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Menno ter Braak en de democratie

Sjaak Koenis

Volgens het naoorlogse standaardbeeld heeft de democratie in de Tweede Wereld-
oorlog de overwinning behaald op het nationaalsocialisme. Deze overwinning 
heeft de aanzet gegeven tot Daniel Bells these van het einde van de ideologie.1 
Zijn idee was dat de grote politieke ideologieën zoals het fascisme, het commu-
nisme, maar ook het klassieke vrije markt liberalisme, waren uitgewerkt. Onder 
westerse intellectuelen was in grote lijnen consensus ontstaan over centrale 
politieke kwesties als de acceptatie van de welvaartsstaat, de wenselijkheid van 
gedecentraliseerde macht, het systeem van een gemengde economie en politiek 
pluralisme. Met het slechten van de Muur in Berlijn in 1989 had de democratie 
bovendien de definitieve overwinning behaald op haar andere grote totalitaire 
tegenstrever, het communisme. Deze tweede grote overwinning heeft Francis 
Fukuyama, die in de traditie van het einde van de ideologie staat, opgevat als het 
einde van de geschiedenis.2 Uit de koker van het hegelianisme, dat hij toentertijd 
aanhing, kan dit het beste worden opgevat als het einde van de ideeënvorming 
over democratie, van het denken over democratie. De democratie had dan mis-
schien nog niet overal feitelijk overwonnen, maar wel was het duidelijk dat de 
democratie in theorie het beste stelsel was. Het zou slechts een kwestie van tijd 
zijn voordat ook andere landen de democratie zouden omarmen. De democra-
tische landen hadden het einde van de geschiedenis gehaald, nu de rest nog.

De democratie als overwinnaar

Deze typisch modernistische voorstelling van zaken is om verschillende redenen 
onfortuinlijk. Ten eerste is zij verantwoordelijk voor een verkeerd beeld van de 
democratie tijdens het interbellum. Zo wordt de aantrekkingskracht van het 
fascisme en het socialisme in de vooroorlogse massademocratieën onderschat.3 
Bovendien wordt de in de jaren dertig geuite kritiek op de modernisering van 
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1 Daniel Bell, The End of Ideology: On the Exhaustion of Political Ideas in the Fifties, Cam-
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2 Francis Fukuyama, The End of History and the Last Man, New York, 1987.
3 Vgl. Mark Mazower, Dark Continent: Europe’s Twentieth Century, London, 1998.
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de samenleving, bijvoorbeeld in kringen rond het katholieke tijdschrift De 
Gemeenschap, te gemakkelijk als protofascistisch afgedaan.4 Ten tweede is het 
denken over democratie na de oorlog gehinderd door de langzame maar gestage 
heiligverklaring ervan. De democratie werd hierdoor een idool, en zoals met 
alle afgoden het geval is, wordt democratie als gevolg hiervan ook moeilijker 
toegankelijk voor rationele analyse en discussie. De vooroorlogse problemen 
van de democratie (bijvoorbeeld het fascisme, waarover zo meer) komen na 
de oorlog op een andere manier weer aan de oppervlakte, als problemen die 
groepen met de democratie hebben. Het belangrijkste gevaar is misschien wel 
dat democratie een strijdwoord wordt waarmee problemen van de naoorlogse 
democratie (zoals communisme, Baader Meinhof radicalisme, radicale islam, 
extreem rechts en populisme) als wezensvreemd aan de democratie worden 
voorgesteld, terwijl ze juist inherent aan de democratie zijn, ja, er onlosmakelijk 
mee verbonden zijn. De schaduwkanten die onherroepelijk aan de democratie 
kleven – zei Churchill niet dat democratie de slechtste regeringsvorm was, op 
die andere regeringsvormen na die zijn uitgeprobeerd? – worden als ondemo-
cratisch weggezet. Hierdoor wordt democratie zelf een ‘zwarte doos’ die niet 
meer geopend kan worden.
Dit betekent niet dat er door deze naoorlogse overwinningen niet meer over 
democratie werd gediscussieerd. Wel is het zo dat de democratie zelf het cruci-
ale politieke en morele ijkpunt in deze debatten is geworden. Voor de generatie 
die de oorlog heeft meegemaakt en ook voor de naoorlogse babyboomers, is de 
overwinning van de democratie het belangrijkste morele ijkpunt van hun leven 
geworden. Goed en fout worden bepaald aan de hand van verzet en onderdruk-
king, in eerste instantie verzet tegen de onderdrukking van de nazi’s, maar later 
tijdens de Koude Oorlog ook door verzet tegen de onderdrukking van de commu-
nisten. De politieke debatten tijdens de jaren zestig en zeventig hebben als inzet 
democratisering, een term die dan voor het eerst wordt gebruikt om te strijden 
tegen de maatschappelijke, culturele en politieke machtsposities van regenten 
die democratie wel met de mond belijden, maar in de praktijk zich daar weinig 
om bekreunen.5 Deze nieuwe generatie ‘der nieuwlichters’ (de term is van Bart 
Tromp) meent dat meer democratie en meer zeggenschap alleen bevochten kan 
worden door bestaande instituties af te breken; ontplooiing en bevrijding zijn 
alleen mogelijk met minder instituties, of met andere ‘buitenmaatschappelijke’ 
instituties zoals communes. In reactie op deze nieuwlichters ontwikkelt zich bij 
publicisten als Bart Tromp en Renate Rubenstein een neoconservatieve analyse 
waarin elke poging van links om het gevaar van het communisme te relativeren 
(‘anti-anticommunisme’) of om een derde weg te forceren (vredesbeweging, 
W.L. Brugsma) als ‘fout’ gedrag wordt afgewezen – denk bijvoorbeeld aan de 

4 Vgl. Ewoud Kieft, Het plagiaat; de polemiek tussen Menno ter Braak en Anton van Duinker-
ken, Nijmegen, 2006, p. 37.

5 Vgl. H.J.A.Hofland, Tegels lichten of Ware Verhalen over de Autoriteiten in het Land van de 
Voldongen Feiten, Amsterdam, 1986 [1972].
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manier waarop Rubenstein in haar columns in Vrij Nederland in 1981 de mas-
sale demonstraties van het IKV en de vredesbeweging “voor een nieuw Europa” 
bewust associeert met die oude massademonstraties van de NSB “voor een nieuw 
Europa”.6 Deze neoconservatieven pleiten voor ‘realisme’ als het gaat om de 
Atlantische verhoudingen en voor het belang van klassieke partijvorming binnen 
de PvdA ten koste van de flirt van deze partij met nieuwe sociale bewegingen. 
In het debat dat eind jaren negentig over het multiculturalisme losbarst, lijkt de 
ban van de oorlog definitief gebroken. Deze oorlog had Nederland opgescheept 
met een taboe op verschil maken: elke eis die aan migranten werd gesteld, werd 
door het heersende multiculturalisme onmiddellijk geassocieerd met discrimi-
natie. Vandaar dat een nieuwe generatie neoconservatieven opnieuw pleit voor 
realisme, en voor een duidelijke omarming van de Nederlandse en de westerse 
cultuur en democratie als moreel ijkpunt.7 In een ander opzicht echter blijft de 
oorlog de beeldvorming parten spelen: de nieuwe frontlijn van de democratie 
is de islam, en de strijd tegen de islam (waar vooral populisten als Pim Fortuyn 
en Geert Wilders hun kaarten op zetten en hebben gezet) zou na die tegen het 
fascisme en het communisme de derde overwinning van de democratie opleveren. 
Tegen deze achtergrond loont het de moeite om opnieuw te kijken naar het werk 
van de essayist Menno ter Braak. In de meeste naoorlogse beschouwingen over 
zijn werk verschijnt Ter Braak als een apolitieke intellectueel die in de loop van 
de jaren dertig in het zicht van de overwinning van de nationaalsocialisten met 
grote tegenzin de democratie omarmt. Hij bekeert zich pas tot de democratie 
wanneer hij zich realiseert dat het nationaalsocialisme zich blijvend in Duitsland 
zou handhaven. De essays die Ter Braak in de tweede helft van de jaren dertig 
schrijft, zijn interessant omdat daarin een veel realistischer beeld van de demo-
cratie wordt geschetst dan de naoorlogse ‘realisten’ zouden doen, die steeds de 
overwinning van de democratie vieren. Democratie is volgens Ter Braak geen 
‘waardengemeenschap’ of een politieke orde die steunt op algemeen geldende 
culturele waarden, zoals zijn grote katholieke tegenstrever Anton van Duinker-
ken meent. Dit ‘nihilisme’ brengt Ter Braak er echter niet toe om het belang van 
de democratie te relativeren. Ter Braak beseft terdege dat de moderne (massa)
democratie twee kanten heeft: aan de ene kant is het een politiek systeem dat 
door de gestage aantasting van alle overgeleverde hiërarchische verschillen, 
mensen steeds gelijker aan elkaar maakt. Aan de andere kant is deze toene-
mende gelijkheid die Ter Braak als een erfenis van het christendom opvat, ook 
een voortdurende bron van ressentiment en afgunst. Dit ressentiment koppelt 
hij echter niet, zoals zijn grote voorbeeld Friedrich Nietzsche had gedaan, aan 
een slavenmoraal die zorgt voor een omkering van alle waarden. Geïnspireerd 
door de filosoof Max Scheler ziet hij dit ressentiment als een blijvend kenmerk 

6 Renate Rubenstein, Met gepast wantrouwen; notities over de Hollandse ziekte, Amsterdam, 
1982.

7 Baukje Prins, Voorbij de onschuld: het debat over integratie in Nederland. Amsterdam, 2004 
(2e, geheel herz. en uitgebr. druk).
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van de democratie en ziet hij het als de grote opdracht van intellectuelen om dit 
ressentiment te kanaliseren, of in zijn eigen woorden, te ‘styleren’.

De receptie van Ter Braak

Volgens de naoorlogse receptie van het werk van Menno ter Braak wordt deze 
‘politicus zonder partij’ door de politieke actualiteit gedwongen partij te kiezen 
voor de democratie, zonder dat hij veel enthousiasme kan opbrengen voor deze 
politieke staatsvorm. Zo constateert J.J. Oversteegen dat Ter Braak vanaf 1933 
de hooghartige afzijdigheid van de conservatieve intellectueel loslaat, en dat 
hij tot een pragmatische aanvaarding van de parlementaire democratie komt, 
“omdat alleen daar de tolerantie te vinden is waardoor de vrije persoonlijkheid, 
die niet schuilt bij partij of kerk, zich veilig kan noemen.”8 Oversteegen schrijft 
terecht dat wat Ter Braak als politiek filosoof heeft geschreven voor een deel 
nog actueel is, maar hij gaat verder niet in op de filosofische merites van Ter 
Braaks ideeën over democratie, afgezien van de vaak herhaalde opmerking dat 
Ter Braak democratie identificeert met ‘schipperen’. Zoals we nog zullen zien 
behelst dit schipperen iets geheel anders en ook veel meer dan de negatieve 
connotatie die ‘schipperende’ politici gewoonlijk oproepen. Ter Braak had het 
zich volgens Oversteegen ook extra moeilijk gemaakt, omdat hij in zijn werk 
iedere geestelijke hiërarchie had losgelaten, of teruggebracht tot instinctieve 
keuzen. Zijn keuze voor een polemisch humanisme was eerder een praktische 
keuze dan een surrogaat voor godsdienst, zoals het oude humanisme. 
Een vergelijkbaar oordeel is ook te lezen bij H.W. von der Dunk: 
“[Ter Braaks] antifascisme betekent allerminst een omhelzing van de democratie 
zoals tenslotte bij Thomas Mann. (..) Het als geloof totaal uitgebluste christen-
dom van de gemummificeerde dominee heeft ook in zijn verpakking van bur-
gerlijk humanisme en liberale democratie geen toekomst meer, zo legt hij uit. De 
woordenkraam en het egalitarisme, de triomf van een hersenloze majoriteit die 
gestuurd wordt door een almachtige technologie is geen acceptabel alternatief 
voor het nieuwe barbarendom dat uit dezelfde wieg stamt. Men kan Ter Braaks 
beschrijving van die holle pulpdemocratie en haar lege retoriek driekwarteeuw 
na dato moeilijk lezen zonder tal van herkenningspunten. Zijn diagnose bevat 
tal van rake en profetische inzichten. Zonder elite, zo betoogt hij verder, gaat 
het niet, maar die nieuwe elite zal het zonder absolute maat moeten doen. Alle 
absolute maten zijn doorgeprikt, zijn woordenschuim gebleken of levensgevaar-
lijk. Het moet daarom een bewust opportunistische elite worden, beginselloos 
uit beginsel, schipperend tussen de bruut en de verstarde schoolmeester – zoals 
fascisme en humanisme nu worden omschreven.” De tragiek van Ter Braak is 

8 J.J. Oversteegen, Menno ter Braak: Politicus uit noodweer, in: H.W. von der Dunk (red), 
Erflaters van de twintigste eeuw, Amsterdam, 1991, 91-110, p. 108.
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volgens Von der Dunk dat hij “zo oprecht en verbeten alle waarden en tradities 
heeft ontmanteld dat hij niets overhoudt dan een fatsoensnihilisme. Waarvan 
hij zelf erkent dat ook het fatsoen niet langer naar een metafysische pool, een 
God of onbevlekte waarheid kan verwijzen. Het is de valkuil van het radicale en 
daarmee uitzichtloze relativisme, dat permanente gevaar voor de intellectueel, 
dat hij ten overstaan van een meedogenloze vijand en zijn aanslag op cultuur 
en menselijkheid geen tegenspel vermag te geven.”9

Ook Jaap Goedegebuure onderschrijft de these van de schoorvoetende omar-
ming van de democratie door Ter Braak: “Pas wanneer hij aan ziet komen dat 
zijn belang als intellectueel geschaad zou kunnen worden door een nazificering 
van Nederland, herbepaalt hij zijn standpunt tegenover de democratie. Zonder 
te willen instemmen met de mensenrechten die de democratie schragen en 
in een – alweer zeer Nietzscheaans getoonzette – demaskering van de joods-
christelijke gelijkheidsgedachte die de democratie evenzeer kleurt, neemt hij 
het in Van oude en nieuwe christenen op tegen fascisme en nationaalsocialisme. 
(..) Welk klerkenverraad weegt het zwaarst? De naïviteit van degenen die zich 
te goeder trouw aansloten bij een massabeweging waarvan ze maatschappe-
lijke regeneratie verwachtten of de ‘mauvaise foi’ van een intellectueel als Ter 
Braak die zijn antidemocratische en elitaire gezindheid uit louter opportunisme 
verloochent ten gunste van het minst slechte van de politieke systemen?”10 Bart 
Tromp heeft vooral bezwaar tegen de morele invalshoek van Ter Braak: “Ik vind 
het noch belangrijk noch origineel dat Ter Braak politieke vraagstukken opvatte 
als morele. [..] Hij is geen theoreticus, zeker niet van de politiek, maar een es-
sayist in een nu niet meer aansprekende cultuurfilosofische traditie, die door 
de druk der tijden naar de politiek werd geduwd.”11 Herman Verhaar, die deze 
opvatting van Bart Tromp citeert, meent ook dat Ter Braak de democratie niet 
als een politieke staatsvorm zag: “Ter Braak, die ten volle voor de democratie 
koos en haar tegen de oprukkende barbarij met zijn enige echte wapen – zijn 
pen – van harte verdedigde, zag in die democratie niet in de eerste plaats de 
politieke staatsvorm, geschikt voor het uitoefenen van de macht, maar ‘een at-
mosfeer waarin iemand kan leven, die de toekomst niet aan een dode formule 
van het verleden wenst te binden’, m.a.w.: waarin geestelijke vrijheid heerst en 
niet de instituties heilig zijn.”12

De vraag hoe Ter Braak tot zijn omarming van de democratie is gekomen, al dan 
niet schoorvoetend of uit principe, is echter minder interessant dan zijn opvat-
tingen over de democratie, en deze zijn belangwekkender dan deze naoorlogse 

9 H.W. von der Dunk, “Menno ter Braak, Thomas Mann, burger en democratie”. (s.l.; s.n.) 
(Lezing, gehouden in Eibergen, 22 september 2001), p. 10/11.

10 Jaap Goedegebuure, “Een kwestie van smaak en tactiek; over de strategie van Menno ter 
Braak als intellectueel”, Nexus, 28 (2000), 87-97, p. 96.

11 Het Parool, 25 juni 1982.
12 Herman Verhaar, “Menno ter Braak en de politiek”, Juffr. Ida, 16 (1990) 2 , 14-19.
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publicisten aangeven.13 Het ‘fatsoensnihilisme’ van Ter Braak dat volgens Von 
der Dunk neerkomt op een radicaal en uitzichtloos relativisme, zou ik als een 
geuzenterm willen omarmen, juist omdat Ter Braak fatsoen niet langer afhan-
kelijk maakt van een metafysische pool, een God of onbevlekte waarheid, maar, 
zoals ik verderop uiteen zal zetten, van een democratische praktijk die niet 
langer gefundeerd is in gedeelde waarden. Wat hem als denker over democra-
tie verder interessant maakt is dat hij democratie niet vanuit het perspectief 
van haar overwinning heeft bekeken, zoals deze publicisten doen, maar vanuit 
haar dreigende ondergang. Voor Ter Braak was vanzelfsprekend wat Heldring 
in 1993 tegen de dan heersende opinie opmerkt over fascisme, namelijk dat het 
een bastaardkind is van de democratie: “Niet alleen is democratie geen tover-
formule, die ‘fascistische’ monsterlijkheden onmogelijk maakt [..] Ik beweer dat 
er een innig verband tussen democratie en ‘fascisme’ bestaat – in die zin dat 
het ‘fascisme’ altijd een produkt is geweest van de massademocratie. Het is uit 
teleurstelling over de praktijk der democratie dat miljoenen hun heul hebben 
gezocht bij het ‘fascisme’. Zonder voorafgaande democratie geen ‘fascisme’.”14 
Zo’n innige band met de democratie heeft het communisme volgens Heldring 
niet. De meeste landen waar het communisme aan de macht is gekomen, had-
den überhaupt nooit democratie gekend. Maar hier staat tegenover dat binnen 
de vooroorlogse Europese massademocratieën niet alleen het fascisme maar 
ook het socialisme een vluchtheuvel was voor velen die teleurgesteld waren in 
de ontluisterende praktijk van de democratie. Terwijl na de oorlog democratie 
wordt afgezet tegen het fascisme en het communisme, plaatst Ter Braak in Van 
oude en nieuwe christenen (1937) democratie, fascisme en socialisme op één 
lijn als producten van het christendom (het was toen nog niet de gewoonte om 
‘onze’ traditie als een ‘joods-christelijke’ aan te duiden – dat zou pas na de Shoah 
gebeuren). Wat deze loten aan de stam van het christendom met elkaar delen, 
is het geloof in gelijkheid. 
Dit wil niet zeggen dat Ter Braak nationaalsocialisme, socialisme en democratie 
op één hoop gooit. Wel is het zo dat al deze stromingen worden geconfronteerd 
met één en dezelfde paradox: aan de ene kant geloven ze allemaal in de belofte 
van gelijkheid, maar aan de andere kant is het onmogelijk om deze belofte te 
realiseren omdat mensen nu eenmaal biologisch, sociaal en cultureel van elkaar 
verschillen en de samenleving dus altijd met nieuwe ongelijkheden geconfron-
teerd zal worden. In het christendom geldt de belofte dat de gelijkheid in het 
hiernamaals wordt gerealiseerd, en tijdens hun leven accepteren mensen dan 
ook gemakkelijker de ongelijkheden waarmee ze worden geconfronteerd. Maar 
‘de dood van God’, in feite de onttovering van het christendom, heeft de realise-
ring van de gelijkheid tot een ondermaans en zelfs dringend politiek probleem 

13 Ik moet hier een uitzondering maken voor de stimulerende interpretatie van Dick Pels, Het 
democratisch verschil; Jacques de Kadt en de nieuwe elite, Amsterdam, 1993, 98-121.

14 J.L. Heldring, Heel ons fundament kraakt, Amsterdam, 2003, p. 99.
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gemaakt. De spanning die deze kloof voortbrengt tussen theorie en praktijk, 
tussen ideaal en realiteit, kan in moderne massademocratieën niet meer worden 
afgevoerd door de bliksemafleiders van kasten of standen, maar zal altijd de 
democratie zelf onder druk zetten. In elke democratie wordt rancune, aldus Ter 
Braak, aangemoedigd als mensenrecht. 

Het nationaalsocialisme als rancuneleer

In een van zijn bekendste essays “Het nationaal-socialisme als rancuneleer”15 
uit 1937 geeft Ter Braak aan dat het nationaalsocialisme een verheviging vormt 
van tendensen die inherent zijn aan de democratie. De rancune van Mussert 
en zijn kornuiten mag dan tegen de democratie gericht zijn, tegelijk behoort zij 
volgens Ter Braak tot de meest essentiële verschijnselen van de democratische 
cultuur. Het is ook deze rancune die in theorie de gelijkheid van allen in de 
‘ware volksgemeenschap’ propageert en die het mogelijk maakt om de leider 
als ‘kameraad’ aan te spreken, maar die in de praktijk alleen maar de bestaande 
ongelijkheden verbloemt. Het nationaalsocialisme claimt de ‘ware democratie’ 
te zijn, en doet daarmee in feite hetzelfde als liberalisme, socialisme en demo-
cratie ook deden, namelijk de gelijkheid proclameren. Volgens Ter Braak is de 
tegenstelling tussen democratie en nationaalsocialisme, of tussen socialisme en 
nationaalsocialisme slechts een zeer voorlopige, die hooguit aangeeft dat het 
ressentiment zich op verschillende manieren aandient.16 Ter Braak vindt dit ver-
schil van groot belang, maar men moet niet de illusie hebben dat socialisme en 
democratie gespeend zouden zijn van ressentiment. In plaats van de rancune en 
het ressentiment weg te duwen of domweg te ontkennen, doet men er beter aan 
het te erkennen voor wat het is, namelijk rancune, maar ook als cultuurscheppend. 
Juist door vast te stellen dat liberalisme, socialisme en democratie enerzijds, 
en nationaalsocialisme anderzijds door de gemeenschappelijke factor van het 
ressentiment worden verbonden, is, aldus Ter Braak, de democratie superieur 
aan de fascistische en nationaalsocialistische stromingen. Hoezeer deze ook 
koketteren met de ‘ware democratie’, in feite zijn ze verder dan ooit verwijderd 
van de democratische idee. Wat deze idee is, wordt in dit essay nog niet duide-
lijk, maar Ter Braak pleit ervoor dat democratie ons goed geweten is: “ (..) laten 
we haar niet vereenzelvigen met parlementarisme of andere ondergeschikte 
functies, maar laten wij geestdriftig democraten zijn, juist door de democratie 
als stelsel geen critiek te sparen! Want buiten de democratie bestaat in Europa 
alleen nog de reactie, de met ressentiment gelade hunkering naar het verleden; 

15 Paginanummers verwijzen naar Deel 3 van het Verzameld Werk van Menno ter Braak, 
Amsterdam, 1980 [1949].

16 Over de verhouding tussen het socialisme en het nationaalsocialisme, zie J.A.A. van Doorn, 
Duits socialisme. Het falen van de sociaal-democratie en de triomf van het nationaal-socialisme, 
Amsterdam, 2007.
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in de democratie daarentegen heeft het ressentiment minstens de vrijheid om 
zichzelf te diagnosticeren en daardoor te styleren.” (p. 580)
Met deze verdediging van de democratie zet Ter Braak zich af tegen intellectu-
elen die de tegenstelling tussen democratie en nationaalsocialisme zien als een 
ethische tegenstelling tussen goed en kwaad, zoals na de oorlog vaak gebeurt, of 
als een epistemologische tegenstelling tussen waarheid en onwaarheid. Het gaat 
volgens Ter Braak niet om goed en kwaad, of om waar en onwaar, maar om de 
psychologie van de verleidende kracht waarmee nationaalsocialisten als volleerde 
reclamemakers hun zwart-witschema van de absolute rancune tegen de joden 
en tegen het kerkelijk christendom de ether in slingeren. Deze psychologie van 
de verleiding maakt ook pogingen om af te bakenen wat wel en niet goed is aan 
deze bewegingen obsoleet. Wie in de rassenleer van de nationaalsocialisten nog 
naar een wetenschappelijk fundament zoekt, vergeet dat het enige fundament 
van de rassenleer de jodenhaat is. De rassenleer, zegt Ter Braak verderop, is de 
fraseologische voorgevel voor het op de eeuwige zondebok, ‘de Jood’, gepro-
jecteerde ressentiment; de haat is primair, de jodenhaat secundair (en kan bij 
gelegenheid vervangen worden door andere objecten van ressentiment zoals 
het ‘verniggerte’ Frankrijk) en de ‘wetenschappelijke’ argumentatie is tertiair. 
Het nationaalsocialisme is kortom niet het tegendeel, maar de vervulling van 
democratie en socialisme, niet de ontkrachting maar de perversie van democratie 
en socialisme, dat wil zeggen van de doctrinaire democratie en het doctrinaire 
socialisme, die onderscheiden moeten worden van de democratische praktijk van 
alledag waarin mensen, zonder dat ze een beroep kunnen doen op een hogere 
instantie, moeten leven. Het nationaalsocialisme is de volledige emancipatie 
van het ressentiment, dat in democratie en socialisme aan bepaalde spelregels 
gebonden is. Die spelregels bepalen volgens Ter Braak (verwijzend naar Max 
Scheler) het verschil tussen ‘kritiek van het ressentiment’ en ‘constructieve kri-
tiek’. De eerste kan nooit genoegen nemen met een verbetering van de toestand 
(wat het effect van de laatste is), maar lokt juist ontevredenheid uit en speelt die 
politieke partijen in de kaart die politieke spelletjes willen spelen en problemen 
nodig hebben om het ressentiment te voeden. De nationaalsocialisten hebben 
deze kritiek van het ressentiment tot grote hoogte verder ontwikkeld. De werke-
lijke strijd om wat Ter Braak de ‘democratische minima’ noemt, begint nu pas, 
nu het ressentiment zich geëmancipeerd heeft en de ressentimentsmens zich 
heeft losgemaakt van overgeleverde liberale tradities (zoals de zuiverheid van 
wetenschap en de vrijheid van het individu) en de democratie als maximum zich 
openhartig onthult als nationaalsocialisme, waarin het ‘recht voor allen’ niet 
meer is dan het recht van allen om allen te haten en in concentratiekampen op 
te sluiten: “De ‘oppositie uit principe’; het haten om het haten (om de lust, die 
het ressentiment degene verschaft, die het niet weet te styleren); het met luid 
gebrul willen wat men in het geheel niet wil, omdat de vervulling de haatmo-
gelijkheden maar weer zou beperken; het onmiddellijk overslaan van het ene 
gekanker op het andere, wanneer er per ongeluk toch iets in vervulling gaat, om 
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vooral bij het ressentimentspubliek geen terrein te verliezen; de grootscheepse 
‘ressentimentsregie’, die echter op kritieke momenten de grootste stommiteiten 
begaat (..) dat alles vertoont ten onzent de N.S.B. (..)” (p. 583) 
De logica van het ressentiment manifesteert zich niet in de discussie, maar in 
het bevel, de leugen en de propaganda. Deze vindt men ook in de democra-
tie, “maar altijd in de schaduw van critiek, gedachtenwisseling, waarheid en 
‘tegen-onderzoek’”. (p. 587) Het geëmancipeerde ‘pure’ ressentiment dat men 
in het nationaalsocialisme aantreft, onderscheidt zich slechts gradueel van het 
ressentiment dat de stilering door culturele regels toelaat. Deze schaduw van 
kritiek zorgt ook voor relativering. De psychologie van de nationaalsocialistische 
leugen vervangt in alle opzichten het schipperen tussen theoretische ‘waar-
heid’ en praktische noodleugen, dat mensen in een democratie plegen te doen. 
In een democratie kan een beroep op de waarheid nog succes hebben, in een 
nationaalsocialistische dictatuurstaat met een gelijkgeschakelde pers regeert 
alleen de leugen. 
Het ressentiment is niet het product van armoede, zoals socialisten menen (die 
het ressentiment van de arbeiders zelfs idealiseren); het nationaalsocialisme is 
geen godsdienst van de verworpenen der aarde, wel is het geboren uit ressenti-
ment van allen tegen allen, van armen tegen rijken, van rijken tegen armen, van 
middenstanders tegen beiden (vooral dit), tegen de verfoeide grootkapitalisten 
en de slaven van Moskou. Daarom is het geschikt voor allen die voldoende 
beschaving hebben genoten om simpele blaadjes te lezen, die beschaving als 
vanzelfsprekend bezit (dus recht) opgediend hebben gekregen, dus voor allen 
die door de zegeningen der democratie (algemene leerplicht, Openbare Lees-
zalen e.d.) van de democratie hebben geprofiteerd. Het is de halfbeschaving die 
voorwaarde is geweest voor het nationaalsocialisme dat rijk, arm en middenstand 
in een mystieke band bijeenhoudt, het is de frase (synthese van pathos, leugen 
en simplisme) die het sjibbolet is van het ressentiment. Het is noodzakelijk dat 
de macht van het ressentiment over onze gehele cultuur wordt erkend, “want 
de bestrijding van de phrase door de contra-phrase, die in de strijd om de macht 
tussen democratie en nationaal-socialisme onontbeerlijk is, verplicht intellectu-
elen geenszins tot critiekloos meelopen, maar veeleer tot critisch opportunisme, 
dit critisch opportunisme is het teken van hun ‘trouw aan de democratie’. Hun 
eigenlijke probleem: hoe het ressentiment te erkennen en beheersen, komt later 
aan de orde, maar niet, voor het ressentiment ‘pur’ is onttroond.” (p. 594)
In de discussies over Ter Braak wordt aan dit ressentiment vaak een te psy-
chologische interpretatie gegeven.17 Alsof ressentiment louter samenvalt met 
de woede van de mensen die in het moderniseringsproces aan het kortste eind 
trekken. Voor Ter Braak is ressentiment echter een veel structureler kenmerk van 

17 Vgl. Michiel van Nieuwstadt, De verschrikkingen van het denken; over Menno ter Braak, 
Groningen, 1997, p. 206.; vgl. ook Rob Wijnberg, “Het ressentiment regeert”, De Groene 
Amsterdammer, 25 september 2009.
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al deze stromingen die zich in het kielzog van het (einde van het) christendom 
manifesteren. Het gaat om wat hij noemt de vogelvrijheid van alle ongelijkheden. 
Het christelijke ressentiment heeft zich geëmancipeerd van het hiernamaals, en 
daarom tast het ongelijkheden in rangen, standen en rijkdom, en ten slotte iedere 
geleding van de cultuur aan, die nog aan aristocratische principes herinneren. 
Er kunnen geen privileges meer bestaan, niet op het terrein van de cultuur, niet 
op dat van de kennis en evenmin op dat van de politiek. 

Cultuur en weten gedemocratiseerd

Volgens de ‘oude’ intellectuele elite was de hoge cultuur de producent en ver-
dediger van de belangrijke christelijke (volgens Anton van Duinkerken: katho-
lieke) en humanistische waarden van de Europese cultuur. Tegenover deze oude 
gelovigen (christenen zowel als humanisten) die in hun kritiek op Ter Braaks 
individualisme sterk doen denken aan de naoorlogse communitaristische critici 
van het liberalisme die vooral zijn nihilisme als de wortel van al het kwaad zien 
en hem zelfs verwijten dat hij daarmee de nationaalsocialistische vijand in de 
kaart speelt, tegen deze ‘schoolmeesters’ verdedigt Ter Braak het standpunt 
dat hun idealen uitdrukking zijn van hun belang als hoeders van het culturele 
erfgoed. De objectieve fundamenten die zij zoeken voor hun culturele idealen 
(bijvoorbeeld Van Duinkerkens idee van een nieuwe ‘katholieke’ gemeenschap 
die de reformatie ongedaan moet maken) zijn op zand gebouwd. Ter Braak is zo 
eerlijk om te erkennen dat dit ook geldt voor zijn eigen idealen van menselijke 
waardigheid en tolerantie. Ook daarin schijnt het belang door van een intellec-
tueel die de democratie omarmt omdat alleen daarin de vrije persoonlijkheid de 
tolerantie vindt om zich veilig te voelen. Anders dan deze schoolmeesters die 
de democratie onvoldoende vertrouwen als voertuig voor hun idealen (en die 
daarom ook net als de nationaalsocialisten steeds afgeven op de democratie), 
omarmt Ter Braak wel de democratie. Hij doet dit niet omdat de democratie de 
vervulling van belangrijke culturele idealen naderbij brengt – net als De Kadt 
is hij heel sceptisch over de ruimte die het materialisme en de ‘maagmens’ in 
de democratie krijgen – maar omdat zij een forum biedt voor mensen die hun 
belangrijke waarden op agonistische, soms zelfs antagonistische wijze met el-
kaar kunnen confronteren.18 De belangrijke stap die Ter Braak zet (en die in de 
naoorlogse kritiek onvoldoende gezien is) is dat hij democratie verbindt met het 
einde van de levensbeschouwelijke zekerheid, zoals na de oorlog Daniel Bell 
cs. de democratie verbinden met het einde van ideologische zekerheid. Ook in 
een ander opzicht is Ter Braak sceptisch over de privileges van de hoge cultuur. 

18 Vgl. Tim Houwen, “Verzoening is geen democratische politiek”, Filosofie & Praktijk, 30 (2009), 
4, 40-49; Vgl. ook: Sjaak Koenis, Het verlangen naar cultuur; Nederland en het einde van 
het geloof in een moderne politiek, Amsterdam, 2008.
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Hoewel hij zichzelf als schrijver en journalist in alle opzichten thuis voelt in de 
hoge cultuur, realiseert hij zich wel dat die hoge cultuur in een samenleving waarin 
geen enkel privilege zou kunnen standhouden voortdurend onder druk staat. 
Door zijn langjarige betrokkenheid bij de film had hij ingezien dat democratie 
vooral gekenmerkt wordt door de creatieve spanning tussen hoge en lage cultuur.
Wat voor de productie van waarden geldt, geldt ook voor de productie van waar-
heid: Ter Braak maakt ook korte metten met wat De Kadt in een prachtig citaat 
over Nietzsche (deze filosoof was natuurlijk voor beiden de inspiratiebron) de 
dwaling van de beperkte wetenschapsmensen noemt die vanuit hun ivoren toren 
het beheer over de waarheid menen te voeren: “De werkelijke Nietzsche echter, 
die men in de kritische geschriften vindt, en die in Menschliches Allzumenschli-
ches voor het eerst volledig naar voren treedt, is de schepper van een nieuw type 
mens, de ondogmatische, ook de wetenschap niet tot geloof ‘verheffende’ (en 
daardoor verknoeiende) mens. Niet alleen de religieuze en theologische mythe 
verwerpt hij, maar ook de positivistische, mechanistische en naturalistische 
mythe vinden geen genade in zijn ogen. Hij kent zowel de beperktheid als de 
natuurgebondenheid van de rede en hij vervalt dus niet in de dwaling van die 
beperkte wetenschapsmensen, die ons een rationalistische theologie zouden 
willen opdringen. Dat men hem daarom weer bij de irrationalisten heeft willen 
indelen en hem een aanbidding van ‘het leven’ of de ‘levenskracht’ heeft wil-
len toeschrijven, waardoor hij zich opnieuw in het religieuze kamp geschaard 
zou hebben, bewijst alleen de bekrompenheid der traditionele mensen, die zich 
geen ander type kunnen voorstellen dan dat van de ‘gelovende’ mens, die óf de 
‘wetenschap’ of de ‘godheid’ zou moeten aanbidden. Voorzover men dan wel 
de mogelijkheid van een sceptische en kritische levenshouding aan wil nemen, 
meent men dat die zuiver beschouwend en bespiegelend zou moeten zijn en dus 
voor het leven, de daad, de praktijk, geen betekenis zou kunnen hebben – een 
‘ivoren toren’- curiositeit!”19 
Deze positivismekritiek van Ter Braak (die door De Kadt in zijn cultuursocialisme 
vervolgens net zo gemakkelijk weer wordt losgelaten omdat hij een nieuwe elite 
wil installeren die de waarheid over de cultuur beheert) is niet alleen kennisthe-
oretisch interessant (en moet zeker niet misverstaan worden als een irrationalis-
tische kritiek op wetenschap), maar wijst ook vooruit naar de naoorlogse kritiek 
op de ivoren toren van wetenschappers die achter hun waarheidsclaims geen 
enkel belang onderkennen. In de negentiende eeuw geloofden naïeve liberalen 
nog dat de vooruitgang van kennis, wetenschap en techniek onschuldig zou 
zijn en ongevaarlijk; dat met de opvoeding van de massa algemene ontwikke-
ling voor iedereen binnen bereik zou zijn. Deze algemene ontwikkeling heeft 
echter ook het ressentiment van de massa gevoed. Het weten, aldus Ter Braak, 
is gedemocratiseerd. 

19 Jacques de Kadt, Het fascisme en de nieuwe vrijheid, Amsterdam, 1980 [1939], p. 93.
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Dit betekent aan de ene kant dat de massa aan de haal kan gaan met de feiten die 
wetenschappers in gepopulariseerde vorm hebben gepresenteerd, vooral omdat 
kennis net als andere goederen onderworpen is aan een zakelijk geleide recla-
mecampagne. In zekere zin heeft kennis zich geëmancipeerd van de waarheid 
en kan voor uiteenlopende doeleinden worden ingezet. De democratisering van 
kennis betekent aan de andere kant ook dat intellectuelen paradoxale ambachts-
lieden van een democratische cultuur worden. Deze relativering van kennis die 
in een democratische cultuur nooit waardenvrij is, en van intellectuelen die hun 
status als de stootbrigade van de cultuur verloren hebben, betekent niet dat het 
verdedigen van wetenschappelijke inzichten en van morele waarden zinloos 
geworden is. Zijn nihilisme wordt door zijn critici toen, bijvoorbeeld door Van 
Duinkerken, maar in het geval van Von der Dunk ook nu nog, ten onrechte in 
verband gebracht met radicaal en uitzichtloos relativisme. Wat de activiteit van 
deze ambachtslieden van een democratische cultuur paradoxaal maakt, is dat het 
werk van de intellectueel zowel mogelijk als onmogelijk is: “Wij zijn afkerig van de 
intellectueel, omdat hij door zijn hybris de wereld des geestes gecompromitteerd 
heeft, wij hebben hem nodig, omdat hij in zijn cel een verantwoordelijkheid blijft 
cultiveren, die hem van de leugenaars à la Goebbels onderscheidt; en evenzo 
zullen wij vooruitgaan, wetenschappelijk vooruitgaan, technisch vooruitgaan, 
geen reactionnairen worden, hoewel wij met het door en door vals geworden 
begrip ‘vooruitgang’ hebben gebroken. Als alle fundamentele begrippen van de 
oude mens zijn ook deze begrippen voor ons mogelijk en onmogelijk tegelijk, 
d.i. paradoxaal geworden.” (p. 228)

De schipperende politicus

Er kunnen ten slotte ook in de politiek geen privileges meer bestaan: er zijn geen 
natuurlijke leiders meer, maar alleen professionele politici die met de middelen 
waarover zij beschikken, onder meer list en propaganda, moeten schipperen. 
Hun rechtsstaat is ook een machtsstaat; hun parlementarisme mag dan gepaard 
gaan met slechte manieren, maar creëert wel een minimum voor de democratie; 
het algemeen kiesrecht van de burgers mag dan de sluizen openen voor het 
algemene ressentiment en men mag volgens Ter Braak zeker geringschattend 
zijn over de meningen van al deze mensen, maar men mag niet geringschattend 
zijn over het feit dát deze mensen kiezen en dát elke stem telt.
In “De nieuwe elite” (1939) trekt Ter Braak voor het laatst, en wat mij betreft op 
een indrukwekkende manier, conclusies uit zijn nihilisme voor de politiek, voor 
de democratie, voor de (nieuwe) elites die in de toekomst – als het nationaalsocia-
lisme verslagen is – de democratie moeten leiden. De oude elites, aldus Ter Braak, 
zijn vogelvrij, omdat de laatste sporen van een ‘geestelijke’ hiërarchie verdwenen 
zijn. De ‘oude’ intellectuelen beriepen zich op waarden die geperverteerd zijn 
en die alleen nog maar voor propagandadoeleinden kunnen worden ingezet. In 
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één zin: vrijheid is verworden tot herbewapening, gelijkheid tot gelijkschakeling 
en broederschap tot concentratiekamp. De oude intellectuelen beriepen zich op 
het primaat van de waarden-producerende cultuur, op de hoogvlakte van de cul-
tuur van waaruit zij de samenleving van kritiek meenden te kunnen voorzien. 
Deze ‘geestelijke elite’ heeft voor een deel gecapituleerd voor de ‘Massenelite’, 
de leiders van het nationaalsocialisme, voor een ander deel is zij machteloos en 
irrelevant geworden. Woorden zijn geen verbindingstekens meer met een ideëel 
rijk van de vrijheid, maar handvatten om strijd te voeren. Denken en handelen 
zijn sterk uiteengevallen; de Massenelite van het nationaalsocialisme gebruikt 
het denken en woorden alleen nog maar als gemeenplaats; het denken is een 
beroepsleugen geworden, terwijl de wereldvreemde kathederfilosofen, die trots 
zijn op hun objectiviteit en abstractheid, het handelen laten atrofiëren. Ter Braak 
haalt uit naar de ‘ontelbare babbelaars’ (onder wie Anton van Duinkerken) die 
de eenheid van denken en doen weer willen herstellen met een beroep op oude 
Europese cultuurwaarden. Volgens Ter Braak zijn denken en handelen niet te 
verzoenen; de komende, nieuwe elite zal dus noodgedwongen opportunistisch zijn. 
De eenheid van het opportunisme zal de enige eenheid zijn die voor onze cultuur 
nog mogelijk is, als we tenminste niet willen vervallen in romantisch gezeur of 
in geweld. Dit opportunisme komt deels voort uit berusting, maar biedt tegelijk 
toch ook perspectief: omdat het ons een wereld aankondigt waarin de begrippen 
‘aristocratisch’ en ‘democratisch’ hun absolute geldigheid verloren hebben. We 
koersen aan op een ‘demo-aristocratische’ politiek. Terwijl de oude politiek van de 
‘klerken’ behept was met lange termijn doelen (bijv. socialisme: gelijkheid) heeft de 
nieuwe opportunistische politiek geen lange termijn doel meer. Maar daarmee is 
het niet doelloos geworden. Het doel valt uiteen in een aantal onsamenhangende 
‘doelpunten’ op de korte termijn, die voortvloeien uit wat Ter Braak ‘schipperen’ 
noemt: “Ontdek het gezicht der schipperaars in plaats van naar het herstel van 
oude leuzen te zoeken of romantische dwaasheden als geestelijke herbewapening 
te cultiveren: dat is het eerste gebod. Ontdek degenen, die niet, zoals de ‘oude’ 
elites, met een slecht geweten schipperen; het schipperen tussen de leuzen van de 
bruut en de schoolmeester is een taak, die ik bijna verheven zou willen noemen, 
als men bij het woord verhevenheid niet weer dadelijk denkt aan het uitgestreken 
gezicht, dat de nieuwe elite zeker vreemd is. Heeft de schipperaar soms geen doel, 
terwijl hij bezig is zijn schuit tussen de perikelen van de wal (waar de beste stuurlui 
staan) door te loodsen? Of is zijn doel, op het moment van schipperen, de veilige 
haven? Neen, gedurende het schipperen is het schipperen zijn doel, wordt dat doel 
bij iedere bocht en kreek anders geformuleerd; aangekomen in de veilige haven 
zal hem wellicht zelfs een gevoel van ontgoocheling bekruipen, omdat dit nu de 
plaats is, waarover hij zijn fantasieën heeft gehad, al schipperende, opgaande in 
de techniek van het labiele evenwicht; zijn grootste voldoening zal ook dan zijn, 
dat hij gedurende de vaart een goed schipper was.” (p. 657)
Politiek wordt hier losgemaakt van de lange-termijn doelen van de (nationaal) 
socialisten die politiek vereenzelvigen met het maken van de nieuwe mens, met 
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(burgerlijke) vooruitgang, met het heil van God, etc. Ter Braaks kritiek op het 
vooruitgangsdenken loopt vooruit op de latere moderniteitskritiek van auteurs 
als Jean-Francois Lyotard en John Gray.20 De nieuwe elite zal vooruitzien op korte 
termijn, de tactiek van de machtsbalans volgend, en zal van het labiele evenwicht 
een erezaak maken. In plaats van de (fascistische) verering van het gevaarlijke 
leven, zal de nieuwe elite een grote verering voor banale veiligheid koesteren: 
“Juist hij die ‘gevaarlijk leven’ wil, zal (..) naar veiligheid streven, naar de platte, 
banale veiligheid der democratie, naar nationale en internationale’rechtsorde’, 
naar het verenigd Europa in plaats van de ‘erbärmliche Kleinstaaterei’.” De-
mocratie zal een minimum zijn, geen maximum, zoals bij het socialisme en het 
nationaalsocialisme het geval is, en zoals – later, in onze dagen – het geval is 
bij de viering van ‘de moderne Nederlandse cultuur’ tegenover de vermeende 
achterlijkheid van de moslims. In al deze gevallen wordt democratie opgescheept 
met een maximale invulling waarbij de mythe van het volk of de geïntegreerde 
gemeenschap de bestaande verschillen en geschillen aan het zicht onttrekken.
Terwijl ‘schoolmeesters’ (zoals Ter Braak hen noemt) zoals Oswald Spengler en 
Johan Huizinga klagen over de algemene verzwakking van het oordeel en de 
nivellering die op het conto geschreven wordt van de toename van machinale 
en economische ‘Zivilisation’ ten koste van de eenheid van de cultuur, zal een 
nieuwe elite volgens Ter Braak deze nivellering juist omarmen, omdat zijzelf uit 
deze nivellering is voortgekomen. Dit betekent niet dat deze nieuwe elite voor 
geen enkele waarde meer zou willen strijden. ‘Vooruitgang’, ‘internationale so-
lidariteit’, ‘algemene ontwikkeling’ (die Ter Braak consequent ‘halfbeschaving’ 
blijft noemen – ook in hun depreciatie van de massa zijn Ter Braak en zijn oom 
Huizinga verwanten), deze en vergelijkbare doelen kunnen ook in een democra-
tische context nagestreefd worden, maar ze zijn ontdaan van “hun begeleidende 
phraseologie”. De ‘aristocratie’ van de nieuwe elite “zal van een democratische 
duikplank duiken”, oftewel zal bevochten moeten worden binnen democratische 
verhoudingen, zonder te kunnen leunen op oude standen en klassen. Betekent 
dit, zo vraagt Ter Braak zich af, liefde voor de democratie? “Ja, want de duiker 
weet, dat hij zonder zijn springplank niet duiken kan; neen, want hij duikt niet 
om de springplank, maar om het water.” (p. 661) Dus democratie is geen doel 
op zich; het gaat om wat er in het water gebeurt, maar zonder democratie zal er 
ook in het water niets spannends gebeuren. 
Ook in andere opzichten zal men bij Ter Braak geen onvoorwaardelijke liefde voor 
democratie aantreffen. Hij blijft zich laatdunkend uitlaten over de democratische 
“phraseologie”, haar paskwillige “rechten van de mens en van de burger”, haar 
scholastieke partijverschillen, en over “de talloze kleine opvattingen over de 
menselijke waardigheid”, maar tegelijk schemert door deze laatdunkendheid 
ook inzicht door in wat de kern van democratie is: niet alleen, zoals we hebben 

20 Jean-Francois Lyotard, Het postmoderne weten: een verslag. Kampen, 2001; John Gray, On 
progress: An illusion with a future, Daedalus, 133 (2004), 10-17.
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gezien, dat elke stem telt en dat elk mens een kiezer is, maar vooral dat het doel 
van de democratie is (of zou moeten zijn) om de talloze kleine opvattingen van 
menselijke waardigheid in balans te houden. 

Conclusie

Het belang van het essay “De nieuwe elite” uit 1939 ligt vooral in Ter Braaks plei-
dooi voor de relatieve zelfstandigheid van de democratische politiek ten opzichte 
van ‘diepe’ opvattingen en waarden die in het levensbeschouwelijk verdeelde 
vooroorlogse Nederland werden gekoesterd en die de oude intellectuelen ertoe 
brachten om vanuit de hoogte van hun culturele eigendunk neer te kijken op 
de democratie. Het doel van de politiek is niet de nieuwe mens te realiseren, 
zoals wordt beoogd in de doctrinaire, rousseauiaanse, van de mythe van het 
volk uitgaande democratie en ook in het socialisme en het nationaalsocialisme, 
maar om de in al deze politieke stelsels ingebakken rancune en ressentiment te 
organiseren, of zoals Ter Braak schrijft, te stileren. Voor Ter Braak (en De Kadt) 
staat democratie niet tegenover nationaalsocialisme en communisme – zoals in 
het naoorlogse Nederland het geval is – maar horen ze in feite dicht bij elkaar; 
wie de ‘gevaarlijke’ kanten van de democratie niet wil zien, begrijpt ook niets van 
het fascisme, het communisme en, zo zouden we met het oog op de actualiteit 
kunnen toevoegen, het populisme.
Deze zelfstandigheid van de politiek blijkt op twee manieren: ten eerste wordt 
democratie niet opgevat als de realisering van belangrijke levensbeschouwelijke 
uitgangspunten of culturele waarden, maar wordt zij het strijdtoneel waarbinnen 
deze uitgangspunten of waarden op agonistische, soms zelfs antagonistische 
wijze, met elkaar worden geconfronteerd. Deze kant van de zaak komt duidelijk 
naar voren in de langdurige polemiek tussen Ter Braak en Anton van Duinker-
ken, die Ewoud Kieft in Het plagiaat heeft gereconstrueerd. Vergelijkbaar met 
de wijze waarop hedendaagse communitaristen zoals Charles Taylor het mo-
derne liberalisme bekritiseren, heeft Van Duinkerken steeds de ‘gemeenschap’ 
uitgespeeld tegen het individualisme en nihilisme van Ter Braak. In en door 
dit debat werd Ter Braak gedwongen om zijn nietzscheaanse nihilisme steeds 
meer te radicaliseren om uiteindelijk aan te belanden bij wat men een ‘waar-
denloze’ en ‘gemeenschapsloze’ verdediging van de democratie kan noemen. 
‘Waardenloos’ omdat democratie op zich geen waarden vertegenwoordigt, maar 
wel de voorwaarden creëert om de strijd om waarden op een politieke manier 
mogelijk te maken en om het ‘schip van de politiek’ al schipperend drijvende te 
houden. En ‘gemeenschapsloos’ omdat Ter Braak duidelijk de paradox van de 
democratie laat zien: niet de eenheid en de gelijkheid staan centraal, maar de 
strijd om en de stilering van de verschillen tussen mensen. In deze strijd spelen 
mythische voorstellingen van de gemeenschap (in de democratie: de volkswil; 
in het nationaalsocialisme: de ware volksgemeenschap; in het socialisme: de 
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ware proletarische democratie) een sleutelrol. Het zou verkeerd zijn om het ver-
schil tussen democratie en (nationaal-)socialisme te interpreteren als dat tussen 
‘echte’ democratie en mythische voorstellingen van de ‘ware’ gemeenschap; bij 
alle politieke stelsels speelt de mythe van de ware gemeenschap een cruciale 
rol, ook in de ‘gerealiseerde’ democratie.
De zelfstandigheid van de politiek wordt op nog een tweede manier verdedigd. 
Intellectuelen moeten zich niet helemaal overgeven aan de politici, moeten niet 
per se politici willen worden, zoals De Kadt in feite voorstond. Over veel zaken 
zijn Ter Braak en De Kadt het met elkaar eens. Ze verschillen echter over het 
karakter van de nieuwe elite. Terwijl in De Kadts interpretatie van de nieuwe 
elite denken en doen samenvloeien in een betoog voor een cultuursocialisme dat 
met politieke middelen moet worden opgelegd, blijft voor Ter Braak het verschil 
tussen de denkers en doeners, de ideologen en politici, de schoolmeesters en 
bruten, de mensen van het woord en de mensen van de daad van cruciaal belang.21 
Samenvattend kan men stellen dat Ter Braak in de democratie twee krachten 
ziet, of twee tendensen onderscheidt. Ten eerste de spanning tussen de gelijk-
heid die in theorie wordt gepropageerd en de ongelijkheid waardoor de praktijk 
noodzakelijk wordt gekenmerkt, noodzakelijk omdat mensen nu eenmaal van 
nature onderling verschillen. Deze spanning produceert op allerlei manieren res-
sentiment en rancune, en het komt erop aan deze te stileren, dus ‘democratisch’ 
vorm te geven. De voedingsbodem van dit ressentiment is niet primair gelegen 
in de achterstand die sommige burgers in het proces van modernisering oplopen 
(hoewel vooral zij natuurlijk vatbaar zullen zijn voor woede en afgunst), althans 
zal zij niet opgeheven worden met het inlopen van deze achterstand. Het res-
sentiment zit in de vezels van de democratie zelf besloten. Dit ressentiment is 
aan de ene kant inderdaad ‘cultuurscheppend’ geweest: als resultaat van wat 
Peter Sloterdijk de ‘woedepolitiek’ van ‘beschuldigingsbewegingen’ zoals het 
socialisme en het feminisme noemt, staat de democratie er nu sterker voor dan in 
de tijd van Ter Braak.22 Maar door dit succes van de democratie en de nivellering 
die hierdoor is opgetreden, is het voor verliezers steeds moeilijker geworden om 
hun zelfrespect te behouden, aangezien zij hun verlies niet meer kunnen wijten 
aan overgeleverde hiërarchieën.23 
Ter Braak zelf verbindt de spanning tussen gelijkheid en ongelijkheid sterk aan 
de erfenis van het christendom, maar deze interpretatie hoeven we niet over 
te nemen. Ook Tocqueville wijst bijvoorbeeld op het voortdurend slechten van 
hiërarchisch verschil als een belangrijk kenmerk van de democratie. We kun-
nen dit kenmerk ook verbinden met het proces van modernisering, waardoor 

21 Vgl. Dick Pels, op. cit. 98-121.
22 Deze termen ontleen ik aan Peter Sloterdijk, Woede en tijd; een politiek-psychologisch essay. 

Amsterdam, 2007.
23 Tsjalling Swierstra en Evelien Tonkens, “Meritocratie en de erosie van zelfrespect”, in: T. 

Swierstra (red), De beste de baas?: verdienste, respect en solidariteit in een meritocratie, 
Amsterdam, 2008, 61-80.
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verschillen op allerlei terreinen zoals religie, levensbeschouwing en ideologie, 
steeds onder druk komen te staan. Men zou kunnen zeggen dat Ter Braaks ideeën 
over democratie vorm krijgen in een periode die door tijdgenoten wordt opgevat 
als het einde van de levensbeschouwing, zoals in de jaren zestig de voorstelling 
van de naoorlogse denkers over de democratie wordt gekleurd door de these 
van het einde van de ideologie. Deze lijn doortrekkend zou men ook kunnen 
stellen dat de ideeën over democratie tegenwoordig sterk in het teken staan van 
‘het einde van de (moderne) Nederlandse cultuur’. Terwijl in de jaren dertig een 
einde kwam aan de levensbeschouwelijke zekerheid (vooral door de invloed van 
Nietzsche), komt in de jaren zestig een einde aan de ideologische zekerheid, 
en maken wij nu mee dat er een einde komt aan culturele zekerheid. Dit einde 
is zeker niet het einde van de democratie, integendeel. Het is de verdere groei 
van de democratie die heeft bijgedragen aan de ondermijning van de culturele 
fundamenten en zekerheden van Nederland. 
De tweede kracht die Ter Braak onderscheidt blijft meer impliciet, maar is voor 
onze doeleinden ook belangrijk: de spanning tussen gelijkheid in theorie en 
ongelijkheid in de praktijk wordt steeds bezworen met wat ik de mythe van de 
gemeenschap wil noemen. In de klassieke democratieopvatting van Rousseau 
is dat de wil van het volk; in het socialisme en het nationaalsocialisme treden 
andere mythes van de gemeenschap naar voren, terwijl de mythe van de ge-
meenschap in de naoorlogse democratie op verschillende manieren wordt be-
leefd en verwoord, bijvoorbeeld in het idee van ‘het goede Nederland’ dat zich 
heeft verzet tegen de nazi’s, of van ‘de overheid’ die in de fase van de opbouw 
van de verzorgingsstaat zichzelf heeft opgeworpen als de representant van de 
gemeenschap; of dat van de radicale democratie in de jaren zestig, of dat van 
de Nederlandse cultuur in de jaren nul. Ook democratie kan niet zonder my-
thes bestaan, die de afwezigheid van de gepropageerde eenheid op z’n minst 
dragelijk moeten houden.
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