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Samenvatting

In dit proefschrift worden opkomst, bloei en ondergang van het georganiseer-
de Nederlandse fascisme in de jaren 1923-1945 beschreven. De drie centrale
onderzoeksvragen zijn: wat was de aard van het Nederlandse fascisme? Wat
zijn de verschijningsvormen van het Nederlandse fascisme? In hoeverre wijkt
het Nederlandse fascisme af van het generieke fascisme? Het onderzoek richt
zich op de aard van het Nederlandse fascisme tussen 1923 en 1945, waarbij
ik op zoek ga naar overeenkomsten en verschillen met het generieke fascis-
me. Mijn uitgangspunt is geweest dat het Nederlandse fascisme als een vol-
waardig onderdeel van het generieke fascisme dient te worden bezien. Door
het Nederlandse fascisme als zodanig te beschouwen, kan onderhavige studie
bijdragen aan het sterker onderbouwen van het concept ‘generiek fascisme’,
vanuit de aanname dat de steeds toenemende diversiteit aan onderzoek naar
nationale fascismen de theoretische onderbouwing van het generieke fascis-
me kan versterken.

De opbouw van het betoog is als volgt. Het eerste hoofdstuk bevat naast het
presenteren en toelichten van de onderzoeksvragen eveneens een uiteenzet-
ting over de achtergronden van de vele decennia durende discussie die histo-
rici hebben gevoerd op zoek naar een bruikbare operationele definitie van het
concept ‘generiek fascisme’. Aan de orde komt ook de vraag of het über-
haupt wel mogelijk is om het fascisme te definiëren, en zo ja, hoe.

Daarna wordt in het tweede hoofdstuk een historiografisch overzicht gegeven
van de problematiek van de definiëring van het fascisme. Dit onderdeel sluit
af met een definitie (van de hand van Roger Griffin) van het generieke fascis-
me die als grondslag zal fungeren voor het in deze dissertatie uitgevoerde
comparatieve onderzoek naar de relatie tussen het Nederlandse en het gene-
rieke fascisme: Fascism is a genus of political ideology whose mythic core in
its various permutations is a palingenetic form of populist ultra-nationalism.
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Daarna volgt een beschrijving van het internationale onderzoek naar het fas-
cisme in de afgelopen paar decennia, in de vorm van een descriptief en kri-
tisch overzicht van de secundaire literatuur. Vervolgens wordt in enkele capi-
ta selecta een overzicht gegeven van een aantal relevante karakteristieke ei-
genschappen van het generieke fascisme, zoals achtergrond, voedingsbodem,
verschijningsvormen, oorsprong, het sterk palingenetisch aspect ervan, de
wens om de samenleving te veranderen in een door de fascisten gewenste
vorm (maakbaarheid) en tot slot het revolutionaire aspect van het fascisme.
Aansluitend komen de beide meest prominente uitingsvormen van het gene-
rieke fascisme aan de orde: het Italiaanse fascisme van Benito Mussolini en
het Duitse nationaalsocialisme van Adolf Hitler.

Vervolgens wordt in het derde hoofdstuk gepoogd de verschillende facetten
van het Nederlandse fascisme te beschrijven, allereerst aan de hand van die-
genen die zowel in de praktijk als in de theorie aan de basis ervan hebben
gestaan en vervolgens aan de hand van hetgeen er door eerdere binnen- en
buitenlandse onderzoekers over is geschreven. Daarna wordt het Nederlandse
fascisme onderworpen aan een nader inhoudelijk onderzoek, waarbij de jaren
1918-1945 in vijf onderdelen uiteen blijken te vallen: 1918-1922 (‘proto-fas-
cisme’), 1923-1928 (‘eerste stappen’), 1929-1933 (‘groei en bloei’), 1934-
1939 (‘radicalisering’) en 1940-1945 (‘aan Duitse leiband’). In dit onderdeel
wordt een zo volledig mogelijk beeld geschetst van alle fascistische politieke
partijen die Nederland gekend heeft. In Nederland kwamen de fascistische
politieke partijen, zoals die vanaf 1923 optraden, voort uit reeds aanwezige
personen, partijen en stromingen die over het algemeen anti-democratisch,
autoritair, antimarxistisch, anti-anarchistisch, reactionair-conservatief en sterk
revolutionair-nationalistisch waren. Voor een goed inzicht wordt daarom ook
enige aandacht aan de voorlopers besteed. Dit onderdeel kan ook worden
gelezen als een overzicht van de ontwikkelingsgang van het Nederlandse fas-
cisme. Behalve een overzicht van de bekende partijen en bewegingen, geef ik
ook enige informatie over de vele halve en hele initiatieven die tussen 1923
en 1940 werden genomen waarover tot nu toe vrijwel niets bekend is. Daarna
wordt in een viertal capita selecta aandacht besteed aan de raakvlakken tussen
conservatisme, fascisme en nationaalsocialisme, waarbij in het bijzonder de
ontwikkelingsgang die menig Nederlandse fascist doormaakte (van conserva-
tief via fascist naar nationaalsocialist) wordt bestudeerd. Vervolgens wordt
belicht wat er de achtergronden van kunnen zijn die verklaren waarom het
Nederlandse fascisme er nooit in is geslaagd zichzelf te positioneren als een
brede politiek-maatschappelijke beweging, zoals wel gebeurd is in Italië en
Duitsland. Dit onderdeel bevat tot slot een poging tot beantwoording van de
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vraag waarom het Nederlandse fascisme in vrijwel al zijn doelstellingen heeft
gefaald.

In het vierde hoofdstuk wordt aan de hand van de eerder gekozen operatione-
le definitie van het generieke fascisme, een vergelijking getrokken tussen het
Nederlandse en het generieke fascisme. Daarbij worden de vier betekenisdra-
gende onderdelen van de definitie stuk voor stuk belicht: revolutie, palinge-
nese, populisme en ultranationalisme.

Het vijfde en laatste hoofdstuk bevat de conclusie en de antwoorden op de
hierboven genoemde vragen: wat was de aard van het Nederlandse fascisme?
Wat zijn de verschijningsvormen van het Nederlandse fascisme? In hoeverre
wijkt het Nederlandse fascisme af van het generieke fascisme? Het Neder-
landse fascisme bleek niet succesvol te zijn geweest. De verschijningsvormen
van het Nederlandse fascisme worden zo volledig mogelijk gepresenteerd aan
de hand van een overzicht van relevante personages en door middel van een
chronologisch overzicht van vrijwel alle fascistische politieke partijen die in
de jaren 1923 tot 1945 actief waren, waarbij ook de jaren 1918-1923 aan de
orde komen als een ‘aanloopperiode’. Het antwoord op de derde vraag wordt
gegeven in de vorm van een conclusie, die luidt dat het Nederlandse fascisme
wat betreft de onderdelen palingenese, populisme en ultranationalisme niet of
nauwelijks afwijkt van het generieke fascisme. Wat betreft het onderdeel van
de revolutie is de slotsom dat het Nederlandse fascisme fundamenteel afwijkt
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. Het blijkt dat het Nederlandse fascisme op een van de vier
criteria wezenlijk afwijkt van de gekozen operationele definitie. Het Neder-
landse fascisme in zijn geheel wijkt daarmee af van het generieke fascisme.
Griffins definitie behoeft dus correctie: niet alle onderdelen ervan zijn gelij-
kwaardig. 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.




