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1. Inleiding

Groningen, woensdag 24 oktober 1934. Een grauwe herfstdag met een water-
koude temperatuur van zo’n 10 graden Celsius. De hele dag had het zwerk
donker en betrokken boven de stad gehangen, met een aanhoudende dreiging
van regen. In de bovenzaal van Hotel-Café-Restaurant ‘De Unie’ aan de Gro-
te Markt in het centrum van de stad, werd die avond om half negen de open-
bare vergadering van de Nederlandsche Fascistische Beweging geopend. Jan
Baars, leider van de Beweging, sprak zijn publiek toe. Hij schetste de ontwik-
keling die het Nederlandse fascisme had doorlopen vanaf zijn eerste naar bui-
ten treden in de vorm van het Verbond van Actualisten in het midden van de
jaren twintig. Hij noemde ook het Vaderlandsch Verbond als voormalige fas-
cistische organisatie en hij wijdde eveneens enige woorden aan Erich Wich-
mann, die hij beschouwde als een der voorlopers van het Nederlandse fascis-
me. Daarna besprak Baars misprijzend de Nationaal-Socialistische Beweging
van Anton Mussert, die hij niet slechts verweet Nederland te willen verkwan-
selen aan Hitler-Duitsland, maar die hij het vooral kwalijk nam de weg van
de geleidelijkheid te hebben gekozen. Wilde Nederland een betere toekomst
met werk voor allen, zonder crisis en massawerkloosheid, dan volstond niet
langer het volgen van de evolutionaire weg, maar dan moest er met alle mo-
gelijke beschikbare middelen gestreefd worden naar het fascistische ideaal.
Het recente verleden had getoond dat voor het Nederlandse fascisme niets te
bereiken viel met legale middelen; van de stembus en de parlementaire de-
mocratie viel niet veel te verwachten. Er bleef de ware fascistische revolutio-
nair kennelijk niets anders over dan het hanteren van illegale middelen: Baars
predikte die avond ronduit de revolutie.1 Zoals hij steevast placht te doen, zal
hij zijn lezing ook die keer hebben afgesloten met een geestdriftig uitgespro-
ken ‘En daarom fascisme!’ Misschien zal na sluiting van de vergadering een

1. Nieuwsblad van het Noorden, 25 oktober 1934.
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enkele Groninger geestelijk gesterkt huiswaarts zijn gegaan. De meeste van
de aanwezigen zullen zich echter van Baars en zijn revolutionaire ideeën heb-
ben afgewend – slechts enkele maanden later verdween Baars’ fascistische
beweging in de nevelen van de tijd om er nooit meer uit op te duiken. Zijn
optreden in Groningen was een van zijn allerlaatste activiteiten als (ge-
droomd) fascistenleider. Jan Baars, een tijd lang de meest toonaangevende en
invloedrijkste Nederlandse fascist, sloot zijn loopbaan in het Nederlandse
fascisme kort daarna af om terug te keren naar een deugdzaam leven als reis-
leider op een rondvaartboot in Noord-Holland.

Een dag later in dezelfde stad, een paar honderd meter verderop in de
Poelestraat, nam Cees van Geelkerken het woord in de professor Hamburger-
zaal van het Concerthuis. Hij was de tweede man van de Nationaal-Socialisti-
sche Beweging in Nederland en hij was naar Groningen gekomen om te spre-
ken over het onderwerp ‘Hoe en wanneer het Nationaal-Socialisme naar Ne-
derland komt’. Hij begon zijn uitvoerig betoog met een verhandeling over de
noodzakelijke trouw aan het vaderland en de even noodzakelijke plicht van
iedere vaderlander die trouw te handhaven. Het nationaalsocialisme wil een-
heid brengen onder het volk om vervolgens die nieuwe volkseenheid onder
een krachtig staatsgezag te brengen, zo verkondigde Van Geelkerken. Dat er
in Nederland geen eenheid was te onderkennen, was het gevolg van het libe-
ralisme, die uitwas van de Franse Revolutie. De weg naar die gewenste een-
heid was er een van ‘offeren en dienen’, meende Van Geelkerken. Het doel,
een nationaalsocialistische samenleving, kon slechts worden bereikt met wet-
telijke middelen, en daarom zou de NSB meedoen aan de eerstvolgende Ka-
merverkiezingen, ‘omdat het slechts mogelijk is om langs dien weg tot de
macht te komen’.2 Na zodoende het ‘hoe’ te hebben besproken, beëindigde
de spreker zijn voordracht met het beantwoorden van de vraag ‘wanneer’ het
nationaalsocialisme naar Nederland zou komen. Dit bleek af te hangen ‘van
de houding en mentaliteit van het Nederlandsche volk’.3 De bijeenkomst
werd besloten met het gezamenlijk zingen van het Wilhelmus.

Met zijn rede schaarde Baars zich in een lange rij van personen en or-
ganisaties die meenden het gelijk aan hun zijde te weten en die daarom de
daad bij het woord wilden voegen in hun streven de samenleving te verande-
ren. De Franse Revolutie had dat zo’n 150 jaar eerder gedaan en van veel re-
center datum waren de Russische Revolutie in 1917, de machtsgreep van
Mussolini in 1922 en Hitlers Machtergreifung in 1933. De les van het verle-

2. Nieuwsblad van het Noorden, 26 oktober 1934.
3. Ibid.
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den zal voor Baars duidelijk zijn geweest: machthebbers geven de macht
ongaarne uit handen en daarom is uiteindelijk de revolutie geboden voor hem
die naar verandering smacht. Zoals gezien dacht Van Geelkerken wezenlijk
anders over hoe het gedroomde einddoel zou moeten worden bereikt. Bij
hem geen revolutie, maar de legale weg via het parlement. In hoeverre overi-
gens Van Geelkerken hier het achterste van zijn tong liet zien, blijft onduide-
lijk.4 Het is op zijn minst opmerkelijk dat de revolutionaire fascist Jan Baars
na 1945 een verzetspensioen zou ontvangen, terwijl de legalistische natio-
naalsocialist Cees van Geelkerken na 1945 zou worden veroordeeld tot een
levenslange gevangenisstraf wegens collaboratie.

Wie vanuit de eenentwintigste eeuw terugkijkt naar Baars en zijn lezing in
1934, zal diens oproep tot revolutie niet geheel onbegrijpelijk vinden, want
hij zette een logische volgende stap, nadat tien jaren van legale strijd voor
politiek-maatschappelijke vernieuwing niets opgeleverd hadden. Alle fascisti-
sche actie van de voorafgaande tien jaren had plaats gevonden binnen be-
staande wettelijke kaders – en was zonder enig succes gebleven. Als het via
de legale weg van de evolutie niet lukte, dan moest het maar via de illegale
weg van de revolutie. Het gedroomde einddoel van een fascistische samenle-
ving heiligde voor Baars de middelen – net zoals dat in Italië en Duitsland
was gegaan. Ook fascisten droomden dus van een revolutie, zoals de fascisti-
sche literator Kettmann zei:

Deze vlammende roep om een wordende en dus nog ongekende,
maar profetisch geïdealiseerde gemeenschap is toen ook – al
droegen we zwarte hemden in plaats van de rode muts der revo-
lutie – ònze roep geweest.5

Maar wás dat wel zo? Was de revolutionaire weg wel de weg die het Neder-
landse fascisme had te gaan? Als het Nederlandse fascisme de revolutie na-
streefde, waarom zocht en verkreeg het Verbond van Actualisten, de allereer-
ste fascistische partij in Nederland, in 1924 dan Koninklijke goedkeuring van
zijn statuten?6 In 1928 zag de Vereeniging ‘De Bezem’ het licht als opvolg-

4. Wellicht hield hij rekening met de Antirevolutiewet van 1920. Meer hierover in hoofd-
stuk 4.1.

5. Kettmann 1999: 50.
6. Van der Pauw 1987: 25. Men zou kunnen beargumenteren dat tussen 1855 en 1976 het

verkrijgen van Koninklijke goedkeuring van de statuten voor élke vereniging noodzake-
lijk was om rechtspersoonlijkheid te verkrijgen. 
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ster van het Verbond van Actualisten. In het eerste artikel van de statuten
stond het doel van De Bezem geformuleerd: ‘met wettige middelen [mijn cur-
sivering – WH] de ontwikkeling van het fascisme in Nederland te bevorde-
ren’.7 Twee jaar later, rond 1930, was het Verbond van Nationalisten de be-
langrijkste fascistische partij in Nederland. Ook dit Verbond streefde langs
wettige weg naar politiek-maatschappelijke verandering en zijn statuten wer-
den dan ook Koninklijk goedgekeurd. Medio 1932 werd De Bezem omgezet
in de Algemeene Nederlandsche Fascisten Bond. De statuten werden een jaar
later verleden en artikel 2, lid b bevatte als doelstelling: ‘de eerbied voor het
Huis van Oranje aan te wakkeren’.8 Niet bepaald een revolutionaire doelstel-
ling. Tot slot een blik op de bekendste Nederlandse fascistische partij, de
Nationaal-Socialistische Beweging van Anton Mussert. Ook de NSB putte
zich vanaf het begin van haar bestaan uit in blijken van Oranjegezindheid.
Toen de regering in het voorjaar van 1933 besloot een lijst op te stellen van
partijen waarvan het lidmaatschap voor ambtenaren op straffe van ontslag
verboden moest zijn wegens revolutionaire gezindheid, werd de NSB in eer-
ste instantie hiervan uitgezonderd – als enige openlijk fascistische partij.9 Te-
gen het einde van dat jaar werd de NSB alsnog toegevoegd aan de lijst. Hoe-
wel in interne bijeenkomsten soms wat activistischer werd geopereerd, bleef
de NSB naar buiten toe er altijd naar streven de ongedeelde staatsmacht met
wettige middelen te bereiken. Als gevolg van deze door en door burgerlijke,
want weinig revolutionaire instelling slaagde de NSB erin aantrekkelijk te
blijven voor grote groepen Nederlanders die niets zagen in geweld, oproer en
straatgevechten en voor wie het concept ‘revolutie’ wezensvreemd bleef – al
helemaal na het echec van de revolutiepoging van de socialistische voorman
P.J. Troelstra in november 1918.

Het lijkt erop dat – afgezien van Jan Baars (en wat andere kleine krabbelaars
in de marge van het fascisme die nog aan de orde zullen komen) – er geen
enkele fascistische partij in Nederland was die openlijk de revolutie predikte.
Niet slechts de vraag naar het waarom hiervan dient zich aan, ook de discre-
pantie met het fascisme in de rest van Europa springt in het oog. Waarom
wijkt het Nederlandse fascisme op dit onderdeel af van het generieke fascis-
me10? En waarin wijkt het precies af? Maar wat is dat Nederlandse fascisme

7. De Bezem, 24 mei 1929.
8. Archief Wouter Lutkie, KDC-117, inv. nr. 375.
9. Te Slaa & Klijn 2009: 265-266.
10. Na de Eerste Wereldoorlog ontstonden er vele varianten van het fascisme. Als eerste
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dan precies? Wie over het fascisme schrijft dient zich te positioneren in de al
decennia durende discussie over wat fascisme zeker of misschien wel is, wat
fascisme zeker of misschien niet is en hoe het fascisme misschien te defini-
eren is.11 Ik beschouw mij als een aanhanger van de ‘new consensus’ die
sinds het einde van de twintigste eeuw langzaam maar zeker aan het ontstaan
is in de (hoofdzakelijk) Angelsaksische academische wereld.12 Het werk van
historici als Zeev Sternhell, Juan Linz, A. James Gregor, Stanley Payne,
Roger Eatwell en (met name) Roger Griffin leidde tot een convergentie in
opvattingen. Hierin wordt het fascisme beschreven uitgaande van de begrip-
pen revolutionair, palingenetisch13, populistisch en ultranationalistisch. Met
deze vier begrippen als uitgangspunt zal het Nederlandse fascisme in de rest
van dit boek worden bestudeerd. Als zal blijken dat het Nederlandse fascisme
op het punt van ‘de revolutie’ wezenlijk afwijkt van het generieke fascisme,
kan daardoor het fascisme scherper kan worden gedefinieerd.

Aan de pogingen om het fascisme te definiëren kleeft het bezwaar dat het
kennelijk over dermate veel verschillende eigenschappen beschikt, dat iedere
poging het te willen vastleggen in een scherp afgebakende definitie bij voor-
baat kansloos is.14 Het feit dat er decennia lang over is gediscussieerd wat

trad in Italië de beweging van Mussolini naar buiten, daarna al snel gevolgd door vele
varianten in even zo vele andere landen. Deze varianten hadden hun eigen specifieke
kenmerken, maar daarnaast bezaten ze een gemeenschappelijke voedingsbodem, ideolo-
gie en uitingsvormen. Deze ‘grootste gemene deler’ van al die fascismen wordt alge-
meen aangeduid als ‘generiek fascisme’.

11. ‘Since the 1970s there have been numerous attempts to codify the plurality of interpre-
tations of what fascism really was...’ (Kallis 2003: 45)

12. Dat niet iedereen het met deze ‘new consensus’ eens is, blijkt uit: ‘“New consensus”,
however, does not signify overall consensus.’ (Kallis 2003: 146)

13. Palingenese betekent letterlijk wedergeboorte. In het Nederlands wordt de term veelal
gebruikt binnen de theologie, de biologie en de geologie. In navolging van Griffin han-
teer ik de term ook in het verband van mijn onderzoek naar het fascisme.

14. Een (niet volledig) overzicht van eigenschappen die – terecht of onterecht – in het histo-
risch onderzoek naar het fascisme eraan worden toegedicht: het was niet links en niet
rechts; het was gericht tegen het positivisme, het liberalisme en het conservatisme; het
was de ontkenning van de rede en van de wens tot vooruitgang; het typeerde zich door
machtsvertoon en het gebruik van geweld; het wilde de bestaande maatschappelijke or-
de omverwerpen; het kende de mythe van ‘de man van de daad’; het kenmerkte zich
door de daad boven het intellect te plaatsen; het kende een autoritaire structuur met een
eenhoofdig leiderschap; het streefde naar de instelling van een politieke dictatuur; het
was extreem nationalistisch en het kenmerkt zich door de hang naar nationale eenheid
onder leiding van een idealistische elite; het trachtte om in het dagelijkse leven de volle-
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fascisme nu ‘eigenlijk’ of ‘precies’ is, wijst ook in die richting. Het is van
tweeën één: óf het fascisme bezit een wezenlijke kern, goed verstopt en ken-
nelijk moeilijk te achterhalen, óf het fascisme laat zich definiëren als een con-
cept dat vele facetten bezit, die bij andere belichting en in andere omstandig-
heden in steeds andere verschijningsvormen naar voren treden. Mocht het
eerste het geval zijn, dan is er daadwerkelijk sprake van een generiek fascis-
me, waarvan de kern de essentie van deze wereldbeschouwing bevat. Mocht
het tweede het geval zijn, dan is het generieke fascisme niet te definiëren.
Dan kan de fascistische ideologie worden beschouwd als een vat, gevuld met
een eindig aantal eigenschappen en dat iedere lokale, regionale of nationale
variant van het fascisme slechts over een aantal – maar nooit alle tegelijker-
tijd – van die eigenschappen beschikt. Nadeel van deze opvatting is, dat het
fascisme dan niet langer kan worden beschouwd als een coherente politiek-
maatschappelijke ideologie. Om deze reden kies ik ervoor om van de these
uit te gaan dat het fascisme een unieke wezenskern bevat die kan worden
vastgelegd in een operationele definitie.

In de historiografie van het fascisme onderscheid ik drie periodes. De eerste
vijftien jaar na het einde van de Tweede Wereldoorlog was het fascisme nau-
welijks onderwerp van serieuze academische aandacht. In de jaren zestig van
de twintigste eeuw keerde het tij en tot aan het begin van de jaren negentig
worstelden historici met een theoretische onderbouwing van het generieke
fascisme. Daarna bleek er geleidelijk aan een consensus te ontstaan over een
mogelijk zinvolle definitie van het generieke fascisme. Ik geef in vogelvlucht
weer hoe deze ontwikkelingsgang in zijn werk ging en hoe mijn onderzoek
zich daar tegenover positioneert. In mijn optiek is bovengenoemde consensus
rijp om kritisch tegen het licht te houden en haar waarde te evalueren.

In het vervolg zal ik ook regelmatig de term ‘extreemrechts’ gebruiken. Mag
deze term in het dagelijkse spraakgebruik eenduidig lijken, in het academi-
sche discours is zij dit allerminst. Hans Schippers definieert extreemrechts als
‘antidemocratisch uit conservatieve overwegingen en niet om revolutionaire
redenen’.15 Deze definitie heeft als nadeel dat het revolutionaire aspect buiten
beschouwing wordt gelaten, terwijl later onderzoek heeft laten zien dat juist
dit aspect van belang is voor het fascisme. Jaap van Donselaar beschouwt ‘fas-

dige controle te verkrijgen over alle maatschappelijke, sociale en culturele activiteiten
van iedere individuele burger; het vereerde de traditie en verwierp het modernisme.

15. Schippers 1986: 4.
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cistische organisaties per definitie [als] extreem-rechts, maar dat geldt niet
voor het omgekeerde’.16 Hiermee is weliswaar de verhouding tussen fascisme
en extreemrechts omschreven, maar een definitie van extreemrechts is het
niet. In 2000 definieert Paul Lucardie extreemrechts als volgt: ‘broadly as a
combination of nationalism, racism and xenophobia’17, maar hij merkt daar-
bij op: ‘Personally I consider this definition too broad, I prefer to restrict the
term to groups that try to change the political regime in an authoritarian di-
rection’.18 In 2009 stelt hij: ‘Rechts-extremisten streven dus naar de meest
vèrgaande ongelijkheid in staatkundig, maatschappelijk en geestelijk op-
zicht’.19 Voor hem zijn kennelijk de termen autoritair en ongelijkheid door-
slaggevend. In de rest van de tekst zal ik onder de term ‘extreemrechts’ ver-
staan díe partijen en personen die ter rechterzijde van het politieke spectrum
opereren op basis van een gedachtegoed dat zich geheel of gedeeltelijk ba-
seert op het generieke fascisme.

Het fascisme kwam niet uit de lucht vallen. Het was de resultante van een
groot complex aan sentimenten, opvattingen en idealen. Voordat het fascisme
als zodanig naar buiten trad (oktober 1922) kunnen personen en groeperingen
worden onderscheiden wier opvattingen preluderen op het fascisme. In dit
verband zal ik de term ‘proto-fascistisch’ gebruiken. Onder proto-fascistisch
versta ik díe politiek-maatschappelijke bewegingen die in de periode 1918-
1922 ondanks de aanwezigheid van een deel van het fascist minimum (pa-
lingenetisch en revolutionair populistisch ultranationalistisch)20 toch niet kun-
nen worden beschouwd als volwaardig fascistisch. Het betreft hier partijen
die bij voorbeeld het concept wedergeboorte omhelzen en die daarnaast het
liberalisme verwerpen, maar die daarnaast zodanig elitair zijn te noemen dat
ze nooit een massale volksbeweging zouden kunnen leiden. Of partijen die de
samenleving willen veranderen in conservatieve zin, maar die daarvoor niet
het instrument revolutie willen inzetten. Of partijen die de bestaande bestuur-
lijke elite in stand willen houden maar die desondanks het concept wederge-
boorte erkennen.

16. Van Donselaar 1991: 23.
17. Lucardie 2000: 2.
18. Ibid., 11.
19. Lucardie 2009: 177.
20. Een inhoudelijke bespreking van het fascist minimum volgt verderop in de tekst.
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‘En daarom: fascisme!’ Dit was de mantra waarmee de al genoemde fascis-
tenleider Jan Baars in de jaren 1928-1934 steevast al zijn redevoeringen be-
eindigde – in de stijl van de Romeinse senator Cato Maior die zijn toespraken
in de senaat altijd besloot met een oproep om Carthago te vernietigen. Cato
kreeg op den duur zijn zin, Baars niet: zijn fascisme is er in Nederland nooit
gekomen. In deze studie wil ik de opkomst, bloei en ondergang van het geor-
ganiseerde Nederlandse fascisme in de jaren 1923-1945 beschrijven. Ik hoop
daarmee drie vragen te kunnen beantwoorden. Allereerst: wat is de aard van
het Nederlandse fascisme? Als onderdelen van de ‘aard’ beschouw ik de drie
componenten ontwikkeling in de tijd, effectiviteit en de mate waarin succes-
sen behaald werden. De tweede vraag is: wat zijn de verschijningsvormen
van het Nederlandse fascisme? De derde en laatste vraag: wijkt het Neder-
landse fascisme af van het generieke fascisme zoals dat in de laatste twintig
jaar in het academische discours vorm en inhoud heeft gekregen? In deze stu-
die zal ik de term ‘fascisme’ gebruiken als ik spreek over het generieke fas-
cisme. Als ik spreek over het Nederlandse of b.v. het Italiaanse fascisme zal
ik dat steeds uit de tekst laten blijken. Het Duitse nationaalsocialisme be-
schouw ik als een variant van het generieke fascisme, met als onderscheidend
criterium de doorslaggevende rol die het antisemitisme daarin heeft gespeeld.

De opbouw van het betoog is als volgt. Hoofdstuk 2 geeft een overzicht van
de historiografie van de definitie van het fascisme die als grondslag zal fun-
geren voor het comparatieve onderzoek naar de relatie tussen het Nederland-
se en het generieke fascisme. Vervolgens wordt deze definitie nader uitge-
werkt en komt het conglomeraat van kenmerken aan de orde dat kan worden
toegeschreven aan het fascisme. Daarna besteed ik aandacht aan internatio-
naal fascisme-onderzoek in de laatste twee decennia, waarna ik in discussie
treed met vorige onderzoekers van het generieke fascisme, op basis van de in
die periode verschenen literatuur. Ik vervolg met het bespreken van de voe-
dingsbodem van het fascisme en enkele karakteristieke en betekenisdragende
aspecten ervan. Allereerst komt de voedingsbodem ervan aan de orde, die
gevonden kan worden in de naweeën van de Franse Revolutie. Daarna be-
steed ik aandacht aan de primaire eigenschappen van het generieke fascisme,
te weten het sterk palingenetisch aspect ervan, de wens om de samenleving te
veranderen in een door de fascisten gewenste vorm (maakbaarheid) en tot
slot het revolutionaire aspect van het fascisme. Tot slot bespreek ik de twee
meest prominente uitingsvormen van het generieke fascisme: het Italiaanse
fascisme van Benito Mussolini en het Duitse nationaalsocialisme van Adolf
Hitler.
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Het derde hoofdstuk poogt de verschillende verschijningsvormen van
het Nederlandse fascisme te beschrijven aan de hand van diegenen die zowel
in de praktijk als in de theorie aan de basis ervan hebben gestaan en aan de
hand van hetgeen er door eerdere onderzoekers over is geschreven. Voorts
beschouw ik nader de relatie tussen het Nederlands conservatisme en het Ne-
derlands fascisme en de achtergronden van de wel bijzonder in het oog
springende eigenschap dat het Nederlandse fascisme er niet in is geslaagd uit
te groeien tot een brede maatschappelijke beweging. Voor zover mogelijk is
eveneens gebruik gemaakt van documenten als partijprogramma’s, statuten,
brochures, pamfletten enz. Ook geeft dit hoofdstuk inzicht in de verschillen-
de periodes die te onderscheiden zijn in het Nederlandse fascisme en wordt
het Nederlandse fascisme onderworpen aan een nader chronologisch onder-
zoek, waarbij de jaren 1918-1945 in vijf fasen uiteen blijken te vallen: ‘Pro-
to-fascisme’ (1918-1922), ‘Eerste stappen’ (1923-1928), ‘Groei en bloei’
(1929-1933), ‘Radicalisering’ (1934-1939) en ‘Aan Duitse leiband’ (1940-
1945).

In dit hoofdstuk wordt een zo volledig mogelijk beeld geschetst van
alle fascistische politieke partijen die Nederland gekend heeft. Het corpus
van onderzochte en hier gepresenteerde fascistische politieke partijen is tot
stand gekomen op basis van de informatie aangetroffen in de volgende bron-
nen: het Repertorium kleine politieke partijen 1918-1967; de Rapporten van
de Centrale Inlichtingendienst 1919-1940; het Documentatiecentrum Neder-
landse Politieke Partijen; diverse fascistische tijdschriften aanwezig in het
Brabants Historisch Informatie Centrum ’s-Hertogenbosch; L.F. de Jong,
Nationaal-Socialistische en Fascistische Organisaties – behalve de NSB – in
Nederland en België21; de ongetitelde autobiografie van Alfred Haighton,
G.C. Labouchere, Chronologische reeks van gegevens betreffende de ge-
schiedenis der politieke beweging op nationaal-maatschappelijke grondslag
in Nederland tot 1934; Willem Gerrit Lensink, Ontstaan, richting en ontwik-
keling der extremistische partijen in het algemeen en die der nationaal-so-
cialisten en fascistische partijen in het bijzonder; Bertus Smit, Kort overzicht
van den ontwikkelingsgang der z.g. Nederlandsche Herstel-Beweging vanaf
begin 1923 tot op den dag van vandaag (drie versies in het archief van de
Roomsch-Katholieke Staatspartij, aanwezig in het Katholiek Documentatie
Centrum), Adalbert Smit, Fascistische en Nationaal-Socialistische Stroomin-

21. Deze L.F. de Jong (niet te verwarren met dr. L. de Jong) was een medewerker van het
Rijksinstituut van Oorlogsdocumentatie en in die hoedanigheid kwam zijn rapport tot
stand.
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gen in Nederland van 1921-1935 en Delpher, de databank van historische
kranten en tijdschriften (www.delpher.nl).22 Als criterium voor opname was
doorslaggevend of de betrokken politieke partij zichzelf als fascistisch etiket-
teerde, dan wel of zij door anderen als zodanig werd benoemd. In deze studie
zal ik trachten weer te geven in hoeverre de genoemde politieke partijen vol-
doen aan de gehanteerde definitie van het generieke fascisme. Er is overigens
maar ten dele sprake van politieke partijen in de betekenis die er tegenwoor-
dig aan wordt gegeven: organisaties met een veelal in statuten vastgelegde
doelstelling, een bestuur en leden die gezamenlijk een politiek en/of maat-
schappelijk doel nastreven. Als in het vervolg over ‘partijen’ wordt gespro-
ken, doel ik behalve op partijen in de huidige zin van het woord, ook op be-
wegingen, bonden, eenheidsfronten, federaties, fronten, genootschappen,
groepen, organisaties, stichtingen, unies, verbonden, verenigingen, volksfron-
ten, volkspartijen23 en verder elke vorm waarin Nederlandse fascisten hebben
samengewerkt met als doel het bestaande staatsbestel te vervangen door een
fascistische staatsvorm.

In Nederland kwamen de fascistische politieke partijen, zoals die vanaf
1923 optraden, voort uit reeds aanwezige partijen en stromingen die over het
algemeen anti-democratisch, autoritair, antimarxistisch, anti-anarchistisch,
reactionair-conservatief en sterk revolutionair-nationalistisch waren. Voor
een goed inzicht wordt daarom ook enige aandacht aan de voorlopers be-
steed. Dit derde hoofdstuk kan ook worden gelezen als een overzicht van de
ontwikkelingsgang van het Nederlandse fascisme. Behalve een overzicht van
de bekende partijen en bewegingen, geef ik ook enige informatie over de vele
halve en hele initiatieven die tussen 1923 en 1940 werden genomen waarover
vrijwel niets bekend is.24 Niets heb ik opgenomen over het handvol partijtjes

22. Zie de aan het eind van de tekst opgenomen lijst van Geraadpleegde bronnen voor nade-
re bibliografische informatie. Labouchere, Lensink en Smit waren fascisten die hun her-
inneringen aan hun activiteiten als fascist te boek hebben gesteld in deze documenten
die daarmee een unieke blik ‘van binnen uit’ bieden. Zij schreven hun rapport op ver-
zoek van het Rijksinstituut voor Oorlogsdocumentatie.

23. Al deze benamingen zijn in het interbellum gebruikt, vermoedelijk om de beladen term
‘partij’ te kunnen vermijden. Vanuit een antidemocratische en antiparlementaire opvat-
ting wilde men voorkomen als een van de vele politieke partijen te worden gezien die
deelnemen aan het ‘spel om de kiezer’.

24. Een voorbeeld uit vele: ik heb bij voorbeeld geen informatie aangetroffen over de Ne-
derlandsche Nationalistische Beweging van ene J.A. Buurs, die zich in 1937 had afge-
scheiden van de NSB – behalve dan het gegeven dat zij bestaan heeft. Ook over de
Nationaal-Socialistische Volkspartij is niet meer bekend dan dat zij een Rotterdams
initiatief uit 1936 was. Het voornemen uit 1940 om een gelijknamige partij op te rich-
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dat in het voormalige Nederlandsch-Indië actief was. Allereerst waren die
partijen voor het dagelijkse politieke leven in Nederlandsch-Indië van geen
belang en vervolgens hebben zij geen enkele invloed gehad op de ontwikke-
lingsgang van het fascisme zoals dat in Nederland plaatsgevonden heeft. Ook
waren er geen ‘personele unies’ in de zin dat dezelfde personen zowel in Ne-
derland als in Nederlandsch-Indië actief waren en al evenmin waren er ideo-
logische contacten die zouden hebben kunnen geleid tot inhoudelijke over-
eenkomsten. Dit hoofdstuk sluit af met de bespreking van een aantal karakte-
ristieke eigenschappen van het Nederlandse fascisme, zoals de relatie tot het
conservatisme, de voortdurende neiging tot tweedracht binnen de fascistische
gelederen en een poging tot beantwoording van de vraag waarom het Neder-
landse fascisme als mislukt mag worden beschouwd.

In hoofdstuk 4 wordt aan de hand van de definitie van het generieke
fascisme, zoals weergegeven in hoofdstuk 2, een vergelijking getrokken tus-
sen het generieke fascisme en het Nederlandse fascisme.

Hoofdstuk 5 ten slotte bevat de conclusie en antwoorden op de hierbo-
ven gestelde vragen: wat was de aard van het Nederlandse fascisme? Wat zijn
de verschijningsvormen van het Nederlandse fascisme? In hoeverre wijkt het
Nederlandse fascisme af van het generieke fascisme?

Mijn onderzoek richt zich primair op de aard van het Nederlandse fascisme
tussen 1923 en 1945, waarbij ik op zoek ga naar overeenkomsten en verschil-
len met het generieke fascisme. Mijn uitgangspunt is geweest dat ik het fas-
cisme beschouw als een coherente politieke ideologie, vergelijkbaar met an-
dere -ismen als bij voorbeeld communisme, conservatisme, liberalisme en
socialisme. Dat impliceert dat mijn onderzoek zich richt op het Nederlandse
fascisme als een volwaardig deel van het generieke fascisme. Door het Ne-
derlandse fascisme als zodanig te beschouwen, kan onderhavige studie bij-
dragen aan het sterker onderbouwen van het concept ‘generiek fascisme’,
vanuit de aanname dat de steeds toenemende diversiteit aan onderzoek naar
nationale fascismen de theoretische onderbouwing van het generieke fascis-
me kan versterken.

ten, leidde tot niets. In het NIOD-rapport uit 1947 van L.F. de Jong, Nationaal-Socia-
listische en Fascistische Organisaties – behalve de NSB – in Nederland en België
staan meer dan 100 partijen en partijtjes opgesomd. In dit rapport worden ook organi-
saties genoemd die niet te beschouwen zijn als politieke partijen in de zin zoals ik ze in
de onderhavige studie definieer en die organisaties hebben hier dan ook geen plaats ge-
vonden.
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In tegenstelling tot een Communistische Internationale is er nooit een
‘Fascistische Internationale’ geweest. De enige keer dat er (vanuit het Itali-
aanse fascisme) pogingen in het werk werden gesteld om te komen tot een
internationaal samenwerkingsverband, was in 1934. In december van dat jaar
werd er door de Comitati d’Azione per l’Universitalità di Roma (CAUR) in
het Zwitserse Montreux een internationale fascistische conferentie georgani-
seerd, waarin werd getracht alle toen bekende fascistische en nationaalsocia-
listische bewegingen tot samenwerking aan te zetten. Duitsland was niet ver-
tegenwoordigd en mede daardoor mislukte de conferentie.25 Pogingen die
tijdens de conferentie door aanwezigen werd ondernomen om het internatio-
naal fascisme te definiëren mislukten eveneens. Het voornaamste struikelblok
bleek de racistische en de antisemitische component ervan. Vanuit het Neder-
landse26 en Roemeense kamp werd het antisemitisme als noodzakelijk en es-
sentieel beschouwd, maar deze mening verkreeg onvoldoende steun bij het
merendeel van de overige aanwezigen. Een tweede en laatste internationale
fascistische conferentie werd in april 1935 in Montreux gehouden. Ook deze
bleek niet succesvol en de CAUR ging ter ziele.27 Een daadwerkelijk interna-
tionale fascistische beweging zou zich naar mijn mening ook slecht verstaan
hebben met het specifiek ultranationale karakter van het fascisme zoals dat
naar voren trad in zijn diverse verschijningsvormen. In de jaren tussen beide
wereldoorlogen is het niet gelukt een ‘grootste gemene deler’ te construeren
tussen al de verschillende fascismen. In de naoorlogse periode werden enkele
pogingen in die richting ondernomen, maar veelal stagneerden zij in het op-
sommen van alles waar het fascisme tegen was. Toch bleek dat bij bestude-
ring van de vele nationale fascismen dat er overeenkomsten te signaleren vie-
len. Naarmate er meer nationale fascistische stromingen en bewegingen zul-
len worden bestudeerd, zal het mogelijk blijken de definitie van het generieke
fascisme bij te stellen en te optimaliseren. En juist hier vindt het onderzoek
naar het Nederlandse fascisme zijn legitimatie.

Na de Tweede Wereldoorlog ondergingen de termen ‘fascisme’ en ‘fascist’
in het algemene spraakgebruik een betekenisinflatie die ertoe leidde dat het
reguliere en dus betekenisloze scheldwoorden werden, geheel losgeraakt van
de oorspronkelijke betekenis. Bij voorbeeld: in krakerskringen wordt sinds de

25. Zie in het bijzonder Payne 1995: 229 en Morgan 2003: 167-172.
26. Nederland was vertegenwoordigd door Wouter Lutkie en Arnold Meijer van Zwart

Front, terwijl de NSB van Mussert schitterde door afwezigheid.
27. Zie ook Te Slaa & Klein 2009: 591-592.
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jaren tachtig van de vorige eeuw vrijwel iedere politieagent steevast ‘fascist’
genoemd, binnen Geert Wilders’ Partij voor de Vrijheid gaan met grote re-
gelmaat stemmen op om de islam als een fascistische ideologie te beschou-
wen28 en beide partijen in het Oekraïense afscheidingsconflict van 2014 noe-
men elkaar ‘fascist’. Deze ontwikkeling toont aan dat de term ‘fascisme’ te-
genwoordig is verworden tot een scheldwoord zonder inhoud.29 In de krachti-
ge bewoordingen van Von der Dunk: ‘Eerst bleek de fascist een duivel. Nu
blijkt de duivel een fascist.’30 Toen Umberto Eco sprak over de invloed van
het fascisme in de hedendaagse wereld, schreef hij:

Ur-Fascism is still around us, sometimes in plainclothes. It
would be so much easier, for us, if there appeared on the world
scene somebody saying, ‘I want to reopen Auschwitz, I want the
Black Shirts to parade again in the Italian squares.’ Life is not
that simple. Ur-Fascism can come back under the most innocent
of disguises. Our duty is to uncover it and to point our finger at
any of its new instances – every day, in every part of the
world.31

Het fascisme waarop Eco doelt is niet het historisch fascisme dat het onder-
werp van mijn proefschrift is. Dit historisch fascisme ontstond in 1919, ging
te gronde in 1945 en het speelde tussen deze jaren een invloedrijke rol op het
mondiale politieke toneel. Hoewel het fascisme door zijn militaire nederlaag
uit de politiek is verdwenen, is het nooit geheel verdwenen.32 Als legitieme

28. Een zoektocht op de site van de PVV naar het voorkomen van de zoekterm ‘islamofas-
cis’ levert 15 resultaten op (http://www.pvv.nl/index.php/zoeken.html?searchword=is-
lamofascis&searchphrase=all. Geraadpleegd augustus 2016).

29. ‘Since the Second World War was easily seen as a show-down between “fascist” and
“anti-fascist” forces, the term has predictably passed on to post-war generations as an
emotionally charged word of condemnation for any political regime or action perceived
as oppressive, authoritarian or elitist’ (Griffin 1993: 2). Zie ook: ‘“Fascisme” is geëvo-
lueerd van een begrip om er een historische episode mee aan te duiden naar een kreet in
het publieke debat.’ (Verbeeck 2003: 60)

30. Von der Dunk 1992: 26.
31. Eco 1995: 11.
32. Een vaak aangehaald citaat van de historicus Presser luidt: ‘Als het fascisme in Europa

ooit weer opduikt, zal het dat doen onder de naam “antifascisme”.’ Of Presser dit ooit
in deze bewoordingen gezegd heeft, blijft onduidelijk. Gerard Reve schrijft op 20 okto-
ber 1971 aan Simon Carmiggelt: ‘Weet je wat Professor Jacques Presser vier en twintig
jaar geleden tegen me zei: “Het nieuwe fascisme zal zichzelf “anti-fascisme” noemen.’
(Gerard Reve, De taal der liefde, Amsterdam 1972, p. 139)
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politieke stroming wel: er is geen enkel land in Europa waar fascisme of na-
tionaalsocialisme na 1945 een positie hebben verworven, vergelijkbaar met
die van voor 1945.

Dit proefschrift richt zich uitsluitend op het historisch fascisme zoals
zich dat in Nederland manifesteerde tussen 1923 en 1945. Dit was een on-
derdeel van het generieke fascisme dat kan worden beschouwd als een reactie
op een breed ervaren gevoel van machteloosheid jegens de vermeende deca-
dentie van de Europese samenleving tussen 1850 en 1914. Deze samenleving
moderniseerde en industrialiseerde in een razendsnel tempo. Niet voor ieder-
een zal duidelijk zijn geweest wat al deze veranderingen voor consequenties
met zich meebrachten en dit zal een latent aanwezig gevoel van onzekerheid
slechts geïntensiveerd hebben. Ook de introductie van de parlementaire de-
mocratie en het algemeen kiesrecht zorgde bij de leidinggevende klasse in de
samenleving voor veel onrust en onzekerheid. Studie van het generieke fas-
cisme kan helderheid verschaffen in de achtergronden en de beweegredenen
van fascisten die streefden naar een gewelddadige catharsis van de samenle-
ving. Ook het streven naar een gedroomd verleden – waarvan niet eens zeker
was dat het ooit bestaan had – kan beter worden doorgrond.

Er is in het verleden het nodige gepubliceerd over (gedeelten van) het Neder-
landse fascisme. In de literatuurlijst verwijs ik naar de monografieën die ik
heb gebruikt. Daarnaast heb ik intensief gebruikgemaakt van overgeleverde
archivalia, voor zover deze niet aan de orde waren gekomen in genoemde
eerdere studies.

Het Brabants Historisch Informatie Centrum te ’s-Hertogenbosch be-
vat belangwekkend archiefmateriaal van enkele hoofdrolspelers, te weten Jan
Baars, Alfred Haighton, Arnold Meijer en Hugo Sinclair de Rochemont.
Daar zijn ook de door mij geraadpleegde archieven te vinden van de Vereeni-
ging ‘De Bezem’, de Algemeene Nederlandsche Fascisten Bond, het Ver-
bond van Actualisten en Zwart Front. In het Katholiek Documentatie Cen-
trum te Nijmegen heb ik gebruik kunnen maken van het zeer omvangrijke ar-
chief van Wouter Lutkie en van het archief van Ernest Michel. Daar bevindt
zich eveneens het Archief van de Roomsch-Katholieke Staatspartij, dat het
nodige bevat over het vroegere fascisme (tot 1934). In het Nationaal Archief
te Den Haag heb ik informatie kunnen halen uit het Archief Gerretson, in het
bijzonder aangaande zijn activiteiten in de jaren 1930-1935 in en rond diver-
se fascistische bewegingen in Nederland. Het archief van het NIOD Instituut
voor Oorlogs-, Holocaust- en Genocidestudies bevat veel relevant archiefma-
teriaal. Voor deze studie was dat hoofdzakelijk het archief van de Nederland-
sche Nationaal Socialistische Arbeiders Partij (NSNAP) en daarnaast herin-
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neringen van betrokkenen als Alfred Haighton, George Labouchere, Willem
Lensink en Bertus Smit. Er zijn weinig getuigenissen overgeleverd van Ne-
derlandse fascistische politieke activisten.33

Vrijwel alle dag- en weekbladen uit de jaren 1918-1945 zijn digitaal
beschikbaar via de website van de Koninklijke Bibliotheek (delpher.nl), ter-
wijl ik daarnaast als bron de Rapporten van de Centrale Inlichtingendienst
1919-1940 en het Repertorium kleine politieke partijen 1918-1967 heb ge-
bruikt, via historici.nl in te zien. Het Brabants Historisch Informatie Centrum
te ’s-Hertogenbosch bevat de vrijwel volledige jaargangen van de volgende
door mij geraadpleegde fascistische kranten en tijdschriften: Alarm (1931),
De Aanval (1932), De Bezem (1927-1932), De Doordrijver (1934), De Fas-
cist (1933-1934), De Hakenkruis-Bezem (1932-1933), De Nood-Bezem
(1930-1931), Fascistisch Studieblad voor de Jeugd (1932-1933), De Natio-
nale Unie (1931-1934) en Zwart Front (1934-1941).

De titel van dit boek, ‘In de ban van een beter verleden’, vindt zijn oorsprong
in de fascistische wens om terug te keren naar een geïdealiseerd moment in
het verleden (vaak wordt de situatie van vóór de Franse Revolutie als bepa-
lend genoemd) om vanuit die uitgangspositie in het verleden een betere toe-
komst na te streven. De circa honderdvijftig jaren die sindsdien waren ver-
streken, zouden moeten worden overgedaan – maar dan beter.

33. De enige drie Nederlandse uitzonderingen die ik ken zijn de genoemde Alfred Haighton,
George Labouchere, Willem Lensink en Bertus Smit. Zie de lijst van Geraadpleegde
bronnen, aan het eind van deze studie opgenomen. Voor wat betreft het Italiaanse fas-
cisme liggen de zaken gelukkig iets genuanceerder, want daar hebben fascisten hun
stem laten horen in geschrifte, ook ná de ineenstorting van fascistisch Italië. Ik noem
hier met name de Italiaanse reactionaire cultuurfilosoof Julius Evola – weliswaar met
enig voorbehoud, omdat hij geen fascist was, maar in bepaalde onderdelen van zijn
werk sterk fascistisch (en soms zelfs openlijk racistisch) naar buiten trad. Ook schreef
hij geen historische werken over het fascisme, maar wel toont zijn werk een belangrijke
blik ‘van binnenuit’ in de wereld van het fascistische gedachtegoed. Andere fascistische
geschiedschrijvers zijn onder andere Gioacchino Volpe, Giorgio Alberto Chiurco, Pino
Rauti, Rutilio Sermonti en Marco Tarchi. (zie Payne 1995: 91 en Griffin 1998-I: 237-
284)
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