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4. Generiek fascisme en Nederlands fascisme

Na in het voorafgaande de geschiedenis van het Nederlandse fascisme te heb-
ben weergegeven is het tijd om aandacht te besteden aan de vraag: in hoever-
re valt het Nederlandse fascisme te beschouwen als onderdeel van het gene-
rieke fascisme zoals eerder gedefinieerd? Is het Nederlandse fascisme inder-
daad ‘een politieke ideologie die wordt gekenmerkt door revolutionair popu-
listisch ultranationalisme gebaseerd op de gedachte van wedergeboorte van
de natie’? Of wijkt het Nederlandse fascisme wellicht wezenlijk af van het
generieke fascisme zoals gedefinieerd door Griffin? Is het Nederlandse fas-
cisme soms eerder te beschouwen als een specifiek-Nederlandse variant van
autoritair, conservatief en autocratisch politiek denken? Om die vragen te
kunnen beantwoorden is het noodzakelijk om het Nederlandse fascisme naast
de meetlat van de vier kernpunten ‘revolutionair’, ‘palingenetisch’, ‘populis-
tisch’ en ‘ultranationalistisch’ te leggen. Omdat het fascisme ook een ‘bewe-
ging van de daad’ was, zal het nodig zijn in deze overwegingen eveneens de
daden van fascisten te betrekken. Een methodologisch nadeel hiervan is, dat
het van tevoren duidelijk is wat de uitkomst van deze exercitie zal zijn. Grif-
fin kwam tot zijn vier kernbegrippen door onder meer inhoudelijke vergelij-
king van de overgeleverde brondocumenten van het fascisme. Wie ten aan-
zien van het Nederlandse fascisme de omgekeerde weg bewandelt zal uiter-
aard tot de conclusie komen dat Griffins kernbegrippen in bepaalde mate
aanwezig zijn in het Nederlandse fascisme. In plaats van te onderzoeken in
hoeverre het Nederlandse fascisme voldoet aan de definitie van het generieke
fascisme, lijkt het daarom interessanter te trachten de vraag te beantwoorden
in hoeverre en op welke onderdelen het Nederlandse fascisme afwijkt van de
generieke definitie, en wat dit inhoudt voor de waarde van de generieke defi-
nitie op zich.



———
240

4.1. REVOLUTIONAIR

Het revolutionaire aspect dat intrinsiek verbonden is met het generieke fascis-
me, is steeds een probleem geweest voor het overwegend legalistisch inge-
stelde Nederlandse fascisme. Iedereen die zich na de Eerste Wereldoorlog in
Nederland actief betoonde in de landspolitiek, moet er bij voortduring van
doordrongen zijn geweest dat het bedrijven van politiek in Nederland ge-
paard ging met overleg, met het bereiken van consensus en het creëren van
draagvlak.649 De wijze waarop de parlementaire democratie in Nederland
fungeerde en fungeert, maakt het onwaarschijnlijk voor één politieke partij
om de absolute meerderheid te verwerven. Wie wil regeren moet bereid (en
in staat) zijn om compromissen te sluiten. Het ‘poldermodel’ is geen recente
uitvinding – het behoort al eeuwen tot het diepste wezen van de Nederlandse
democratie.650

Nog levendig zal iedere politicus van de jaren twintig en dertig van de
twintigste eeuw voor ogen hebben gestaan hoe het met de meest recente po-
ging tot revolutie in Nederland afliep: voordat de op 12 november 1918 door
Troelstra vanaf het spreekgestoelte in de Tweede Kamer uitgeroepen revolu-
tie goed en wel uit de startblokken was gekomen, was zij reeds gesmoord in
een krachtige combinatie van ongebroken Oranjeliefde en de Vrijwillige
Landstorm.651 Het daarop volgende lot van Troelstra en zijn SDAP was wei-
nig aanlokkelijk voor een politicus die de macht ambieerde; het isolement
waarin hij zijn partij had geplaatst zorgde ervoor dat het tot 1939 zou duren
voordat de SDAP regeringsverantwoordelijkheid zou gaan dragen. Troelstra
zelf zou dat niet meer meemaken: hij overleed in 1930. Hier ligt de oorzaak
voor de ambivalente houding van het Nederlandse fascisme tegenover het
concept ‘revolutie’. De macht zou de Nederlandse fascisten niet in de schoot
worden geworpen zoals Mussolini in Italië dat tot op zekere hoogte had mo-
gen ervaren en omdat de revolutionaire weg niet werd ingeslagen, bleef de
parlementaire weg als enige over.652

649. Wie zich zoals de Communistische Partij Holland (CPH, vanaf 1935: Communistische
Partij Nederland, CPN) onttrok aan deze ‘spelregel’, plaatste zich buiten het speelveld
en moest zich tevreden stellen met een rol in de marge van de Nederlandse politiek

650. Zie hiervoor in het bijzonder Bos, Ebben & Te Velde 2007.
651. Zie het in al zijn beknoptheid dramatische verslag in De Jong 1969-1994, deel I: 44-52.
652. Voor de hedendaagse beschouwer heeft het iets meewarigs om te zien hoe de Neder-

landse fascisten zich hebben uitgeput in aanhankelijkheidsbetuigingen jegens het huis
van Oranje en hoe zij bij herhaling blijk hebben gegeven van hun afkeer van de revolu-
tie. Dat zij innerlijk daarbij wel eens gemord zullen hebben, lijkt die beschouwer evi-
dent.
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Een meer pragmatische reden om niet in het openbaar, dan wel in zeer
gematigde bewoordingen de revolutie te prediken, was gelegen in de juridi-
sche nasleep van de mislukte novemberrevolutie van Troelstra. In april 1920
diende het kabinet-Ruijs de Beerenbrouck een wetsontwerp in, dat bevatte
‘nadere voorzieningen tot bestrijding van revolutionnaire woelingen’.653 De
parlementaire behandeling leidde tot enige aanpassingen van het ontwerp en
op 18 juli 1920 werd de wet aangenomen. Zij werd bekend als de ‘Antirevolu-
tiewet van 1920’ en zij stond het

revolutionnaire partijen’ toe te ‘opereren binnen het democrati-
sche bestel en het stond hun vrij hun revolutionaire ideeën –
mits niet op concrete omwentelingsinitiatieven toegespitst – vrij-
elijk uit te dragen.654

Artikel 3 van de statuten van het Verbond van Actualisten stelt: ‘De
Vereeniging tracht haar doel te bereiken langs wettigen weg’.655 Uit een on-
gedateerde maar vermoedelijk in 1925 of 1926 gepubliceerd pamflet wordt
duidelijk waarom het VvA onder geen beding wilde worden beticht van revo-
lutionaire activiteiten:

Het is een fabel, den volke diets gemaakt, dat wij ACTUALIS-
TEN langs onwettigen weg ons doel zouden willen bereiken.
Wij kennen het Nederlandsche volkskarakter te goed, om aan
een dergelijke onzinnige poging, DIE ALLEEN IN HET BREIN
DER S.D.A.P. KAN OPKOMEN (1 November 1918), ook
maar een oogenblik te denken.656

Het Verbond deed zijn best om zich te verbinden aan wet en Oranje, maar
desondanks probeerde het Verbond tegelijkertijd ook via slinkse wegen aan
wapens te komen, terwijl eveneens werd getracht te infiltreren in de Haag-
sche Burgerwacht en in de Vrijwillige Landstorm.657 Deze tweeslachtigheid
kenmerkt het Nederlandse fascisme in het eerste decennium van zijn bestaan.
Uit vrees te worden geassocieerd met een revolutie en ervan te worden be-

653. Eskes 1988: 68.
654. Ibid., 77.
655. Archief Hugo Sinclair de Rochemont, BHIC-328, inv. nr. 1.
656. Ibid., inv. nr. 7.
657. Rapporten Centrale Inlichtingendienst 1919-1940, documentnummer 11052, 26 febru-

ari 1924.
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schuldigd via de revolutionaire weg aan de macht te willen komen, waren
fascisten gedwongen zich in publieke uitlatingen tot de legaliteit te beper-
ken.658 De Antirevolutiewet van 1920 deed kennelijk haar werk. Dat er tussen
de dagelijkse praktijk van het politiek activisme en de theorie enig verschil
zat, wordt ook duidelijk als men de publicaties nader bestudeert. Wouter Lut-
kie betitelt zich als ‘revolutionair’ en de oproep aan zijn lezers liegt er niet
om:

Wij worden geregeerd, liefdeloos, door letterknechten en uils-
kuikens en dieven en charlatans. Wij worden geregeerd door
farizeeërs. Maar ons geduld is nu ten einde toe! [...] Wij predi-
ken opstand...’659

En twee maanden later schrijft Emile Verviers in maart 1923 in hetzelfde
tijdschrift dat het fascisme in Nederland zijn doel alleen kan bereiken door
gebruikmaking van massaal georganiseerd geweld. Het lijkt er zodoende op
dat vanuit katholieke zijde de revolutie gepreekt wordt. Lang duurt dat echter
niet. Ruim een half jaar later is er al geen sprake meer van oproepen tot ge-
weld of een beoogde revolutie.660 In november 1923 tracht Verviers zijn le-
zerspubliek rijp te maken voor een ‘koninklijke staatsgreep’, waarbij konin-
gin Wilhelmina de macht aan zich zou moeten trekken.661 In 1933 zou prof.
dr. F.C. Gerretson iets soortgelijks pogen maar zijn streven was gericht op
premier Colijn, niet op de vorstin. En ook hij ving bot, net zoals Verviers.

658. Interessant in dit verband is de observatie dat het Tweede-Kamerlid voor de Liberale
Partij, mr. Lizzy van Dorp, zich eind 1923 achter het standpunt van de actualisten had
gesteld – mits het Verbond van Actualisten ervan af zou zien een staatsgreep te willen
plegen om zijn doelstelling te bereiken. (Rapporten Centrale Inlichtingendienst 1919-
1940, documentnummer 10873, 25 januari 1924)

659. Katholieke Staatkunde, januari 1923.
660. Dat de katholieke groepering rond het tijdschrift Katholieke Staatkunde als minder ge-

vaarlijk voor de Nederlandse staat wordt gevonden dan het Verbond van Actualisten,
blijkt uit: ‘De fascistische strooming onder de Katholieken, die zich groepeert om den
voorganger Dr. E.C.H. VERVIERS, geb. 24-10-’86, staat gescheiden van het Verbond
van Actualisten. [...] Blijkens artikelen in “de Katholieke Staatkunde”(Opbouwende
Staatkunde) verschenen, versmaadt deze richting geenszins geweld. De aanhangers kun-
nen dit gemakkelijker betoogen, daar zij zelf geen organisatie vormen, slechts een stu-
diekring voor opbouwende Staatkunde.’ (Rapporten Centrale Inlichtingendienst 1919-
1940, documentnummer 10873, 25 januari 1924)

661. De Jonge 1968-I: 70-71.
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De ambivalente houding jegens de revolutie als middel om aan de
macht te komen van de eerste generatie van Nederlandse fascisten liep ten
einde met de oprichting van ‘De Bezem’. Vanaf 1928 betitelen de fascisten
van ‘De Bezem’ zich weliswaar als ‘revolutionair’, maar zij beoogden hier-
mee minder de voorgenomen weg naar de macht aan te geven als wel eerder
hun afkeer van de samenleving als geheel. Zij betoonden zich eerder ‘tegen’
de samenleving waarin zij verkeerden, dan ‘voor’ een lonkend nieuw staat-
kundig perspectief. De opvolger van ‘De Bezem’ was de Algemeene Neder-
landsche Fascisten Bond van Jan Baars. Ook deze ANFB noemde zich ‘revolu-
tionair’, maar in de dagelijkse praktijk bleek hier weinig van. Na zo’n tien
jaar van fascistisch activisme begon men in fascistische kringen in te zien dat
de wettige weg niet succesvol kon zijn. In 1932 werden tekenen zichtbaar dat
sommige fascisten dat begonnen in te zien:

Het fascisme is zoowel legaal als revolutionnair; zooals de wer-
kelijkheid het eischt zullen wij hebben te strijden [...] Zoo is dan
ook ons parool: Langs wettigen weg waar het kan; langs re-
volutionnairen weg waar het moet!!662

Drie weken later stond in vette letters op de hoofdpagina van De Fascist een
uitspraak van Theodor Mommsen te lezen:

Als een Regeering niet meer Regeeren kan, houdt ze op wettig
te zijn en wie de macht heeft haar onderste boven te gooien,
heeft er ook het recht en de plicht toe.663

Het jaar 1933 vormde een waterscheiding: in de daaraan voorafgaande jaren
was ‘de revolutie’ ondenkbaar voor het overgrote merendeel van de Neder-
landse fascisten, erna was zij een voor velen acceptabel instrument om de
macht te verkrijgen. In dat jaar werd het fascisme van de NSB en de overige
fascistische partijen krachtig bestreden door een reeks van overheidsmaatre-
gelen, zij aan zij met brede tegenwerking vanuit diverse maatschappelijke
groeperingen. Hierdoor werd het Nederlandse fascisme eerst in het defensief,
later in het isolement gedreven, waardoor radicalisering niet uit kon blijven.
Vanaf dat moment verandert de toon van het Nederlandse fascisme. Op 1
mei 1934 richt Jan Baars de Nederlandsche Fascisten Beweging op. Naar ei-

662. J. Hollander, ‘Legaliteit of revolutie?’, in De Fascist, 6 augustus 1932.
663. De Fascist, 27 augustus 1932.
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gen zeggen wilde Baars het revolutionaire elan terugbrengen, met gebruikma-
king van de term ‘extreem fascisme’. Op een bijeenkomst in het najaar van
1934 te Groningen deelt Baars zijn toehoorders mee dat hij vanaf dat mo-
ment zal trachten ‘te brengen den corporatieven staat en de corporatieve
maatschappij, ook langs illegalen weg.’664 (mijn cursivering – WH). Ook het
Revolutionair Fascistisch Eenheidsfront, dat Baars en Frenay eind 1934 in
het leven riepen, zag niets meer in de legale weg tot de macht. Zij predikten
openlijk de fascistische revolutie. In het Algemeen Handelsblad staat dan te
lezen:

[Baars en Frenay] verkondigden, dat er langs legalen weg geen
betere maatschappelijke toestand te verkrijgen is. Men zal, zoo
beweerden zij, den corporatieven staat moeten brengen op ille-
gale wijze [mijn cursivering – WH], desnoods ten koste van dui-
zenden slachtoffers. Honderdduizenden toch zullen er van profi-
teeren. Ook zeiden zij met klem, dat deze staat spoedig moet
komen.665

En in het Nieuwsblad van het Noorden:

Aan het eind van zijn rede merkte de heer Baars nog op, dat het
extreem fascisme met alle beschikbare middelen zal trachten te
brengen den corporatieven staat en de corporatieve maatschap-
pij, ook langs illegalen weg [mijn cursivering – WH] omdat
langs legalen weg niets te bereiken is.666

Met zijn Zwart Front toonde ook Arnold Meijer aan over een revolutionair
elan te beschikken dat sterk afweek van wat het Nederlandse fascisme tot
1934 had laten zien. In zijn brochure uit 1935 Wat wil Zwart Front noteert hij
niet langs parlementaire weg aan de macht te willen komen. Een fascistische
revolutie acht hij gewettigd:

Wij zijn revolutionnairen, omdat wij geen genoegen kunnen ne-
men met een GELEIDELIJKE koersverandering [...] omdat wij

664. Nieuwsblad van het Noorden, 25 oktober 1934.
665. Algemeen Handelsblad, 9 oktober 1934. Deze uitspraken werden een dag eerder ge-

daan in een openbare vergadering te Rotterdam.
666. Nieuwsblad van het Noorden, 25 oktober 1934.
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weten, dat het zuiver nationaal en christelijk is vast te houden
aan de woorden ‘Opstand is gewettigd, waar het gezag nalatig
is’ [...] En daarom kent de Zwart Fronter slechts één wet en dat
is de wet en de rechtvaardigheid van Zwart Front.667

Op de voorpagina van Zwart Front, het tijdschrift van Zwart Front, stond de
tekst: ‘Opstand is gewettigd waar het gezag nalatig is’. Tot op zekere hoogte
zal de radicalisering in de richting van het op gewelddadige en revolutionaire
grijpen van de macht ook zijn ingegeven door de wens zich te willen afzetten
tegen de NSB, die zich als wettig, respectabel en burgerlijk afficheerde. Een-
zelfde ontwikkeling wordt ook door A.A. de Jonge gesignaleerd. Wat ik eer-
der omschreef als de strijd tussen de ‘hoeden’ en de ‘petten’ binnen het Ne-
derlandse fascisme, heet bij hem het onderscheid tussen het ‘deftige’ en het
‘plebejische’ fascisme, waarbij de eerstgenoemde variant gekarakteriseerd
wordt als ‘conservatief’ en de tweede als ‘revolutionair’.668

Concluderend: het Nederlandse fascisme wijkt af van het generieke fascisme.
Revolutie en het daarmee gepaard gaande geweld worden pas ná 1933 zoda-
nig aanvaardbaar dat bepaalde fascistische stromingen ze gaan omarmen. Pas
vanaf 1934 (wanneer het Nederlandse fascisme een extremere fase ingaat)
treedt het uit ‘de schaduw van Troelstra’, die met zijn mislukte revolutiepo-
ging in november 1918 het concept ‘revolutie’ in de Nederlandse politiek
voor langere tijd onmogelijk had gemaakt. Het valt overigens op dat de Ne-
derlandse fascisten die zich baseren op het Italiaanse fascisme van Mussolini
na 1933 radicaliseren en de revolutie omarmen, terwijl de Nederlandse natio-
naalsocialisten die zich baseren op het Duitse nationaalsocialisme van Hitler
legalistisch blijven. De portée van een en ander impliceert dat óf het Neder-
landse fascisme geen ‘echt’ fascisme was, óf dat de definitie van Griffin toe-
lichting behoeft – en eventueel aanpassing. De eerste optie leg ik terzijde,
want het lijkt me evident dat het Nederlandse fascisme zowel in zijn uit-
gangspunten, als in zijn daden even fascistisch was als het fascisme uit ande-
re West-Europese landen gedurende het interbellum.

667. Meijer 1935: 45-46.
668. De Jonge 1968-I: 65.
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4.2. PALINGENETISCH

De manier waarop het fascisme in het interbellum naar voren kwam, verschilt
aanzienlijk per land. Dit hangt samen met de invulling van het concept ‘weder-
geboorte’. Omdat landen in hun historische ontwikkelingsgang van elkaar
verschillen, kan ook het doel van de wedergeboorte (waarbij het verleden
hoogstens als inspiratiebron, als model, kan fungeren) niet overal hetzelfde
zijn geweest. Een gewenste terugkeer, gebaseerd op bij voorbeeld delen van
de situatie zoals die was voorafgaande aan de Franse Revolutie669, zal impli-
ceren dat de gedroomde eindsituatie per land zal verschillen – het Nederland
van 1789 zag er immers anders uit dan de staatkundige verschijningen in dat-
zelfde jaar van wat pas later Duitsland zou worden. Er is daarmee geen spra-
ke van een monolithisch fascisme; het kende meerdere verschijningsvormen
– maar wel met een gemeenschappelijke kern.670 Dat is er dan ook de verkla-
ring voor dat het niet vruchtbaar is om het Nederlandse fascisme te vergelij-
ken met bij voorbeeld het Franse fascisme, maar dat het wel vruchtbaar kan
zijn om beide fascismen te vergelijken met het generieke fascisme.

Als fascisme niet langer wordt gedefinieerd in bij uitstek pejoratieve
termen als een ideologie die uitsluitend negatief is en die daarom tegen van
alles en nog wat is, staat de weg open naar een indringender begrip van wat
het fascisme nastreeft – en dat geldt evenzeer voor de ervan afstammende
ideologieën die in onze dagen kunnen worden opgemerkt. Wie de moeite
neemt zich te verdiepen in bij voorbeeld het gedachtegoed van de solistisch
opererende Noor Anders Breivik of dat van de Nederlandse politieke Partij
voor de Vrijheid671 van Geert Wilders, zal zien dat ook daar de ultranationa-

669. De mate waarin de Franse Revolutie werd verafschuwd in fascistische kring, moge blij-
ken uit de poging uit 1941 van het fascistische Pétain-regime om de ‘Verklaring van de
rechten van de mens en de burger’ uit 1789 te vervangen door de ‘Principes de la Com-
munauté’. (Vergez 2014: 447)

670. ‘[...] there was not one Fascism but various Fascisms [...] after 1925 Fascism is best
approached ideologically as a loose alliance of schemes for national renewal, linked in
turn to various brands of conservatism [...]’ (Griffin 1995: 18)

671. Opmerkelijk is dat de PVV van Wilders qua organisatievorm sterk gelijkt op de voor-
oorlogse NSB van Mussert: beide zijn geen politieke partijen met leden, maar stichtin-
gen die slechts één bestuurder kennen die daarmee dus de absolute leider is. Ook het lo-
go van de PVV doet sterk denken aan een door de NSB vaak gebruikt beeldmerk van de
zeemeeuw. Een derde overeenkomst is te vinden in de denigrerende benaming voor het
Nederlandse parlement. In de Algemene Beschouwingen van september 2015 noemde
Wilders de Tweede Kamer een ‘nep-parlement’; een reminiscentie aan de NSB-term ‘pra-
tement’.
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listische revolte tegen een als reëel ervaren dreiging van buiten, gebed in een
palingenetische toekomstvisie, centraal staan.

In de vorm van de term ‘herstel’ (met al zijn afleidingen en samenstellingen)
komt men het palingenetische aspect van het generieke fascisme in overvloed
in het Nederlandse materiaal tegen. Deze term werd zelfs zo frequent ge-
bruikt, dat Wim Zaal zijn eerste boek over het Nederlandse fascisme er naar
noemde: De herstellers. Men kan overigens terecht de vraag stellen of de Ne-
derlandse fascisten die zich met de term ‘herstellers’ tooiden, ten volle het
fascisme hebben doorgrond. ‘Herstellen’ en palingenese (‘wedergeboorte’)
liggen qua betekenis weliswaar erg dicht bij elkaar, maar in het fascisme gaat
het eerder om een nieuw geboren worden van de natie dan om te herstellen
van wat eens was, maar verloren is geraakt. Toch komt men ook de exacte
term ‘wedergeboorte’ in het Nederlandse fascisme al heel vroeg tegen. In Ka-
tholieke Staatkunde van 30 november 1922 (dus nauwelijks een maand nadat
Mussolini in Italië aan de macht was gekomen) schrijft Verviers: ‘Het groote
doel, dat Mussolini voor oogen stond, was de wedergeboorte van Italië als
groote mogendheid...’672 (mijn cursivering – WH). Verviers was niet de enige
die naar een toekomst streefde die deels zou moeten worden gebouwd op de
(naar zijn inzicht) goede zaken uit het verleden. Ook Valckenier Kips koos
die richting toen hij schreef dat het parlementaire stelsel en het algemeen
kiesrecht zouden moeten worden vervangen door een wijziging der Grondwet
die de Koning weer meer macht zou geven.673 Op zich zouden die inzichten
ook reactionair-conservatief kunnen worden genoemd, ware het niet dat de
confronterende stijl en de agressieve woordkeus van Valckenier Kips sterk
naar het fascistische neigen.674 Bij die politieke partijen die eerder in deze
studie als reactionair-conservatief werden omschreven, komt de term ‘wederge-
boorte’ in een beperkte zin voor: namelijk voortkomende uit de wens om de
recente democratische verworvenheden opzij te zetten ten gunste van een te-
rugkeer naar een eerdere situatie die als gewenst wordt beschouwd. Daar is
dan nauwelijks sprake van palingenese: er werd niet in fundamentele zin naar
iets ‘nieuws’ gestreefd. Bij de voluit fascistische partijen is dat wel het geval.
Ik geef enkele voorbeelden. Het hoofdartikel van het allereerste nummer van
De Vaderlander, weekblad van het Verbond van Actualisten, was getiteld
‘Herstel van gezag’. Het ‘zieke volkslichaam’ kon slechts genezen wanneer

672. Geciteerd naar: De Jonge 1968-I: 68.
673. De Jonge 1968-I: 34-35 en De Wit 2009: 78.
674. De Jonge 1968-I: 36.
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aan het 18e-eeuwse rationalisme een eind werd gemaakt.675 Het aanwijzen van
het 18e-eeuwse rationalisme als de oorzaak van de vermeende zieke toestand
van het Nederlandse volk aan het begin van de 20e eeuw is nieuw. Ook het
eerste theoretische programma van het Verbond, ‘Wat het actualisme wil’,
maakt melding van de noodzakelijke bestrijding van rationalisme, materialis-
me, socialisme en democratie, met als doel het herstel van de natie.676 Na de
ondergang van het Verbond van Actualisten keerde de fascistische idee terug
in de kolommen van het weekblad De Bezem, geesteskind van Hugo Sinclair
de Rochemont en van Erich Wichmann. Deze laatste meende dat de demo-
cratie een symptoom was van de ontaarding van het Nederlandse volk, terwijl
het rationalisme de achterliggende oorzaak ervan was. Eliminatie van demo-
cratie en rationalisme zouden lijden tot herstel van het Nederlandse volk.677

Interessant in dit opzicht zijn de ideeën die binnen de Algemeene Nederland-
sche Fascisten Bond leefden over het onderwerp ‘wedergeboorte’. Binnen de
ANFB werd weliswaar niet veel aan theorievorming gedaan, want men voel-
de zich eerder ‘fascist van de daad’ dan van de theoretische bespiegeling,
maar een vingerwijzing naar de gedachten binnen de ANFB over ‘wederge-
boorte’ staat te lezen in De Bezem:

Het fascisme toch wil het goede uit het verleden vereenigen met
al wat bruikbaar is in het heden om aldus te komen tot her-
nieuwden bloei, vermeerdering van energie, tot een verjongd en
mooier leven.678

Ter gelegenheid van de Tweede Kamer-verkiezingen in april 1933 verscheen
een brochure van de ANFB, getiteld Vragen en antwoorden over het Neder-
landsch Fascisme van de hand van de partij-ideoloog G.A. Larsen van Neer-
land.679 De term ‘herstelbeweging’ wordt door de auteur afgewezen – niet

675. De Vaderlander, 31 augustus 1924.
676. Archief Hugo Sinclair de Rochemont, BHIC-328, inv. nr. 6.
677. Ibid., inv. nr. 20.
678. De Bezem, 26 november 1932.
679. Gustav Adolf Larsen (geb. 1911 te Medan, in het voormalige Nederlandsch-Indië; zelf

voegde hij ‘van Neerland’ toe aan zijn naam) was de ideoloog van eerst de Algemeene
Nederlandsche Fascisten Bond (ANFB) en later van Zwart en Nationaal Front. Van
deze laatste groepering was hij tevens enige tijd de leider van de jeugdbeweging. In
1932 was hij propagandist voor de Fascistische Jongeren Bond (FJB), een onderafde-
ling van de ANFB. Hij was de auteur van onder meer Antwoorden op actueele vragen
betreffende het Nederlandsche Volksfascisme (1933), De jeugd voor fascisme!
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omdat hij het concept als zodanig verwerpt, maar omdat de term ‘herstellers’
te sterk verbonden is geraakt met het liberalisme, zo vindt Larsen van Neer-
land.680 In plaats daarvan kiest Larsen van Neerland voor het toekomstbeeld
van een corporatief Nederland, waarbij de inrichting daarvan meer lijkt op
een middeleeuws gildenstelsel dan op een 20e-eeuwse natie. Samengevat:
Larsen van Neerland wijst de term ‘herstellers’ af, maar toont zich een her-
steller pur sang.681

Dan de NSB en haar relatie tot het concept ‘wedergeboorte’. In 1933
liet Mussert in het weekblad van de partij optekenen: ‘Mijn doel was ook in
Nederland een nationale opleving [...] tot stand te brengen.682 Een jaar later
liet de NSB een uitgave verschijnen (de zogeheten ‘Brochure nr. 4’) waarmee
gepoogd werd duidelijkheid te verschaffen over een groot aantal punten, zo-
als de verhouding tot het huis van Oranje en tegenover de kerken, de relatie

(1933), Volk in nood! (1937) en Trouw aan Nederland: antwoord op actueele vragen
(1941). In 1936 vinden we hem terug als lid van het Algemeen Nederlandsch Verbond
(‘Het A.N.V. beoogt versterking van de Nederlandsche volkskracht, alsmede van de
banden tusschen Nederlanders en stamverwanten over de geheele wereld’). (Informatie
uit http://www.dbnl.org/arch/_nee003193601_01/pag/_nee003193601_01.pdf, geraad-
pleegd maart 2016). In 1937 werd hij benoemd tot voorzitter van de Afdeling Den
Haag van de Nationale Ambtenaren Bond (NAB). In 1939 werd hij lid (en later secreta-
ris) van het hoofdbestuur van deze NAB. Hij zal het vigerende ambtenarenverbod dus
wel hebben genegeerd. In 1940 was hij lid van Nationaal Front. In juni van dat jaar laat
hij Arnold Meijer weten dat hij bezig is om de dichter J.C. Bloem te interesseren voor
het lidmaatschap van Zwart Front (Archief Zwart Front, BHIC-234, inv. nr. 742).
Bloem was zo’n tien jaar eerder ook al lid van De Vereeniging ‘De Bezem’ geweest
(Archief Hugo Sinclair de Rochemont, BHIC-328, inv. nr. 18). Het is niet bekend of
Bloem inderdaad is toegetreden. In 1947 beweegt Larsen zich in kringen van het Natio-
naal Réveil (een organisatie die zich verzet tegen autonomie van Nederlandsch-Indië),
hij is er lid van de Bestuursraad. Naar eigen zeggen is hij dan adjunct-directeur van de
Nationale Reclassering (informatie uit http://www.stichtingargus.nl/bvd/in/nat-
reveil-vll.pdf, geraadpleegd maart 2016). Hij werd in het begin van de jaren vijftig on-
der de naam G.A. Larsen directeur van het Centraal Bureau van de Nederlandse Stich-
ting voor het Gebrekkige Kind, waarvan kinderen die ten prooi zijn gevallen aan kinder-
verlamming de doelgroep waren (Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde, vol. 94
(1950): 2508-2509). Naar verluidt moest hij daar na enige tijd als gevolg van financieel
wanbeheer het veld ruimen. Hij was later de auteur van een groot aantal geografische
Nederlandse gidsen. (Informatie uit http://resources.huygens.knaw.nl/repertoriumklei-
nepolitiekepartijen/PersoonDetail?Id=124. Geraadpleegd september 2014)

680. De lezer van 2016 wrijft zich in de ogen bij het lezen van deze regels. 
681. Zie De Jonge 1968-I: 162-163 voor een bespreking van deze beginselverklaring van de

ANFB.
682. Volk en Vaderland, 13 mei 1933.
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Staat-individu en hoe de NSB zich opstelde tegenover het Jodendom. Daarin
wordt gesteld dat de NSB het zich tot doel gesteld heeft ‘weer terug te gaan
[vetgedrukt in de tekst – WH] tot de goede tijden van voorheen.’683 Een kleine
tien jaar later publiceerde J.H. Carp, een van de belangrijkste ideologen van
de NSB, een essay onder de titel Beginselen van nationaal-socialisme. Daar-
in toont Carp zich een kenner van de fascistische ideologie wanneer hij niet
slechts bepleit dat de ‘goede onderdelen’ van het verleden moeten worden
hersteld, maar waarin hij tevens een lans breekt voor een palingenetisch zicht
op het verleden:

De mensch der nieuwe wereld is de krachtige mensch, even
sterk als de Renaissance-mensch, die zich van bovenaardsche
banden bevrijdde; ja hij is nog veel krachtiger en meer van zijn
waarde bewust, omdat hij zich niet eenzaam in individueele ver-
latenheid weet [...]684

De hang naar het glorieuze Nederlandse verleden die de NSB veelvuldig ten-
toonspreidde, kan ook in een palingenetisch licht worden bezien. Vanaf haar
allereerste optreden naar buiten heeft de NSB haar best gedaan zich te profi-
leren als een organisatie, voortkomende uit en verder bouwende op een
groots Nederlands verleden. Zo werd veelvuldig verwezen naar de glorieuze
Gouden Eeuw, naar de zeeheld Michiel de Ruyter,685 naar Neerlands grootste
schilder Rembrandt en naar de machtige positie die het kleine Nederland ooit
bezat op het wereldtoneel. De grote publieksbijeenkomsten van de NSB
waarin de aanhangers bijeenkwamen, werden ‘hagespraken’ genoemd, met
een directe verwijzing naar de manier waarop religieus vervolgden in de zes-
tiende eeuw bijeenkwamen. De afkorting ‘NOC’ van de in 1942 opgezette
Nederlandsche Oost Compagnie686 was een directe verwijzing naar de roem-
ruchte afkorting VOC van de Vereenigde Oostindische Compagnie.687

683. Anoniem 1934-II: 10.
684. Carp 1942: 8.
685. In 1943 was er een grote tentoonstelling over de zeeheld Michiel de Ruyter in het Rijks-

museum te bezichtigen. Het was toen 276 jaar geleden dat De Ruyter zijn fameuze tocht
naar het Engelse Chatham maakte. Er verschenen ook afbeeldingen van De Ruyter op
reclameplaten en op postzegels.

686. De NOC had tot doel de economische exploitatie van de door de Duitsers bezette gebie-
den in Rusland (met name Oekraïne) en wilde daartoe Nederlandse koloniën stichten in
door de nazi’s veroverde gebieden.

687. Dit onderwerp komt diepgaand aan de orde in Schöffer 1956.
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Samenvattend kan worden gesteld dat de manier waarop in brede kring bin-
nen het Nederlandse fascisme naar het verleden werd gekeken, in lijn is met
opvattingen dienaangaande zoals die binnen het generieke fascisme kunnen
worden onderscheiden.

4.3. POPULISTISCH

Zoals eerder gesteld opereert het fascisme op populistische wijze, waarbij het
fascistisch leiderschap zich afzet tegen de in de samenleving aanwezige elites
om daaruit de kracht te genereren waarmee de als mislukt ervaren samenle-
ving op revolutionaire wijze kan worden omvergeworpen en vervangen door
een andere, betere samenleving. Het fascisme haalt zodoende zijn legitimatie
uit de macht van de massa. In wezen is het populisme een ideologie van de
dichotomie, waarin volk en elite tegenover elkaar worden geplaatst, waarbij
het volk als een homogene eenheid wordt gezien die wordt uitgebuit door een
elite die zich primair laat leiden door eigenbelang.688

Lucardie & Voerman menen van de NSB dat men deze partij ‘toch
zeker niet populistisch’ kan noemen omdat zij nooit van plan geweest is de
macht aan het volk te geven.689 De NSB wilde inderdaad geen volkssoeverei-
niteit, maar zocht wel de legitimatie voor haar politieke optreden in het volk.
In zijn redevoeringen en in zijn hoofdartikelen in het NSB-weekblad Volk en
Vaderland creëerde Anton Mussert bij voortduring een beeld van het door de
regering misleide volk dat hopeloos op zoek was naar verbetering van zijn
maatschappelijke positie. In die zin moet de populistische component van het
Nederlandse fascisme dan ook worden verstaan: niet als een poging volks-
soevereiniteit te scheppen, maar om op basis van de massa aan de macht te
komen. Ook schetst de NSB regelmatig het beeld van een elite die het volk
misleidt en die het volk misbruikt voor eigen gewin:

Wie regeren dus het land? De partijbonzen. Hoeveel partijbon-
zen zijn er? Een stuk of zeven. Een hoeveelste deel van ons volk
is dat? Zoowat één miljoenste. Is het democratie, wanneer één
miljoenste deel der bevolking de lakens uitdeelt? Neen.690

688. Lucardie & Voerman 2012: 16.
689. Ibid., 26.
690. Volk en Vaderland, 27 mei 1933.
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Er is volgens de NSB kennelijk een ‘liberale elite’ die de belangen van het
volk verkwanselt.691 Of:

‘In ’t land van democratengeest viert de partij-élite feest, de
bonzen van den tempel, met pandjesjas en hooge zij’en. Daar
komt het werkersplebs niet bij; dat haalt dan weer een stem-
pel’.692

Zo ook Jan Baars, de leider van de ANFB. Hij verwierf zodanig grote be-
kendheid als populistisch redenaar van de fascistenbond ‘de Bezem’ dat hij
moeiteloos de leiderspositie op zich kon nemen en een nieuwe partij, de
ANFB, kon stichten. Hetzelfde geldt voor Arnold Meijer, leider van Zwart
Front. Zijn neiging om populistische redevoeringen af te steken was op zijn
hoogtepunt ten tijde van de Kamerverkiezingen in 1937, toen Zwart Front
voor het eerst meedeed aan democratische verkiezingen.693

De conclusie moet luiden dat het Nederlandse fascisme populistisch
was in de zin dat voortdurend werd getracht in massabijeenkomsten en met
behulp van redevoeringen het volk te mobiliseren om de macht te grijpen.
Daarnaast werd er een tweedeling gesuggereerd tussen de leidinggevende
elite en het volk.

4.4. ULTRANATIONALISTISCH

Vele Nederlandse fascistische politieke partijen waren, net als het generieke
fascisme sterk nationalistisch van aard. Ook hierbij valt weer op dat de in
meerderheid reactionair-conservatieve partijen zich weliswaar ook sterk na-
tionalistisch betuigden, maar niet zo ver gingen de belangen van het individu
geheel ter zijde te willen schuiven. Het Verbond van Actualisten richtte zich
in zijn programma van medio jaren twintig op de totale bevolking van het
land, zonder zich in het bijzonder op een of meerdere speciale groeperingen
te richten, zoals de traditionele politieke partijen wel deden. Ook staat bij het
VvA het landsbelang boven het individuele belang en boven de waarde van
de parlementaire democratie. Zelfs valt bij het VvA een neiging tot staatsab-
solutisme te constateren, waarbij de democratische belangen van individu

691. Ibid., 30 maart 1935.
692. Ibid., 21 januari 1938.
693. Schippers 1986: 115.
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geheel naar de achtergrond verdwijnen.694 Dit staatsabsolutisme neemt extre-
me vormen aan bij prof. dr. H.P. Blok, de belangrijkste theoreticus van het
Verbond voor Nationalisten. In 1931 publiceert hij in het Haagsch Maand-
blad een artikel ‘De grondgedachte van het fascisme’, waarin hij stelt dat het
nationalisme de absolute norm zal moeten zijn in die zin dat het nationaal
bewustzijn van de burger slechts zal dienen te reppen van de plichten van de
burger, en niet van diens rechten.695 Enige jaren later toont De Vereeniging
‘De Bezem’ zich in haar publicaties nog feller nationalistisch en in de bena-
ming van een zeer groot aantal fascistische groeperingen komt de term ‘natio-
naal’ (en de daarbij horende afleidingen) voor.696 Dit nationalisme was echter
grotendeels traditioneel en niet extremistisch van aard. Nederlandse fascisten
hebben zich in grote lijnen weliswaar warme aanhangers van Nederland en
zijn koloniën getoond, maar in hun geschriften is niet tot nauwelijks sprake
van een bewust en stelselmatig afzetten tegen het buitenland. Als er in hun
geschriften al sprake is van het buitenland, dan blijft dit vaag en abstract. De-
ze houding vindt wellicht zijn verklaring in het isolement waarin het neutrale
Nederland verkeerde, na de afscheiding van België in 1830. Het buitenland
speelde sindsdien nauwelijks een rol in het politieke leven van Nederland; het
enige en belangrijkste aspect van de buitenlandse politiek was het bewaken
van Nederlands neutraliteit – waarbij economische motieven de boventoon
voerden. In Nederlandse ogen vormde het buitenland geen bedreiging die de
noodzaak zou impliceren om een agressief nationalistische houding aan te
nemen.

Ook de NSB was zeer nationalistisch. Zij signaleerde in 1934 een ‘vol-
komen gebrek aan eerbied voor de Natie’ (hoofdletter in het origineel –
WH).697 Ook in de verklaring die de NSB geeft voor haar naam komt de term
‘nationaal’ enkele keren voor:

694. De Jonge 1968-I: 84.
695. Haagsch Maandblad, 1931, dl. XVI, p. 3-17.
696. Ik noem: Nationale Volkspartij (1924), Nederlandsche Oranje Nationalisten (1925-

1928), Nationale Unie (1925-1941), Verbond van Nationalisten (1928-1934), Nieuw
Verbond van Nationalisten (1931-1932), Nationaal Verbond Plicht, Orde, Recht
(1933), Verbond voor Nationaal Herstel (1933-1941), Nationale Front (1934-1935) en
Nationaal Front (1940-1941). Daarnaast zit de term ‘nationaal’ natuurlijk ook in de
benamingen van alle nationaalsocialistische partijen die Nederland gekend heeft. Ook
de dagelijkse krant van de NSB getuigde in haar naam van deze invalshoek: Het Natio-
nale Dagblad. Tot slot wijs ik op het periodiek van het Verbond van Actualisten, dat
De Vaderlander heette.

697. Anoniem 1934-II: 7.
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De naam Nationaal-Socialist is verkozen boven Fascist, omdat
hij zoo duidelijk weergeeft wat wij willen bereiken, n.l. dat de
samenleving zich zal ontwikkelen in nationalen en socialen zin.
Wij willen een krachtig, een zich zelf respecteerend volk wor-
den, waarin een zuivere nationale geest en een groot gevoel voor
solidariteit zich harmonisch zullen ontwikkelen. Dit is alleen te
bereiken, door den geest van het liberalistisch individualisme en
van de democratische zelfzucht te vervangen door de geest van
nationale offervaardigheid en het gevoel voor de zedelijke roe-
ping van den Staat.698

Vier keer de term ‘nationaal’ in drie zinnen die de essentie van de ideologie
van de NSB weergeven, is veelbetekenend. Ook dit citaat uit het ‘Leidend
Beginsel’ van de NSB spreekt boekdelen: ‘voorgaan van het algemeen (natio-
naal) belang boven het groepsbelang’. Het nationaal belang prevaleert boven
het individuele belang.

Ik constateer dat het Nederlandse fascisme wat betreft het concept ‘ultranatio-
nalisme’ past in het beeld van het generieke fascisme, waarbij moet worden
opgemerkt dat met name binnen de NSB wat betreft het nationalisme een
minder extremistische opstelling werd gekozen dan binnen de kringen van
Zwart Front en de NSNAP.

698. Ibid., 9.
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5. Conclusie

De drie vragen die ik aan het begin van mijn onderzoek stelde, luiden: Wat
was de aard van het Nederlandse fascisme? Wat zijn de verschijningsvormen
van het Nederlandse fascisme? Wijkt het Nederlandse fascisme af van het
generieke fascisme? Het is nu tijd geworden om te kijken wat het antwoord
op deze drie vragen is.

De aard van het Nederlandse fascisme is weergegeven aan de hand van drie
componenten: ontwikkeling in de tijd, effectiviteit en de mate waarin succes-
sen behaald werden. De drie grote lijnen in het Nederlandse fascisme waren
het reactionair-conservatisme, het fascisme en het nationaalsocialisme. Uitge-
zet in de tijd volgen zij elkaar op, hoewel er overgangsperiodes zijn aan te
merken waarin de lijnen elkaar overlappen. In eerdere hoofdstukken is per
lijn aangegeven wat de doelstellingen van de belangrijkste politieke partijen
waren en in hoeverre die doelstellingen zijn gerealiseerd. Het bleek dat uit de
lijn van het reactionair-conservatisme geen enkele doelstelling is gerealiseerd.
Uit de lijn van het fascisme is eveneens geen enkel punt gerealiseerd. Uit de
derde lijn, die van het nationaalsocialisme is eveneens geen enkele doelstel-
ling gerealiseerd. Waar de betrokken politieke partij streefde naar behoud van
de bestaande situatie, is in een enkel geval succes geboekt – waarbij niet kan
worden aangetoond dat dit succes op het conto kan worden bijgeschreven van
de politieke partij. Het Nederlandse fascisme is in al zijn verschijningsvor-
men niet effectief gebleken en er zijn geen successen behaald.

Inzake de verschijningsvormen van het Nederlandse fascisme is gebleken dat
het naar buiten trad binnen de kaders van de bovengenoemde drie lijnen: het
reactionair-conservatisme, het fascisme en het nationaalsocialisme. Deze drie
lijnen zijn (grotendeels chronologisch) zo volledig mogelijk beschreven aan
de hand van een overzicht van relevante personages en door middel van een
overzicht van vrijwel alle fascistische politieke partijen die in de jaren 1923
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tot 1945 actief waren, waarbij ook de jaren 1918-1923 aan de orde komen als
een ‘aanloopperiode’.

De derde vraag die ik aan het begin van mijn onderzoek stelde was of het
Nederlandse fascisme afwijkt van het generieke fascisme, zoals in 1993 ge-
definieerd door Roger Griffin in zijn boek The Nature of Fascism: ‘Fascism
is a genus of political ideology whose mythic core in its various permutations
is a palingenetic form of populist ultra-nationalism’.699 Deze definitie bevat
de vier essentiële elementen ‘revolutionair’, ‘palingenetisch’, ‘populistisch’
en ‘ultra-nationalistisch’. Om te kunnen vaststellen in welke mate het Neder-
landse fascisme gelijk op loopt met Griffins definitie, ben ik nagegaan in
hoeverre de vier essentiële elementen voorkomen binnen de verschijningsvor-
men van het Nederlandse fascisme.

Wat betreft het concept ‘revolutionair’ wijkt het Nederlandse fascisme
fundamenteel af van het generieke fascisme, omdat de revolutie en het daar-
mee gepaard gaande geweld als middel tot staatkundige verandering, pas ná
1933 (en niet eens bij de NSB, de grootste speler) aanvaardbaar worden. Er
is dus al met al slechts één gebied waarop het Nederlandse fascisme een we-
zenlijk eigen weg gegaan is: dat van de revolutie. Dit concept werd in het
eerste decennium van het Nederlandse fascisme door het overgrote deel van
de fascisten afgewezen, ten faveure van de wens om binnen de bestaande
maatschappelijke en politieke kaders aan de macht te komen. Met de in no-
vember 1918 mislukte revolutie van Troelstra en de ruim anderhalf jaar later
aangenomen Antirevolutiewet nog vers in gedachten bleven fascisten vér van
iedere revolutiepoging. Men zocht binnen de wettelijke kaders te blijven. Pas
toen het eind 1933 duidelijk werd dat dit streven niet succesvol zou kunnen
zijn, onder meer vanwege krachtige tegenwerking door de Nederlandse over-
heid en door het mislukken van Gerretsons inventieve actie jegens premier
Colijn, kozen fascisten als Baars en Meijer onomwonden voor het instrument
van de gewelddadige revolutie. Op basis van hoe het Nederlandse fascisme
opereerde, concludeer ik dat de component ‘revolutie’ in het viertal begrip-
pen ‘revolutie’, ‘wedergeboorte’, ‘populistisch’ en ‘ultranationalisme’ van
een andere waarde is dan de overige drie componenten.

Wat betreft het concept ‘palingenetisch’ is gebleken dat het Nederland-
se fascisme niet afwijkt van het generieke fascisme. Vanaf het allereerste be-
gin van het georganiseerde Nederlandse fascisme; het Verbond van Actualis-
ten uit 1923, tot aan de ondergang van de nationaalsocialistische NSB in

699. Griffin 1993: 26.
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1945 – het overgrote merendeel van de Nederlandse fascistische politieke
partijen en bewegingen was van mening dat het glorieuze Nederlandse verle-
den een inspiratiebron voor de toekomst van het in decadentie verzonken Ne-
derland was en dat de Franse Revolutie een samenleving had opgeleverd die
met het daaruit voortgekomen liberalisme een ongewenste richting had inge-
slagen.

Wat betreft het concept ‘populistisch’ valt te constateren dat het Ne-
derlandse fascisme populistisch was in de zin dat bij voortduring werd ge-
tracht in openbare vergaderingen, in massabijeenkomsten en met behulp van
schriftelijke publicaties de massa van het Nederlandse volk te mobiliseren in
de richting van de gewenste fascistische samenleving.

Wat betreft het concept ‘ultranationalistisch’ valt een geringe afwijking
te constateren van het generieke fascisme, maar naar mijn mening is deze
afwijking eerder gradueel dan principieel. Belangrijk is te noteren dat voor
vrijwel alle fascistische partijen en bewegingen het belang van het individu
het moest afleggen tegen het grotere belang van de staat.

Samenvattend kan gesteld worden dat het antwoord op de derde onder-
zoeksvraag negatief moet zijn: het Nederlandse fascisme wijkt inderdaad af
van het generieke fascisme.

De casus van het Nederlandse fascisme toont aan dat politieke partijen of
bewegingen fascistisch kunnen zijn zonder dat de vorm waarin zij dat doen
revolutionair is. Dit geldt wat betreft de eerste tien jaren van het Nederlandse
fascisme (1923-1933) voor alle fascistische partijen. Voor de periode 1934-
1940 geldt dat het fascisme van Zwart Front is geradicaliseerd op een zodani-
ge wijze dat de revolutie een geaccepteerd middel is geworden om het doel te
bereiken, terwijl dit voor de NSB in deze periode niet geldt. In de laatste ja-
ren van het Nederlandse fascisme (1940-1945) kan geen enkele fascistische
partij een zelfstandig beleid voeren, omdat de Duitse bezetter allesbepalend
is geworden. Het blijkt dat het Nederlandse fascisme op een van de vier pun-
ten wezenlijk afwijkt van Griffins definitie en op een ander punt gradueel.
Het Nederlandse fascisme wijkt daarmee substantieel af van het generieke
fascisme. Griffins definitie behoeft dus correctie: niet alle onderdelen ervan
zijn gelijkwaardig. Daarom stel ik voor de definitie als volgt te wijzigen:

Fascism is a genus of political ideology whose mythic core in
its various permutations is a palingenetic form of (sometimes
revolutionary) populist ultra-nationalism.
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Het Nederlandse fascisme kan maar ten dele worden beschouwd als een ‘vol-
waardig’ onderdeel van het generieke fascisme. Als oorzaak daarvoor zie ik
enerzijds de afwijkende positie in Europa die Nederland sinds 1839 innam
door zijn neutraliteitspolitiek, waardoor het afzijdig bleef bij de grote, bepa-
lende processen in Europa. Anderzijds gedijt het generieke fascisme het beste
in tijden van diepe crisis en grote conflicten – en beide waren afwezig in het
Nederland van voor en na de Eerste Wereldoorlog. Het Nederlandse fascisme
bleef een ‘abortive, unsuccessful fascism’.700 En dat was de reden dat Jan
Baars zijn zin niet kreeg, ondanks de in al zijn publieke optredens steeds
maar weer herhaalde mantra: ‘En daarom: fascisme!’

700. Griffin 1993: 132, Payne 1995: 302, Morgan 2003: 97-99 en Paxton 2004: 74.


