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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



———
256

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.


