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2. Generiek fascisme

2.1. INLEIDING

Sinds het einde van de Tweede Wereldoorlog hebben historici getracht om te
komen tot een dieper inzicht van het fascisme zoals dat in het interbellum
naar voren was gekomen. In dit hoofdstuk wil ik een overzicht geven van de
historiografie van de definitie van het fascisme. Vervolgens zal ik de vier
onderdelen waarin de definitie zal blijken uiteen te vallen, nader uitwerken en
van een interpretatie voorzien. Voorts zal ik verantwoorden waarom ik juist
díe definitie tot de mijne heb gemaakt. Vervolgens wil ik enige aandacht be-
steden aan het conglomeraat van kenmerken dat worden toegeschreven aan
het fascisme. Al deze kenmerken – aan de hand waarvan in het verleden het
fascisme werd getracht te definiëren – kunnen in hun gezamenlijkheid wor-
den beschouwd als het totaal van eigenschappen van het generieke fascisme.
Daarna besteed ik aandacht aan internationaal fascisme-onderzoek in de laat-
ste twee decennia. Ik vervolg met het bespreken van de voedingsbodem van
het fascisme en enkele karakteristieke en betekenisdragende aspecten ervan.
Tot slot bespreek ik de beide meest succesvolle exponenten van het generieke
fascisme: het fascistische Italië van Mussolini en het nationaalsocialistische
Duitsland van Hitler.

2.2. DEFINIËRING VAN HET GENERIEKE FASCISME

De term ‘fascisme’ wordt na 1945 gebruikt als verzamelbegrip voor alle poli-
tieke partijen en bewegingen die inhoudelijk met Mussolini’s partij overeen-
komen, dan wel zich erop baseren. In dit verband wordt de term ‘generiek
fascisme’ gebruikt.34 Het fascisme richt zich primair op de staatkundige enti-

34. Zie Umland 2009 en Griffin 2012 voor een actueel overzicht over de reikwijdte van het
begrip ‘generic fascism’.
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teit ‘natie’, terwijl het nationaalsocialisme zich primair richt op het ‘volk’ als
etnische entiteit.35 Het nationaalsocialisme is een onderdeel van het generieke
fascisme. Het fascisme was een jonge en een radicaal-vernieuwende politieke
beweging en het ontstond als de laatste grote politiek-maatschappelijke ideo-
logie, na de andere -ismen als conservatisme, liberalisme en socialisme. In de
afgelopen twee decennia omschreven de historici Griffin, Payne, Morgan en
Paxton het fascisme respectievelijk als: ‘one of the most powerful historical
forces to have shaped modern history in the first half of the twentieth cen-
tury’36; ‘the only uniquely new political phenomenon of the early twentieth
century’37; ‘the only major new movement and ideology to develop in twen-
tieth-century Europe’38 en ‘the major political innovation of the twentieth
century, and the source of much of its pain’.39 Sinds in de jaren twintig van
de vorige eeuw de eerste publicaties over het fascisme verschenen, is er –
soms heftig en geëmotioneerd – gedebatteerd over wat het fascisme precies
onderscheidde van andere -ismen en hoe het zou kunnen worden gedefi-
nieerd. Zo was in communistische ogen het fascisme te beschouwen als een
extreme vorm van kapitalisme.40 Ook zijn er onderzoekers geweest die meen-
den dat het fascisme een eenmalige aberratie vertegenwoordigde en dat na
het einde van de Tweede Wereldoorlog de ‘normale’ politieke en maatschap-
pelijke ontwikkelingen hun loop hernamen.41 Sommige historici waren van
mening dat het fascisme helemaal niet te definiëren viel en in de jaren zeven-
tig en tachtig van de twintigste eeuw werden er zelfs geluiden vernomen die
verder zoeken naar een definitie van het generieke fascisme afraadden.42 Vele

35. Onder invloed van de historicus Ernst Nolte werd het nationaalsocialisme lang gezien
als een radicale vorm van het oorspronkelijke fascisme: Radikalfascismus, schreef Nol-
te. Zie hiervoor ook De Jonge 1968-I: 16-17. Later werd de racistische en antisemiti-
sche component als het essentiële verschil beschouwd. Simpel gesteld: fascisme + anti-
semitisme = nationaalsocialisme. De radicalisering die in eerste instantie werd be-
schouwd als de factor die het fascisme nodig had om nationaalsocialisme te worden,
werd door latere onderzoekers beschouwd als essentieel en karakteristiek voor de ont-
wikkeling van zowel fascisme als nationaalsocialisme. Zie onder meer Kershaw 2008:
345, ook Te Slaa & Klijn 2009: 24, die meer primaire bronnen verschaffen.

36. Griffin 1993: 5.
37. Payne 1995: 471.
38. Morgan 2003: 1.
39. Paxton 2004: 3.
40. Griffin 1995: 261-262.
41. Zie hiervoor in het bijzonder de ‘Introduction’ van Griffin 1998-I: 1-16.
42. G. Allardyce, ‘What Fascism is not: thoughts on the deflation of a concept’, in The

American History Review 84 (1979), geciteerd naar Griffin 1998-I: 18.
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jaren lang is het begrip ‘fascisme’ niet eenduidig af te bakenen geweest. Te
zeggen dat er al vanaf het allereerste publieke optreden van het fascisme
(1919) onduidelijkheid bestaat over wat fascisme ‘eigenlijk’ is, is niet ver
van de waarheid. Ook voor de academische wereld geldt, dat hoe meer aca-
demici zich met het fascisme hebben beziggehouden, des te meer verklarende
modellen naar buiten zijn gebracht en des te meer onduidelijkheid er uitein-
delijk ontstond ten aanzien van wat de juiste benaderingswijze zou kunnen of
moeten zijn.43 Als er al getracht werd het fascisme te definiëren viel men er
op terug te omschrijven waar het fascisme allemaal ‘tegen’ was: anti-bour-
geois, anti-communistisch, anti-kapitalistisch, anti-kerkelijk, anti-liberalis-
tisch, anti-parlementarisch, anti-marxistisch, anti-modernistisch, anti-socialis-
tisch etc.44 Pas de laatste twee decennia begint onder wetenschappers enige
consensus te ontstaan over een zinvolle en bruikbare definitie van het fascis-
me.45 Tot in de jaren negentig van de twintigste eeuw werd vaak niet meer
gezegd dan dat het fascisme een dermate complex en gevarieerd verschijnsel
is, dat het moeilijk is er een omschrijving van te geven. Toch gaven onder-
zoekers ook toen al enkele basale eigenschappen van het fascisme. Hiermee
werd getracht het fascisme te omschrijven en het af te bakenen van andere
politieke stromingen. Een definitie van het fascisme werd niet gegeven, wat
het serieus bestuderen ervan heeft verhinderd.46

Zonder naar volledigheid te streven geef ik hier een aantal van deze ei-
genschappen. Het fascisme werd beschouwd als de tegenstander van zowel
de traditioneel linkse als de traditioneel rechtse politieke partijen. Het was
niet links en niet rechts, maar het beoogde een tussenweg, een ‘derde weg’ te
bewandelen.47 Ook was het gericht tegen het positivisme, het liberalisme en
het conservatisme. Het is de ontkenning van de rede en van de wens tot voor-
uitgang.48 Machtsvertoon en het gebruik van geweld werden vereerd, in zo-

43. Griffin 1998-I: 3.
44. ‘Many representatives of an older generation of scholars will doubtless persist in seeing

fascism as essentially nihilistic, barbaric, reactionary, anti-modern, lacking an ideology
and purely action-oriented, or as basically (petty) bourgeois.’ (Griffin 1998-I: x)

45. Als voornaamste bezwaar tegen deze ‘new consensus’ waarover Roger Griffin voor het
eerst repte, werd gezien dat deze nieuwe manier van het beschouwen van het fascisme
niet had geleid tot ‘a palpable general reorientation of fascist studies towards an assess-
ment of the generic ideological aspects of interwar fascism.’ (Kallis, 2003: 146). Dat
moge in 2003 zo zijn geweest, maar in 2007 toonde Griffin met zijn Modernism and
Fascism aan een dergelijke stap te hebben gezet.

46. Griffin 1998-I: 12-13.
47. Mosse 1999: 7-9.
48. Griffin 1998-I: 6-9.
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verre dat was gericht op de omverwerping van de bestaande maatschappelijke
orde en op de onderbouwing van de mythe van ‘de man van de daad’.49 Het
fascisme was in overwegende mate gericht op de daad als zodanig. Deze
kreeg het primaat boven het intellect.50 Fascistische bewegingen kenden een
autoritaire structuur met aan het hoofd daarvan een leider aan wie charismati-
sche eigenschappen werden toegeschreven. Deze leider representeert te allen
tijde de wil van het volk en hij verwoordt de stem van het volk.51 Fascisten
streefden naar de instelling van een politieke dictatuur. Hierbij werd het niet
noodzakelijk gevonden om de legale weg (het verkrijgen van een meerder-
heid na democratisch verkiezingen) te bewandelen. Het fascisme was ex-
treem nationalistisch en het kenmerkt zich door de hang naar nationale een-
heid onder leiding van een idealistische elite.52 En als laatste veel-aangehaal-
de punten noem ik de pogingen van het fascisme om in het dagelijkse leven
de volledige controle te verkrijgen over alle maatschappelijke, sociale en cul-
turele activiteiten van iedere individuele burger, het streven naar sociale een-
heid en de opheffing van alle bestaande klassen- en belangentegenstellingen.
Het fascisme wilde het gehele volk omvatten door te streven naar een samen-
leving zonder klassenstrijd, waarin ieder op de hem toekomende plaats func-
tioneert. Het fascisme vereerde de traditie en verwierp het modernisme.53

Mijn bezwaar tegen de poging om het fascisme te willen definiëren of zelfs
maar te omschrijven aan de hand van een collectie hierboven gegeven weinig
samenhangende eigenschappen, is tweeledig. Allereerst wordt met deze bena-
dering het fascisme gedeeltelijk bepaald op basis van wat het niet is en een
dergelijke wijze van werken bakent het fascisme weliswaar af van veel ande-
re ideologieën, maar zegt nog altijd niet wat het fascisme dan wel is. Vervol-
gens zijn de genoemde punten niet gelijkwaardig: sommige pogen (een deel
van) de inhoud van het fascisme te definiëren, terwijl andere een uitspraak
doen over wat het fascisme doet, dan wel beoogt. Deze methodologische on-
volkomenheid belemmert een juist inzicht in wat het fascisme beoogt en wat

49. De Jonge 1968-I: 14.
50. Mosse 1999: 19-20.
51. De Jonge 1968-I: 15.
52. Mosse 1999: xi.
53. Hierbij baseer ik mij op de gecumuleerde opvattingen uit Schöffer 1956, Joosten 1964,

De Jonge 1968-II, Schippers 1986 en Te Slaa & Klijn 2009. Bij veel andere onderzoe-
kers zijn de genoemde karaktereigenschappen van het generieke fascisme in gelijkende
bewoordingen aan te treffen.
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het is. Wat het fascisme beoogde, werd adequaat onder woorden gebracht
door de historicus Aristotle A. Kallis:

The fascist project was an extraordinary exercise in all-perva-
sive social engineering54 (mijn cursivering – WH). Through its
transformation from movement to regime fascism sought the
loyalty not only of its supporters but of the totality of the na-
tional population. In promoting an ultra-nationalist utopia, fas-
cism aspired to embody and promote the ‘national interest’ in a
holistic, uncompromised manner unmatched by any previous
social or political force in national history. Finally, in its funda-
mental opposition to communism, fascism also aspired to tran-
scend its national limits and command loyalty on an interna-
tional scale as a counterbalance to Bolshevik internationalism.55

Vervolgens acht ik de poging om het fascisme te definiëren aan de hand van
een collectie weinig samenhangende eigenschappen misleidend, want vrijwel
elke ideologie kan worden gekarakteriseerd als ‘anti-iets’, al was het alleen
maar omdat de aanhangers daarmee kunnen verduidelijken waar zij voor
staan;56 zo is bij voorbeeld het liberalisme te beschouwen als ‘anti-despotis-
me’ en het marxisme als ‘anti-kapitalistisch’.57 Het fascisme was een ‘nakomer-
tje’ op het politieke toneel en de enige manier om kiezers ervan te overtuigen
hun stem aan het fascisme te geven, was natuurlijk door de gevestigde poli-
tieke orde als uiterst negatief af te schilderen.58

54. Hier herkent de lezer het concept van de maakbare samenleving.
55. Kallis 2003: 377.
56. ‘As “latecomers” [...] the post-World War I radical nationalist movements that we call

fascist had to open new political an ideological space for themselves, and they were
unique in their hostility to all the main currents, left, right, and center.’ (Payne 1995:
11)

57. ‘It thus seems desirable to attempt a definition of fascism primarely in terms of its
“positive” ideological axioms, from which its characteristics style, structures and nega-
tions follow.’ (Griffin 1993: 14)

58. Juan J. Linz, ‘Fascism as “Latecomer”: an ideal type with negations’, in: Kallis 2003:
64. Zie ook:

Although an ideal prototype of a disruptive ideology, fascism cannot be
defined only in negative terms. Undoubtedly, fascism rejected the pre-
vailing systems: liberalism and Marxism, positivism and democracy.
This is always the case; a new ideology and an emerging political
movement begin by opposing the systems of thought and political
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De invalshoek die men niet uitsluitend buiten de academische wereld nog
altijd veelvuldig aantreft, waarbij het fascisme wordt gereduceerd tot een de-
structief politiek-maatschappelijk concept dat zich slechts éénmaal voordeed
(en dus zodoende een unieke variant van het twintigste-eeuwse politieke le-
ven vertegenwoordigt), doet geen recht aan de omstandigheid dat het fascis-
me geworteld is in een complex van verreikende en invloedrijke ideeën en
opvattingen die uit de achttiende en negentiende eeuw stammen.59 Het fascis-
me beschikt over een intellectuele stamboom en het is meer dan een wille-

forces already in place. Before offering its own vision of the world,
Marxism began by opposing liberalism, which a century earlier had
risen up against absolutism. The same was true of fascism, which con-
flicted with liberalism and Marxism before it was able to provide all the
elements of an alternate political, moral, and intellectual system. (Stern-
hell 1994: 6)

59. Dat ook een gerespecteerd historicus als H.W. von der Dunk zich hier niet aan heeft
kunnen onttrekken, blijkt uit zijn omschrijving van de gemiddelde fascist als behorende
tot ‘gedeklasseerden, afvalelementen en ontwortelden uit een moderne burgerlijk-indus-
triële samenleving’ (Von der Dunk 1975: 35). Hij is niet de enige. Een actueel voor-
beeld van deze zienswijze is te vinden in een recent studieboek uit de rechtsgeleerdheid
– andere voorbeelden zijn zowel in wetenschappelijke publicaties als in de populaire
journalistiek even gemakkelijk te vinden:

Het fascisme is een uitwas die uit de donkere krochten van de Roman-
tiek is voortgekomen. Het stoelt op de verheerlijking van de irrationali-
teit van de menselijke wil en sluit aan bij de meer morbide en zelf-de-
structieve onderstromen van de romantische beweging. Het richt zich
tot de meest duistere en primitieve gevoelens die zich aan de grens van
het onderbewuste van de mens bevinden en brengt ze naar de opper-
vlakte. In die zin is het fascisme een ontkenning van de beschaving zelf.
(Lesaffer 2008: 449-450)

Het is mijns inziens zeer de vraag of de vele miljoenen aanhangers van het fascisme
zich zouden herkennen in deze weergave van hun ideologie. Het citaat acht ik typerend
voor de oppervlakkige beschouwer van het fascisme die na 1945 terugkijkt en zijn blik
versluierd laat worden door de vernietigingskampen van het nationaalsocialisme en de
Shoah. En, iets verder in dezelfde bron: ‘Hoewel zijn partij slechts een beperkt aantal
parlementszetels had, slaagde Mussolini er in 1922 in premier te worden.’ Men lette op
de formulering, die aan wil geven dat Mussolini op slinkse wijze aan de macht is geko-
men. Het tegendeel is waar: de Italiaanse koning Victor Emmanuel III verzocht Musso-
lini een regering te vormen, na afloop van de ‘Mars op Rome’. Weliswaar ervoer de
koning aanzienlijke maatschappelijke en politieke druk om Mussolini bij de regering te
betrekken (hij vreesde een burgeroorlog als hij Mussolini niet tegemoet zou komen),
maar de koning deed het uiteindelijk uit vrije wil. Wie vanuit het heden terugkijkt naar
het interbellum en zijn blik niet kan losweken van de nationaalsocialistische vernieti-
gingskampen en de Shoah, neemt het risico dat de blik op het fascisme vertroebeld
raakt. Hoe begrijpelijk deze houding vanuit een menselijk oogpunt ook kan zijn, acade-
misch onderzoek gedijt niet bij een vertroebelde blik.
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keurige verzameling van autoritaire en nationalistische slogans.60 Het fascis-
me was een ideologie zoals alle andere en zijn kernbegrippen nationalisme61

en wedergeboorte zijn in beginsel positief. Juist deze invalshoek kan daarom
mede een verklaring zijn voor het feit dat in het interbellum vele miljoenen
mensen zich achter het fascisme schaarden. Zij zullen er iets positiefs in heb-
ben gezien, gevoeld, ervaren of ervan verwacht hebben, en zij zullen de
maatschappij waarin zij leefden, als zodanig disfunctioneel hebben ervaren,
dat zij ervoor kozen iets werkelijk geheel nieuws te ambiëren.62 Een daadwer-
kelijke Umwertung aller Werte63 was wat zij nastreefden – en dat is dan ook
de achtergrond van het revolutionaire aspect van het fascisme. De gemiddel-
de fascistische man in the street werd aangetrokken door een ideologie die
evident chauvinistisch en nationalistisch was en die een heftige afkeer van
alles wat links was, combineerde met een even heftige afkeer van de geves-
tigde politieke orde. Afkeer van politiek links betekende overigens zeker niet
automatisch een voorliefde voor politiek rechts.64 Het fascisme was, en wilde
zijn, een ideologische derde weg, los van de bestaande politieke kaders. Aan-
trekkelijk was voor velen ook een geheel nieuwe stijl van politiek bedrijven,
die retoriek gepaard deed gaan met enthousiast activisme. Tot slot was er het
extremistische aspect dat menigeen aantrok; het fascisme was in zijn daden
en uitlatingen veel extremer dan zowel zijn vijanden als zijn autocratisch-

60. Eatwell 2003-I: 4.
61. Hoewel de term ‘nationalisme’ letterlijk niet meer betekent dan ‘voorliefde voor het na-

tionale’, wordt zij in politicis vaak beschouwd en gebruikt als tegenhanger van het in-
ternationalisme, waarbij de eigen natie positiever wordt gezien dan andere naties. Bin-
nen het fascisme krijgt de term zo een positief waardeoordeel, gekoppeld aan de politie-
ke tegenstelling links-rechts. Zie ook:

National s’oppose à international, dans la mesure où se mot renvoie
d’une part au communisme, d’autre part au cosmopolitisme, à
l’étranger. Les mouvements ou les hommes qui se définissent comme
nationaux veulent signifier qu’ils ne sont pas de gauche, mais ne
s’avouent pas forcément de droite. Ils préfèrent se dire au-dessus des
partis, apolitiques parce que seulement dévoués à l’intérêt général du
pays, par opposition aux luttes partisanes stériles qui caractérisent la
république parlementaire. (Vergez 2014: 256)

62. Although an ideal prototype of a disruptive ideology, fascism cannot be defined only in
negative terms. (Sternhell 1994: 6)

63. Een essentieel onderdeel van de filosofie van Friedrich Nietzsche.
64. ‘The fascist project was, and still is, an attempt at finding an ideological third way that

is neither right nor left, or perhaps rather [...] both at the same time.’ (Berggren 2014:
71)
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conservatieve ‘concurrenten’65 – extremer in de zin van: daadkrachtig, doel-
gericht, pragmatisch en compromisloos. Het fascisme bood oplossingen voor
bestaande maatschappelijke problemen die uitblonken in simpelheid en doel-
treffendheid en die daardoor de eerder genoemde man in the street de indruk
gaven dat er eindelijk eens iets verbeterde in de samenleving.

Ernst Nolte’s Der Faschismus in seiner Epoche (1963) kan worden be-
schouwd als een van de eerste serieuze wetenschappelijke pogingen om het
fascisme als een coherent geheel van politieke opvattingen te definiëren. In
Nolte’s optiek was het fascisme hoofdzakelijk een verzameling van negatieve
ideologische krachten: anti-marxistisch en strevend naar een gewelddadige
omwenteling in de samenleving, gebaseerd op vage mythologische noties. In
1976 verscheen Fascism, a reader’s guide, een verzameling essays bijeenge-
bracht door Walter Laqueur. Het belang van deze bundel was gelegen in het
feit dat de bijdragen in meerderheid blijk gaven van een nieuwe stap in de
studie naar het generieke fascisme: uit comparatief onderzoek bleken er over-
eenkomsten te signaleren tussen fascismen in Europa en Zuid-Amerika. Nog
altijd echter was er geen overeenstemming over hoe het generieke fascisme
het best kon worden gedefinieerd. Vlak daarop verscheen van George L.
Mosse de studie International Fascism: new thoughts and new approaches
(New York 1979). Hij richtte zich in zijn pogingen om tot een definiëring
van het fascisme te komen, op een positionering ervan als een ‘derde weg’
tussen socialisme en kapitalisme. Zijn invalshoek heeft als nadeel dat het nog
altijd niet duidelijk is wat het fascisme zelf is, maar dat het wordt afgebakend
in vergelijking met andere ideologieën. Een belangrijke stap op weg naar een
operationele definitie van het generieke fascisme werd gezet door Zeev
Sternhell in zijn Ni droite ni gauche (Paris 1983) waarvan de programmati-
sche titel boekdelen sprak. Voor het eerst werd het fascisme gedefinieerd
zonder het af te zetten tegen andere stromingen, maar vanuit zijn eigen denk-
beelden. Sternhell beschouwde het generieke fascisme als een revolutionaire
ideologie die een synthese vormde van anti-socialisme en nationalisme. Dat
Sternhell’s poging niet iedereen overtuigde, bleek uit de reactie van Ian
Kershaw die in 1985 verzuchtte dat hij grote behoefte had aan ‘a generic
ideal-type concept of fascism’.66 Pas in het begin van het volgende decenni-
um bleek er uitzicht te komen op iets dergelijks. In 1991 benadrukte Tim
Mason de noodzaak om te komen tot een breed aanvaarde operationele defi-

65. Blinkhorn 2000: 43.
66. Kershaw 1985: 150.
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nitie van het generieke fascisme, omdat het naar zijn mening zonder iets der-
gelijks niet mogelijk zou blijken het fascisme en het nationaalsocialisme te
kunnen interpreteren als een beweging die uitsteeg boven dat van een eenma-
lig opgetreden fenomeen.67 Tot aan het begin van de jaren negentig van de
twintigste eeuw was de stand van zaken in het onderzoek naar het fascisme:
een overkoepelende definitie bestond er niet en mede daardoor werd het fas-
cisme hoofdzakelijk gekarakteriseerd door te omschrijven wat het niet is. In
1993 publiceerde Roger Griffin zijn studie The Nature of Fascism. Hij komt
daarin tot de volgende definitie:

Fascism is a genus of political ideology whose mythic core in
its various permutations is a palingenetic form of populist
ultra-nationalism.68

Cruciaal in deze definitie zijn de begrippen mythic core, palingenetic (weder-
geboorte) en populist ultra-nationalism. Het fascisme, zoals hier gedefi-
nieerd, beschikt klaarblijkelijk over een ‘mythische kern’. Deze verwijst vol-
gens Griffin naar de kracht die ontstaat uit inspiratie en revolutie. Het is de
ervaring van een diepe crisis die leidt tot de wens tot ingrijpende verandering
(revolutie) en die wens op haar beurt genereert de kracht van de inspiratie.69

In vervolg daarop waagt hij zich aan het omschrijven van een fascist mini-
mum, behelzende het absolute minimum aan eigenschappen waarover een po-
litieke ideologie moet beschikken om fascistisch te kunnen worden ge-
noemd.70 Voor Griffin ligt dat minimum in een combinatie van de twee be-
grippen ‘palingenetisch’ en ‘populistisch ultranationalisme’, voortkomende
uit een ‘mythische kern’ van inspiratie en revolutie.71 De vier begrippen pa-

67. Mason 1995.
68. Griffin 1993: 26.
69. ‘We propose to use “mythic” to refer to the inspirational, revolutionary power which an

ideology can exert whatever its apparent rationality or practicality [...]’ (Griffin 1993:
28)

70. De eerste die hierover sprak was Ernst Nolte in zijn Die Krise des liberalen Systems
und die faschistischen Bewegungen (München 1968). Voor hem was dat fascist mini-
mum te vinden in de volgende zes begrippen: anti-communisme, anti-liberalisme, anti-
conservatisme, het principe van het leiderschap, de partij als legermacht en het doel van
het totalitarisme. (Stanley G. Payne, ‘Fascism as a “generic” concept’. In: Kallis 2003:
83). Hier valt goed te zien hoe de wetenschappelijke inzichten over het fascist minimum
zijn geëvolueerd in de vijfentwintig jaar tussen de zes begrippen van Nolte en het be-
grippenpaar ‘palingenetisch populistisch ultranationalisme’ van Griffin.

71. Griffin 1993: 38.
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lingenese, populisme, ultranationalisme en revolutie leggen kennelijk niet
allemaal hetzelfde gewicht in de schaal, want eentje ervan (revolutie) vormt
de voedingsbodem voor de drie andere, maar allemaal behoren ze tot het fas-
cist minimum.

Ik zal in het vervolg de verschillende verschijningsvormen van het Ne-
derlandse fascisme vergelijken met Griffin’s definitie om daardoor een ant-
woord te kunnen formuleren op de vraag of het Nederlandse fascisme kan
worden gekarakteriseerd als in alle opzichten vergelijkbaar met de fascismen
in de Nederland omringende landen. Mocht uit het resultaat van mijn onder-
zoek blijken, dat het Nederlandse fascisme een afwijkende positie inneemt,
dan kan de conclusie tweeërlei zijn: óf het Nederlandse fascisme kan niet kan
worden beschouwd als een volwaardig onderdeel van het generieke fascisme,
óf Griffin’s definitie behoeft aanpassing. Griffin beschouwde het hiermee
gedefinieerde fascisme als de grootste gemene deler van alle ‘fascismen’72 en
hij gebruikte daarvoor de term ‘generic fascism’.

De zo geheten ‘mythic core’ is de benaming voor een homogeen stel-
sel van eigenschappen waarmee fascisten zich kunnen identificeren en dat
hen in staat stelt zich volledig in te zetten voor de realisatie van hun politieke
en maatschappelijke idealen. Deze eigenschappen overbruggen de kloof tus-
sen het gedroomde einddoel en de alledaagse wereld van het hier-en-nu.73

Het middel om deze kloof mee te kunnen overbruggen is de revolutie, als
enige manier om een als minderwaardig ervaren en disfunctionerende samen-
leving omver te werpen en te vervangen door een nieuwe ordening: ‘[...] this
revolutionary aspect of myth [...] is crucial to the dynamics of fascism and
[...] central to a definition of it’.74

De term ‘palingenese’ gebruikt Griffin om te onderstrepen dat het fas-
cisme de samenleving een volkomen ‘nieuwe’ start beoogt te laten maken, na
een periode van crisis, vernietiging (oorlog) en verval. Het gebruik van het
woord ‘nieuw’ impliceert dat het fascisme niet uitsluitend beoogde terug te

72. Te verstaan als de politieke bewegingen uit Duitsland, Engeland, Frankrijk, Italië en de
overige Europese landen waarin zij aan de oppervlakte kwamen.

73. Op deze manier beschouwd heeft het fascisme een welhaast religieuze connotatie –
evenals veel andere politieke ideologieën. Als de ‘mythic core’ van het Christendom
kan worden beschouwd het vaste geloof in de wederkomst van Christus, de ‘mythic
core’ van de Franse revolutionairen in 1789 was het rotsvaste geloof in het Utopia dat
een betere samenleving met zich mee zou brengen. Dit onwankelbare geloof is de kracht
tot revolutionaire verandering. (Griffin 1993: 28)

74. Griffin 1993: 28.
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keren naar wat er in het verleden al geweest was,75 maar er moest integendeel
iets anders, iets nieuws verschijnen, dat van een betere kwaliteit was dan het-
geen waar het voor in de plaats zou komen.76

Het onderdeel ‘populistisch’ van de term ‘populistisch ultranationalis-
me’ verwijst naar politieke krachten die zowel in hun theorieën als in de da-
gelijkse praktijk hun legitimatie halen uit het volk; uit de ‘macht van de mas-
sa’.77 In de kern is populisme een ideologie van de dichotomie, waarin het
volk en de elite van het leiderschap tegenover elkaar worden geplaatst, waar-
bij het volk als een homogene en moreel zuivere eenheid wordt gezien die
wordt uitgebuit door een elite die zich primair laat leiden door eigenbelang.78

In Griffins definitie wordt het populisme door het fascistisch leiderschap ge-
bruikt om zich af te zetten tegen de bestuurderselite om zodoende de kracht
te genereren waarmee de als mislukt ervaren samenleving op revolutionaire
wijze kan worden omvergeworpen en vervangen door een andere, betere sa-
menleving.

Met ‘ultranationalisme’ doelt Griffin op nationalisme dat uitstijgt bo-
ven de grenzen van liberalisme en humanisme: het gaat een majeure stap
verder omdat ultranationalisme impliceert dat het belang van de natie preva-
leert boven het belang van het individu.79 In deze betekenis is ultranationalis-
me strijdig met enerzijds iedere vorm van staatsabsolutisme en anderzijds de
parlementaire democratie met evenredige vertegenwoordiging. Ultranationa-
lisme gaat uit van de natie als een entiteit die uitstijgt boven het individu en
van de natie als een hoger ideaal, waarbij alle leden van de gemeenschap die

75. Hier wijkt de theorie van het fascisme af van die van het conservatieve katholicisme. In
de encycliek Rerum novarum van paus Leo XIII uit 1891 kunnen we lezen: ‘De societa-
tibus enim dilabentibus illud rectissime praecipitur, revocari ad origines suas, cum res-
titui volunt, oportere.’ (Wanneer immers samenlevingen in verval geraken, dan wordt
terecht voorgeschreven, dat zij haar genezing moeten zoeken in de terugkeer tot haar
oorsprong.) Zocht het katholicisme aan het eind van de negentiende eeuw kennelijk ge-
nezing in ‘terug naar vroeger’, het fascisme beoogt een stap méér te zetten; eerst terug
naar vroeger om vanuit die uitgangspositie een betere toekomst na te streven.

76. Griffin 1993: 33.
77. Ibid., 36-37.
78. Lucardie & Voerman 2012: 16.
79. Ik citeer in dit verband het ‘Leidend Beginsel’ van de NSB, zoals gepubliceerd in 1931:

Voor het zedelijk en lichamelijk welzijn van een volk is noodig een
krachtig Staatsbestuur, zelfrespect van de natie, tucht, orde, solidariteit
van alle bevolkingsklassen en het voorgaan van het algemeen (natio-
naal) belang boven het groepsbelang en van het groepsbelang boven
het persoonlijk belang (mijn cursivering – WH).
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tot de natie behoren, op homogene en uniforme wijze deel van haar uitma-
ken. De ‘natuurlijke orde’ van de natie kan volgens het fascisme worden on-
dergraven door zaken als immigratie van ‘vreemdelingen’, gebrek aan patri-
ottisme, individualisme80, internationaal georiënteerd socialisme en commu-
nisme, verval van morele waarden, gelijkheidsstreven (zoals bij voorbeeld
het feminisme) en het op individuele basis georiënteerd consumentisme. Op
deze manier beschouwd is de natie bijna gelijk te stellen met een levend we-
zen, dat kan ontstaan, groeien en in verval geraken.81

Worden de begrippen samengevoegd tot ‘palingenetisch populistisch
revolutionair ultranationalisme’ dan ontstaat er een term die zo precies moge-
lijk omschrijft wat de kern van het fascisme omvat: herstel van de natuurlijke
orde van de natie, als een Phoenix die uit de as herrijst na een periode van
decadentie waaraan zij maar ternauwernood heeft kunnen ontsnappen.82 Grif-
fin gaf ook nog enkele secundaire kenmerken van het fascisme: een ingebak-
ken idealisme en optimisme, de hang naar een alternatief modernisme,83 ra-
cisme en nationalisme – dat niet noodzakelijkerwijs over hoeft te gaan in im-
perialisme.84 Naar mijn mening maakt deze aanpak het voorlopig mogelijk de
aantrekkingskracht van het fascisme te duiden.

80. Hoe negatief het individualisme werd bezien, moge blijken uit de toespraak die het
toenmalige Franse staatshoofd Philippe Pétain eind december 1940 hield:

Comprenez bien, mes jeunes amis, que cet individualisme dont nous
nous vantions comme d’un privilège est à l’origine des maux dont nous
avons failli périr. Nous voulons reconstruire, et la préface nécessaire à
toute reconstruction, c’est d’éliminer l’individualisme destructeur –
destructeur de la famille, dont il brise ou relâche les liens, destructeur
du travail, à l’encontre duquel il proclame le droit à la paresse, destruc-
teur de la patrie, dont il ébranle la cohésion quand il n’en dissout pas
l’unité. (Vergez 2014: 432)

81. Griffin 1995: 3.
82. Griffin 1993: 38.
83. Dit ‘alternatief modernisme’ lijkt op één lijn te liggen met de analyse van Van der

Woud in zijn De nieuwe mens. Hij wijst op de culturele revolutie die plaatsvond in Ne-
derland in de tweede helft van de negentiende eeuw en die een moderne massacultuur in
de plaats stelde van een eeuwenoude, daaraan voorafgaande cultuur. Het was juist die
‘ontaarde’ massacultuur die door het fascisme werd verworpen en waartegen een alter-
natief modernisme werd geplaatst. Zie: Van der Woud 2015.

84. Griffin 1993: 46-49.
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2.3. ONDERZOEK NAAR HET GENERIEKE FASCISME

Na 1945 is een mer à boire aan buitenlandse boek- en tijdschriftpublicaties
over het fascisme verschenen.85 Ik heb mij voor mijn onderzoek beperkt tot
een aantal studies die zijn verschenen tussen 1995 en 2012, omdat deze geza-
menlijk een goed inzicht verschaffen in de stand van zaken ten aanzien van
het hedendaagse fascismeonderzoek. Voorts bevatten deze publicaties de
meest recente theoretische en methodologische ontwikkelingen en inzichten
op het gebied van het internationale fascismeonderzoek.86 De auteurs ervan
trachten het fascisme in zijn essentie te doorgronden en het te positioneren op
basis van contemporaine inzichten uit de geesteswetenschappen. Aan de hand
van hun bevindingen zal ik het Nederlandse fascisme analyseren.

Roger Griffin ging in zijn in 1993 verschenen studie The Nature of Fascism
op zoek naar het wezen van het fascisme, naar datgene wat volgens hem het
fascisme in de kern was.87 Twee jaar later gaf hij inzicht in wat de tien secun-
daire kenmerken van het fascisme zijn, op basis van zijn eerder gegeven defi-
nitie.88 Deze tien kenmerken zijn: het fascisme is anti-liberaal; het is anti-con-
servatief; het is anti-rationeel; het is gebaseerd op een heterogene steun van
diverse sociale klassen; het is racistisch89 ; per definitie nationaal-gericht (maar

85. Ik heb niet de pretentie alles te hebben gelezen dat over het fascisme is verschenen. Ik
kan mij herkennen in de woorden van Stanley Payne:

The bibliography pertaining to the history of fascism is now enormous.
I make no claim to having read everything, for that would require sev-
eral decades in itself. (Payne 1995: xiii)

In de achttien jaar daarna heeft het fascismeonderzoek niet stilgezeten, zodat Paynes
uitlating nu, in 2016, nóg meer gewicht heeft.

86. Roger Griffin, The Nature of Fascism (1993), Stanley G. Payne, A History of Fascism,
1914-1945 (1995), Roger Eatwell, Fascism: a history (1995), George L. Mosse, The
fascist revolution (1999), Martin Blinkhorn, Fascism and the Right in Europe, 1919-
1945 (2000), Philip Morgan, Fascism in Europe, 1919-1945 (2003) en Robert O.
Paxton, The Anatomy of Fascism (2004).

87. In 1995 publiceerde hij de Oxford Reader met primaire teksten Fascism, in 1998 liet
hij International Fascism verschijnen, een reader met secundaire teksten over het fas-
cisme en in 2007 zag van hem Modernism and Fascism het licht. In dit laatste boek
tracht hij het fascisme een plaats te geven als onderdeel van een veel bredere cultuurhis-
torische stroming; het modernisme.

88. Griffin 1995: 4-8.
89. Toch waren niet alle fascistische bewegingen ook noodzakelijkerwijs racistisch van

aard; zo waren bij voorbeeld tot de introductie van antisemitische wetgeving in 1938
Joden ruim vertegenwoordigd in het Italiaanse fascisme, want Mussolini werkte nauw
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het kan onder voorwaarden ook internationaal-gericht worden); het is eclec-
tisch, het bedrijft charismatische politiek; het heeft zijn eigen socialistische
visie en het heeft een verband met het totalitarisme. Dit betekent natuurlijk
niet dat iedere ideologie die over een aantal of zelfs alle genoemde kenmer-
ken beschikt, daarmee ook als fascistisch kan worden geclassificeerd. Het
omgekeerde is wel waar: iedere fascistische politiek-maatschappelijke bewe-
ging zal een groot deel van deze tien kenmerken in meerdere of mindere mate
bezitten. Dat laat natuurlijk onverlet dat – ondanks het feit dat alle fascisti-
sche partijen en bewegingen in grote lijnen hetzelfde doel nastreefden – zij
onderling grote verschillen konden vertonen wat betreft hun karakteristieke
eigenaardigheden en in datgene waarin zij geloofden en in hun intrinsieke
waardepatronen.90

Het hanteren van de definitie van Griffin bij het bestuderen van het
generieke fascisme heeft tot gevolg dat hierdoor de politiek-maatschappelijke
ideologie van het fascisme op dezelfde wijze wordt bejegend als andere be-
langrijke politieke ideologieën en dat het zodoende wordt ontdaan van het in
sterke mate beeldbepalende imago dat sinds 1945 opgeld deed: fascisme zou
een bij uitstek negatief concept zijn, afgebakend door termen als nihilisme,
genocide, racisme, terreur en destructie. Voor deze beeldvorming zijn van-
zelfsprekend de verschrikkingen van de Tweede Wereldoorlog verantwoor-
delijk. Kallis schreef:

In the immediate postwar period the revelation of the extent of
the unprecedented brutality and atrocity inflicted upon Europe
by the Nazi genocidal factory induced a mood of demonisation,
of approaching the fascist experience as an exceptional case of
human pathology that could only be understood on its own
terms and in direct reference to the invidious personal obses-
sions of the fascist leaders.91

Ook Roger Eatwell verzet zich tegen het gemakzuchtige complex van opvat-
tingen van degenen die het fascisme op de mestvaalt van de geschiedenis wil-
len plaatsen:

samen met een aantal Joden, werd racisme verworpen door het Belgische Rexisme en
evenmin waren er racistische uitingen te zien in het Spaanse Falangisme. (Mosse 1999:
xiii-xiv en Payne 1995: 209 en 240)

90. Stanley G. Payne, ‘Fascism as a “generic” concept’. In: Kallis 2003: 85.
91. Kallis 2003, p, 145.
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It is easy to understand why fascism is widely seen as little more
than a nihilistic, authoritarian, and violent movement that is best
comprehended in terms of psychology rather than rational
thought.92

Het is vanuit moreel standpunt begrijpelijk om het fascisme te beschouwen
als een verwerpelijke ideologie. Om tot een beter begrip te kunnen komen
van de aantrekkingskracht die het fascisme heeft uitgeoefend op zijn aan-
hangers, acht ik het desondanks nodig om het fascisme te bestuderen op basis
van de aanname dat het een positief geladen ideologie is geweest.

Hoewel Griffin in latere jaren zijn definitie op ondergeschikte onder-
delen heeft bijgesteld,93 is zij als werkdefinitie voorlopig voor mij leidingge-
vend geweest bij het schrijven van deze studie. Die keuze heb ik niet slechts
vanuit inhoudelijke overwegingen betreffende Griffins definitie zelf gemaakt,
maar ook, en misschien zelfs wel in overwegende mate, omdat deze nieuwe
invalshoek voorlopig een einde heeft gemaakt aan een al decennia durend
vruchteloos debat over hoe fascisme te definiëren is. Mij dunkt dat juist een
definitie van het generieke fascisme die een stap tracht te zetten waar tot dan
toe stilstand heerste, het verdient serieus te worden onderzocht. Aan het eind

92. Eatwell 2003-I: 3.
93. In 1998 schreef hij:

[...] fascism is a term for a singularly protean genus of modern politics
inspired by the conviction that a process of national rebirth
(palingenesis) has become essential to bring to an end a protracted pe-
riod of social and cultural decadence, and expressing itself ideologically
in a revolutionary form of integral nationalism. (Griffin 1998-II: 35-36)

In 2007 verruimde hij de definitie als volgt:
Fascism is a form of programmatic modernism that seeks to conquer
political power in order to realize a totalizing vision of national or eth-
nic rebirth. Its ultimate end is to overcome the decadence that has de-
stroyed a sense of communal belonging and drained modernity of mean-
ing and transcendence and usher in a new era of cultural homogeneity
and health. (Griffin 2007: 182)

In 2012 verwoordde hij het als volgt:
Fascism is a revolutionary form of ultra-nationalism that attempts to
realize the myth of the regenerated nation.’ [...Fascism] assumes unique
ideological, cultural, political, and organizational expression according
to the circumstances and national context where it takes shape. (Griffin
2012: 1 en 14)

Ik constateer geen fundamentele wijzigingen in de oorspronkelijk gepubliceerde defini-
tie.
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van de jaren negentig van de twintigste eeuw en in het eerste decennium van
de eenentwintigste eeuw gebruikte Roger Griffin de term ‘new consensus’
voor zijn visie op het generieke fascisme.94

Stanley G. Payne publiceerde in 1995 A History of Fascism, 1914-1945
waarin hij tracht het fascisme als politiek-maatschappelijke stroming te door-
gronden. Hij heeft aanzienlijke moeite om het generieke fascisme te defini-
eren. In omzichtige bewoordingen klinkt het:

If generic fascism is to be categorized, in a tentative and limited
way, in comparison with other nonparliamentary movements,
then it might be identified as one of the major types of revolu-
tionary mass movements that have emerged since the 1790s
[...]95

Iets verderop schrijft hij:

[...] fascism was the most revolutionary form of nationalism in
Europe to that point in history, and it was characterized by its
culture of philosophical idealism, willpower, vitalism, and mys-
ticism and its moralistic concept of therapeutic violence,
strongly identified with military values, outward aggressiveness,
and empire.96

Een derde variant volgt nog weer later:

94. Zie hiervoor in het bijzonder Roger Griffins programmatische inleiding bij het verschij-
nen van het eerste nummer van het tijdschrift Fascism, journal of comparative fascist
studies 1 (2012): 1-17, getiteld ‘Studying Fascism in a Postfascist Age. From New
Consensus to New Wave?’ Griffin wilde aangeven dat er een bepaalde convergentie in
inzichten was ontstaan door het onderzoek van historici als Zeev Sternhell, Juan Linz,
A. James Gregor, Stanley Payne, Roger Eatwell en hemzelf. Gemeenschappelijk was de
acceptatie van een coherente theoretische kern in het fascisme als ideologie en dat deze
kern kon worden teruggeleid tot bestaande radicale intellectuele stromingen in Europa.
(Kallis 2003: 146)

95. Payne 1995: 465.
96. Ibid., 487-488.
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Fascism was, as Nolte, Mosse, Weber, and Griffin have ex-
plained, a revolutionary new epochal phenomenon with an ide-
ology and a distinctive set of ambitions in its own right.97

Met dit boek beoogt Payne te beargumenteren dat het nuttig is om het fascis-
me op dezelfde wijze tegemoet te treden als dat met andere -ismen wordt ge-
daan. Met dat uitgangspunt is hij erin geslaagd een uitdagend boek te schrij-
ven, waarin hij niet slechts het fascisme als ideologie en als bewind inzichte-
lijk te maken, maar daarnaast breekt hij een lans om fascisme ook te be-
schouwen als onderdeel van een veel groter Europees sociologisch aspect, dat
van het modernisme.98 In het bijzonder zijn visie op het fascisme als een po-
ging om een inhaalslag te maken op het terrein van het moderniseren van ver-
ouderde staatsinstellingen én van de burger in de contemporaine samenle-
ving, ervaar ik als verfrissend. Het verklaart ten dele waarom de ‘laatkomers’
wat betreft natievorming in Europa (Italië en Duitsland) zich gevoeliger toon-
den voor het fascisme dan de hen omringende landen.99

In 1995 verscheen Fascism: a History van Roger Eatwell. Het is een waarde-
vol geschiedkundig overzicht, met beperkte aandacht voor de theoretische
achtergronden van het fascisme. In 2003 zag de tweede druk het licht, met
een vernieuwde inleiding waarin Eatwell de ontwikkelingen rondom het on-
derzoeksgebied van het fascisme sinds 1995 een plaats geeft. Het boek is
waardevol als een geschiedkundig overzicht, maar de theoretische achter-
gronden van het fascisme komen minder aan de orde dan in de voorgaande
genoemde werken. Toch is dit werk van Eatwell te situeren in het breder wor-
dende veld van de ‘new consensus’ over het fascisme. Hij omschrijft het fas-
cist minimum namelijk als volgt: ‘Fascism sought to create a “new man” (es-
pecially an elite) who would forge a holistic nation and radical Third Way
State’.100 In Eatwells visie is voor het fascisme van belang om de natie als
één geheel te zien en tegelijkertijd als een middenweg tussen socialisme en

97. Ibid., 494.
98. Ibid., 471-486.
99. Wat Nederland betreft kan gesteld worden dat de verzuiling een dam heeft opgeworpen

tegen de opkomst van het fascisme – en niet slechts omdat de verzuiling de speelruimte
voor politieke nieuwkomers als het fascisme beperkte, maar ook omdat de verzuiling
kan worden beschouwd als een poging om de onzekerheden van de nieuwe tijd te be-
zweren, een sentiment dat eveneens deel uitmaakt van de voedingsbodem van het fas-
cisme. Zie ook Righart 1986.

100. Eatwell 2003-I: xxiv.



———
50

kapitalisme. Hij ziet de koppeling van deze twee concepten als essentieel. In
het holistische aspect valt de idee van ‘wedergeboorte’ te herkennen, in de
zin van het reconstrueren van een verloren gegane eenheid van de natie. Niet
de verschillen tussen burgers en groepen burgers waren van belang, maar
juist datgene wat hen samenbindt moest primair zijn.101

In 1999 verscheen van George L. Mosse The Fascist Revolution: toward a
General Theory of Fascism. In deze bundeling van eerder verschenen artike-
len is vooral het eerste van belang vanwege de theoretische implicaties. In het
boek verzamelde Mosse tien eerder tussen 1961 en 1996 verschenen essays,
met een uiteenlopende inhoud: van fascistische esthetiek via de Franse Revo-
lutie en de occulte oorsprongen van het nationaalsocialisme tot de relatie tus-
sen homoseksualiteit en het Franse fascisme. Slechts in het eerste essay van
de bundel, ‘Toward a general theory of fascism’, houdt Mosse zich bezig met
de problematiek van de afbakening van het generieke fascisme. In die tekst,
in eerste instantie verschenen in 1979, komt hij niet tot een sluitende definitie
ervan. Wel geeft hij een aantal overkoepelende karakteristieke eigenschappen
van het fascisme: ‘The building blocks for a general theory of fascism now
seem to lie before us’.102 Deze bouwstenen zijn: het fascisme was een levens-
houding, gebaseerd op een nationalistische mystiek; het was een revolutionai-
re poging om een derde weg te vinden, tussen kapitalisme en socialisme; het
was een in beginsel activistische beweging waarbij het grote moeite kostte dit
activisme tot bedaren te brengen nadat het aan de macht was gekomen; het
fascisme was succesvol omdat het erin slaagde de gevoelens van hoop op
verandering die voortkwamen uit diverse politieke stromingen uit de negen-
tiende eeuw, een bedding te geven en het creëerde een organische gemeen-
schap van mensen, die gemeen hadden een gedeeld verleden, heden en toe-
komst en tot slot vond Mosse dat het fascisme een sterke samenbindende
kracht bezat door het creëren van een gemeenschappelijke vijandbeeld. Deze
bouwstenen vormen een deel van de voedingsbodem voor de latere ‘new con-
sensus’. We herkennen de begrippen ‘mythe’, ‘gemeenschap’ en ‘revolutie’.

Martin Blinkhorn publiceerde in 2000 zijn Fascism and the Right in Europe,
1919-1945. Zijn boek is interessant omdat hij het fascisme spiegelt aan een
diffuse ideologie als het conservatisme, en omdat hij het oneens is met de
hoofdstroom van hen die het fascisme bestuderen. In zijn boek plaatst Blink-

101. Ibid., 14.
102. Mosse 1999: 42.
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horn het fascisme enerzijds in de bredere beweging van het conservatisme en
anderzijds bakent hij het daarvan af. In zijn eigen woorden tracht zijn boek:

to explore the intellectual and cultural origins of fascism, its
emergence and development between the two world wars, the
reasons for its successes and failures in pursuing power, and its
relationship – as a body of ideas, as a species of political move-
ment, and as a system of power – with other forms of right-wing
authoritarianism and radicalism.103

Een definitie van het (generieke) fascisme wil Blinkhorn niet geven, omdat er
naar zijn mening nog veel te vragen onbeantwoord zijn gebleven in het on-
derzoek tot dusver. Hij verzet zich tegen de ‘new consensus’ van Roger Grif-
fin omdat deze niet in staat is gebleken antwoorden te formuleren op vragen
als: is het fascisme een verzameling van ideeën en doelstellingen? Of is het
een specifiek soort van politieke beweging met een unieke stijl? Of is het een
politiek regime? En kan er wel een definitie worden gevonden die al deze
vragen zinvol beantwoordt?104 Ondanks dat Blinkhorn niet ‘yet another defi-
nition of fascism’ wil geven, omschrijft hij het desondanks in de vorm van
een uitgebreid driedelig sjabloon, dat naar mijn mening overigens evenzeer
als een definitie kan worden opgevat. Dit sjabloon bevat drie hoofdonderde-
len die elk weer in diverse subonderdelen uiteenvallen. Ik beperk me tot het
weergeven van de hoofdlijn. Volgens Blinkhorn kan het fascisme worden
beschouwd als een geheel van ideeën en mythes, als een bepaald type van
politieke beweging en als een bepaald type van politiek regime.105 Als de
kern hiervan beschouwt Blinkhorn extreem nationalisme, revolutie, wederge-
boorte, afwijzing van liberalisme, democratie, kapitalisme en socialisme, het
leiderschapsbeginsel en de corporatieve staat. Hij komt hier, weliswaar in
andere bewoordingen, erg dicht bij de definitie van Roger Griffin. Waar de
laatstgenoemde spreekt over wedergeboorte, extreem nationalisme, revolutie
en populisme als essentiële onderdelen van de definitie van het generieke
fascisme, neemt Blinkhorn drie van die karakteristieken over: extreem natio-
nalisme, revolutie en wedergeboorte.

103. Blinkhorn 2000: 5.
104. Ibid., 5.
105. Ibid., 115-116.
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In 2002 gaf Lena Berggren de volgende definitie van het generieke fascisme:

Generic fascism [is] an ultra-nationalist revolutionary ideology
with syncretic and holistic pretensions aiming at a rebirth of the
national community which would result in a radically new soci-
ety and a New Man.106

Hierin zijn de opvattingen van Griffin, Eatwell en Mosse te herkennen, waar-
bij opvalt dat Berggren de kernconcepten van het generieke fascisme uit-
breidt naar acht: ultranationalisme, revolutie, syncretisme, holisme, wederge-
boorte, nationale gemeenschap, nieuwe samenleving, de nieuwe mens. On-
danks deze uitbreiding constateer ik geen fundamentele wijziging ten opzich-
te van de opvattingen van Griffin, Eatwell en Mosse. Haar acht kernconcep-
ten zijn te beschouwen als een nadere uitwerking van de hoofdcategorieën
palingenetisch, populistisch, revolutionair en ultranationalistisch.

In 2003 verscheen Fascism in Europe, 1919-1945 van Philip Morgan. Hij
stelt dat fascisme naar voren trad als een reactie op de Europese crisis die
ontstond na afloop van de Eerste Wereldoorlog. De opkomst van het socialis-
me, in de vorm van de Russische revolutie in 1917, gekoppeld aan de (voor
de verliezers van de Eerste Wereldoorlog) desastreuze invloed van het ver-
drag van Versailles, leverde volgens Morgan de voedingsbodem voor de op-
komst van het fascisme. Binnen deze historische context definieert hij het
fascisme in termen als volgt:

Fascist movements were radical hyper-nationalist cross-class
movements with a distinctive militarist organisation and activist
political style. In a climate of perceived national danger and cri-
sis, they sought the regeneration of their nations through the vio-
lent destruction of all political forms and forces which they held
to be responsible for the national disunity and divisiveness, and
the creation of a new national order based on the moral or ‘spiri-
tual’ reformation of their peoples, a ‘cultural revolution’ achiev-
able only through the ‘total’ control of society, and on class-col-

106. ‘Fascismen är en ultranationalistik revolutionär ideologi med holistika och synkretistis-
ka pretentioner som syftar till att skapa ett radikalt nytt samhälle och en ny typ av män-
niska.’ (Berggren 2002: 437)
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laborative regulatory forms of socio-economic organisation,
often of a corporatist nature.107

De essentiële termen zijn hypernationalistisch, militaristisch, activistisch, we-
dergeboorte, vernietiging en schepping, culturele revolutie en corporatis-
me.108 We herkennen hierin essentiële delen van de visie van Roger Griffin:
hypernationalistisch en wedergeboorte.

Een jaar later, in 2004, verscheen The Anatomy of Fascism van Robert O.
Paxton waarin hij het functioneren van het fascisme en van fascisten onder-
zocht. Zijn indeling van het fascisme in verschillende stadia van ontwikkeling
en zijn onderkenning van ‘mobilizing passions’ van het fascisme blijken in-
structief. Deze studie is een gedetailleerde uitwerking van zijn in 1998 in The
Journal of Modern History gepubliceerde artikel ‘The Five Stages of Fas-
cism’. Paxton pleit ervoor om het wezen van het fascisme niet te zoeken in
een alles-omvattende definitie, maar eerder te kijken naar wat fascisten de-
den, zowel voordat zij de macht verwierven, als nadat dit in Italië (1922) en
in Duitsland (1933) gebeurd was. Hiertoe onderkent hij vijf stadia:

the initial creation of fascist movements; their rooting as parties
in a political system; the acquisition of power; the exercise of
power; in the longer term radicalization or entropy.109

Hoe inzichtelijk deze indeling ook kan zijn bij het proberen te doorgronden
hoe het Italiaanse fascisme en zijn partner, het Duitse nationaalsocialisme,
opereerden voordat zij de macht verwierven en daarna, ook Paxton voelt zich
uiteindelijk gedwongen het fascisme te definiëren. Hij doet het op twee ma-

107. Morgan 2003: 13-14.
108. Corporatistische denkbeelden deden al ruim vóór 1914 de ronde in Europa. Daarmee

werd door diegenen die ze koesterden en propageerden, beoogd om kapitaal, werkge-
vers en werknemers samen te laten werken en daarmee conflicten tussen sociale klassen
te voorkomen. Ten tweede werd gepoogd te komen tot een zo efficiënt mogelijke orde-
ning van de moderne, steeds meer geïndustrialiseerde samenleving en tot slot wenste
men de vervreemding die meer en meer ontstond door een grotere mobiliteit binnen en
tussen sociale klassen, het hoofd te bieden. Zie Blinkhorn 2000: 12.

109. Paxton 1998: 11 en Paxton 2004: 23. Omdat deze indeling slechts gebaseerd is op twee
concrete voorbeelden (Italië en Duitsland) acht Griffin haar niet overtuigend: ‘Despite
Paxton’s best efforts to demonstrate the contrary, two case studies are an inadequate
empirical basis for a generic ideal type of fascism’s “life cycle” beyond the movement
stage.’ (Griffin 2007: 350)
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nieren: als een ‘klassieke’ definitie (maar met het nodige voorbehoud, zoals
we zullen zien) en in de vorm van een negental separate punten die tezamen
het definitiekader vormen. Allereerst zijn definitie:

Fascism may be110 defined as a form of political behavior
marked by obsessive preoccupation with community decline,
humiliation, or victimhood and by compensatory cults of unity,
energy, and purity, in which a mass-based party of committed
nationalist militants, working in uneasy but effective collabora-
tion with traditional elites, abandons democratic liberties and
pursues with redemptive violence and without ethical or legal
restraints goals of internal cleansing and external expansion.111

Voor mij voldoet deze definitie niet, want zij bevat mij teveel termen die
poly-interpretabel zijn en daardoor juist weer meer vragen oproepen dan zij
beantwoorden. Want wat moet ik mij voorstellen bij ‘obsessive preoccupati-
on’, ‘humiliation’, ‘uneasy but effective collaboration’ en ‘redemptive violen-
ce’? Ook wanneer de context van het citaat in ogenschouw wordt genomen,
maak ik bezwaar tegen de pejoratieve en daarmee negatieve verwoording die
ik niet vind passen in het academisch debat. Daarnaast zijn deze termen naar
mijn mening té subjectief om effectief te kunnen worden gebruikt om het
fascisme mee te duiden.

Paxtons eerder genoemde negen punten zijn voor hem de ‘mobilizing
passions’ van het fascisme. Hij is van mening dat deze punten samen de es-
sentie van het fascisme beschrijven, en hij acht ze daardoor van groot belang,
want zij vormen ‘the emotional lava that set fascism’s foundations:112 Paxton

110. Ik wijs er op dat Paxton ervoor kiest niet te zeggen Fascism is... maar het vrijblijvender
Fascism may be... gebruikt.

111. Paxton 2004: 218.
112. Paxton’s negen punten zijn: (1) a sense of overwhelming crisis beyond the reach of any

traditional solutions; (2) the primacy of the group, toward which one has duties superior
to every right, whether individual or universal, and the subordination of the individual
to it; (3) the belief that one’s group is a victim, a sentiment that justifies any action,
without legal or moral limits, against its enemies, both internal and external; (4) dread
of the group’s decline under the corrosive effects of individualistic liberalism, class
conflict, and alien influences; (5) the need for closer integration of a purer community,
by consent if possible, or by exclusionary violence if necessary; (6) the need for author-
ity by natural leaders (always male), culminating in a national chief who alone is capa-
ble of incarnating the group’s destiny; (7) the superiority of the leader’s instincts over
abstract and universal reason; (8) the right of the chosen people to dominate others



———
55

benadrukt hierbij dat het fascisme eerder van het gevoel dan vanuit de ratio
opereerde: ‘Fascism was an affair of the gut more than of the brain [...]’113

Hij aarzelt om het fascisme te definiëren – niet omdat hij dat niet kan, want
hij definieert het fascisme uiteindelijk toch – maar omdat hij van mening is
dat het fascisme beter kan worden doorgrond in wat het deed dan in wat het
wilde. In die zin wijkt volgens Paxton het fascisme af van andere -ismen als
liberalisme en socialisme. Vinden wij daar beginselverklaringen, ideologi-
sche grondslagen en partijprogramma’s, bij het fascisme zijn die allemaal
afwezig.114 Daarom opteert Paxton voor een andere invalshoek: die wat fas-
cisten hebben gedaan. Hij schaart zich daarmee niet aan de zijde van Griffin
– en dat recht heeft hij natuurlijk. Maar met zijn aarzeling om enerzijds het
fascisme te willen definiëren en anderzijds zijn poging om het fascisme te
beschrijven als een beweging-van-de-daad, wint hij mij niet voor zijn visie,
want een beter inzicht in het fascisme levert zij niet op. Anderzijds wordt het
fascisme te kort gedaan door het accent in sterke mate te leggen op de acti-
vistische kant ervan. Zijn bovengenoemde negen punten vormen een hetero-
gene verzameling die niet méér doet dan een overzicht verschaffen van eigen-
schappen die fascisme en fascisten in algemene termen beschrijven.

In 2012 publiceerde Griffin in de vorm van een programmatische inleiding
voor het nieuwe tijdschrift Fascism een overzichtsartikel waarin hij terugkeek

without restraint from any kind of human or divine law, right being decided by the sole
criterion of the group’s prowess within a Darwinian struggle; (9) the beauty of violence
and the efficacy of will, when they are devoted to the group’s success. (Paxton 2004:
41). Voor wat betreft het laatste punt verwijs ik naar een uitspraak van Payton uit
1995: ‘Much of modern culture is based on a cult of the will, which Hitler carried to an
absolute extreme.’ (Payton 1995: 484)

113. Paxton 2004: 42.
114. In Paxton 1998: 4, schreef hij kort maar krachtig: ‘There was no “Fascist Manifesto”,

no founding fascist thinker’. In het laatste gedeelte van zijn uitspraak heeft hij het gelijk
weliswaar aan zijn zijde, maar ik vind daarentegen dat Paxton al te gemakkelijk voor-
bijgaat aan het feit dat het juist dat collectivistische aspect van het fascisme (het pri-
maat van de groep over het individu) was, dat solitair optreden van de eenling belem-
merde. Overigens is tot op zekere hoogte het ‘Futuristisch Manifest’ (1909) van de Ita-
liaanse futurist Filippo Marinetti te beschouwen als een grondleggend document voor
een deel van het fascistische gedachtegoed. Enkele jaren later zal Paxton zijn standpunt
heroverwegen, als hij het Fascistisch Programma van Mussolini bespreekt, gepubliceerd
twee maanden nadat deze in maart 1919 zijn fascistische beweging had opgericht. Over
dit Programma zegt Paxton: ‘[...] a curious mixture of veteran’s patriotism and radical
social experiment, a kind of “national socialism”’ (Paxton 2004: 5). Blijkbaar be-
schouwt hij dit document dan toch als een soort programmatisch manifest.
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op twee decennia onderzoek naar het generieke fascisme.115 Hij stelt daar dat
er een internationale consensus aan het ontstaan is die culmineert in de breed
gedragen opvatting dat het fascisme gekarakteriseerd kan worden als

a revolutionary form of nationalism which assumes unique ideo-
logical, cultural, political, and organizational expression accord-
ing to the circumstances and national context where it takes
shape.116

We zagen dat Blinkhorn en Paxton vraagtekens plaatsen bij Griffins opvat-
tingen, zodat zijn ‘new consensus’ enige mate van ‘wishful thinking’ niet ont-
zegd kan worden.

Overzien we het internationale onderzoek en de resultaten van de laatste
twintig jaar, kan concluderend worden gesignaleerd dat de belangrijkste winst
is geweest dat het fascisme wordt bezien als een ‘normale’ ideologie, net zo-
als bij voorbeeld het liberalisme of het communisme. Gevolg hiervan is on-
der meer dat er een inhoudelijke koppeling kon worden gelegd tussen het
fascisme en het modernisme.117 Toch is de ‘new consensus’ zoals Griffin die
signaleert, minder aanwezig dan hij wellicht hoopt. Blinkhorn legt bij zijn
analyse van het fascisme namelijk sterk de nadruk op de relatie met het con-
servatisme, terwijl Paxton grote moeite heeft het fascisme te definiëren als
zelfstandige ideologie.118

2.4. EEN ONVERWACHTE NIEUWKOMER?

Het fascisme leek volkomen onverwacht te komen.119 De Eerste Wereldoor-
log was niet de bron voor de opkomst van het fascisme, maar de katalysator

115. Roger Griffin. ‘Studying fascism in a postfascist age. From new consensus to new
wave?’ In: Fascism, journal of comparative fascist studies, 1 (2012), p. 1-17. (Griffin
2012)

116. Griffin 2012: 14. Hij lijkt hier zonder weerwoord te accepteren dat de twee componen-
ten ‘revolutionair’ en ‘populistisch’ zijn verdwenen.

117. Zie Griffin 1993, Payne 1995 en in het bijzonder Griffin 2007.
118. Zie respectievelijk Blinkhorn 2000 en Paxton 2004.
119. ‘Some contemporary observers and historians saw fascism as a kind of bolt from the

blue [...]’ (Morgan 2003: 15), ‘[...] a phenomenon that seemed to come from nowhere
[...]’ (Paxton 2004: 8), en ‘We have already noted that fascism was unexpected.’ (Pax-
ton 2004: 44)
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ervan.120 Zonder het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog en de desastreuze
afloop voor de verliezers ervan, was het complex aan ideologische opvattin-
gen dat ten grondslag kwam te liggen aan het fascisme vermoedelijk nooit de
kinderschoenen ontgroeid:

Until the outbreak of the First World War, it remained an essen-
tially marginal phenomenon, confined mainly to intellectual cir-
cles and considered as largely irrelevant to the pivotal social and
political reality of the time.121

Na de Eerste Wereldoorlog bleek de westerse wereld voorgoed veranderd te
zijn:

The war nonetheless introduced a new brutalization of public
life, a routinization of violence and authoritarianism, and a
heightening of nationalist conflict and ambition without which
fascism could not have triumphed in key countries during the
generation that followed.122

Daarnaast is het voor de contemporaine beschouwer van belang om te reali-
seren dat de Eerste Wereldoorlog diep doorwerkende maatschappelijke, eco-
nomische en politieke consequenties had voor de tijdgenoot. Europa kende
na 11 november 1918 winnaars en verliezers, eeuwenoude keizerrijken als
Oostenrijk-Hongarije, Duitsland, Rusland en het Ottomaanse Rijk verdwenen
als sneeuw voor de zon, geheel nieuwe staten als Tsjecho-Slowakije, Joego-
slavië en Oostenrijk kwamen op de tekentafel tot stand, als vaststaand erva-
ren landsgrenzen werden uitgegumd en opnieuw vastgesteld waardoor velen
hun nationaliteit gewijzigd zagen worden, waarbij met nationale en etnische

120. ‘Had the intellectual, cultural and political climate of pre-First World War Europe not
contained the elements [ultra-nationalism, national socialism, antisemitism, worship
of physical strength and virility, extolling of rural values and virtues, mysticism, pa-
ganism and the occult, contempt for the value-systems of liberalism, democracy and
orthodox socialism – WH] briefly examined here, it is unlikely that fascism as we have
come to know it would have emerged after 1918. Nothing that happened before 1914,
however, made that emergence inevitable or even, in recognizable form, possible. For
that [...] a major convulsion was necessary. That convulsion was the First World War.’
(Blinkhorn 2000: 16)

121. Kallis 2003: 101.
122. Payne 1995: 79.
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sentimenten nauwelijks tot geen rekening werd gehouden. Politieke stabiliteit
werd ingeruild voor onzekerheid, burgeroorlog en revolutie. Sommige landen
kregen hyperinflatie te verduren, de landbouw kreeg in sommige landen grote
klappen, en vanaf 1929 kregen grote delen van Europa te maken met een al-
gemene economische depressie, gepaard gaande met massa-werkloosheid. En
vooral mag niet uit het oog worden verloren dat in 1917 de communistische
revolutie in Rusland de Sovjet-Unie had voortgebracht, die alleen al door
haar bestaan als een directe bedreiging werd gezien door democratisch Euro-
pa.123 Het wijd verspreide geloof in continue materiële vooruitgang, dat na de
Franse Revolutie en de Industriële Revolutie het denken beheerste, boette
langzaam maar zeker aan kracht in vanaf 1890.124

2.5. ONVREDE, ONBEHAGEN EN ONGENOEGEN

Het ideologische en maatschappelijke ongenoegen, dat een vruchtbare voe-
dingsbodem was voor de aanhangers van het fascisme, is niet tijdgebonden in
de zin dat het uitsluitend aan het eind van de negentiende en het begin van de
twintigste eeuw voorkwam. Er is, in ieder geval in de twintigste en eenen-
twintigste eeuw, maar vast en zeker ook daarvoor, bij voortduring soms
breed gevoelde maatschappelijke onvrede en ongenoegen waar te nemen.
Vanaf het einde van de Eerste Wereldoorlog kanaliseerden onvrede, onbeha-
gen en ongenoegen zich in politieke stromingen als fascisme en nationaalso-
cialisme.

Een belangrijke voedingsbodem voor de opkomst van het fascisme
was gelegen in de maatschappelijke en wetenschappelijke innovaties van de
laatste decennia van de negentiende eeuw.125 Al deze innovaties (op onder
meer de gebieden der natuurwetenschap, sociologie, culturele antropologie,
sociale psychologie – zie verderop) vergrootten bij menigeen het gevoel van
onzekerheid: al datgene wat vaststaand leek, bleek dat ineens niet meer te
zijn. Er bestaat ook een directe relatie tot de ongebreidelde industrialisatie in
de negentiende eeuw en met de daarmee gepaard gaande verwoestende uit-
werking op eeuwenoude sociale infrastructuren. De gemiddelde burger zal

123. Blinkhorn 2000: 19.
124. Zie onder meer Blinkhorn 2000: 10.
125. ‘[...] the roots of fascism lay in the innovations of the late nineteenth and early twentieth

centuries, and particularly in the new doctrines and concepts produced by the cultural
changes of the 1890s and the years that immediately followed.’ (Payne 1995: 23). In
iets andere bewoordingen: ‘The cultural roots of fascism lay in certain ideas of the late
nineteenth century and in the cultural crisis of the fin de siècle.’ (Payne 1995: 488)
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zich als een vreemde hebben gevoeld in de zich steeds sneller moderniseren-
de samenleving.126 Menigeen, en dat gold evenzeer voor aanhangers van het
fascisme, ervoer een intens ongenoegen over het feit dat de samenleving
waarin men leefde, vanaf het eind van de negentiende eeuw in toenemende
mate te lijden had onder zaken als secularisatie, anarchie en decadentie:

Fascists strongly reflected the preoccupation with decadence in
society and culture that had been growing since the mid-nine-
teenth century. They believed that decadence could only be
overcome through a revolutionary new culture led by new elites,
who could replace the old elites of liberalism and conservatism
and of the left.127

Er ontstond verzet tegen deze negatieve aspecten van wat als modernisme
ervaren werd. Deze veranderingen, vonden fascisten, leidden tot desintegratie
van de samenleving.

Voor de mens uit het begin van de eenentwintigste eeuw is het niet
gemakkelijk zich een beeld te vormen van de stortvloed aan veranderingen
die de mens uit het begin van de twintigste eeuw heeft overspoeld en wat al
deze veranderingen voor gevolgen hebben gehad voor de geestesgesteldheid
van hen die ze onderging. Men kan slechts gissen naar het overweldigend
gevoel van onzekerheid dat werd veroorzaakt door de opkomst van de auto-
mobiel en het vliegtuig. Ook de wetenschap bracht menige innovatie, waar-
onder röntgenstraling, relativiteitstheorie, telefonie en telegrafie. Het dage-
lijks leven onderging een ingrijpende wijziging door het aanbrengen van
elektrisch licht in woningen. De enorme groei van de bevolking zorgde voor
velerlei spanning tussen de nieuwkomers en de oudgedienden.128 De opkomst
van de filmindustrie toonde aan dat de mens in zijn bewegingen kon worden

126. Kossmann 1987: 14. Zie ook Van der Woud 2015.
127. Payne 1995: 8-9.
128. Om een indruk te geven van de enorme bevolkingstoename:

1870 1920
Berlijn 826.000 1,8 miljoen
Londen 4 miljoen 7,5 miljoen
Parijs 1,5 miljoen 3 miljoen
Rome 210.000 660.000
Wenen 900.000 2,2 miljoen
Tussen 1870 en 1900 verdubbelde het inwonertal van Amsterdam en Den Haag, dat
van Rotterdam verdrievoudigde. (Van der Woud 1015: 108)
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vastgelegd, gereproduceerd en bestudeerd. Ook op het sociale vlak waren de
maatschappelijke veranderingen indrukwekkend te noemen: het onderwijs
werd toegankelijk voor meisjes terwijl vrouwen na langjarige feministische
actie het stemrecht verwierven. Beide laatstgenoemde veranderingen hadden
een blijvende invloed op de rolverdeling tussen man en vrouw. Hoe groot de
impact was van al deze wijzigingen, blijkt uit het indringend beeld dat Phi-
lipp Blom schetst:

De samenleving is nooit statisch en het evenwicht van vrijheid
en macht tussen de seksen is in de loop van de geschiedenis
steeds verschoven, van de relatieve onafhankelijkheid van vrou-
wen in het elizabethaanse tijdperk tot vrijwel complete onder-
drukking twee eeuwen later. Maar nog nooit was er zo veel zo
snel en zo diepgaand veranderd. Het was een even overdonde-
rende als vergaande transformatie die zich deed voelen in ieders
sociale en persoonlijke leven, des te meer omdat ze niet meteen
keurig paste in de traditionele referentiekaders. Ze kwam niet tot
uitdrukking in de opkomst van een nieuw geloof, een nieuwe
staat of een nieuwe profeet. In plaats daarvan veranderde ze sa-
menlevingen en individuen van binnenuit, met een veel blijven-
der effect. Deze verborgen revolutie voltrok zich met verbazen-
de snelheid, joeg de trek naar de stad aan, net als de opkomst
van nieuwe sociale werkelijkheden, die in het midden van de
negentiende eeuw had ingezet en die in het laatste decennium
daarvan en in het eerste van de nieuwe eeuw was uitgegroeid tot
een geheel nieuwe kracht. In minder dan een generatie waren de
meeste gangbare opvattingen over de sociale orde en de verhou-
dingen tussen de seksen ongeloofwaardig geworden. Onder de
miljoenen vrouwen die geen feministe werden of die zelfs vijan-
dig stonden tegenover feministische ideeën, was er bijna niet één
wier leven niet veranderde. Of ze gingen betaald werk doen, of
ze kregen toegang tot het basisonderwijs, of ze hadden de keuze
minder kinderen te baren dan hun moeder en grootmoeder had-
den gedaan.129

Ook Payne wijst op de indrukwekkende verzameling aan innovaties die in die
periode het licht zag:

129. Blom 2008: 314.
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The late nineteenth century was the time of the ‘second indus-
trial revolution,’ with the rapid expansion of heavy industry,
accompanied by unprecedented technological innovation. It in-
augurated the beginning of large-scale electrification and the
modern revolution in communication and transportation, with
the expansion of telegraph, telephone, and cable lines, of high-
speed oceanic vessels, and with the introduction of the automo-
bile, followed by the airplane. Speed of movement and demo-
graphic growth provoked an ever-greater transfer of population,
as increasing numbers crossed continents and oceans, with
large-scale emigration becoming a feature of the period. New
inventions and discoveries succeeded one another at a dizzying
pace between 1895 and 1897. Major discoveries were also made
in the fields of chemistry and physics. In social science this was
the golden age of sociological theory, producing the seminal
formulations of Tönnies, Durkheim, Simmel, Pareto, and ot-
hers.130

De bovengenoemde stortvloed aan veranderingen met de daarmee gepaard
gaande gevoelens van onzekerheid, kan eveneens worden bezien in het licht
van culturele ontwikkelingen. In de negentiende eeuw ontstond er een gelei-
delijk aan kracht winnende neiging om eeuwenoude culturele waarden in te
ruilen voor nieuwe:

Naast de eeuwenoude beschaving ontstond toen de nieuwe cul-
tuur die de huidige massacultuur is. [...] Het is een kenmerk van
de nieuwe cultuur dat ze zich voor alles openstelt, ze kan alles in
zich opnemen. Ze is grenzeloos, vormloos, want vrijheid is haar
heiligste principe. De nieuwe cultuur is materialistisch. Het fy-
sieke heeft prioriteit boven het geestelijke, het materiële staat
boven het ideële. De hoogste waarden van de oude beschaving
zijn daarentegen ideëel, geestelijk – die cruciale tegenstelling
veroorzaakte het cultuurconflict dat in de late negentiende eeuw
begon en dat tot op de dag van vandaag nog wat narommelt.131

130. Payne 1995: 23-24.
131. Van der Woud 2015: 9.
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In deze zin kan de opkomst van het fascisme worden bekeken als een reactie
tegen de teloorgang van de oude cultuur en een verzet tegen de opkomst van
de nieuwe cultuur, met haar

dagelijkse werkelijkheid die in materieel opzicht een sprookjes-
achtige rijkdom had gebracht, en die tegelijkertijd een massaal
sociaal-psychologisch probleem betekende: het probleem van
structurele onzekerheid, desintegratie, vervreemding en identi-
teitsverlies.132

Ik wijs ook op de sociale wetenschappen, die – zonder evenwel de ratio ge-
heel terzijde te schuiven – aandacht waren gaan vragen voor het irrationele in
de mens.133 Sociale wetenschappen als antropologie en criminologie onder-
gingen grote ontwikkelingen. De bevindingen van cultureel antropologen
toonden aan dat de moreel-ethische waardesystemen van het Westen niet zo
universeel waren als menigeen tot dan toe steeds had aangenomen. De sociale
psychologie droeg haar zwaarwegende steentje bij in de vorm van het onder-
zoek van Gustave Le Bon.134 Zijn bevindingen leken de noodzaak voor een
krachtig leiderschap in politiek en samenleving te onderstrepen. Zowel Hitler
als Mussolini waren beïnvloed door de lectuur van Le Bon.135 De jaren 1900-
1914 zouden kunnen worden beschouwd als een periode waarin de als vast-
staand aangenomen positie van de rede wordt aangetast door toenemende
redeloosheid. De ratio begon in de ogen van velen argwaan te wekken en als
de rede geen zekerheid meer bood, maar deze juist leek te ondermijnen, leek
een zoektocht naar irrationele, het instinct, een uitweg te bieden. ‘De cultus

132. Ibid., 241.
133. Een diepgaande analyse hiervan in Morgan 2003: 16-19 en Paxton 2003: 44-49. Bij de

laatstgenoemde veel aandacht voor de eerste wereldwijde economische crisis in de tach-
tiger jaren van de negentiende eeuw, de uitbreiding van het kiesrecht en de daarmee ge-
paard gaande ontwikkelingen in de parlementaire democratie, de opkomst van het popu-
lisme (voor het eerst in Frankrijk met het optreden van generaal Boulanger, 1837-
1891), het gebruik van antisemitisme in de Duitse politiek en de publicaties van Geor-
ges Sorel die een sterke invloed hebben uitgeoefend op het politiek-maatschappelijke
gedachtegoed van Mussolini.

134. ‘Gustave Le Bon attempted to analyze the thinking and emotions of crowds. Le Bon
concluded that crowds were essentially irrational in behavior and tended toward mass
hysteria, and this notion in turn led him to theorize about the need for strong leadership
in society.’ (Payne 1995: 27)

135. Mosse 1999: 38.
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van de redeloosheid was belangrijk voor bewegingen zo schijnbaar onverge-
lijkbaar als het abstracte modernisme en het fascisme.’136

2.6. VERLOKKING EN VERJONGING

In het zojuist geschetste complex van overwegingen liggen de verlokking van
het fascisme, dat na oktober 1922, toen Mussolini de macht over Italië in
handen kreeg, aan menige Europeaan een uitweg bood uit wat een vastgelo-
pen samenleving leek. Aan de andere kant was het niet uitsluitend een ‘vastge-
lopen’ samenleving die om een reactie vroeg. Het waren eveneens de veel-
voud aan veranderingen die aan de Eerste Wereldoorlog vooraf gingen en die
de turbulente samenleving tussen 1900 en 1914 op haar kop had gezet. Deze
ontwikkelingen zorgden voor veel twijfel, onrust en onzekerheid; in de woor-
den van David Lowenthal: ‘Yet horror at upheaval is not new; each genera-
tion since the French Revolution has felt buffeted by turbulent times’.137 Het
fascisme was een beweging van de daad en ieder die dat wenste, kon mee-
doen. En wie daadwerkelijk participeerde, deed dat vanuit de verwachting
zijn eigen lot weer in handen te gaan nemen, onder de bescherming van een
inspirerend groter geheel.138 Daarom deden zoveel Italianen mee met Musso-
lini (de gecombineerde lijst van fascisten en extreemrechtse liberalen kreeg
65% van de stemmen bij de verkiezingen van april 1924, anderhalf jaar na de
Mars op Rome139) en daarom stemde in de laatste vrije verkiezingen die de
Weimarrepubliek kende (november 1932), 33% van de Duitsers op Hitler.140

Zijn partij, de NSDAP, werd daarmee de grootste van Duitsland.
Het fascisme had door zijn positieve toekomstideaal een sterke aan-

trekkingskracht, die nog eens versterkt werd door de jeugdige uitstraling van
de leiders ervan, want ook het concept ‘leeftijd’ speelde een rol. Toen Mus-
solini voor het eerst regeringsleider werd, was hij 39 jaar en toen Hitler kan-
selier werd was hij 44 jaar oud.141 In Duitsland was 54,3 jaar de gemiddelde

136. Blom 2008: 514.
137. Lowenthal 1998: 7.
138. Niet uit het oog moet worden verloren dat er vanzelfsprekend ook aanhangers van het

fascisme kunnen zijn geweest die vanuit een negatief sentiment van protest voor deze
ideologie kozen.

139. Lemma ‘Fascisme’, Grote Winkler Prins Encyclopedie, dl. 8, Amsterdam/Antwerpen,
1991, p. 596.

140. In de voorgaande vrije verkiezingen was dat percentage nóg hoger geweest: 37,4%.
(Kershaw 1999: 510)

141. Mosse 1999: 13.
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leeftijd van de politici die zitting hadden genomen in de vier kabinetten die
voorafgingen aan Hitlers Machtergreifung begin 1933. De gemiddelde leef-
tijd van de top van de NSDAP bedroeg datzelfde moment (eind 1933, begin
1934) 37,9 jaar.142 Een verschil van 16,4 jaren. In Italië was de situatie verge-
lijkbaar. De politici die zitting hadden in de vijf kabinetten die voorafgingen
aan het fascistische bewind van Mussolini hadden een gemiddelde leeftijd
van 54,2 jaren. Vanaf oktober 1922 lag de macht in Mussolini’s handen en in
afgeleide vorm in die van de Fascistische Grote Raad. Centraal in dit orgaan
was, naast Mussolini, het quadrumviraat; de vier leiders van de Mars op Ro-
me. De gemiddelde leeftijd van deze vijf machthebbers was 40 jaar.143 Ook
hier een verschil, ditmaal van 14,2 jaren. Deze evidente verjonging van de
politiek zal een dynamische uitstraling hebben kunnen veroorzaken en zal op
hen die naar verandering en verjonging144 in de politiek smachtten, een sterke
aantrekkingskracht hebben kunnen gehad. Dit kan er een verklaring voor zijn
dat zoveel jongeren zich aangetrokken voelden tot het fascisme.145

142. Ondanks de naar mijn mening gerechtvaardigde terughoudendheid jegens de Internet-
encyclopedie Wikipedia ten aanzien van de verifieerbaarheid en (vooral) kwaliteit van
het gebodene, baseer ik mij er wel op in het geval van de geboortedatums van fascisti-
sche politici. Informatie verkregen uit http://de.wikipedia.org/wiki/Kabinett_Brüning_I,
http://de.wikipedia.org/wiki/Kabinett_Brüning_II, http://de.wikipedia.org/wiki/Kabi-
nett_Papen en http://de.wikipedia.org/wiki/Kabinett_von_Schleicher. Geraadpleegd ja-
nuari 2014. Als behorend tot de top van de NSDAP heb ik beschouwd: Martin Bor-
mann, Hans Frank, Wilhelm Frick, Hans Fritzsche, Josef Goebbels, Hermann Göring,
Rudolf Hess, Heinrich Himmler, Adolf Hitler, Ernst Kaltenbrunner, Robert Ley, Jo-
achim von Ribbentrop, Alfred Rosenberg, Fritz Sauckel, Baldur von Schirach, Arthur
Seyss-Inquart, Albert Speer en Julius Streicher.

143. Informatie verkregen uit http://it.wikipedia.org/wiki/Governo_Nitti_II, http://it.wikipe-
dia.org/wiki/Governo_Giolitti_V, http://it.wikipedia.org/wiki/Governo_Bonomi_I,
http://it.wikipedia.org/wiki/Governo_Facta_I, http://it.wikipedia.org/wiki/Governo_-
Facta_II en http://it.wikipedia.org/wiki/Gran_Consiglio_del_Fascismo. Geraadpleegd
januari 2014.

144. In het Futuristisch Manifest van Filippo Marinetti staat een passage die vooruitwijst
naar de afwijzing van ouderdom als rechtvaardiging voor ervaring, inzicht en wijsheid:

Les plus âgés d’entre nous ont trente ans: nous avons donc au moins
dix ans pour accomplir notre tâche. Quand nous auront quarante ans,
que de plus jeunes et plus vaillants que nous veuillent bien nous jeter au
panier comme des manuscrits inutiles... (Le Figaro, 20 februari 1909)

Was de negentiende eeuw rijkelijk voorzien van oudere heren die op basis van vergaar-
de inzichten en verworven wijsheid aan het roer van de samenleving stonden, volgens
Marinetti was die situatie voltooid verleden tijd geworden en was het reeds tijd om het
stokje aan de jongeren te geven bij het passeren van de grens van veertig jaar.

145. ‘Fascist movements were youth movements in fact and in theory [...]’ (Mosse 1999: 87)
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2.7. MAAKBAARHEID EN DE NIEUWE MENS

Een kenmerkend aspect van het fascisme was: ‘maakbaarheid’. Het fascisme
onderscheidt zich op het terrein van de maakbaarheid van de samenleving
van de in het algemeen als ‘rechts’ gekarakteriseerde politieke ideologieën als
liberalisme en conservatisme. Hier vindt het fascisme een overeenkomst met
socialisme en communisme, waarvan de aanhangers ook van mening waren
dat mens en maatschappij konden worden verbeterd. Dit verklaart ook dat het
fascisme alle kenmerken had van een religie146, net als het nationaalsocialis-
me – en overigens net als het communisme, een beweging die door fascisten
en nationaalsocialisten op leven en dood werd bestreden.147 Burleigh formu-
leert het met een inzichtelijke observatie:

The elementary patterns of fascist and Nazi faiths were similar,
namely a form of political eschatology: from perdition to re-
demption, abject misery to glory, from tiny sect to mighty mass
movement, from fractiousness to harmony.148

En in de woorden van Emilio Gentile:

Fascism was the first nationalist totalitarian movement that fully
displayed the characteristics of a political religion [...] National-
socialism, another political religion, did the same [...]
Bolshevism in power transformed its ideology into a dogmatic
doctrine, the party into a church, and its leader into an earthly
god.’149

De parallellie tussen communisme/socialisme enerzijds en fascisme/na-
tionaalsocialisme anderzijds ligt mijns inziens daarin, dat alle vier ideologie-
en beogen het menselijk geluk niet in het hiernamaals te plaatsen – zoals vrij-

146. Zie hiervoor in het bijzonder Eatwell 2003-III en Griffin 2004.
147. Zie in het bijzonder een samenvatting in: Te Slaa & Klijn 2009: 24-25. Interessant in

dit verband zijn ook de opmerkingen die Mussolini in 1932 maakte tegenover de Duitse
schrijver en journalist Emil Ludwig, ten aanzien van een eventuele toekomstige fascisti-
sche liturgie: ‘Every revolution creates new forms, new myths, and new rites; and the
would-be revolutionist, while using old traditions, must refashion them. He must create
new festivals, new gestures, new forms.’ (uit Bosworth 2002: 261)

148. Burleigh 2000: 9.
149. Gentile 2006: xvii-xviii.
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wel alle religies en dus ook het West-Europese Christendom doen – maar in
het hier en nu, op deze aarde.150 In die zin zijn het dus alle vier representanten
van een seculariserende samenleving en kunnen zij ook beschouwd worden
als een alternatief voor het langzamerhand verzwakken van de kracht van de
religie in het alledaagse leven: ‘fascism took on many of the functions of reli-
gion for a broad swathe of society.’151 De bittere strijd die de aanhangers van
het fascisme en het nationaalsocialisme voerden met de aanhangers van het
communisme, moet ook bezien worden vanuit de competitie die beide stro-
mingen voerden: beide wilden de arbeider bereiken. De wereld waarin de
fascist wil leven, is maakbaar, of moet althans maakbaar worden gemaakt, zo
vonden fascisten en nationaalsocialisten.152 Ook hierin kunnen wij een paral-
lel met het communisme waarnemen. Het fascisme vormt de ultieme fase van
het positivistisch rationalisme. Het begin van de doodlopende weg die fascis-
me heet, is geplaveid met goede bedoelingen en hooggestemde idealen. Aan
het eind ervan zien wij de geperverteerde want ultieme consequentie: de ge-
industrialiseerde massamoord van het vernietigingskamp. Dit is het macabere
hoogtepunt van de maakbare wereld van het fascisme en van het communis-
me.

Deze maakbaarheid is ook de ideologische achtergrond van het fascistisch
streven naar de nieuwe mens (homo fascistus) in een nieuwe utopische orde-
ning, een ordening die voor de gehele bevolking van de natie zou gelden.153

Deze uomo nuovo zou in de beleving van het Italiaanse fascisme aan de basis
komen te staan van een nieuwe periode van Italiaanse bloei, vergelijkbaar
met de roemrijke periode van het Romeinse Rijk negentienhonderd jaar eer-
der of met de Renaissance, vijfhonderd jaar eerder. Deze uomo nuovo was
geen individualist die conform de uitgangspunten van het liberalisme slechts
zijn eigen belangen nastreefde. Evenmin was hij een communist die de be-
langen van allen wilde behartigen. De homo fascistus leefde en streefde voor
de belangen van het grotere geheel van de eigen natie.154

150. Het fascisme nam van het socialisme niet slechts de retoriek over, maar ook de rituelen
die daarmee gepaard gingen. Zie Mosse 1999: 27.

151. Eatwell 2003-III: 155.
152. Zie ook: ‘the belief that destiny could be shaped, that life was not simply determined by

the forces of fate, luck or God.’ (Eatwell 2003-I: 4)
153. Zie voor een uitgebreide analyse van het concept homo fascistus in het bijzonder Mosse

1999: 30-35.
154. Griffin 1998-II: 21.
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In de fascistische nieuwe maatschappij zouden geen klassentegenstel-
lingen (in de marxistische zin van het woord) meer zijn te onderkennen in de
bevolking. De klassen zouden als zodanig wel herkenbaar blijven, maar ze
zouden harmonieus samenwerken ten behoeve van de welvaart van het gehele
bevolking – de achtergrond van deze fascistische toekomstvisie verschilde
zodoende aanzienlijk van die van socialisten en communisten, voor wie het
begrip ‘klasse’ centraal stond in de theoretische onderbouwing van de leer.
Het socialisme was vanaf het begin van het fascisme een ideologie die geheel
vernietigd diende te worden – ondanks het feit dat menig fascist, onder wie
Mussolini zelf, zijn geestelijke vorming daar had opgedaan.155 Voor de Duit-
se nationaalsocialisten kwam daar nog eens de machtsgreep van de deels so-
cialistische, deels communistische radenrepubliek in München (april 1919,
als uitvloeisel van de Duitse nederlaag in november 1918) bij, gekoppeld aan
de ‘dolkstootlegende’ (socialisten en Joden werden verantwoordelijk gehou-
den voor de Duitse nederlaag in 1918). Het is daarom ook niet verbazend dat
binnen twee maanden nadat Adolf Hitler in Duitsland de macht had verwor-
ven, hij als eerste politieke partijen de communistische en de sociaal-demo-
cratische partij verbood.

Het fascistische concept van de nieuwe mens is geen uitvinding van
het fascisme. Het Duitse expressionisme156 en het marxisme-leninisme ken-
den ook al een dergelijk gedroomd fenomeen, evenals het latere socialis-
me.157 Ook zijn diverse religieuze en culturele varianten van dit symbool te
onderkennen.158 In Nederland is de bekendste artistieke concretisering van de
uomo nuovo te vinden in het schilderij ‘De nieuwe mensch’ van de kunst-
schilder Henri van de Velde (1986-1969).159 Het concept van de uomo nuovo

155. In de beginfase van het Italiaanse fascisme was een van zijn primaire doelen: ‘war on
Bolshewism’. (Payne 1995: 96)

156. ‘By the 1930s the front soldier, Jüngers prototype of the New Man, had been subsumed
within his new ideal type, “the Worker” in whom the modern forces of total mobiliza-
tion first displayed in the First World War were creating a new technocratic aristoc-
racy.’ (Griffin 1993: 92)

157. Ik noem communistisch China, waar onder de bezielende leiding van de grote roergang-
er Mao Zedong ook hard werd gewerkt om de ‘Nieuwe Chinese mens’ het licht te doen
zien – met even desastreuze resultaten. Opvallende overeenkomst tussen communisme,
fascisme en socialisme is, dat al deze ideologieën meenden dat mens en maatschappij
maakbaar zijn.

158. Zie Griffin 1993: 35 voor een uitwerking van dit thema.
159. De afbeelding op het schilderij valt in drieën uiteen. De hoofdfiguur op de afbeelding

staat in het midden en verbeeldt zo de derde weg die het fascisme wilde zijn tussen het
links geplaatste kapitalisme/liberalisme en het rechts geplaatste communisme/socia-
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is gebaseerd op de essentie van de fascistische mythe van de wedergeboorte.
Om precies te zijn is er in de fascistische visie niet zozeer sprake van een ‘we-
dergeboorte’, want dat zou de terugkeer impliceren van iets dat er al eens
geweest was – eerder is er sprake van ‘hergeboorte’; de komst van een nieu-
we, een andere en betere samenleving. Een aansprekende metafoor in dezen
is: ‘The arrow of time thus points not backwards but forwards, even when the
archer looks over his shoulder for guidance on where to aim.160 Er zou im-
mers een nieuwe en dus andere en betere mens moeten komen. Fascistenlei-
der Marius Brinkgreve formuleerde het als volgt:

Wij willen een nieuwe wereld, een nieuwe levenshouding, een
nieuwe samenleving, een nieuwen Staat, een nieuwe Maatschap-
pij, een nieuw geestesleven. Maar wij willen dat op grond van
onze geschiedenis; wij willen verder groeien, maar daarbij tege-
lijk onze wortels verder laten in den schoot der tijden.161

Deze ‘nieuwe mens’ verdiende ook een ‘nieuwe tijdrekening’: in fascistisch
Italië gold 1922 als het jaar 0 van de nieuwe tijd, een bewuste wijziging van
de traditie net zoals de leiders van de Franse Revolutie, zo’n 125 jaar eerder,
hadden doorgevoerd met hun nieuwe tijdrekening.162 Zowel in nationaalso-

lisme. Deze hoofdfiguur vertrapt met zijn voeten de ‘vorst van de rede’ die in de ideolo-
gische fascistische visie sinds de Franse Revolutie verantwoordelijk was voor de teloor-
gang van alle waarden en normen die het fascisme wenste te herstellen. De vaandeldra-
gers van de ratio zijn rechtsonder afgebeeld: Darwin, Marx en Voltaire, wier werken
worden vertrapt. De ‘Nieuwe Mens’ verslaat niet slechts enerzijds kapitalis-
me/liberalisme en anderzijds socialisme/communisme, maar biedt tevens een uitweg,
een derde weg die wordt verbeeld door het goddelijke licht dat van boven komt en waar-
naar de hoofdfiguur zijn hoofd heeft geheven. De titel van het schilderij is ‘De Nieuwe
Mensch’. In het Italiaanse fascisme van Mussolini was deze uomo nuovo een metafoor
voor de homo fascistus, die aan de basis zou komen te staan van een nieuwe periode
van bloei, vergelijkbaar met de roemrijke periode van het Romeinse Rijk negentienhon-
derd jaar eerder of met de Renaissance, vijfhonderd jaar eerder. Deze uomo nuovo was
geen individualist die conform de uitgangspunten van het liberalisme slechts zijn eigen
belangen nastreefde. Evenmin was hij een communist die de belangen van allen wilde
behartigen. De homo fascistus leefde en streefde voor de belangen van het grotere ge-
heel van de eigen natie. Met ‘De Nieuwe Mensch’ heeft Henri van de Velde omstreeks
1937 een schilderij vervaardigd dat tot in detail de ideologie en de toekomstvisie van
het fascisme vastlegt. Zie ook: Wesselink 2012 en Huberts 2014: 19.

160. Griffin 1993: 36.
161. Marius Brinkgreve, ‘Wij fascisten...’, in De Fascist, 12 januari 1934.
162. Mosse 1999: 81.
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cialistisch Duitsland als in de communistische Sovjet-Unie kreeg het abstrac-
te concept van de uomo nuovo een concrete invulling, in de vorm van voor-
beelden ter navolging: Horst Wessel en de Hitler-jongen Quex in Duitsland,
terwijl Aleksei Stakhanov en Pavlik Morozow in de Sovjet-Unie de juiste
weg aangaven.163

2.8. REVOLUTIE

Het fascisme beoogde de samenleving te veranderen. Die verandering be-
sloeg het gehele maatschappelijke bestel en omdat de beoogde veranderingen
allesomvattend waren, viel er niets te verwachten van graduele en geleidelijke
ontwikkelingen. Dat zou te lang duren en de kans in zich bergen van het juis-
te pad af te wijken. Slechts een snelle revolutie zou de gewenste toekomst
naderbij kunnen brengen. Maar het zou geen revolutie behoeven te zijn die
gepaard zou gaan met massaal bloedvergieten, zoals de Franse Revolutie164

of zoals de Russische Revolutie. In 1934 noteerde de Zweedse fascist Per
Engdahl:

[...] not the bloody upheaval of the streets, not the revolt of the
subhuman against order and culture, but the revolt of moral reju-
venation, national rebirth and socialist affinity against spiritual
and material misery [...]165

Het generieke fascisme kende vele uitdrukkingsvormen, waarvan de twee
bekendste (en belangrijkste) het Italiaanse fascisme van Mussolini en het
Duitse nationaalsocialisme van Hitler waren. Zowel in Italië als in Duitsland
was het fascisme aan de macht gekomen als gevolg van een snelle, en voor
velen onverwachte ontwikkeling. In Italië werd de ‘revolutie’ vooraf gegaan
door twee jaar van onrust en geweld (de zo geheten Biennio Rosso) en in
Duitsland volgde de Machtergreifung op een aantal jaren van steeds intenser
wordend straatgeweld. In beide landen was er dus wel degelijk sprake van
‘the bloody upheaval of the streets’ – maar geïnitieerd en geleid vanuit de

163. Burleigh 2000: 10.
164. Het fascisme stond ambivalent tegenover de Franse Revolutie. Enerzijds werd zij veraf-

schuwd als gewelddadig culminatiepunt van de Verlichting en als oorzaak van de gehate
democratie en het daarmee gepaard gaande economisch liberalisme, maar anderzijds
werd zij bewonderd vanwege de brute effectiviteit waarmee de gestelde doelen werden
gerealiseerd. Zie voor dit onderwerp in het bijzonder: Mosse 1989.

165. Berggren 2014: 76.
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hoogste echelons van het Italiaanse fascisme en het Duitse nationaalsocialis-
me.

Maar hoe keken fascisten in andere landen aan tegen het concept van
de revolutie? Werd ook daar gestreefd naar een fascistische revolutie? Ik ba-
seer me hierbij op enkele recente artikelen, verschenen in Fascism: journal of
comparative fascist studies, over het fascisme in Roemenië (naast het Itali-
aanse fascisme en het Duitse nationaalsocialisme de enige fascistische bewe-
ging die zonder steun van buiten aan de macht gekomen is166) en Zweden.

Mircea Platon beschrijft hoe de Roemeense fascisten, verzameld in
hun beweging IJzeren Garde (in de beginjaren Het Legioen van de Aartsengel
Michael geheten), zich plaatsten in het grotere Europese geheel van fascisti-
sche bewegingen en hoe zij hun rol opeisten in de ‘New European Order’.167

De ideoloog en een van de leiders van de IJzeren Garde, Vasile Marin, be-
schreef zijn beweging als ‘not an expression of the far right, but of the left
(or, more precisely, the revolutionary left)’. Als karakteristiek ervan schreef
hij: ‘Soaked in dynamism, our movement is revolutionary’.168 Een interessan-
te andere – maar niet noodzakelijkerwijs tegenstrijdige – kijk op het Roe-
meense fascisme wordt gegeven door Cosmin Sebastian Cercel die het be-
schrijft als een revolutionaire beweging, maar eentje die binnen de kaders van
de bestaande wetgeving wenste te opereren: ‘Revolution within the limits of
the law’.169 Dit doet Cercel zich afvragen in hoeverre het Roemeense fascis-
me werkelijk revolutionair kan worden genoemd: ‘This should suffice to
make at least difficult to attribute a clear-cut authentic revolutionary thrust to
Romanian fascism.’170 Het Roemeense fascisme kent overeenkomsten met de
beginjaren van het Nederlandse fascisme, dat eveneens binnen de grenzen
van de Anti-revolutiewet van 1920 wenste te opereren.

De ontwikkeling van het Zweedse fascisme als een geheel eigen on-
derdeel van het generieke fascisme wordt door Lena Berggren beschreven.
Zij ziet het ‘New-Swedish Socialism’ van de Zweedse theoreticus en ideo-
loog Per Engdahl171 als een oorspronkelijke variant van het generieke fascis-

166. Cercel 2013: 211.
167. Platon 2012.
168. Ibid., 69.
169. Cercel 2013: 223.
170. Ibid., 233.
171. Deze Per Engdahl zou ook na het einde van de Tweede Wereldoorlog in het fascisme

blijven geloven. In 1951 richtte hij de Europese Sociale Bond op die een inspiratiebron
zou blijken voor veel West-Europese fascisten en nationaalsocialisten die in hun voor-
oorlogse idealen waren blijven geloven. In Nederland waren dat Jan Wolthuis en Paul
van Tienen die in 1953 de Nationaal Europese Sociale Beweging (NESB) oprichtten.
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me, die volgens haar niet zonder meer kan worden gelijkgeschakeld met het
Italiaanse fascisme of het Duitse nationaalsocialisme. Engdahl zag het con-
cept ‘revolutie’ als een essentieel facet van zijn fascisme:

Revolution – that becomes the rallying motto of New-Swedish
socialism. [...] We can not build on the established order, for its
foundation is decayed. We must tear down the old and with cou-
rageous innovative spirit take on what is new. The New-Swedish
movement is revolutionary; it is a revolution of political and
moral pioneering.172

Ondanks Engdahls evident revolutionaire opvatting, plaatst Berggren er een
kanttekening bij, omdat Engdahl niet beoogde volledig te breken met be-
staande historische tradities, maar daarentegen een soort van ‘geleidelijke re-
volutie’ bepleitte.173 In deze zin neemt het Zweedse fascisme een afwijkende
plaats in het generieke fascisme in.

We zien dus dat daar waar het fascisme aan de macht is gekomen (Italië en
Duitsland) dit geschiedde op revolutionaire wijze, terwijl in overige landen
waar fascisten naar voren traden, zij in meerdere of mindere mate het middel
van de revolutie nastreefden – maar niet in de praktijk wisten te brengen. Dit
werpt een ander licht op de al geciteerde uitspraak van Griffin: ‘[...] this re-
volutionary aspect of myth [...] is crucial to the dynamics of fascism and [...]
central to a definition of it’.174 Het ziet er naar uit dat het concept ‘revolutie’
niet in alle manifestatievormen van het fascisme even belangrijk is geweest.

2.9. FASCISME EN NATIONAALSOCIALISME

‘Fascisme’ is oorspronkelijk de term waarmee de politieke beweging van de
Italiaanse activist en latere politicus Benito Mussolini werd aangeduid.175 Op

172. Berggren 2014: 76.
173. Berggren 2014: 91.
174. Griffin 1993: 28.
175. Het woord ‘fasci’ (meervoud van het Italiaanse ‘fascio’, betekenis: bundel, groep) was

vanaf het eind van de negentiende eeuw in gebruik als generieke term voor een politieke
groepering, hetzij links, hetzij rechts georiënteerd. Vanaf het begin van de Eerste We-
reldoorlog werd ‘fascio’ in Italië gebruikt door groepen die de oorlog steunden en die
Italië er in wilden betrekken. Zo ontstond de term ‘fascismo’. Pas later werd die term
exclusief verbonden aan Mussolini en zijn beweging. Nog weer later werd de betekenis
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zondag 23 maart 1919 stichtte hij in Milaan de Fasci Italiani di Combatti-
mento (‘Italiaanse strijdgroepen’). Zij bestonden voor een groot deel uit voor-
malige frontsoldaten, nationalisten, republikeinen en socialisten, waarvan een
honderdtal de oprichtingsbijeenkomst had bijgewoond.176 In eerste instantie
mislukte het Italiaanse fascisme: bij de verkiezingen van november 1919
kreeg het geen voet aan de grond. Zelfs in Milaan, de geboortestad van het
fascisme, won Mussolini niet meer dan 5000 van de uitgebrachte 275.000
stemmen; een schamele 1,8%. Het fascisme in Italië (en dat geldt evenzeer
voor het nationaalsocialisme in Duitsland) is niet zelfstandig, op eigen kracht,
aan de macht gekomen op grond van bij voorbeeld verkiezingsuitslagen of
een revolutie. In beide landen verwierf het fascisme de staatsmacht met steun
van belangrijke niet-fascistische groeperingen in de samenleving.177 Nadat
Mussolini op 9 november 1921 zijn strijdgroepen had omgezet in een politie-
ke partij, genaamd Partito Nazionale Fascista (‘Nationale Fascistische Par-
tij’) kreeg hij op 28 oktober 1922, na afloop van de ‘Mars op Rome’, van
koning Victor Emmanuel III de macht in handen. Na jaren van politieke be-
sluiteloosheid en onmacht van voornamelijk liberale regeringen, werd Musso-
lini’s aantreden in Italië verwelkomd als dat van een jong en krachtig rege-
ringsleider. Men verwachtte van hem dat hij een eind zou maken aan de peri-
ode van wanorde, anarchie en wetteloosheid – waarvoor hij en zijn beweging
overigens zelf grotendeels verantwoordelijkheid droegen – die in Italië was
ontstaan als nasleep van de Eerste Wereldoorlog.

Hitlers nationaalsocialisme is een variant van het generieke fascisme. De
communis opinio luidt: fascisme is de benaming van een twintigste-eeuwse
politiek-maatschappelijke ideologie, ontstaan in Italië. Het generieke fascis-
me de ‘grootste gemene deler’ van alle lokale, regionale en nationale varian-
ten van het fascisme – waarvan het Italiaanse de eerste was. Het (oorspronke-

opnieuw verruimd en werd de term gebruikt voor alle ideologieën die zich op het Itali-
aanse fascisme baseerden.

176. Payne 1995: 90.
177. ‘Mussolini would never have been able to conquer state power without the passive

compliance or active support of a whole range of conservative forces: the monarchy,
many large landowners and industrialists, much of the army and the church, the more
fervently reactionary, anti-socialist sections of the middle classes and initially even
some right-wing Liberals [...]’ (Griffin 1993: 79). En: ‘Even in the cases of Fascist It-
aly and Nazi Germany, fascist leaderships were admitted to power with the consent of
traditional institutions, heading coalition cabinets for an initial period and generally
drawing their legitimacy from the support of the political elites, the armed forces and
powerful economic interests.’ (Kallis 2003: 251)
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lijk) Duitse nationaalsocialisme is een bijzondere vorm van het generieke
fascisme.178 Beide stromingen hebben hun voedingsbodem gevonden in de-
zelfde sociaal-economische, maatschappelijke en geestelijke omstandighe-
den. Tussen beide bestaan daarnaast verschillen van secundaire en graduele
aard. De Duitse onderzoeker Ernst Nolte was van mening dat het fascisme in
essentie een sociale (te weten: anti-marxistische) beweging was, waarin het
nationale aspect een beperkte rol speelde.179 In het generieke fascisme was, in
tegenstelling tot wat Nolte suggereerde, juist dat nationale, liever: ultranatio-
nale aspect een wezenskenmerk. Het primaat ligt in het fascisme bij de eigen
natie, het racisme speelt hierin een ondergeschikte rol. Bij het nationaalsocia-
lisme was daarentegen de raciale factor van het hoogste belang.180 Het natio-
naalsocialisme was vanaf het allereerste begin sterk antisemitisch gericht.181

In feite is de communis opinio182 al vanaf het begin af aan in gebruik.
In Het Vaderland schreef de fascistische activist mr. T.W. (Tommy) Hooy-
kaas183 in 1933 een ingezonden brief waarin hij onder de titel ‘Fascisten en
Nationaal-Socialisten’ zijn beklag doet over een eerder verschenen artikel in
Het Vaderland waarin op pejoratieve toon verslag wordt gedaan van een
openbare vergadering van de NSNAP-Smit/Haighton. Hooykaas:

Fascisme en Nationaal-socialisme zijn geheel andere zaken: wie
consequent nationaal-socialist is, is tevens anti-semiet; het fas-

178. Onder het voorbehoud dat de raciale component niet uit het oog wordt verloren, ben ik
met A.A. de Jonge van mening dat beide termen uitwisselbaar zijn. Hij vond dat de be-
wegingen van Mussolini, Hitler, Mussert, Degrelle, Doriot en andere leiders als hen,
onder de benaming ‘fascisme’ kunnen worden samengevat, ‘niet alleen omdat zij van
buitenaf gezien zoveel overeenkomst vertonen dat de verschillen daarbij van onderge-
schikt belang lijken, maar ook – en vooral – omdat de aanhangers van de diverse bewe-
gingen zélf elkaar als geestverwanten erkenden.’ (De Jonge 1987: 166). Zie ook Griffin
hierover: ‘Like any permutation of fascism, Nazism was necessarily unique [...]’ (Grif-
fin 1993: 110). Het hoofdstuk waarin Griffin het Duitse nationaalsocialisme behandelt,
heet kortweg: ‘German Fascism’ (Griffin 1993: 85)

179. Zie Nolte 1963.
180. Mussolini beschouwde Hitlers biologisch racisme zelfs als een teken van diens culturele

achterlijkheid: ‘Thirty centuries of history allow us to look with supreme pity on certain
doctrines preached beyond the Alps by the descendants of those who were illiterate
when Rome had Caesar, Virgil, and Augustus.’ (Platon 2012: 79)

181. In Nederland echter zou de NSB pas in 1938 officieel het antisemitisme omarmen.
(Meyers 1984: 134-138)

182. Fascisme is niet racistisch, nationaalsocialisme wel.
183. Hooykaas (1898-1945) was een voormalig bestuursambtenaar uit Nederlandsch-Indië.
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cisme daarentegen kent en erkent geen enkelen vorm van rassen-
haat, en dus zeer zeker geen anti-semietisme.184

De gemeenschappelijke doelstelling van zowel fascisme als nationaalsocialis-
me was gelegen in het streven heel het maatschappelijke en individuele leven
(in al zijn facetten) afhankelijk te maken van de ‘totale staat’ en uiteindelijk
van de wil van één man. Het concept van de ‘totale staat’ werd op sociaal-
economisch gebied gebruikt voor het enerzijds in stand houden van privébe-
zit, maar anderzijds voor het invoeren van sociale zekerheid, verplicht werk-
geversoverleg, verplicht overleg tussen werkgevers en werknemers, en een op
de totale welvaart van de eigen inwoners (of, in het geval van het nationaal-
socialisme: de eigen volksgemeenschap) gerichte sociaal-economische hiërar-
chische politiek, die later ook bekend zou worden onder de naam Hitlersocia-
lisme of centraal staatscorporatisme. De fabrikanten en bezittende klasse wer-
den in het systeem niet onteigend, maar zij werden gedwongen te produceren
naar de wil van de leiding en met als enig doel de groei van de sociale en fi-
nanciële welstand van de betreffende bevolkingen. De eliminatie van de soci-
ale klasse die de productiemiddelen in eigendom bezit, is ook het essentiële
verschil tussen enerzijds fascisme en nationaalsocialisme en anderzijds het
stalinistische communisme.185

Hitlers nationaalsocialisme en Mussolini’s fascisme bezaten een opmerkelij-
ke overeenkomst in de radicalisering die beide stromingen, op overigens ver-
schillende tijdstippen, hebben doorgemaakt in de jaren dat zij aan de macht
waren. Ook de mate waarin en de snelheid waarmee werd geradicaliseerd, is
hierbij van belang. Er is ook een tegenstrijdigheid op te merken waar het de
innerlijke dynamiek van het fascisme betreft. Het fascisme bleek in staat om
mensen op te zwepen zich in een ongewis avontuur te storten, vanuit de hoop
en de verwachting op een beter leven. Maar toen het fascisme eenmaal aan de
macht was gekomen, bleek het lastig om de opgezweepte volksmassa’s te
kanaliseren. In Italië kostte het geruime tijd voordat Mussolini er in was ge-
slaagd de tot op grote hoogte zelfstandig opererende lokale partijleiders tot

184. Het Vaderland, 19 juli 1933, avondblad C. Het staat overigens te bezien of Hooykaas
zich zou hebben kunnen vinden in de woorden van Griffin: ‘[...] and it is not intrinsic to
fascism that particular groups (for example Jews, Slavs, Asians) should be picked out
for persecution, let alone for systematic genocide.’ (Griffin 1993: 48)

185. Waarbij ik als contrapunt opmerk dat ook het communisme een palingenetisch aspect
kende en dat met name de Stalinistische variant van het communisme een zeer sterk
nationalistisch karakter droeg.
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de orde te hebben geroepen; in Duitsland kon Hitler de in gang gezette revo-
lutie van de SA slechts stoppen door gebruikmaking van extreem geweld in
de Nacht van de Lange Messen. Maar ook daarna verstond de dynamiek van
het fascisme zich slecht met de behoefte aan rust die nu eenmaal noodzake-
lijk is om een land te kunnen besturen en een volk te kunnen leiden. Het
vliegwiel dat het fascisme ook was, liet zich nauwelijks stoppen, eenmaal in
gang gezet, vandaar de noodzaak tot het voeren van oorlogen. Dit instrument
bleek in staat om de opgeroepen dynamiek en agressie te kanaliseren en in de
door de leiding gewenste richting te sturen. Toch blijft het lastig om in te zien
hoe het fascisme had kunnen overleven, zelfs als de Tweede Wereldoorlog
succesvol zou zijn afgesloten. Het is in dit verband zinvol om te herhalen dat
het fascisme zich zag als een dynamische beweging en niet als een statische
partij. Eenmaal in gang gezet is de beweging niet meer te stoppen. Een zich-
zelf steeds dynamiserender fascisme kan niet functioneren in een status quo,
ook al leidt dat tot een situatie waarin het fascisme uiteindelijk zijn eigen kin-
deren zal opeten – een fenomeen waaraan uiteindelijk vrijwel iedere revolutie
ten prooi valt. De innerlijke logica van het generieke fascisme noopte onont-
koombaar tot radicalisering en die is dan ook te onderkennen in het Italiaanse
fascisme. Het Duitse nationaalsocialisme (in beginsel dus niet meer en niet
minder dan het fascisme, waaraan het antisemitisme is toegevoegd) voerde
die radicalisering in haar extreemste vorm door – zelfs zo ver, dat het uitein-
delijk zijn eigen ondergang veroorzaakte en daarin het fascisme als politiek-
maatschappelijke ideologie met zich meesleepte.




