigheid krijg ik honger. Op no 36 sprak de buurvrouw mij
aan. Zij vertelde, dat plusminus een halfuur geleden een hoge Duitse
militair bij ons had aangebeld. Aan haar had hij naar Ter Braak gevraagd,
maar ze had gezegd, dat er niemand thuis was, maar dat ze meende
gehoord te hebben, dat Ter Braak dood was.
Nieuwe kwestie, waarover reeds veel inkt gevloeid is: werd Ter Braak, als een
van de eerste Nederlanders, door de Duitsers gezocht, en zo ja, wist hij dit en was
deze wetenschap een reden of één van de redenen voor
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hem om zelfmoord te plegen? Ook hier geldt dat er in eerste instantie zoveel mogelijk
uitspraken van direct betrokkenen verzameld moesten worden.
Jeroen Brouwers neemt in zijn essay over Ter Braak in De laatste deur het feit
dat er Duitsers op 15 mei 1940 in de Kraaienlaan zijn geweest om Ter Braak te
zoeken voor zekerheid aan:
Dat Ter Braak in ieder geval door de Duitsers zou zijn gearresteerd,
blijkt uit het gegeven dat de SD daags na de capitulatie op de deur van
54
huize Ter Braak heeft gebonsd, - maar Ter Braak was toen al dood.
Met alle respect voor Brouwers, qua logica is dit niet zijn meest geslaagde
uitspraak. Wie heeft er één of meer ‘Duitsers’ bij Ter Braak aan de deur gezien?
Ant ter Braak spreekt over een hoge Duitse militair, ook een keer over ‘een hoge
55
Duitse officier’, gezien door ‘de buurvrouw’, die het haar kwam vertellen. Wie is
die buurvrouw? Hoe kon zij al weten dat Ter Braak dood was? Het betreft die van
nummer 38, het aangrenzende huis van het volgende blok aan de zuidkant - het
zijn steeds twee huizen onder één kap. De hier wonende buren waren in 1936 net
als de Ter Braaks de eerste bewoners van deze nieuw gebouwde huizen in de
zogenaamde ‘vogelwijk’ van Den Haag, dicht tegen Kijkduin aan. Men kon nog de
duinen zien. De familie Lodder woonde in het laatste blok van de straat. Aart Lodder,
een bouwkundig ingenieur, was degeen die voor de gemeente Den Haag de
vogelbuurt ontworpen had. Zijn vrouw Tjaakje Reitsma had na een HBS-opleiding
wiskunde gestudeerd. Beiden zijn niet meer in leven - hij kwam vroegtijdig in 1946
te overlijden na overspannenheid met complicaties. Maar wel leven nog de beide
zoons Lodder, die destijds elf en acht jaar oud waren. De oudste, mr. Henny Lodder,
verklaart heel stellig mede namens zijn broer Gerard over het bonzen aan de deur:
56
‘neen, dat is mij niet bekend’.
Ook een ander verhaal over die vijftiende mei wordt door hen ontkend, zo niet
ontkracht. Het is afkomstig van de schrijver en journalist Victor van Vriesland. In
zijn herinneringen geeft hij te kennen, in tegenstelling tot ‘veel mensen’, de zelfmoord
van Ter Braak niet ‘overdreven’ te hebben gevonden:
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...want mij is toevallig bekend dat het allereerste wat de Duitsers deden
toen zij in Den Haag kwamen dit was: zij gingen naar de tuin van Ter
Braaks huis en spitten de grond om tot twee meter diep, op zoek naar
geheime papieren. Zo wantrouwden ze hem, al had hij geen direct politieke
57
rol gespeeld.
58

De heer Lodder, categorisch: ‘dat zouden wij zeker hebben gemerkt’. Tòch is
er een gat in de tuin gegraven, ofschoon zeker niet van twee meter diep. En wel
door Ant ter Braak. Die middag van de vijftiende mei waren er enkele mensen
gekomen om haar in huis te helpen:
We hebben Menno's bureau afgezocht naar eventuele documenten.
Verbrand veel, o.a. ledenlijst Comité van Waakzaamheid, Culturele Club
enz. in de la van het bureau lagen pakjes brieven met daarop in Menno's
handschrift ‘ongezien verbranden’. Al die dingen zijn gebeurd, want ik
verwachtte nog wel, dat de Duitsers terug zouden komen voor huiszoeking.
Oude broodtrommel begraven met Menno's eigen exemplaren van zijn
59
boeken.
Nu naar de buren schuin aan de overkant, de familie Adriaan van der Ent, gehuwd
met de Luxemburgse Marianne Mersch, woonachtig op Kraaienlaan 25 sedert maart
1937. De 82-jarige Van der Ent over de telefoon: ‘zij [= Ant ter Braak-Faber] is de
dag na zijn dood naar ons toe gekomen en heeft gezegd: “hij heeft zich de vorige
nacht van kant gemaakt”’. Dat is wat hij zich werkelijk herinnert. Zijn er diezelfde
dag Duitsers bij Ter Braak aan de deur geweest? (Roept zijn vrouw erbij, herstellende
60
van een herseninfarct. Gepraat over en weer.) Jawel. ‘Bij mijn beste weten...’ Maar
als de Duitsers al bij Ter Braak zouden hebben aangebeld omdat ze hem zochten
vanwege zijn ‘felle anti-nazigeschriften’, zouden ze dan onverrichter zake zijn
teruggekeerd toen er niet werd opengedaan? Zouden ze de deur niet hebben geramd
of een raam stukgeslagen om binnen te dringen, op zoek naar de bewuste persoon
die zich wellicht schuilhield, of op zoek naar belastend materiaal?
De boekverzorger en letterontwerper Helmut Salden, een Duitse emigrant die bij
Ter Braak na zijn komst in Nederland korte tijd onderdak had gevonden - hij stond
van november 1938 tot januari 1939 op het adres Kraaienlaan 36 ingeschreven -,
is de persoon met de meest expliciete herinnering aan de gebeurtenissen aldaar
op 15 mei 1940:
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Tegen 10 uur belde Ant ter Braak op en zei dat Menno op het
Statenplein bij zijn broer een eind aan zijn leven had gemaakt. Mijn reactie
was: ik kom direct naar je toe. Van de Sportlaan rechts af naar de
Kraaienlaan, waar ze in een van de laatste huizen woonden. Ant vertelde,
wat er op het Statenplein in de woning van zijn broer Wim was gebeurd.
Opeens, midden in het gesprek, zei ze zeer beslist: je moet nu gaan, je
moet onmiddellijk gaan. Mij was niet duidelijk waarom, maar ze zei het
zo overtuigend en geen tegenspraak duldend dat ik ging. Ik kwam net uit
het hekje van de voortuin toen ik, rechts kijkend, een Duitse militaire auto
de Kraaienlaan in zag rijden. Ik verdween onmiddellijk naar links, waar
ik achter het laatste huis van de straat bleef staan om te zien hoe de
wagen langzaam de Kraaienlaan afreed en voor het huis van Ter Braak
bleef staan. Er sprongen vijf ss-officieren uit de wagen. Ze liepen het huis
van Ter Braak binnen en ik ging terug naar de Van Rantwijks.
Korte tijd daarna was Ant ter Braak aan de telefoon. ‘Ze’ waren weg. Ik
ben direct teruggegaan naar de Kraaienlaan. Ze vertelde dat de ss'ers
om Ter Braak hadden gevraagd en haar een lijst hadden getoond waarop
als eerste een Nederlandse generaal genoemd was wiens naam ik niet
kende en waarvan zij dachten dat hij in Engeland zat. Als nummer twee
stond: dr. Menno ter Braak. Toen had zij gezegd: wanneer u mijn man
wilt zien moet u naar het Statenplein, naar de woning van zijn broer gaan.
Zij hebben nog zijn werkkamer willen zien. Ze hebben alles gelaten zoals
61
het was en zijn kort daarna vertrokken naar het Statenplein.
Verschillende tijden, verschillende plaatsen, verschillende mensen, verschillende
verhalen. Presser schreef: ‘Het ene woord paniek vormt in de meidagen van 1940
62
wel een sleutel’. Een sleutel om te begrijpen dat het in wezen steeds gaat om de
zingeving van een daad die gevoelens van leegte, schuld en ontreddering heeft
veroorzaakt. De zelfmoord van Ter Braak zou, zo meenden sommigen, zelfs als
een symbolische aanslag op Adolf Hitler begrepen moeten worden!
Ant ter Braak-Faber moest als geen ander weten of het verhaal van Salden correct
was. Haar reactie bij overlegging van dat papier: ‘Er zijn geen Duitsers bij mij in huis
geweest, niet op 15 mei, niet later, dat weet ik zeker. Dat stuk verslag van Salden
63
klopt dus niet’. De lijst van de ss
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zou echter op waarheid berusten, ‘maar ik heb die niet gezien’. De Duitser Hans
Hauswald zou hebben gewaarschuwd ‘dat Menno op de lijst van de Duitse ss stond,
al veel eerder. [...] In juli 1940 kreeg ik een brief van hem bezorgd op het Statenplein,
64
waar ik toen woonde. Alles geheim en brief direct vernietigen’. In deze brief, bezorgd
door een vreemde, vertelde hij te weten van het overlijden van Ter Braak, dat hij in
het leger dienst deed en het hem tot dan toe goed ging. ‘Hij wist, dat Menno in
65
Duitsland op de zwarte lijst stond en heeft hem gewaarschuwd’. Hij wordt in elk
geval genoemd als een van de bronnen waardoor Ter Braak zou hebben geweten
dat hij op een zwarte lijst stond. Wist hij het ook echt? ‘Ja’, schrijft Ant ter Braak,
66
‘Menno was er van overtuigd, dat hij heel gauw, zo niet direct zou worden opgepakt’.
De geruchten dat Ter Braak op een zwarte lijst van de Duitsers stond, deden al veel
langer de ronde. ‘Die zwarte lijst [...] bestond natuurlijk wel degelijk’, beklemtoont
67
Max Nord, als om het geruchtkarakter teniet te doen. Zijn zulke uitspraken
realistisch, of bedoeld om Ter Braaks suïcide achteraf de noodzakelijke legitimatie
te geven? En was het realistisch van hemzelf zich bedreigd te voelen, zozeer dat
de zelfmoord hem als het ware afgedwongen werd?
Een van de geruchten gaat terug op een lijst die op het lichaam van een
neergeschoten Duitse vliegenier zou zijn gevonden en waarop de naam van Ter
Braak zou voorkomen. Hierdoor zou hij weten gevaar te lopen. Inderdaad zijn er op
12 mei 1940 op het stoffelijke overschot van een Duitse officier, die zijn brandend
vliegtuig had verlaten, een aantal papieren aangetroffen - bekend als de zogenaamde
‘Sponeck’-documenten -, waaronder een ‘Fahndungsliste’, bevattende de namen
van een aantal personen uit de geografische driehoek Den Haag-Leiden-Rotterdam,
die bij aankomst van de Duitsers onmiddellijk moesten worden gearresteerd. Deze
lijst is reeds in 1949 gepubliceerd als een van de bijlagen van het verslag van de
‘Enquêtecommissie Regeringsbeleid 1940-1945’.
Op deze ‘Fahndungsliste-Holland’ komt de naam van Menno ter Braak helemaal
niet voor. Behalve de namen van officieren van de Generale Staf (G.S. - III), het brein
van de Nederlandse spionage in Duitsland, en leden van de Britse en Franse
inlichtingendiensten, staat er wel de naam van ‘van Blankenstein, Dr., Konynlaan
68
1-3 Wassenaar’ op. Deze Marcus van Blankenstein, was net als Ter Braak een
journalist, maar een generatie ouder dan hij. Sedert 1909 medewerker van de
Nieuwe
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Rotterdamsche Courant, als correspondent en sedert 1931 ook als auteur van een
dagelijkse rubriek over de ‘Toestand’ in de wereld, had hij deze krant in 1936 moeten
verlaten na een botsing met de hoofdredacteur P.C. Swart - met wie Ter Braak het
in 1939 aan de stok kreeg, een interessante overeenkomst. Blankenstein genoot
een reputatie om zijn anti-Duitse, of beter: anti-nationaal-socialistische houding,
69
alsook om zijn cultuurkritiek, wat hem wederom met Ter Braak verbindt. Zijn plaats
op de Fahndungsliste had hij te ‘danken’ aan zijn activiteiten sedert 1938 voor de
geheime inlichtingendienst van G.S.-III, met de chef waarvan hij relaties onderhield,
70
en voor de Secret Service. Dit nu had Ter Braak niet met hem gemeen, reden
waarom hij ook niet op de ‘zwarte lijst’ zal hebben gefigureerd. Van Blankenstein
slaagde erin met zijn vrouw naar Engeland over te steken nog voor de capitulatie
een feit was. Naar verluidt werd zijn huis daadwerkelijk op 15 mei 1940 door ‘Hitlers
71
trawanten’ doorzocht.
Het voorkomen van Ter Braaks naam op een Fahndungsliste van de nazi's in de
oorlogsdagen van 1940, hetzij van de ss of van de Gestapo, moet hoogst
onaannemelijk worden geacht. De verhalen over het bezoek van hoge Duitse
militairen of agenten aan het adres Kraaienlaan 36 op 15 mei 1940 dienen naar het
rijk der fabelen te worden verwezen. Dit wil niet zeggen dat Ter Braak niet door de
Duitse spionage in de gaten werd gehouden. Sedert de oprichting van het Comité
van Waakzaamheid op 27 juni 1936, werd de handel en wandel van de bestuursleden
72
door de spionagedienst van de Geheime Staatspolizei nauwkeurig gecontroleerd.
Maar van geen van de leidende figuren van deze groepering, zoals de historicus
Jan Romein, de filosoof H.J. Pos of de predikant J.J. Buskes, is bekend dat zij
onmiddellijk na de capitulatie werden gearresteerd. Wel werden zij in de loop van
de bezetting als gijzelaars vastgezet, een lot dat Menno ter Braak zonder twijfel ook
te wachten had gestaan. Wim ter Braak, die als neuroloog-psychiater bij de Haagse
gemeenteziekenhuizen iets dergelijks overkwam toen hij geweigerd had joodse
patiënten aan te geven voor vervoer naar concentratiekampen, wist na zijn vrijlating
uit kamp Vught, waar de tanden uit zijn mond waren geslagen en hij met een
Rotpunkt op de rug had gelopen, wat betekende dat de bewakers de vrijheid hadden
73
op hem te schieten: ‘dat had Menno niet moeten overkomen’. Hij had het niet
overleefd.
De laatste bewaard gebleven correspondentie aan Ter Braak is een briefkaart
van de hand van Adriaan Roland Holst met de datum 15 mei 1940:
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Beste Menno, Op verzoek van Bep moet ik je een ontzettende tijding
meedeelen: aan een hevige aanval van angina pectoris is Eddie gisteren
avond overleden. Voor alle zekerheid schrijf ik dit ook aan Batten - ik
hoop, dat het bericht althans één van jullie beiden bereikt. - Bep en ik zijn
in onze gedachten zoo dikwijls bij jullie en hopen met ons heele hart, dat
deze tijd voor jou niet te zwaar zal worden. Een hand van je Jany.
Het gedicht ‘In memoriam Charles Edgar du Perron et Menno ter Braak’ dat Roland
Holst in het eerste oorlogsjaar schreef en in eigen beheer liet drukken, is het
beroemdste poëtische eerbetoon aan het ‘broederpaar’ en tegelijkertijd een creatief
hoogtepunt van de dichter Holst. Hij oordeelde hun einde als heldhaftig en ‘goed’:
‘Het leven sloeg, slaags rakend met hun denken, / hen daar tot mannen, en thans
heeft de dood / tot mensen hen vergroot’. Ter Braak noch Du Perron heeft van het
- praktisch gelijktijdige - overlijden van de ander geweten. In de roman Het land van
herkomst uit 1935 portretteerde Du Perron zijn vriend in de figuur Wijdenes. In het
24e hoofdstuk laat hij Wijdenes een uitspraak doen, waaruit blijkt dat deze voor zijn
gevoel in een trechter geraakt is:
Wàt je ook doet, wàt je ook denkt, heeft tegenwoordig een politieke
betekenis, om te ontkomen aan dit noodlot van Europeaan zou je Chinees
of Hindoe moeten zijn. Ik heb mij leren buigen voor het inzicht dat ik mijn
liberaal individualisme verdedigen moet; ik zal dat dus doen tot ik als
verouderd, dekadent, pessimist, enz. word opgeruimd. Als deze frisse
manieren van Duitsland over Holland loskomen, zullen ze me
doodschieten of in het koncentratiekamp sluiten, tenzij ik emigreer.
Benieuwd wat je als mens dan nog doen kunt; ik bedoel als intellektueel
met een hollands diploma, die de pen voert in het lokale bargoens waarin
74
vroeger de engelen praatten, volgens ik weet niet meer welke auteur.
De wetenschap dat hij inhechtenisneming, gijzeling of gevangenschap, van hoe
korte duur ook, in geen geval zou weten te doorstaan, dat hij er psychisch en fysiek
aan zou bezwijken, moet voor Ter Braak een serieuze reden zijn geweest een einde
aan zijn leven te maken. Hij wist het en handelde ernaar. En ook al zou hij niet zijn
opgepakt, dan nog zou hij het onder Duitse macht niet hebben gered: hij zou van
de ene depressie
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in de andere zijn geraakt. In dat perspectief moet worden aangenomen dat Ter
Braak hoogst verstandig heeft gehandeld bij een hoogst emotionele beslissing,
daargelaten of hij alle keuzemomenten in die cruciale dagen even zorgvuldig en
nuchter heeft afgewogen. Die mogelijkheden waren voor hem op dat moment
teruggedrongen tot het alternatief: leven onder de Duitsers, ja of neen. Ter Braak
werd kennelijk door de Nederlandse regering niet belangrijk genoeg bevonden om
in de avond van 14 mei het aanbod te krijgen 's nachts met andere vooraanstaande
76
figuren uit de wereld van de pers per torpedojager over te steken naar Engeland.
Zodoende restte er nog slechts één mogelijkheid.
Een weloverwogen balanssuïcide bestaat niet en moet niet geromantiseerd
worden. Zelfmoord vindt plaats in uitzichtloze situaties, maar is tegelijk verbonden
met kwetsbaarheid en emotionele stoornissen: de moeite met de tegenslagen die
77
inherent zijn aan het leven. De boodschap die door middel van de dood wordt
overgebracht is nooit ondubbelzinnig, temeer daar Ter Braak een publiek figuur was
en hij willens en wetens een publieke daad verrichtte - sterven als een polemist.
Om met een andere literaire zelfmoordenaar, Ernest Hemingway, te spreken: het
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is een illusie te veronderstellen dat het slechts zelfmoord was. Zijn dood kreeg ook
79
al spoedig een symbolische betekenis. Ter Braaks einde kan niet herleid worden
tot speculaties van louter persoonlijke aard: was hij veel kwetsbaarder dan hij ooit
liet merken? - was hij aan het einde van zijn krachten? Zeker. Maar zoals de tragedie
wil, belichaamde Ter Braak de idealen van de dag waarop hij verkoos te sterven:
80
een dag waarop het heden geen zicht meer bood op een betere toekomst. In de
eindeloze discussie die zich in de loop van de jaren over Ter Braaks zelfmoord heeft
ontwikkeld, had daarom de grote onmeedogende die altijd gelijk dacht te hebben,
geen ongelijk: Ter Braak zocht niet de dood omdat hij op een lijst van de Duitsers
81
stond, maar omdat het leven onder een Duitse bezetting hem ondraaglijk leek. De
bekoring van dit tragische leven is dat we weten dat Ter Braak zijn noodlot had
kunnen ontlopen, maar dit niet deed: uit zwakte of polemische trots of door het
uiteenvallen van zijn persoonlijkheid.
Het sobere graf van Menno ter Braak, een zandsteen met daarop alleen de
vermelding van zijn naam, is gelegen op de Haagse begraafplaats Oud Eik en
Duinen, vlakbij het Pomonaplein waar Ter Braak was komen wonen toen hij van
Rotterdam naar Den Haag verhuisde. Hier,
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in dit romantische park, ingericht als een melancholisch lustoord, liggen tal van
bekende personen begraven, onder wie de door Ter Braak bewonderde schrijver
Louis Couperus, de dichter P.C. Boutens en de advocaat en letterkundige F.
82
Bordewijk. De begrafenis van Ter Braak heeft in besloten kring op zaterdagochtend
18 mei plaatsgevonden. In tegenstelling tot andere ‘zelfmoordenaars’ werd hij
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‘gewoon tussen andere overledenen’ op het niet langer katholieke kerkhof begraven.
Aanwezig daarbij waren Ant, Wim en Mineke ter Braak, Jo Donkersloot, oom Menno
Huizinga Jr. en diens vrouw, tante Nolly. Verder Max van Crevel, Kennie van
84
Schendel, Rudie van Lier en Hein 's-Gravesande. Deze laatste had de moed
getoond in Het Vaderland van 16 mei een huldigend en zeer bewogen in memoriam
te publiceren, nadat hoofdredacteur Schilt één dag eerder de strijd van Ter Braak
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voor ‘vruchteloos’ had verklaard, met een buiging naar de overwinnaar.
De deelneming van de intimus van weleer, D.A.M. Binnendijk, is niemand
opgevallen. Wel is bekend dat hij kort na de capitulatie op straat in Amsterdam
Jacques Presser tegenkwam, die net het ziekenhuis had verlaten na een mislukte
zelfmoordpoging - doorgesneden polsen in een warm bad. De voormalige
medestudent Presser barstte onmiddellijk in tranen uit: ‘We hebben toch een broer
verloren, gewoon een broer verloren’. De joodse historicus kreeg de indruk dat
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Binnendijk half meehuilde. Maar Binnendijk bezat niet de moed zijn verdriet onder
de Duitse bezetting openbaar te maken - pas na de bevrijding zou hij in Het Vrije
Volk een necrologie publiceren. Hij begreep Ter Braaks dood als diens ‘laatste
protest’, waarbij angst noch lafheid in het spel was geweest. Ook deze vriend van
weleer droeg zodoende bij aan de apologie van de zelfdoding en het proces van
heiligverklaring, die onmiddellijk na 14 mei 1940 door de bewonderaars van Ter
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Braak in werking zijn gezet. Dit culmineerde in Gomperts' uitspraak uit 1946 dat
Ter Braak ‘stierf als een Romein’ - waarmee hij diens zelfmoord op één lijn stelde
88
met het zelfgekozen einde van Romeinen in het aangezicht van een verloren zaak.
Anders dan Gomperts echter bedoelde, waren juist schaamtegevoel en
89
gezichtsverlies de essentiële motieven voor zelfdoding onder de antieken - en niet
zozeer heroïsche strijdvaardigheid. Geheel overeenkomstig deze laatste opvatting
roemde Arthur van Schendel Ter Braak in een gedicht uit de oorlogsjaren als : ‘Een
90
rechte geest die alle onrecht haatte / En moedig tegen alle leugen stond’. De tragiek
van Ter Braak zag hij in de omstandigheid dat:
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Hij leefde in een tijd die zulke mannen
Van noode had, want leugen en bederf
Stortten in vloed van alle kanten aan,
En hij was de gemerkte die moest vallen.
Hij weigerde te dulden en hij ging.

Nadere bijzonderheden over Ter Braaks begrafenis, bijvoorbeeld of er gesproken
is, zijn niet overgeleverd. Er heerste apathie, verslagenheid. Enig religieus
ceremonieel is uit te sluiten. Oom Menno Huizinga Jr. gaf een en ander toch nog
een stichtelijk accent door Ant ter Braak op het hart te drukken nu toch vooral ‘niet
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haatdragend’ te zijn jegens de Duitsers. Dit maakte hem voorgoed tot persona non
grata in de Ter Braakclan, wat gold voor allen die het waagden een vraagteken te
plaatsen bij de zelfdoding, zoals Jo Planten-Koch. Hoewel zijzelf uit angst voor
represailles van de bezetter alle brieven van Ter Braak vernietigde die ze in haar
paniek kon verzamelen, meende ze achteraf dat zijn onomkeerbare handelen
misschien toch niet nodig was geweest. Ant ter Braak-Faber zou haar deze twijfel
nooit vergeven.
Menno ter Braaks moeder, Geertruida Alida ter Braak-Huizinga, heeft sedert 10
mei 1940 te Eibergen een dagboek bijgehouden, waarin de volgende korte,
prozaïsche notitie voorkomt:
Menno is op 15 Mei gestorven, wij hebben het pas op 18 Mei gehoord
92
en zijn er met ds Faber heengegaan. Hij was toen 's morgens begraven.
Méér zegt het dagboek niet over de dood van haar oudste zoon, alleen maar
berichten over de oorlogsomstandigheden in Eibergen en de wederwaardigheden
rondom huis. Op de 42e verjaardag van Menno, op 26 januari 1944, schreef zij wel
een gedicht met de titel ‘10 Mei 1940’ waarin God wordt aangeroepen om het ‘arme
menschenkind’ voor wanhoop te bewaren: ‘Recht en Vrede - Zij zullen wederkeeren
93
/ Op de geslagen aard’; / Maak ons die overbleven dan ook de offers waard'.
Vader Ter Braak toonde zich bij aankomst in Den Haag bijzonder geëmotioneerd:
94
‘hij drukte me [= Ant ter Braak-Faber] haast fijn van aandoening en verdriet’. Ook
Menno's jongste broer, de huisarts Jan en zijn vrouw Ly arriveerden op de avond
van de 18e mei uit Eibergen in Den Haag en logeerden een nacht op het Statenplein.
Diezelfde avond
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verscheen in Het Vaderland een annonce als ‘volstrekt eenige kennisgeving’ van
het overlijden op 15 mei 1940 ‘in den ouderdom van 38 jaar’ van dr. Menno ter
Braak, ‘in leven redacteur van “Het Vaderland”, uit aller naam ondertekend door A.
ter Braak-Faber en Dr. J.W.G. [Wim] ter Braak’.
Reeds toen is afgesproken dat Ant, Wim en Mien bij hun overlijden in hetzelfde
graf zouden worden begraven, waarin nu Menno lag. Dan zou de intieme situatie
hersteld zijn van de avond van 14 mei 1940, toen twee broers en twee zusters,
hecht gehuwd en hecht bevriend, een laatste maal verenigd waren vóór een
onherroepelijk afscheid. Maar opmerkelijk genoeg heeft Wim ter Braak na een zware
hartaanval, twee jaar voor zijn dood, besloten dat hij toch liever gecremeerd wenste
te worden, zodat het gebruiksrecht van het graf op 14 mei 1970 werd overgeboekt
95
ten name van Ant ter Braak-Faber. Het graf zal zodoende te zijner tijd de stoffelijke
overschotten van drie personen bevatten. Maar ruim een halve eeuw droeg het
96
sobere grafteken alleen het inschrift:
MENNO ter BRAAK
26 JAN 1902
15 MEI 1940
Voor vader Hendrik ter Braak waren het uitbreken van de oorlog en vooral de
zelfmoord van zijn zoon gebeurtenissen die zijn psychisch vermogen verre te boven
gingen. Hij was reeds jaren in behandeling bij onder anderen een psychiater te
97
Enschede, D.J. Beck, voor manischdepressieve klachten. Na het overlijden van
zijn oudste zoon hield hij zich overeind met het overschrijven van diens laatste
artikelen en op 25 mei 1940 bedacht hij in een brief aan Beck:
Niet de mogelijkheden, die niet konden worden verwezenlijkt, doch
hetgeen wèl tot stand werd gebracht is beslissend voor de waarde van
een leven.
De naam van Menno ter Braak heeft haar plaats in de Nederlandsche
cultuurgeschiedenis en zal die behouden; een waardige plaats!
98
De geest gaat verre uit boven de stof, ten allen tijd, ook nu.
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Hij voegde daarbij de overgeschreven tekst van een necrologie van Ter Braak uit
het Groningse studentenblad Der Clercke Cronike van 24 mei 1940, een van de
weinige die er door de oorlogsomstandigheden verschenen, en zeker een van de
bijzonderste:
Dr. Menno ter Braak†
Hij is gegaan, zoals een zomervogel vertrekt bij de nadering van de herfst.
Anderen mogen zich wèl bevinden bij het vallen van de bladeren, de
zwaluw vliegt geluidloos en instinctief naar een land achter de horizon.
[...]
Zelf zou Ter Braak gespot hebben, wanneer men van zijn betekenis voor
de Nederlandsche Cultuur gesproken had. Maar hij zou ook de eerste
geweest zijn om te erkennen, dat een verschuiving van grenzen een
verschuiving van standpunt meebrengt. Daarom vraag ik, juist in deze
dagen, aandacht voor zijn betekenis voor de Nederlandsche Cultuur, die
niet het minst hierin bestaat, dat hij zo slecht in Nederland paste en er
niettemin was en mocht zijn. Moge de nagedachtenis van Menno ter
99
Braak een levende herinnering zijn.
De ziekte van vader Ter Braak werd in de loop van de oorlog alleen maar ernstiger
en zou hem uiteindelijk het leven onmogelijk maken. Hij verdronk zich in de zomer
van 1952 in het riviertje de Berkel bij Eibergen. Zijn vrouw verhuisde hierop naar
een pension in Velp te Gelderland, waardoor zij dicht in de buurt van haar geliefde
broer Menno Huizinga Jr. kwam, die hier zijn dagen in verzorgingshuis Avondzon
100
sleet. Trui Huizinga volgde haar man reeds een kwart jaar later in de dood.
De broodtrommel met boeken van Menno ter Braak, door zijn weduwe op 15 mei
's middags in allerijl onder de aarde verborgen, moest weer spoedig worden
opgegraven. De huiseigenaar belde een week na Ter Braaks overlijden. Helaas
moest hij mevrouw Ter Braak nu de huur opzeggen - hij vermoedde dat ze geen
inkomsten had. Maar ze kon er tot 1 juli blijven wonen. De vierduizend gulden die
zij hem geleend had als hypotheek op het door hem gekochte huis, vroeg zij pas
na de oorlog weer terug. Van de levensverzekering die haar man in 1933 afgesloten
101
had, ontving zij het bedrag van twintigduizend gulden, ironisch genoeg bijna het
bedrag waarmee Ter Braak op een vissersboot naar Engeland had kunnen vluchten.
Uit beide gelden putte zij na de oorlog om
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een droom te kunnen verwezenlijken, waarover zij met haar man op de avond van
zijn zelfmoord nog gesproken had: de uitgave van zijn Verzameld werk. Net als
tijdens zijn leven bleef Ter Braak na zijn vroegtijdige dood een uiterst geduchte
naam, maar een ongelezen auteur; een erflater met een versteende erfenis, het
ergste wat hij zich gewenst kan hebben. De zeven delen Verzameld werk,
typografisch schitterend verzorgd door Helmut Salden, gedrukt nota bene op
bijbelpapier, moesten een monument worden, maar werden de sluitsteen op zijn
graf.
Een van de laatste literaire plannen van Ter Braak was een vertelling met de titel
Strohtod, waarvoor Salden ongevraagd in enkele dagen een omslag leverde, zoals
102
deze zelfs voor fictieve boeken omslagen ontwierp. Strohtod zou het verhaal
worden van een arme sloeber die heel zijn leven ploeterde om zijn naasten een
aanvaardbaar bestaan te bezorgen. Het was Ter Braaks streven de heldhaftigheid
van deze simpele ziel zo treffend mogelijk te doen uitkomen. Creperen op een
strozak vond hij verkiesbaar boven een dood in de frontlinie. Ter Braak had voor
valse illusies en pretenties altijd een populair rijmpje bij de hand: ‘de kater komt
later’. De roman Strohtod bleef ongeschreven en veranderde in zijn hoofd ettelijke
keren van vorm en titel. Zijn vooraangekondigde dood kreeg echter des te vaster
gestalte en op het beslissende ogenblik bleef hij de kater voor: hoog vloog hij boven
de storm uit.
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Twee personen wil ik in het bijzonder noemen: Hetty Plekenpol en Anton van der
Lem. Hun betrokkenheid en concrete hulp behoren tot de vreugden die dit werk mij
geleverd heeft.
Ten slotte dank ik Sandra, Jeroen en Rudy voor hun liefde en compassie. De
kinderen begrepen snel dat er een boek op stapel stond. ‘Wordt het een kinderboek?’
vroeg Jeroen op zekere dag. Neen, het zou een grotemensenboek worden. Hun
nieuwsgierigheid werd verder geprikkeld door de omvang van het project. Enige tijd
later verscheen Rudy naast het beeldscherm: ‘Als het boek klaar is, ga je het dan
ook zelf kopen?’ Aan de muur hing een getekend portret van Ter Braak. Even
meende ik hem te zien gniffelen.
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Noten
De in het notenapparaat genoemde archiefstukken en egodocumenten bevinden
zich, tenzij anders vermeld, in de collecties van het Letterkundig Museum te
's-Gravenhage. Publicaties waarnaar incidenteel wordt verwezen, zijn niet in de
literatuurlijst vermeld. Deze bevat alleen de belangrijkste voor dit deel gebruikte Ter
Braak-studies en de voornaamste overige secundaire literatuur. De titels uit de
literatuurlijst krijgen in het notenapparaat een verkorte verwijzing.

Aanvullingen en errata bij deel I
Het origineel van de Ter Braak-foto op het omslag van Want alle verlies is winst
draagt het stempel ‘Fotografie A.M.v.d. Meulen Parkweg 40 Voorburg’. Volgens de
overlevering zou de opname zijn gemaakt door Ter Braaks zuster Tine.
Het afgebeelde ex libris van Menno ter Braak blijkt, in strijd met een notitie in het
Letterkundig Museum, niet van de hand van Wybo Meyer. De initialen van de
ontwerper zijn van: J.W.G. t[er] B[raak].
p. 34, ‘3 juli 1903’, lees: 9 juli 1903.
p. 44, ‘munt’, lees: penning.
p. 53, ‘gedenkmunt’, lees: gedenkpenning.
p. 147, ‘negentien’, lees: achttien.
p. 228, ‘huurprijs van honderd gulden en een dubbeltje’: Ter Braak was
hoofdhuurder van het bovenhuis dat hij met anderen deelde, die hem een deel
van de prijs verschuldigd waren.
p. 277, ‘januari 1925’, lees: april 1925.
p. 417, ‘Feyders Jeanne d'Arc’, lees: Dreyers Jeanne d'Arc.
p. 436, ‘woest’, lees: verbijsterd.
p. 464, ‘cotomen’, lees: ‘scotomen’.
p. 500, Aljaska: volgens Stieler's Hand-Atlas van 1878 inderdaad de toenmalige
Duitse schrijfwijze van Alaska. (De editie van 1930 geeft: Alaska.)
p. 553, de verwijzingen naar oom N.P. van Regteren Altena pp.151, 156,
159-161, 173, 174, 185, 189, 193, 306, 333 betreffen oom J.G. ter Braak.
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Braak-Faber. Harmina Johanna (‘Mien’, ‘Mineke’) ter (geb. 1916) 118, 361,
395, 461, 462, 545, 548, 552, 554, 555, 557, 560, 571, 573, 657, 695, 696,
698, 699
Braak-Huizinga. Geertruida Alida (‘Trui’) ter [moeder] (1878-1952) 53, 104,
106, 115, 117, 118, 176, 195, 280, 295, 306, 340, 370, 371, 415, 527, 539,
572, 574
Braak-Kluwer. Alida Diderica Rosetta (‘Ly’) ter (1906-1960) 572
Braak-Viëtor. Anna Elisabeth (‘tante Lize’) ter (1876-1946) 37, 38, 533, 534,
671
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Braat. Leendert Pieter Johan (‘Leo’) (1908-1982) 103, 104
Brabander. Gerard den (ps. van Jan Gerardus Jofriet, 1900-1968) 436
Brakman. Willem (geb. 1922) 515, 516; ill. 29
Brandsma. Anno Sjoerd (‘Titus’) (1881-1942) 343
Brandt. Willy (Herbert Ernst Karl Frahm, 1913-1992) 239
Brecht. Bertolt (1898-1956) 253
Breton. André (1896-1966) 259
Brod. Max (1884-1968) 249, 250, 423, 665
Brom. Gerard (1882-1959) 343, 344, 667
Bron. Albert (geb. 1914) ill. 11
Brouwer. Bernardus (1881-1949) 595
Brouwer. Johannes (‘Johan’) (1898-1943) 479, 539, 682
Brouwers. Jeroen Godfried Maria (geb. 1940) 562, 564
Bruckner. Beatrice (1901-1992) 101; ill. 34
Bruggen. Carry van (1881-1932) 35, 91, 123, 217, 385, 457, 482
Brugh. Emmanuel Johannes van der (1877-1958) 632
Brugmans. Hajo (1868-1939) 528, 679
Brumsteede. Emile (1911-1962) 594
Bruning. Gerard (1898-1926) 404
Bruning. Henricus Josephus (‘Henri’) (1900-1983) 227
Brunt. Agatha Christina, zie: A.C. Greshoff-Brunt
Brunt. Maria Paulina (‘Nini’) (1891-1984) 665
Buchman. Frank Nathan David (1878-1961) 496, 685
Büchner. Georg (1813-1837) 354
Buckland Wright. John (1897-1954) 143, 144, 362-364; ill. 29
Burckhardt. Jacob (1818-1897) 420
Burger. Hein [recensent Standaard] 693
Busken Huet. Conrad (1826-1886) 72, 458, 459
Buskes. Johannes Jacobus (1899-1980) 324, 568
Buysse. Cyriel (1859-1932) 648
Buytendijk. Frederik Jacobus Johannes (‘Frits’) (1887-1974) 455
Campen. Jacob van (1595-1657) 467
Campendonk. Mathias Heinrich Ernst (1889-1957) 273
Campert. Jan Remco Theodoor (1902-1943) 381, 382, 581
Camus. Albert (1913-1916) 538
Carmiggelt. Simon Johannes (1913-1987) 271-274, 425
Casimir. Rommert (1877-1957) 489
Castiglione. Baldassar (1478-1529) 147, 148
Celan. Paul (1920-1970) 172
Céline. Louis Ferdinand (1894-1961) 153
Chamberlain. Arthur Neville (1869-1940) 465, 466, 678
Chamfort (1741-1794) 149
Chaplin. Charlie (1889-1977) 40, 41, 42
Chesterton. Gilbert Keith (1874-1936) 383
Chiaromonte. Nicola (1905-1972) 328
Christina, Koningin van Zweden (1626-1689) 265
Citroen. Paul Roelof (1896-1983) 143, 144, 468, 469, 673, 679; ill. 37, 40
Claes. Ernest (1885-1968) 89
Clausen. Hendrik Ernst (1875-1967) 90
Cockart. Hans (geb. 1913) ill. 11
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Coclico. Adrianus Petit (1499/1500-na sept. 1562) 556, 696
Cocteau. Jean (1889-1963) 240
Coenen. Frans (1866-1936) 194, 331, 348
Cohen. Marcus (1901-1940) 562
Colijn. Hendrikus (1869-1944) 169, 243, 245, 264, 270, 379, 428, 520
Collin. Maria Louise Frederica (‘Darja’) (1902-1967) 352
Coolen. Antoon (1897-1961) 89, 90
Cornelissen-Altmann. Mary (1911-2001) 601
Coster. Dirk (1887-1956) 18, 21, 23-25, 39, 79, 111, 112, 139, 154, 155, 226,
244, 351
Coudenhove-Kalergi. Richard Nicolaus (1894-1972) 178
Couperus. Louis (1863-1923) 34, 153, 187, 198, 199, 372, 571, 663
Couperus-Baud. Elisabeth Wilhelmina Johanna (1868-1960) 348
Crevel. Hans van (geb. 1931) 556, 657, 696, 698
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Crevel. Marcus (‘Max’) van (1890-1976) 556, 657, 696, 698
Crevel. René (1900-1935) 259
Crevel-van Oss. Caroline Helen Ruth (1905-1986) 556
Dalsum. Albertus Wilhelmus (‘Albert’) van (1889-1971) 331
Damsté. Henri Titus (1874-1955) 603
Danton. Georges Jacques (1759-1794) 36
Daudet. Léon (1867-1942) 345
Debonnaires. Fernand (geb. 1907) 359
Debrot. Nicolaas (‘Cola’) (1902-1980) 94, 95, 111
Defresne. Maria André Antoine August (1893-1961) 322, 331
Dekker. Maurits (1876-1951) 456, 668
Dekking. Frits (‘Flap’) (geb. 1913) 418, 419, 662
Delbeke. Frans Jozef (1890-1947) 545, 694
Delen. Ary J.J. (1883-1960) 93
Deyssel. Lodewijk van (1864-1952) 34, 187, 282, 363
Diamant. Dora (1898-1952) 423, 665, 666
Diderot. Denis (1713-1784) 107, 212, 600
Dijk. Petronella Elisabeth Maria (‘Nel’) van (geb. 1963) 670
Dijkstra. Rients Hendrik (1902-1970) 522
Dimitrov. Georgi Michailovitsj (1882-1949) 641
Dishoeck. Cornelis Anthony Jacobus van (1863-1932) 90
Djojopoespito. Soegondo (1905-1978) 288
Döblin. Alfred (1878-1957) 253
Doesburg. Theo van (1883-1931) 20
Dollfuss. Engelbert (1892-1934) 238
Dolman. Dirk (geb. 1935) 482
Donkersloot. Jo M. (1905-1960) 213, 557, 559, 571
Donkersloot. Nicolaas Anthonie (1902-1965) 83, 155-157, 227, 404, 675
Doolaard. A. den (ps. van Cornelis Johannes George Spoelstra, 1901-1994)
244, 624
Dostojevski. Fjodor Michajlovitsj (1821-1881) 269, 270, 396
Droogleever Fortuyn-Leenmans. M., zie: M. Vasalis
Dubois. Pierre Hubert (1917-1999) 421, 425, 426, 667
Dudok. Willem Marinus (1884-1974) 141, 605
Duinkerken. Anton van (ps. van Wilhelmus Johannes Maria Antonius
Asselbergs, 1903-1968) 24, 79, 227, 297, 299, 331, 343, 369, 370, 403, 404,
451, 452, 456, 516, 538, 637, 643, 648, 674, 675, 695
Dülberg. Franz (1873-1934) 102
Dürer. Albrecht (1471-1528) 524, 525; ill. 35
Dutilh. Christian Corneille (‘Kees’) (1915-1944) 164
Dutilh. Jacques (1884-1960) 164
Duys. Jan Eliza Wilhelm (1877-1941) 275
Dymant. Dora, zie: Dora Diamant
Eckeren. Gerard van (ps. van Maurits Esser, 1876-1951) 674, 675, 677
Eckermann. Johann Peter (1792-1854) 140
Eeden. Frederik van (1860-1932) 34, 117, 187, 201
Eggink. Clara Hendrika Catharina Clementine Helène (‘Clara’, ‘Claartje’)
(1906-1991) 95, 96
Ehrenburg. Ilja Grigorevitsj (1891-1967) 143, 223, 257-259
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Eikenboom. Pieter (1886-1971) 169
Elias. Norbert (1897-1990) 447, 448
Eliot. Thomas Stearns (1888-1965) 95, 514, 515
Elsschot. Willem (ps. van Alfons de Ridder, 1882-1960) 93, 106
Éluard. Paul (1895-1952) 259
Emants. Marcellus (1848-1923) 199
Emde Boas. Coenraad van (1904-1981) 344, 528
Engelman. Johannes Aloysius Antonius (‘Jan’) (1900-1972) 81, 298-303, 307,
309, 343, 344, 353, 637
Ent. Adriaan van der (geb. 1908) 545, 565, 698
Ent-Mersch. Marianne van der (geb. 1913) 545, 565
Erasmus. Desiderius (1469-1536) 290, 319, 320, 447, 451, 459, 684
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Erp Taalman Kip. Louis François Christiaan van (geb. 1897) 692
Esmeijer. Jan (geb. 1889) 697
Esser. Maurits, zie: Gerard van Eckeren
Evola. Julius (1898-1974) 290
Faber. Antje (‘Ant’), zie: Antje ter Braak-Faber
Faber. Harmina Johanna (‘Mineke’), zie: Harmina Johanna ter Braak-Faber
Faber. Heije (geb. 1907) 343
Faber. Jan Lambertus (1875-1958) 117-120, 175, 244, 306, 395, 461, 507,
552, 572, 657
Faber. Lubberta Titia (‘Bert’) (1902-1984) 118, 119, 414, 461
Faber-Boykema. Martje (1877-1911) 118
Faber-Velders. Carolina Maria (1891-1925) 118, 657
Feith. Rhijnvis (1753-1824) 297
Feuchtwanger. Lion (1884-1958) 453
Feyder. Jacques (1887-1948) 643
Fischer. Emil (1852-1919) 697
Flaubert. Gustave (1821-1880) 14, 154
Fondane. Benjamin (Fundoianu, ps. van Benjamin Wechsler, 1898-1944) 281,
538
Frank. Annelies Marie (‘Anne’) (1929-1945) 161
Freud. Sigmund (1856-1939) 57, 133, 218, 248, 277, 357, 526, 528, 529, 692
Friedländer. Ernst (geb. 1898) 665
Friedländer-Lask. Ruth (geb. 1902) 665
Fu Hi (2858-2738 v.Chr.) 524
Gans. Jacques (1912-1972) 255, 328, 552
Gast. Peter (ps. van Heinrich Köselitz, 1854-1918) 27
Geer. Dirk Jan de (1870-1960) 520, 532
Geissel. Gerda Else Louise (‘Gerdel’) (1913-1971) 52-69, 77, 83, 116, 127,
132, 153, 172, 284, 356; ill. 1, 2
Geissel. Hildegard (‘Hilde’) (1911-1992) 67
Geissel-Schulz. Elsbeth Margareta Anna (‘Else’) (gest. ±1980) 51, 53, 65-67
Gelderen. Jacob van (1891-1940) 562, 563
George. Stefan Anton (1868-1933) 235-237
Gerbrandy. Pieter Sjoerds (1885-1961) 483
Geyl. Pieter (1887-1966) 342
Gezelle. Guido (1830-1899) 90
Gide. André (1869-1951) 73, 82, 183, 257, 259, 292, 317, 671
Giehse. Therese (1898-1975) 268, 274
Gijsen. Marnix (ps. van Johannes Alphonsus Albertus Goris, 1899-1984) 89,
349, 358-360
Ginneken. Jacobus Johannes Antonius (‘Jacques’) van (1877-1945) 661
Glopper-Bolle. D. de: zie D. Bolle
Gobineau. Joseph Arthur de (1816-1882) 182, 616
Goebbels. Joseph (1897-1945) 313, 397, 415
Goedewaagen. Tobie (1895-1980) 147
Goedhuys. Willem (geb. 1899) 475
Goeman Borgesius. Hendrik: zie H.G. Borgesius
Goes van Naters. Marinus van der (geb. 1900) 324, 325, 483, 642
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Goethe. Johann Wolfgang von (1749-1832) 140, 141, 166, 280, 402, 403, 470,
471, 613
Gogh. Vincent van (1853-1890) 360
Gogol. Nikolaj Vasilevitsj (1809-1852) 269
Goldmann. Lucien (1913-1970) 155
Goldoni. Carlo (1707-1793) 205, 373
Gomperts. Henri Albert (‘Hans’) (1915-1998) 72, 177-179, 386, 388, 411-414,
416-421, 425, 429, 431, 436, 439, 440, 443, 451-453, 455-460, 484, 532, 571,
591, 658, 661, 662, 671, 672, 675, 695; ill. 43
Göring. Hermann (1893-1946) 262, 648
Gorter. Herman (1864-1927) 77, 296
Goudsblom. Johan (geb. 1932) 447
Gracián. Baltasar (1601-1658) 147-149 's-Gravesande Pannekoek. Goverdus
Henricus (‘Hein’) (1882-1965) 188-192, 194, 195, 200, 209, 213, 214, 424,
497, 547, 549, 550, 559, 571, 679
Greco. El (±1541-1614) 265
Greeve. Borromeus de (1875-1947) 647
Greshoff. Cornelis Jacobus (‘Kees’) [zoon] (geb. 1920) 348, 372, 512
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Greshoff. Jan (1888-1971) 37, 89, 93, 106, 127, 190, 191, 273, 309, 331, 345,
347-349, 355, 356, 362, 372, 376, 407, 410, 418, 419, 421, 424, 425, 429, 430,
440, 441, 452, 457, 462, 471, 478, 483, 488-490, 495, 498, 506, 511-514, 518,
519, 525, 530, 531, 541, 558, 671, 680; ill. 9, 25
Greshoff. Jan Hendrik [zoon] (geb. 1917) 348, 349, 372, 409, 512
Greshoff-Brunt. Agatha Christina (‘Aty’) (1887-1987) 228, 229, 349, 355, 372,
418, 512, 680
Gross. Georg Ehrenfield (George Grosz) (1893-1959) 142-144, 150; ill. 7
Gruyter. Josiah Willem (‘Jos’) de (1899-1979) 145, 666
Haar. Joannes ter (1895-1947) 111, 112
Haar. Willem Diederik Constant ter (geb. 1931) 600
Haar-Koch. Catharina Constance (‘Tops’) ter (1894-1972) 64, 65, 111, 112
Halbertsma. Steven Nicolaas Boudewijn (1884-1965) 162
Halbertsma. Tjalling (1916-1999) 162, 608
Halsema. Johan Diederik Frederik van (geb. 1943) 676
Hammacher. Abraham Marie Wilhelmus Jacobus (geb. 1897) 151
Hans. Doe (1882-1946) 404, 499-503, 505, 509, 679, 686, 687
Hattum. Jacob (‘Jac’) van (1900-1981) 144, 436
Hauswald. Hans (geb. 1908) 450, 451, 567, 674
Hauswald. Lenchen [echtgenote] 450
Heering. Gerrit Jan (1879-1955) 321, 324
Hegel. Georg Wilhelm Friedrich (1770-1831) 63, 388, 470
Heidegger. Martin (1889-1976) 42, 144, 281
Heiden. Konrad (1901-1966) 166
Heijermans. Herman (1864-1924) 236
Heine. Heinrich (1797-1856) 166, 267, 420
Helman. Albert (1903-1996) 90, 155, 522
Hemingway. Ernest (1899-1961) 570
Hendrik. Prins (1876-1934) 235
Henning. Magnus (geb. 1904) 274
Hermans. Corry (1918-1940) 332
Hermans. Willem Frederik (1921-1995) 332, 333
Herreman. Raymond (1896-1971) 88, 89, 349, 359, 367
Hessen. Edith van (geb. 1925) 563
Hessen. Mary van (gest. 1940) 563
Heugten S.J. Joannes van (1890-1963) 82, 83, 365, 671
Hilten. Johan Philip van (1893-1965) 557-559, 697
Himmler. Heinrich (1900-1945) 526
Hindenburg. Paul von (1847-1934) 237, 238
Hitler. Adolf (1889-1945) 163-166, 168, 171, 173, 180, 185, 215, 236, 237,
241, 242, 251, 252, 255, 257, 260, 262, 263, 271, 276, 290, 292, 305, 314,
318, 325, 338, 343, 365, 374, 400, 427, 450, 467, 474, 476, 482-485, 488, 496,
499, 504, 513, 525, 531, 533, 539, 541, 542, 561, 566, 568, 609, 678, 691
Hochhaus. Gustav (gest. 1969) 69
Hochhaus. Harald (geb. 1911) 68
Hochhaus. Heinz (geb. 1934) 68, 590
Hochhaus. Rolf (1934-1970) 68
Hoeven. Govert Georg van der (1872-1955) 104, 194
Hogendorp. Dirk van (1761-1822) 543
Holk. Lambertus Jacobus van (1893-1982) 678
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Homerus (8e eeuw v.Chr.) 35
Hoog. Pieter Henricus van der (geb. 1888) 135
Hoogveld. Johannes Hendrikus Everardus (1878-1942) 343
Hoornik. Eduard Jozef Antonie Marie (‘Ed’) (1910-1970) 421, 436
Hopman. Frederik Jan (‘Frits’) (1877-1932) 104
Horatius Flaccus. Quintus (65-8 v.Chr.) 11
Houten. Hendrik Cornelis (‘Henk’) van (1876-1967) 104, 105
Houwaard. C. [criticus] 592
Houwink. Roel (1899-1987) 38, 123
Huizinga. Jakob [overgrootvader] (1809-1894) 413
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Huizinga. Jakob (1870-1948) 285, 292
Huizinga. Jakob Herman (‘Jim’) (1908-1994) 505, 687
Huizinga. Johan (1872-1945) 137, 276, 280-286, 288-294, 327, 333, 339, 405,
436, 462, 463, 489, 505, 603, 632, 634, 662-664, 677, 688
Huizinga. Maerle (geb. 1911) 633
Huizinga Jr. Menno (1876-1959) 133, 280, 295, 321, 571, 572, 574
Huizinga. Menno (1907-1947) 321, 696, 21
Huizinga-Sannes. Arnolda Johanna Geertruida (‘Nol’, ‘tante Nolly’) (1877-1968)
571
Hulsker. Jan (geb. 1907) 360, 361, 651
Hulsker. Carry [echtgenote] 361
Hunningher. Benjamin (1903-1991) 662
Hunziker. Frida (1908-1966) 558, 696
Huxley. Aldous (1894-1963) 72-77, 82, 83, 86, 123, 249, 443, 669
Ivens. George Henri Anton (‘Joris’) (1895-1989) 490
James. William (1842-1910) 84, 595
Janacopoulos. Vera (1896-1956) 300
Jarry. Alfred (1873-1907) 162
Jessner. Leopold (1878-1945) 272
Joad. Cyril Edwin Mitchinson (1891-1953) 115
Jodl. Alfred (1890-1946) 552
Joëls. Michel (1881-1940) 563
Johannes de Evangelist [‘van Patmos’] 396
Johannes van het Kruis, zie: Juan de la Cruz
Jonckheere. Karel (1906-1993) 89
Jong. Jan de (1885-1955) 344
Jong. Louis (‘Lou’) de (geb. 1914) 324, 338
Jong. Marcus de (1901-1969) 682
Joos. Kurt (1901-1979) 272
Jordaan. Leendert Jurriaan (‘Leo’) (1885-1980) 91
Juan de la Cruz (1542-1591) 668
Judas Iskarioth 465
Juliana. Prinses (geb. 1909) 141, 347, 415
Jung. Carl Gustav (1875-1961) 58
Jünger. Ernst (1895-1998) 42, 474
Kadt. Jacques de (1897-1988) 227, 228, 404, 405, 476-481, 682, 683
Kafka. Franz (1883-1924) 270, 380, 422, 423, 431, 454, 455, 457, 475, 508,
664-666
Kaleis. Huug (ps. van Hendrik Kalbfleisch, 1928-1989) 84, 562
Kampen. Bob van (1908-1977) 93, 94, 111, 112
Kant. Immanuel (1724-1804) 317
Kernkamp. Gerhard Wilhelm (1864-1943) 339, 341
Kessler. Harry Graf (1868-1937) 142
Kesten. Hermann (1900-1996) 265
Kettmann Jr. George Wilhelm (1898-1970) 326
Keyserling. Hermann Graf (1880-1946) 139
Kierkegaard. Søren (1813-1855) 184, 281, 328, 382, 674
Kisch. Egon Erwin (1885-1948) 258
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Klages. Ludwig (1872-1956) 613
Kleinrensink. Gerrit Jan (geb. 1943) 690
Klinger. Max (1857-1920) 180
Kloos. Willem Johannes Theodorus (1859-1938) 213, 618
Knottenbelt. Hendrik Johan (geb. 1874) 509
Knuttel. Johannes Adrianus Nelius (1878-1965) 667
Knuvelder. Gerardus Petrus Maria (1902-1982) 43, 435
Koch. Pieter Frans Christiaan (‘Pyke’) (1901-1991) 94, 111, 150, 222, 618
Koekebakker. Willem (1878-1954) 106
Koning. Johan Frederik Lambertus (1887-1946) 260
Konrád. Györgi (geb. 1933) 223
Kool. Halbo Christiaan (1907-1968) 658
Körmendi. Ferenc (1900-1972) 211
Korteweg. P.J.G. (1913-1987) 500
Kossmann. Alfred Karl (1922-1998) 426, 427
Kossmann. Ernst Heinrich (geb. 1922) 427, 659
Kossmann. Friedrich Karl Heinrich (1893-1968) 427
Kousbroek. Herman Rudolf (‘Rudy’) (geb. 1929) 387, 388
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Kramers. Wijnand Adrianus (1893-1975) 328
Kranendonk. Anthonius Gerardus van (1884-1957) 417
Kraus. Jakob (1861-1951) 194, 509-511, 513, 518
Krekel. Hendrik (1888-1978) 467, 495, 499, 503, 517, 679
Krimpen. Huibrecht (‘Huib’) van (geb. 1917) 455
Krimpen-Brunt. Nini van, zie: Nini Brunt
Krishnamurti. Jiddu (1897-1986) 49
Krop. Frederik Johan (1875-1945) 162, 163, 324
Krop. Frédérique Jean (‘Eric’) (1916-1977) 162, 163
Krop. Marcel André (1913-1973) 162, 163
Krop-Seignobos. Antoinette Jeanne (1875-1951) 608
Kruk. Pier van der (1900-1989) 514-516
Kubin. Alfred (1877-1959) 431
Kuipers. Reinold (geb. 1914) 434, 435, 670
Kuusinen. Otto Wilhelm (1881-1964) 490
Kuyle. Albert (ps. van Louis Maria Albertus Kuitenbrouwer, 1904-1958) 164,
165, 609, 637
Laclos. Pierre Ambroise Françoise Choderlos de (1741-1803) 48, 107, 133
Lagerkvist. Pär (1891-1974) 331
Landshoff. Fritz Helmut (1901-1988) 239, 241, 265, 266, 617
Lang. E.A.L. (‘Ernst’) de (1880-1960) 189, 193, 194, 197, 200, 201, 204, 208,
424, 495-499, 504, 505, 508-510, 517, 518, 544
Lao Tse 187
Larbaud. Valéry (1881-1957) 51, 52, 67
La Rochefoucauld. François de (1613-1680) 149
Lask-Diamant. Dora, zie: Dora Diamant
Leenmans. Hendrik Arie (1876-1953) 669
Leenmans. Margaretha, zie: M. Vasalis
Leeuw. Aart van der (1876-1931) 37, 90
Leeuw. Gerardus van der (1890-1950) 404
Leeuw-Leppink. Hermina Arendina de (1912-1999) 590
Leeuwen. Willem Lion Marinus Ernest (‘Wim’) van (1895-1974) 39, 45, 46
Leeuwen-van Fastenhout. Gerarda (‘Gerda’) van (1897-1985) 45
Lehmann. Kurt, zie Konrad Merz
Lehmann. Louis Theodorus (geb. 1920) 430, 431, 669
Lehning. Arthur, zie: Arthur Müller Lehning
Lekkerkerker. Kees (geb. 1910) 543, 694
Lena [huishoudster] 377, 547
Leopold. Jan Hendrik (1865-1925) 81, 303, 421, 594
Leopold. Joes (1869-1936) 667
Leopold. Robbert Iwan (‘Robert’, ‘Rob’, ‘Robbie’) (1897-1940) 421, 475, 476,
480, 482, 483, 485, 512, 522, 556, 562, 663, 683
Lévy-Bruhl. Lucien (1857-1939) 475, 476
Lewin. Samuel Aaron (1890-1959) 246-248, 423, 508, 624, 673; ill. 19
Lewin-Kemp. Miriam [echtgenote] 246-248; ill. 19
Lewis. Percy Wyndham (1884-1957) 513, 515
Liepmann. Max Heinz (1905-1966) 237-239
Lier. Rudolf Asueer Jacob (‘Rudie’) van (1914-1987) 113, 404, 421, 436, 438,
439, 482, 487, 545, 547, 552, 559, 571, 601, 671
Lier. Rudolf Jacob van (1880-1969) 671
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Ligt. Bartholomeus (‘Bart’) de (1883-1938) 321, 644
Lindsay. Vachel (1879-1931) 139, 603
Lion. Ferdinand (1883-1965) 464, 465, 678
Lodder. Aart (1892-1946) 564
Lodder. Gerard Joachum Aart (geb. 1931) 564, 565
Lodder. Henny (geb. 1928) 564, 565, 698
Lodder-Reitsma. Tjaakje Janke Sophia (1895-1977) 564
Lodewijk XIV. Koning van Frankrijk (1638-1715) 379
Loenen. Dirk (1890-1966) 342
Loggem. Manuel van (1916-1998) 640
Lonkhuyzen. Elisabeth Maria (‘Bets’) van (geb. 1906) 641

Léon Hanssen, Sterven als een polemist: Menno ter Braak 1930-1940

721
Loon. Hendrik Willem van (1882-1944) 680
Lousberg. Franciscus Josephus Hubertus (‘Frans’) (1891-1965) 636
Lubbe. Marinus van der (1909-1934) 612
Lucianus van Samosata (±120-na 180) 420
Ludwig, Emil (1881-1948) 453
Lugt Melsert. Cornelis Dirk (‘Cor’) van der (1882-1969) 321, 322
Luther. Martin (1483-1546) 486, 684
Machiavelli. Niccolò (1469-1527) 290, 363, 451
Mahler. Gustav (1860-1911) 304
Malot. Hector (1830-1907) 345
Malraux. André (1901-1976) 22, 23, 170, 173, 183, 184, 210, 250, 256-259,
328, 375
Man. Herman de (1898-1946) 90
Mann. Elisabeth Veronika (geb. 1918) 463
Mann. Erika (1905-1969) 210, 211, 240, 268, 273-275, 489, 499, 502, 617; ill.
28
Mann. Golo (1909-1994) 678
Mann. Heinrich (1871-1950) 257, 259
Mann-Pringsheim. Katharina (‘Katia’) (1883-1980) 467, 468; ill. 39
Mann. Klaus (1906-1949) 238-243, 248-251, 255, 256, 260, 268, 286, 473,
623, 624, 678
Mann. Thomas (1875-1955) 31, 73, 102, 103, 149, 178, 192, 210, 212, 223,
226, 243, 250, 253, 446, 453, 462, 464-473, 489, 677-680; ill. 38, 39, 40
Mannheim. Karl (1893-1947) 78
Mannoury. Gerrit (1867-1956) 344
Manteau. Angèle (geb. 1911) 647
Marchant. Hendrik Pieter (1869-1956) 661
Marcuse. Ludwig (1894-1971) 252, 253, 616
Marnix. Filips van, heer van St. Aldegonde (1540-1598) 79
Marsman. Hendrik (‘Hennie’, ‘Henny’) (1899-1940) 23, 25, 27-29, 40, 59, 60,
88, 91, 95-97, 100, 102, 103, 155, 176, 177, 228, 235, 266, 269, 300, 305, 306,
314, 338, 365, 367, 368, 402, 415, 419, 439, 440, 442, 451, 462, 465, 516,
603, 624, 677; ill. 33
Marx. Karl (1818-1883) 277, 278, 400
Marx. Rudi (geb. 1913) ill. 11
Massis. Henri (1886-1970) 139
Materman. Barry (geb. 1951) 147
Matthias. Leo (1893-1970) 253, 254
Maurois. André (1885-1967) 453
Maurras. Charles (1868-1952) 345
Maximilianus o.f.m.c. (= Petrus Josephus Maximiliaan van Dun, 1884-1963)
395, 396
Megchelen. Pieten Jan van (geb. 1889) 495
Meglinger. Caspar (1595-±1670) 461
Meijer. L. [redacteur Algemeen Handelsblad] 505
Meijer. Wybo, zie: Wybo Meyer
Mencken. Henry Louis (1880-1956) 13, 98
Mering. Joseph von (1849-1908) 561
Merz. Konrad (‘Koert’) (ps. van Kurt Lehmann, 1908-1999) 234, 262-270, 424,
629, 666, 695; ill. 23
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Meyer. Wybe (‘Wybo’) (1885-1942) 579
Milhaud. Darius (1892-1974) 256
Milton. John (1608-1674) 81
Minne. Richard (1891-1965) 88, 89
Moerkerken. Emiel van (1916-1995) 46, 432, 433, 670
Molière (Jean-Baptiste Poquelin, 1622-1673) 325
Monroe. Marilyn (1926-1962) 561
Montijn. Pieter Marie (1884-1948) 622
Morgenstern. Christian (1871-1914) 192
Morriën. Adriaan (geb. 1912) 353, 421, 428-433, 436, 594, 649, 657, 666
Moussault. Theo (1888-1974) 522, 523
Mouw. Johan Andreas dèr (1863-1919) 20, 90, 105, 192, 680
Mozart. Wolfgang Amadeus (1756-1791) 131
Mühsam. Erich (1878-1934) 246
Müller Lehning. Arthur (1899-2000) 94, 276-279
Multatuli (1820-1887) 72, 162, 185, 208, 225, 287, 369, 385, 407, 408, 458,
543
Münzenberg. Willi (1889-1940) 612, 644
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Mussert. Anton Adriaan (1894-1946) 216, 223, 235, 277, 294, 313, 325, 326,
329, 331, 341, 342, 344
Mussolini. Benito (1883-1945) 338, 374, 400, 643
Naeff. Top (1878-1953) 193, 195, 260
Napoleon I (1769-1821) 165, 178, 401
Nescio (1882-1961) 90
Neumann. Alfred (1895-1952) 265
Neurath. Otto (1882-1945) 448-450, 674
Nietzsche. Friedrich (1844-1900) 27, 28, 43, 47, 48, 66, 73, 82, 84, 98, 100,
101, 125, 133, 140, 147, 149, 150, 153, 166, 167, 169, 171, 173, 176-182, 184,
185, 191, 204-208, 216, 218, 223, 225, 228, 240, 241, 248, 271, 277, 278, 289,
294, 304-307, 319, 333, 365, 372, 378, 380, 382-384, 386, 388, 401, 436, 453,
461, 468, 470, 475, 528, 536, 538; ill. 5, 16, 17
Nieuwenhuys. Robert (1908-1999) 580
Nijgh. Henricus (‘Han’) (1873-1948) 189, 193, 194, 450, 497, 499, 502-505,
509, 510, 516, 669, 687
Nijhoff. Antoinetta Hendrika (1897-1971) 72
Nijhoff. Martinus (1894-1953) 20, 21, 24, 40, 76, 80, 111, 227, 297, 298, 303,
307, 439, 530
Nijkerk. Marinus Benjamin Barend (1894-1987) 692
Nijlen. Jan van (1884-1953) 311-313, 488
N.N. [vrouw uit Eindhoven] 55, 56, 304
Nolte. Ernst (geb. 1923) 681
Nord. Jacob Julius Max (‘Max’) (geb. 1916) 421, 425, 482, 544, 545, 552, 560,
567, 615, 618, 673, 683, 686, 694, 695, 697, 698
Norden. Wim van (geb. 1917) 421-425, 435, 664, 666, 684
Noth. Ernst Erich (ps. van Paul Albert Krantz, 1909-1983) 255-257
Nouhuys. Willem Gerard van (1854-1914) 199
Novalis (1772-1801) 100
Oerlemans. Adrianus Cornelius (geb. 1909) 339, 342
Olden. Balder (1882-1949) 268
Ollerenshaw. Kathleen (geb. 1912) 691
Oorschot. Gerardus Adriaan van (‘Geert’) (1909-1987) 434, 435, 479, 481
Ortega y Gasset. José (1883-1955) 125, 182, 212, 290, 420
Orwell. George (ps. van Eric Arthur Blair, 1903-1950) 443
Oss. Caroline van, zie: C.H.R. van Crevel-van Oss
Oss. Salomon Frederik van (1868-1949) 519, 522, 523, 556, 557, 667
Ossietzky. Carl von (1889-1938) 260
Ostaijen. Paul van (1896-1928) 16, 19
Osterkamp. Maria Theresia (‘Dity’) (geb. 1902) 587
Otten-Kattenburg. Henriette Margaretha (‘Jetty’) (geb. 1896) 545
Otten. Johannes Franciscus (‘Jo’) (1901-1940) 41, 43, 105, 332, 545
Otto III, keizer van Duitsland (983-1002) 30, 51, 166, 402, 416
Oudshoorn. J. van (ps. van Jan Koos Feylbrief, 1876-1951) 154, 194
Oversteegen. Jacob Jan (‘Jaap’) (1926-1999) 24, 583, 588, 692
Paap. Willem Anthony (1856-1923) 583
Pannekoek. Ivo, zie: F. Dekking
Pascal. Blaise (1623-1662) 149, 211, 220, 387, 404, 466, 535
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Pascoaes. Teixeira de (1877-1952) 526, 691
Pasolini. Pier Paolo (1922-1975) 538
Paulus [apostel] 536
Pazi. Margarita (geb. 1939) 665
Peeters. Jozef (1895-1960) 16
Perk. Jacques (1859-1881) 77
Perkens. Duco (ps. van Charles Edgar du Perron) 16, 580
Perron. Alain Eric du (geb. 1935) 54, 287, 338, 375, 406, 415, 433, 669
Perron. Charles Edgar (‘Eddy’) du (1899-1940) 13-19, 22-28, 37, 40, 51-59,
62, 63, 66, 67, 69, 73, 78, 79, 85, 88-91, 95, 97, 107, 109, 111-114, 123, 124,
127, 134, 136-138, 140, 141, 153, 155, 156, 162, 170, 172, 173, 175-177,
180-185, 190, 191, 193, 195, 196, 201, 203, 204, 206-208, 220, 222, 223, 225,
228-230, 233, 238-
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240, 242, 244, 245, 250, 255-259, 283, 286-288, 299-303, 307, 308, 318, 322,
325, 327-329, 331, 334, 337, 338, 341-343, 345, 347-351, 353, 356, 357, 359,
360, 362, 364, 367, 368, 370, 374-376, 381, 393, 395-397, 402, 406-411, 415,
419, 425, 428, 433, 435, 436, 450, 452, 474, 477-481, 489, 497, 510, 512, 523,
531, 543, 545, 549, 561, 569, 609, 614, 624, 633, 634, 639, 643, 647, 659,
686; ill. 5, 9, 32
Perron-de Roos. Elisabeth du, zie: Elisabeth de Roos
Perron-Sechez. Simone du (1907-1990) 54, 55, 59, 69
Pia. Pascal (ps. van Pierre Pascal Durand, 1903-1979) 580
Picard. Leo (1888-1981) 466, 467, 495, 679
Piek. Johannes Theodoor (1883-1963) 596
Pierson. Allard (1831-1896) 199
Pindarus (518-±442 v.Chr.) 554
Pino [leerling] 35
Pinthus. Kurt (1886-1975) 581
Pirandello. Luigi (1867-1936) 382, 693
Pius XI (Achille Ratti, 1857-1939) 359
Planten-Koch. Johanna Maria Margaretha (‘Jo’) (1891-1986) 57, 64, 65, 150,
321, 324, 377, 419, 474, 476, 572, 594, 661, 679, 681
Plato (428/27-348/47 v.Chr.) 364
Poe. Edgar Allen (1809-1849) 182, 613
Poels. Hendrikus Andreas (1868-1948) 343
Polak Daniëls. Anselmus (‘Ans’) (geb. 1901) 550, 551, 561
Polak Daniëls. Gerard (1884-1952) 496, 685
Polak Daniëls. Leonard (1872-1940) 551, 561
Polak Daniëls-Pleyte. Catharina (1875-1940) 551, 561
Poll. Kornelis Lubbertus (‘Karel’) (1927-1990) 381, 382, 388
Poortman. Thea (ps. van Menno ter Braak) 227
Pos. Hendrik Josephus (1898-1955) 341, 342, 453, 455, 470, 568
Pos-Honig. Marcelle Marie Delphine (1902-1992) 341
Postma. Cornelis Johannes (‘Kor’, ‘Cornelius’) (1903-1977) 143, 222, 618, 619;
ill. 18
Pot. Johannes Everhardus van der (1885-1968) 176
Pound. Ezra (1885-1972) 154
Premsela. Bernard (1889-1940/1945) 344
Presser. Jacob (‘Jacques’) (1899-1970) 453, 455, 528, 566, 571
Pront. John (1902-1992) 336, 645
Proust. Marcel (1871-1922) 76
Querido. Emanuel (1871-1943) 247, 264, 266, 350, 435, 479
Raaf. Kornelis Herman de (1871-1948) 667
Rädecker. Johan Anton (‘John’) (1885-1956) 150
Rantwijk. Arthur E. van (1910-1993) 421, 466, 566, 678, 679
Rantwijk-Pietersen. W. (‘Nike’) van (1908-1988) 489, 566
Rathenau. Walther (1867-1922) 254
Rauschning. Hermann (1887-1982) 474-476, 480, 482-485, 499, 512, 523,
556
Ravesteyn. Willem van (1876-1970) 344, 640
Regteren Altena. Nicolaas Petrus (‘Nico’, ‘oom Nico’) van (1870-1955) 363,
365, 579
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Reich-Ranicki. Marcel (geb. 1920) 422
Reik. Theodor (1888-1969) 529, 692
Reinhardt. Max (1873-1943) 205, 272
Rembrandt van Rijn (1609-1669) 80, 81, 373, 468
Rempt. Freek (1914-1994) ill. II
Renn. Ludwig (1889-1979) 260
Renssen. Piet van (1902-1936) 387
Reyneke van Stuwe. Jeanne Henriëtte Reine (1874-1951) 213
Ribeiro. Aquilino (1885-1963) 682
Richter. Hans (1888-1976) 126, 141
Ridder. Quirijn Antonie de (1884-1949) 687
Riemsdijk. Rombout Pieter Ruurts van (geb. 1902) 631
Rijnbach. Andries Albert van (1879-1953) 667
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Rimbaud. Arthur (1854-1891) 65, 430, 538
Ritschl. Friedrich (1806-1876) 207
Ritter Jr. O.M.C. Maximilianus [mechanische mens] 396
Ritter Jr. Pierre Henri (1882-1962) 70-72, 194, 195, 199, 226, 365, 395, 396,
510
Rivière. Jacques (1886-1925) 58
Robbers. Herman Johan (1868-1937) 154
Robespierre. Maximilien (Marie Isidore de) (1758-1794) 36, 339
Rodenko. Paul Thomas Basilius (1920-1976) 38, 506
Roelants. Mauritius Adolphus (‘Maurice’) (1895-1966) 88, 89, 97, 138-141,
301, 302, 348, 355, 358, 359, 367; ill. 9
Roland Holst. Adrianus (‘Jany’) (1888-1976) 80-82, 95, 175, 303, 307, 308,
568, 569
Roland Holst. Richard Nicolaus (1868-1938) 293
Roland Holst-van der Schalk. Henriette (1869-1952) 293, 344
Rolland. Romain (1866-1944) 345
Romein. Jan Marius (1893-1962) 328, 331, 334, 337, 338, 341, 344, 568
Romein-Verschoor. Anna Helena Margaretha (‘Annie’) (1895-1978) 334, 335,
337-339, 344, 676
Roodhuyzen. Antonie (1859-1933) 198
Roon. Gerrit van (geb. 1933) 323, 324, 690, 698
Roos. Elisabeth Geertruida [du Perron-] de (‘Bep’) (1903-1981) 25, 56, 58, 73,
85, 113, 114, 123, 124, 134, 172, 176, 180, 190, 196, 228-230, 233, 287, 307,
318, 334, 338, 342, 353, 375, 397, 406-408, 410, 415, 450, 452, 457, 543, 569,
591, 609, 616, 643; ill. 8
Roos. Jacques Reinhard Brandes de (1875-1934) 415
Rooij. Maarten (1906-1986) 518
Rosenberg. Alfred (1893-1946) 241
Rost van Tonningen. Meinoud Marinus (1894-1945) 475
Roth. Joseph (1894-1939) 168
Rougemont. Denis Louis de (1906-1985) 50, 466, 477
Rousseau. Jean-Jacques (1712-1778) 140, 397
Rozendaal. Willem Jacob (geb. 1899) 530, 679
Rubatscher. Maria Veronika (geb. 1900) 395
Rümke. Hector (1896-1961) 328, 527, 528, 691
Rümke. Henricus Cornelius (‘Han’) (1893-1967) 328, 528
Ruttmann. Walter (1887-1941) 126, 141, 145
Ruyter. Willem de (geb. 1913) ill. 11
Sahl. Hans (1902-1993) 253
Saks. J. (ps. van Pieter Wiedijk, 1867-1938) 659
Salden. Helmut Otto Michael (‘Bobby’) [oorsponkelijk: Sklarzewski; sedert 1934:
Salden] (1910-1996) 102, 439, 565, 566, 575, 695, 697, 698
Salomé. Lou von (1861-1937) 113, 171
Salomon. Ernst von (1902-1972) 254, 255, 475
Salomonson. Herman (1892-1942) 628
Sandberg. Herman W. (1898-1983) 337
Sartre. Jean-Paul (1905-1980) 38, 168, 203, 317
Schaap. Joel (1899-1940) 562
Schaik. Josephus Robertus Hendricus van (1882-1962) 270, 275
Scharten. Carel (1878-1950) 201
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Scharten-Antink. Margo (1869-1957) 201
Schelling. Adriaantje Laurina (‘Aad’) (1912-1995) 112, 113, 114, 601
Schendel. Arthur van (1874-1946) 90, 100, 156, 371, 372, 374, 571
Schendel. Corinna Francisca Anna Elisa (‘Kennie’) van (1909-1985) 371, 372,
489, 550, 561, 571, 696; ill. 24
Schendel. Corinna van (geb. 1944) 695
Schendel. Elie van (geb. 1942) 695
Schendel-de Boers. Annie van (1885-1976) 372
Schermerhorn. Willem (1894-1977) 342
Schilf. Gertrud (1890-1939) 590
Schilt. C.M. (1878-1950) 189, 193, 194, 195, 322, 354, 407, 418, 496, 499,
501, 503, 504, 510, 518, 571, 685, 699
Schmidt. Annie Maria Geertruida (1911-1995) 425
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Schmutzer. Josef Ignaz Julius Maria (1882-1946) 344
Schneider. Maarten (1913-1998) 164, 609; ill. 11
Schnitzler. Arthur (1862-1931) 664
Scholte. Henrik (‘Henny’) (1903-1988) 91, 189-191, 193-195, 197, 199, 200,
495, 506, 507, 581, 586, 614, 624
Scholte-Ceinton. Isabelle (geb. 1896) 507
Schotman. Johan Wilhelm (1892-1976) 364, 365
Schopenhauer. Arthur (1788-1860) 140, 141, 304, 411, 469, 470
Schouten. Wim J. (geb. 1919) 434
Schwarzschild. Leopold (1891-1950) 251
Seckar. Alvena (geb. 1916) 487, 488, 490
Severini. Gino (1883-1966) 604
Shakespeare. William (1564-1616) 147, 417, 418
Sjahrir. Soetan (1909-1966) 287, 288
Sjestov. Leo (Lew Chestov, 1866-1938) 281, 454, 455, 457, 458, 462, 508
Sjoukes. Gesina Bernardina Maria (‘Ine’) (1903-1990) 57
Slauerhoff. Jan Jacob (1898-1936) 14, 17, 18, 83, 90, 96, 100, 138, 310,
351-353, 429, 430, 439, 543, 669, 691
Slingenberg. Marcus (geb. 1881) 274
Smeding. Alie (1890-1938) 70-72, 89, 91, 188
Smijers. Albert Antoon (1888-1957) 662
Smit. Wisse Alfred Pierre (1903-1986) 667
Snethlage. Jacob Leonard (1886-1983) 520, 521
Socrates (±470-399 v.Chr.) 47, 417
Spek. Johannes van der (geb. 1886) 455, 675
Spengler. Oswald (1880-1936) 212, 283, 290
Speyck. Jan Carel Josephus van (1802-1831) 169, 348
Spier. Joseph Eduard Adolphe (‘Jo’) (1900-1978) 247
Spinoza (1632-1677) 248, 366
Spoelstra. Cornelis Johannes George, zie: Doolaard, A. den
Stalin. Josef Vissarionovitsj (1879-1953) 292, 403, 488, 490, 519
Steiner. Rudolf (1861-1925) 321
Stendhal (ps. van Marie-Henri Beyle, 1783-1842) 82, 154, 182, 185, 254, 378,
466
Sternberg. Josef von (1894-1969) 91
Stillebroer-Schelling. A.L., zie: A.L. Schelling
Stirner. Max (1806-1856) 428
Stols. Alexandre Alphonse Marius (1900-1973) 22, 65, 92, 435, 667, 668
Stolte. Gerrit Marie (1871-1939) 584
Stolte. Johanna Maria Bélia (‘Hanneke’) (geb. 1910) 17, 47, 53, 57, 65, 116
Stolte-Hartog. Wilhelmina Catharina (1875-1970) 35, 47
Streicher. Julius (1885-1946) 475
Streuvels. Stijn (1871-1969) 90
Ströbl. Stefan (1897-1957) 150, 606; ill. 11
Stroman. Bernard Johan Hendrik (‘Ben’) (1902-1985) 92
Stuiveling. Garmt (1907-1985) 296-298, 313, 314, 320, 321, 336, 639, 666,
674
Stuiveling-van Vierssen Trip. Mathilde (geb. 1907) 295, 296, 314, 635, 639,
640
Suiker. Annie, zie: Annie van 't Veer-Suiker
Swart. Frits (geb. 1937) 696
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Swart. Pieter Christiaan (1879-1941) 418, 499-501, 503, 504, 509-512, 516-518,
568, 687
Székely-Lulofs. Magdalena Hermine (‘Madelon’) (1899-1958) 211, 212
Tak. Willem Gerard van den (1885-1958) 652
Tas. Sal (1905-1976) 477-479, 681
Teipe. Max B. 398
Tesselschade, zie: Maria Tesselschade Roemers Visscher
Thelen. Albert Vigoleis (1903-1989) 100-103, 462, 464, 465, 526, 678, 691; ill.
34
Thelen-Bruckner. Beatrice, zie: Beatrice Bruckner
Themistokles (±527 v.Chr.-459) 35
Thiess. Frank (1890-1977) 243
Thomas van Aquino (1124/25-1274) 452
Thouars. Christina Eduardina de (geb. 1905) 587
Thouars. Jacques Guillaume de (1900-1990) 43, 44
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Timmermans. Felix (1886-1947) 88
Tinbergen. Jan (1903-1994) 344
Titiaan (±1477, of 1488/90?-1576) 373
Toller. Ernst (1893-1939) 169, 170
Toorop. Annie Caroline Pontifex (‘Charley’) (1891-1955) 94, 150
Traa-Osterkamp. M.T. van: zie Maria Theresia Osterkamp
Tricht. Johan Leonard van (1883-1964) 36, 256, 585
Troost. Cornelis (1697-1750) 468
Tucholsky. Kurt (1890-1935) 172
Unamuno y Jugo. Miguel de (1864-1936) 404
Urban. Paul Ludwig Alois (1901-1937?) 222, 619; ill. 18
Uyl. Johannes Marten (‘Joop’) den (1919-1987) 481, 482, 683
Uyl-van Vessem. Elisabeth Jacoba (‘Liesbeth’) den (1924-1990) 481
Uytvanck. Valentin Edgardus (‘Valentijn’) van (1896-1950) 68, 143, 150, 365,
651; ill. 30
Varangot. Victor (1912-1992) 93, 94, 354-358, 367, 370, 371, 532, 649; ill. 27
Varus. Publius Quinctilius (±46 v.Chr.-9 n.Chr.) 166
Vasalis. M. (ps. van Margaretha Droogleever Fortuyn-Leenmans, 1909-1998)
312, 432, 436, 669
Veen. Adriaan van der (geb. 1916) 421, 422, 424, 425, 436, 486-490, 666,
680, 684, 685
Veen-le Messurier. Jeanette van der (gest. 1973) 490
Veen. Lambertus Jacobus (1863-1919) 90
Veenendaal. Willem Cornelis van (1903-1965) 395
Veenstra. Jacob Hendrik Willem (1911-1992) 560, 590, 697
Veer-Suiker. Annie van 't (1918-1995) 618, 666
Velde. Theodoor Hendrik van de (1873-1937) 49
Velmans-van Hessen. Edith, zie: Edith van Hessen
Veneziano. Domenico (1400-1461) 53
Verdenius. Thomas Andreas (geb. 1874) 136
Verhaar. Herman (geb. 1944) 697
Verwey. Albert (1865-1937) 296, 369, 458
Vestdijk. Simon (1898-1971) 54, 55, 89-92, 106, 138, 289, 297, 298, 303, 304,
311, 331, 344, 348-350, 359, 360, 367, 368, 419, 425, 430, 432, 433, 435, 440,
500, 503, 505, 541, 562, 588, 603, 639, 675, 686, 687
Veth. Anne Cornelis (1880-1962) 323, 411
Veth. Jan Pieter (1864-1925) 363
Vierssen Trip. Gustaaf Willem van (1874-1960) 295
Vierssen Trip-Schoute. Agatha Cornelia (‘Agaath’) van (1879-1968) 295, 296
Visscher. Maria Tesselschade Roemers (1594-1649) 420
Vliegen. Willem Hubert (1862-1947) 117
Vogt. Willem (1888-1973) 71
Voltaire (1694-1778) 420, 459
Vondel. Joost van den (1587-1679) 35, 297, 337, 369
Vondeling. Anne (1916-1979) 482
Vooys. Cornelis Gerrit Nicolaas de (1873-1955) 344
Vorrink. Jacobus Jan (‘Koos’) (1891-1955) 456
Vosmaer. Carel (1826-1888) 199
Voss. Hans-Detlev H.W. (1907-1977) 36, 155; ill. 6
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Vossius. Cornelia (1613-1638) 663
Vries. Hendrik de (1896-1989) 80, 296, 333, 434
Vries. Theun de (geb. 1907) 79, 80, 82, 83
Vriesland. Victor Emanuel van (1892-1974) 14, 21, 85, 86, 101, 104-110, 142,
154, 349, 350, 352, 355, 357, 359, 423, 522, 556, 564, 686; ill. 10
Waals. Laurens Theodoor van der (1885-1968) 89
Wagner. Cosima (1837-1930) 191
Wagner. Richard (1813-1883) 304, 461
Walch. Johannes Lodewijk (‘Jan’) (1879-1946) 199
Walschap. Gerard Jacob Lodewijk (1898-1989) 89, 349, 351, 360, 367, 674
Walser. Martin (geb. 1927) 665, 666

Léon Hanssen, Sterven als een polemist: Menno ter Braak 1930-1940

727
Warendorf. Johan Carel Sigismund (‘Hans’) (1902-1987) 251
Warendorf. Marinus Eduard Henri (1896-1994) 348
Wassermann. Jakob (1873-1934) 241, 242, 453, 623
Weber. Alfred (1868-1958) 592
Weber. Max (1864-1920) 149
Weissglas. Willy (1915-1942) 333
Werfel. Franz (1890-1945) 247
Werumeus Buning. Johan Willem Frederik (‘Jobs’) (1891-1958) 227, 298, 298,
331, 648
Wessem. Constant van (1891-1954) 23, 26, 27, 41, 72, 87, 88, 96, 624, 647
Westerhof. John (geb. 1913) ill. 11
Whitman. Walt (1819-1892) 52
Wichman. Erich (1890-1929) 430
Wiedijk. Pieter, zie: J. Saks
Wijhe. Marie Cornelis van (1881-1953) 70
Wijhe-Smeding. Alie van: zie Alie Smeding
Wilde. Jacob Adriaan de (1879-1956) 331
Wilhelmina. Koningin (1880-1962) 547, 562
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