BOMMEN OP MONTE CARLO')
,,De eenige ideeën die waarachtig zjjn,
zijn de ideeën. oan hen die zich Uoelden
Uerzin/cen. Al het andere is rhelorica,
stoplap, hol Uertoon. Hjj die niet waarachtig ,geuoelt dat hjj Uerloren is, zal
Uerloren gaaiz; dat wil zeggen, hij zal
zichzelf nooit Uin(len, hij zal nooit zijn
eigen lDer]celijkheid oiümoeten."
José Ortega y Gasset
(De Opstand der Horden)

Neen, ik wensch ter Braak niet ,,als partijgenoot op
den schouder te kloppen". Ik houd niet van schouderklopjes, en zoo mogeljjk nog minder van dat pianospel op mi,jn schouders. In allerlaatste instantie
scheidt ons meer dan een nuance, — en hoe ver liggen
de consequenties van een nuance reeds uiteen! Ik
weet daarnaast, dat iemand als ter Braak niets zoozeer verwerpen moet als mij n ,,stelligheden" (zooals
de ,,stelligen" niets zoozeer in mij verwerpen als
mijn . .. . enfin.). Gide mocht misschien nog naar den
zin van een bepaalde ,,gemeenplaats" tcrugkeeren, tot
een enkele dier zuivere, eenvoudige (,,gewone") inzichten waartegen de ,,rede" zoolang geschetterd
heeft, — in handen van ieder ander staan deze gemeenplaatsen bij ter Braak reeds bij voorbaat geboekt
en gevonnist als ,,pompeuse handwoorden"; en hoeveel te meer nog, wanneer die gemeenplaatsen behalve een slot (een objectief en ongevaarlijk einde),
een begin vormen van een positief en strij dbaar
willen: ,,principe" werden.
Neen, ik gevoel mij niet aan hem verwant; ook niet,
') Menno ter Braak: Politicus zonder PartÜ.
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waar het avontuur voor hem iets even essentieels
werd als voor mij. De overeenkomst (op dit punt) is
slechts schijnbaar, hoezeer ik het handelen onderga
als avontuur, ,,als het volstrekte avontuur, dat onzeker, zinneloos en doelloos wist te blijven ook onder
de zekerste, zinrijkste, doelmatigste woorden", en hoe
weinig ik behoor tot dezulken wier ,,doelstelling het
manna hunner bezige levens" is. Mijn avontuur ligt
tusschen een vertrekpunt en een eindpunt; wat
grootscheepscher: tusschen twee continenten, in ,het
stormcentrum daartusschen, én: in mijn onverschilligheid of ik de ovcrzijde bereik. zijn avontuur . .. . nu,
dat heeft maling gekregcn aan alle continenten en
x"crheugt zich in de weerstand van schip en tuigage,
in de kracht der weinigen die met hem zijn, in de
storm, de zon, de zee, de stilte etc. Ik erken den zin
der zinloosheid. Hij niet. Ik leef met mijn weten in
een werkelijkheid die duisternis is voor het verstand
(God) ; hij leeft, ook met zijn niét-weten, in de heldere
zekerheid (de onwrikbare ,,stabiliteit"), dat lïjj zich
beweegt tusschcn niets en niets. Voor hem bevat het
christendom slechts ,,infantiele illusies", voor hem
(leerling van Nietzsche) is het christendom slechts
een ,,vorm van beangste en plebejische sentimentaliteit", voor hem is God alleen het ,,belang" der bevreesden. Voor mjj niet. Men weet niet zoo heel veel
van het ,,christendom" als men wect wat het voor
99 % der ,,christenen" is (werd). — Ik herhaal: ik
voel mij niet aan hem verwant. Toen ik zijn boek
begon te lezen moest ik het ,j'erovcren", en nu ik het
gelezen hcb gaat het mij, in zekeren zin, weer ,,ontvallen" (niét omdat het geen bcteekenis voor mij
had; want ook het beteekenisvolste ontvalt mij weer
zoodra het zijn werk aan ïnjj verricht heeft. Nietwaar?
daarna zijn wij altijd weer ,,onszelf": aan niCmand
,,verwant") .
Men moet, hoe ongaarne ook, bij menschen als ter
Braak dergelijke zaken even vooropstellen (eigenlijk
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nog véél meer) om niet verdacht te worden van een
jezuïtisch schouderklopje als men zeggen gaat, dat
ter Braak, in ,,Politicus zonder Partij", een prachtig
schrijYer is. Inderdaad, ik vind ter Braak een prachtig
schrijver. Ik beschouw hem als een der weinige
strijdbaren in het Holland van nu. Ik ken niemand
hier, die zich zoo helder, onvervaard, onrustbarend
en onophoudelijk rekenschap geeft van de waarden
en onwaarden des levens. Deze hygiëne, deze onverzoenlijke wil om mct alles wat geestelijk en intellectueel zelfbedrog is af te rekenen is mij voorloopig
meer waard dan zijn ,,gelijk" of ,,ongelijk". Trouwens,
als dit ongemeen scherp intellect huishoudt onder al
die pretentieuse representanten (,,acteurs") van den
geest, de politiek, de wetenschap, de philosophie, de
kunst, de logica, dan heeft hij doorloopend gelijk.
En als hij, behalve deze horribele representanten, ook
die zaken zelf den rug toekeert, dan heeft hij, onder
een bepaalden gezichtshoek, opnieuw gelijk. Deze
onredelijke banbliksem is misschien de eenige genadestraal redelijkheid in dit slik-land waar iedere uitgedroogde sloot de pretentie heeft een kanaal te zijn,
plus de oneindigheid die het, goor cn troebel, overbrengt (in veertig, vijftig modderplasjes doet stukvallen). Als men hier weer als normaal mensch, als
,,gewoon ménsch" wil gaan ademhalen, rest op een
bepaald moment weinig anders dan al die zaken
overboord te gooien.
Is dat niet ,,verstandig"? Mogelijk. Maar het verstand
der ,,x"erstandigen" is nog meer zoek; hun rest het
,,deftige oogenblik", waarvan Gorter zei, dat hij erin
stikte. Het is al zeer verstandig als men niet op dié
manier wil stikken, en ter Braak's boek is een poging
althans aan dien eerloozen dood te ontkomen.
Herleid ik ter Braak (dan tóch) tot een ,,ongevaarlijke puzzle"? Het is niet mijn bedoeling. Doch laat
ik even zeggen, dat ik niet zoo héél veel ,,gevaarlijk"
vind. — Ja, wdt eigenlijk wél?
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Er is met ter Braak een barbaarschc kracht levend
geworden. Hij hanteert ook een barbaarsch wdpcn
(en met een barbaarsche — nog niet ontaarde zuiverheid en zekerheid) : zijn instinct. Hij rüikt zijn
vijanden, hij riiikt zijn menschen. Hjj ruikt de stinkboel van het geestelijk en intellectueel zelfbedroy (het
geestelijk en intellectueel ,,eigenbelang" der ,,geestelijken" en ,,objectieven") reeds op een afstand. Hij
herkent vriend en vijand al aan 'n enkel woord, 'n
enkel gebaar. Zijn houding wordt niet bepddld door
een redelijke argumentatie; hij tracht, later, achteraf,
óók zijn houding te argumenteeren (zijn ,,Yij andschap
op waarheidspcil te brengen"), doch hij hecht aan
deze argumentatie, of ze slaagt of niet, geen waarde;
zij bevestigt geen zekerheid, noch brengt ze aan het
wankelen. — Dat is een tweede reden waarom ik van
dit bock houd. Het herstelt de waarde van het instinct,
— het instinct waarop wij ,,redelijke wezens" zoo
smalend neerzien. Natuurlijk, wij zijn ,,redelijke
wezens" en in abstracto staat de geest, als vermogen,
hm, ,,bovenaan", maar in de wérkelijkheid, bij dien
,,storingsfactor" mensch, liggen de zaken nu eenmaal
een klein beetje dnders. Daar ziet men (men kan dit
bij jonge menschen doorloopend controleeren), dat de
wichelroede van het instinct een veel zuiverder, zekerder (en sneller) reageerend instrument is dan de rede,
dat het zekerheid beeft, en in deze. zekerheid volkomen zuiver kan zijn, lang vóór de rede deze heeft
verantwoord en 't instinct achterhaald. Men ziet niet
slechts, dat men, zoodra een zlIiv(:r instinct tot ecn
,.gevaarlijk" r'erzét komt, de argumentatie der rede
begint uit te spelen om het instinct en zijn bezitter
,,ï'an de wijs" te brengen (o redelijke wezens!), men
ziet niet slechts dat dit streven in een heele reeks
gevallen met ,,succes" bekroond wordt, men ziet óók,
strijk en zet, dat het ,,redelijke wezen", dat, zoo
trotseh op zijn herkomst, vooral overeenkomstig die
waardigheid x'venscht te hiindelen (d.w.z. ,,verant172
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woord") , middenin die redelijke ve.rantwoording
steken bljjft om dan .. .. ja, om dan maar in vredesnaam het redeneeren zooals dnderen redenceren en
het handelen zooals iindereIl handelen ,,voor lief" te
nemen. De geest staat, als vermogen, wel bovenaan,
maar in de werkelijkheid bezit het meerendcel, inplaats van geest, maar een beroerd functionneerend,
voor een zuiver handelen ten eenenmale ontoereikend,
verward en troebel brein. Niet de geest, maar een
kreupel en onmachtig brein is souverein, — en werd
souverein over een vaak even bizar als ridicuul ('n
redelijk wezen onwaardig) handelen. — Ik ben niet
voor de heerschappij van het instinct; ik ben voor
de heerschappij van den geest (doch dat is iets anders
dan de heerschappij van iiw brein over Uw leven).
En ik ben de overtuiging toegedaan (het is hatelijk;
nu wordt zelfs ter Braak aanleiding tot een verheven
bespiegeling), dat bij het meerendeel het instinct nog
een laatste rest van die oorspronkelijke zuiverheid
bezit, die een Yerneder(le en verduisterde geest moest
gaan derven. — Het is beslist niet zÓÓ krankzinnig:
,,de geest als de melodie van het lichaam" .. . .
Ter Braak beschikt, naast een zuiver instinct, over
een scherp intellect. Hij verantwoordt, en verantwoordt doorloopend prachtig. Ik doel hier niet op het
,,gelijk" of ,,ongelijk", maar op de mentaliteit van zijn
argumentatie. Waar hij doordraaft steigert hij nog
altijd als een voornaam ros; waar hij doorslaat
,,schettert" zijn instinct vaak tegen een werkelijkheid
die hij, om begrijpelijke redenen, niet meer aanvaarden wil (b.v. dat we méér zijn dan wat ,,schimmel";
trouwens, die ,,redelijke. wezens" laten nauwelijks 'n
andere keus toe dan tusschen ,,redelijke schimmel"
of ,,verschimmelde redelijkheid") ; waar hij nié.t doordraaft treft hij voortdiirend een voornaam besef, —
dat bij de meeste gelijkhebbers zoek is; vandaar zijn
verachting als hun beider formulceringen eens toe173
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r'allig en oppervlakkig parallel loopen. Hij ontmaskert
de acteurs van dit leven meedoogenloos (meesleepend) ; hi,j ont-dekt, beroert, doordringt de meest gevreesde en ontwcken werkelijkheden; hij haalt naar
voren wat men gemeenlijk liefst zoo ver mogelijk
achter zich terugdringt; hij oordeelt en vonnist zonder
pardon; hij stelt vragen, die men zich hier nergens
meer stelt (even beangst als men is voor een antwoord
als voor het uitblijven van een antwoord). Hij observeert rusteloos: zichzelf, het leven en deszelfs verschijnselen: hij observecrt dingen die den meesten
(ook den ,,selecten") doorgaans ontgaan. ,,Toen ik kort
geleden de Penséés en de Demonen overlas, trof mij
telkens dit eene het meest: met hoeveel aristocratische
tact wordt hier de ernst gemeden, met hocveel humor
wordt hier afgewacht, tot dc ernst eindelijk door alle
reten binnendringt!" ,,Wat mij aan Pascal en Dostojewski bindt als aan vrienden, is juist deze late ernst."
Men kan, na dit scherp en voortreffelijk ,,distinguo",
erop wijzen (men zal het niet doen), hoe iaat deze
schrijvers ook tot hun humor zijn gekomen; men kan,
naast ter Braak's verbeten vraag, waar iemand's
récht begint er idealen op na te houden, den vraag
naar voren schuiven (men zal het niet doen), waar,
eindelijk, iemand's recht begint op de humor die hij
bedoelde (en ik antwoord : ,,unter lauter harten
Wahrheiten") ; men kan opmerken, dat de schrijvers,
die hij als zijn vrienden beschouwt, ,,er{'ens reserves
van gcestelijken ernst", ja, oneindig méér dan wat
,,rescrves" bezaten en behielden, en dat voor hün
humor zeker nooit gegolden heeft, wat ter Braak als
norm voor dc opperste humor signaleert: ,,De humor
lost de 'principes' op, vernietigt dc stelligheid der
richtinggevende woorden en dwingt ons tot een politiek, die geen bindend antwoord mag gevcn op het
'hoe' en 'waarom' "; men kan x'ragen, of de humor
niet eerst récht krijgt met den ernst, met den ernst
begint (evenals het gcvd'ir, het avontuur wel eens nit
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de zekerheid zou kunnen beginnen I), — dit alles
neemt niet weg, dat ter Braak's beschouwing over de
humor (,,die grosze Gesundheit"), over de handwoorden en de politiek zich op een ongemeen voornaam niveau beweegt, dat ér een prachtig gelijk
doorheenloopt, en dat ik nog voor elk zijner ongelijkjes heel wat gelijkcn der tegenpartjj cadeau geef.
Ter Braak verstaat wat érnst is; vandaar dat hij de
waarheid en de wijsheid van de humor weet te bewaren nog ettelijke uurtj es voorbjj den hoogsten ernst
onzer ,,geestelijke" wezens. Ter Braak doorziet, met
Spengler (schoon dnders genuanceerd), de charlatanerie der huidige politici; vandaar dat hij in de
onmiddellijke nabijheid toeft van het besef wat een
stddtsman is (al kan hij, die alk ,,principcs" overboord smeet, den staatsman niet zien, toegerust mét
een ,,principe").
Ik vind ter Braak, behalve ongemeen scherp, ook ongehoord naïef soms. Meer nog door het feit, dat hij
sommige dingen opschrijft, op kÓn schrijven: precieser, dat ze bi.j hem nog bestand bleken tegen de
critiek van het neerschrijven, dan dat hij ze ddcht.
Ik doel hier niet op zijn ,,Pantserkrant", waar hij zelfs
een heel tooneeltstuk plus een heel nawoord lang aan
zijn zóó naïeve analyse en verklaring van het ,,nationalisme" kon blijven ,,gelooven" i), maar op b.v. dit
argument tegen den geest, déze reden waarom men
de fictie van den geest in het leven riep en trouw
blijft, altijd trouw zal blijven: ,,als men den geest afschaft, wordt die doodsche stilte in het heelal geboren,
waaraan niets meer te 'dragen' valt, een onclraaglijke
stilte, waarin de kreet van den onthersenden hond
even echoloos verdwijnt als het college van prof.
Buytendijk en nergens meer een bevoorrechte plaats
voor den mensch te ontdekken is. Dus: schaft den
i) Vroeg hij zich wel eens af waarvan het idealisme der
Ónt-wapening de ,,omzetting" kon zjj"n?
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geest niet af." Op deze manier rcdeneerend zou men
met evenveel recht kunnen zeggen, dat ter Braak
alleen maar staande houdt dat hij mede-menschen
heeft, omdat hij anders het feit zou moeten rerdragen
hier moederziel-alleen te zitten, én, aangezien hij voor
mede-menschen schrijft, nog op de koop toe zou
moeten besluiten, dat hij krankzinnig is.
Elk geloof, hetzij in de wetenschap, in de kunst, in
de politiek, in God, herleidt hij tot een vorm van eigenbelang. Het is in het belang der menschen zich met
l

dergelijke ficties on-ledig te houden, om niet voor het
raadsel van zichzelf en het leven gesteld te worden.
Ik houd niet van die verklaring; ik houd er niet van
nu letterljjk alles en tot het allerlaatste toe diidrmee
te verklaren. Ik ga met die verklaring in 99 % der
gevallen accoord, maar b ij het resteerend, me interesseerend en beslissend % niét. Bij ter Braak mist men
te zeer de tegenkrachten (de tegenpolen), ,,die ewige
Lust des Werdens selbst zu sein", ,,der Wille zur Macht" als stimulans en laatste verklaring van leven.
Nietzsche is ruimtelijker. Nietzsche heeft het leven
zelf nooit gekleineerd. Ter Braak vernédert het (ook
hiér begint een fundamenteel verschil tusschen
Nietzsche en ter Braak). Voor ter Braak is alles veel
banaler ('t liefst wenschte hij nog een ,,genormaliseerde" Nietzsche), — maar zijn verklaring van de
r"erschijnselen des levens ligt me te dicht in de buurt
van Darwin, of liever: te dicht in de buurt van de
karakteristiek die Nietzsche van Darwin gaf: ,,Um
den ganzen englischen Darwinismus herum haucht
Etwas wie englische Übervölkerungs-Stickluft, wie
KIeiner-Lellte-Gerl1ch von Not und Enge." (,,Die
fröhliche Wissenschaft"). Ter Braak, de aanvaller
van het ,,belang", verdedigt, zou men kunnen zeggen,
de belangeloosheid; doch hij veronderstelt deze bij
niemand die een zekerheid bezit. Elke zekerhcid, elk
geloof bij den ander herleidt hij tot Yrees voor de
Ónzekerheid, de zinloosheid, tot een vorm van geeste176
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lijke onzindelijkheid. Nietzsche kon nog schrijven :
,,Der höchste Instinkt der Reinlichkeit stellt den mit
ihm Behaftetcn in die xvunderlichste und gefiihrlichste
Vereinsamung, als cinen Heiligen: denn eben das ist
Heiligkeit — die höchste Vergeistigung des genannten
Instinktes." (Jenseits VOll Gut und BOse). Nietzsche
kon nog schrijven: ,,Die beiden vornehmsten Formen
Mensch, denen ieh leibhaft begegnet bin, waren der
vollkommene Christ — ieh rechne es mir zur Ehre,
aus eincm Geschlechte zu stammen, das in je.dem
Sinne ernst mit seinem Christentum gemacht hat —
und der vollkommene Künstler des romantisehen
Ideals, welchen ich tief unter dem christlichen Niveau
gefunden habe: es liegt auf der Hand, dasz, wenn
man diesen Formen den Rücken gekehrt hat, weil
sie einem nicht geniigen, man nicht leicht in einer
anderen Art Mensch VOll heute sein Genüge findet."
(Die Unschuld des Werdens). Voor ter Braak was het
christendom altijd (en alléén) : plebejische sentimentaliteit, duimendik erop liggende geestelijke vuiligheid, en als zoodanig 'n zonder meer uitgemaakte,
afgedane zaak. Uitspraken als de aangehaalde van
Nietzsche (men kan ze vermeerderen) zijn bi,j ter
Braak eenvoudig ondenkbaar. Nietzsche kon twee
geheel verschillende, twee geheel tegenovergestelde
dingen van het christendom zeggen. Ter Braak niet.
Toen Nietzsche het christendom had ,,ontmaskerd"
stonden hem meer, ander, esscntieeler dingen tegen
dan het nogal grof zelfbedrog van het gemeen, waarbij ter Braak halt en rechtsomkeer maakt.
Nadat ter Braak met de acteurs en hyI)oc.rieteIl van
den geest, de gedachte, de waarheid en de zekerheid
heeft afgerekend, keert hij terug tot den ,,gev'oncn
mensch". Hij vraagt niet meer ,,wat is waarheid"; hij
zegt, na al de verdwaasde gewichtigheden, waanwaarden en waan-waarheden van het pretentieuse
redelijke wezen aanzien en aanhoord te hebben, na
12
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het horribel resultaat dier z.g. waarheden in haar
aanhangers: de waarheid kan me gestolen worden.
Sta mij toe weer eenvoudig en normaal mensch te
worden: zónder dat stel illllsies, dat slechts werd opgeroepen om ons over onszelf en het leven en deszelfs
raadselen te misleiden, te bedriegen, gerust te stellen.
Geen drijf-zand meer; geen illusies; geen narcose. Ik
wenseh en kan zÓnder dat. — De ,,gewone menseh",
zooals ter Braak zich hem voorstelt, zal men ongetwijfeld met ecn lamp moeten zoeken — inderdaad,
,,er is geen zeldzamer ding dan doodgewone geeStelijke zindelijkheid" — doch hij vertegenwoordigt
stellig een terugkeer naar een zuiverder verhouding
tot het leven dan zijn ontmaskerde vijanden. Hi,j
wenscht het tegendeel te zijn van ,,beneveld". Hij is
onbevangen, onvervaard, hard, helder, vrooljj k9
a gressief, dynamisch. Hij is de complete mensch wat
zijn vermogens betreft, doch hij beperkt zich bewust
in zij n doelstellingen en interesses. Hij wenscht
geen gemeene zaak meer met welkc onwerkeljjke
wereldschheid of boven-wereldsche werkelijkheid.
Dat is alles ,,roes". — Misschien is hij met dit alles
meer ,,aardsch" dan ,,gewoon". Misschien vertegenwoordigt ter Braak meer een terugkeer tot den
,,aardschen mensch" dan tot den ,,gewonen mcnsch".
De gewone mensch, de opniéuw-gewone mensch ontdekt n.l. niet alleen de would-be waarden van den
,,geestelijken" mensch (om zich daarvan te bevrijden),
hij ontdekt ook, met datzelfde instinct, de ,,gewone",
zuivere waarden en waarheden van het aardsche
leven (tegenin al het schetteren van den ,,geest"). Diit
is . .. . ,,gewoon" zijn. Ontdekt men deze waarden niét,
dan rest slechts een zekere aardschheid. Deze aardsche
mensch eindigt, na het gevecht met de onzindeljjken,
in een bestendigde anarchie, en behdgcn in die anarchic. Dat is niet meer ,,gewoon". Gewoon is eenheid.
Anarchie is de ont-binding van een eenheid. De ,,gewone mensch" bezit de kracht en den wil deze
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waarden weer ,,gewoon" (strijdbaar en moedig) te
leven; dat is zijn ongewone gewoonheid; hij richt zich
op, in zijn volle menschelijke gestalte, aan zijn waarheid. De ,,aardsche mensch" vreest de waarheid alsof
zij zijn leegte wordt: dc waarheid is zoo gewoon (gewoon-tj es; een-vormig) ; de anarchie levert als levensbron een onuitputtelijke verscheidenheid. Maar als die
,,aardsche mensch" zich Ópricht, richt hjj zich op aan
de bestreden feilen van den ander of aan de beleden
tweespalt van zichzelf. Dat is geen kracht, maar
zwakte. En zwakte is juist een ontbreken van iets dat
tot het gewone behoort. — Men bespeurt die hang
naar anarchie liet openhartic'st aan het slot van zijn
boek: ,,bij het doorbladeren van mijn manuscript was
mijn voornaamste troost het ontdekken van steeds
meer onopgeloste en zelfs positief verscherpte tegenstrijdigheden." — Ja, het is alsof hij met dit slot weer
rechtsomkeer maakt naar dat stuk verleden (waarvan hij in het begin van zijn boek afscheid nam),
toen hij zich zoo pueriel verheugde over het feit, dat
er ,,zooveel te analyseeren en te beweren" viel.
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