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Fascism? What fascism? 

Toen ik begon te studeren, in 1982, kregen, wij als eerstejaars politicologiestudenten, 
om er een beetje in. te komen, een boekje te lezen van de Anne Frank Stichting, getiteld 

Oud en nieuw fascisme. Het opent niet een stuk van. Aik Meeusc, die waarschuwde tegen 

begripsinflatie. In navolging van Von. der Dunk père werd het al te ruimhartig gebruik 

van het begrip fascisme gehekeld. Maar tegelijk werd zijn tegemoetkoming, dat zon

der conceptualisering, ordening en, dus abstractie geen. enkele historische analyse 

mogelijk is, onmiddellijk geïncasseerd. Het identificeren van een nieuw fascisme had 

niet alleen een. potentieel historiografisch belang, maar diende ook, voor 'het 

onderkennen van actuele gevaren in de samenleving en het verzet daartegen. (...) 

Fascisme is geen term. duidend op een afgesloten periode, maar een. actueel, begrip met 

een. historische dimensie' (12). Vervolgens werden kort enige inzichten over de aard 

van het fascisme gepresenteerd en. werd besloten met de waarschuwing dat de 

extreem-rechtse en neofascistischc partijen kunnen profiteren van de economische 

crisis, van endemisch racisme aangewakkerd door de concurrentie tussen culturele 

nieuwkomers en een autochtone onderklasse, van toenemend geweld en seksisme, van 

afnemende tolerantie en van de behoefte aan law and order. De opkomst van de 

Centrumpartij van Hans Janmaat leek een bevestiging te vormen van. de gevreesde her

leving van het fascisme en de noodzaak te onderstrepen, van een consequent antifascis

tische houding - waar het de Anne Frank Stichting al die tijd om. te doen was. 

De uitnodiging van Krisis om een beschouwing te schrijven over het mogelijke 

ontstaan van een nieuw fascisme gaf dan ook een gevoel van 'déja vu all over again'. 

Het kostte me enige moeite om het boekje van de Anne Frank Stichting op zolder 

terug te vinden; ik had me klaarblijkelijk ooit voorgenomen dat ik helemaal klaar was 

met dit onderwerp. Dat was blijkbaar niet terecht. 

Het jotüiynisme 

In de necrologieën van Hans Janmaat, die juni vorig jaar overleed, werd steeds benadrukt 27 

dat de leider van. de Centrumdemocraten eigenlijk een zegen was geweest voor de 

Nederlandse politiek. 'Een ziekelijk, ogende, valse kabouter vol chagrijn en. zelfmedelij

den , noemt Steven de Foer (2002, 144) hem in zijn bijdrage aan een bundel van de Krisis 2005 \ 2 

Belgische Standaard, Nieuw radicaal-rechts in Europa. Dat is misschien wat onheus, maar 

geeft wel aan hoe weinig charisma Janmaat had. De zucht van verlichting over Janmaats 

gebrek aan politieke kwaliteiten ging wel altijd gepaard met de vrees voor het moment 
dat zijn potentiële achterban een aansprekender leider zou vinden. 



Dat moment leek gekomen met Pim Fortuyn. Voor de buitenlandse pers was het 

duidelijk: Fortuyn hoorde in het rijtje Le Pen, Haider en De Winter. De LPF werd zon

der voorbehoud gezien, als representant van. de extreem-rechtse partijen die de laatste 

jaren in West-Europa, grote electorale aanhang wisten, te verwerven, In Nederland 

waren de politieke commentatoren minder zeker van hun zaak. Ivf en noemde Fortuyn. 

"niet gewoon rechts, maar extreem-rechts' (Rosenmöller) en waarschuwde voor het. 

gevaar van een maatschappelijke tweedeling die Fortuyn zou veroorzaken. Maar min

stens zo vaak noemde men. hem 'interessant', een politieke nieuwkomer die de boel 

eens flink opschudde, of een. populist die thema's aan de orde stelde die te lang met 

taboes omgeven waren, maar wel onder het volk leefden. 

Die verwarring over het politieke label dat op Fortuyn. geplakt moet worden, heeft 

voor een. deel. met de ongrijpbaarheid van zijn gedachtegoed van doen.. Fortuyn wis

selde libertaire, conservatieve en onvervalste sociaal-democratische thema's af met 

xenofoob nationalisme en een. politieke theologie die onmiskenbaar fascistisch 

getoonzet is. Dat laatste blijkt uit de beeldspraak in de titel. van. de LPF-bijbel De ver

weesde samenleving, die consequent wordt volgehouden en. uitmondt in een. politiek 

Onze Vader: 

"Een leider van formaat is vader en moeder ineen. Hij stek de Wet en waakt over de 

samenhang van de kudde. De bekwame leider is de bijbelse goede herder. Hij is norm

steller én bruggenbouwer. Hij is ongenaakbaar én begripvol Hij wijst de weg én deelt 

zijn aarzelingen over de juistheid daarvan met de troepen. Hij schildert ons het beeld 
van de toekomst, ontwerpt handelingsmogelijkheden, maar doet dat alles in het besef 
van falen en zondigheid, in de wetenschap dat de weg belangrijker is dan het doei' 
(2002, 237). 

Kortom: Pim, wij volgen U, waar U ook gaat. Bijvoorbeeld naar een eerherstel van het 

welzijnswerk, paradepaardje van de dolle jaren zeventig; of naar een criminaliteits-

beleid gebaseerd op de legalisatie van soft- én harddrugs, of de gedachte dat "crimine

len ook burgers zijn1 en dat er 'onvoldoende toezicht is op politie en justitie'. En Pim 

leidt ons naar het vreemdelingendebat, waarin men "te lang gewacht, gevoelens niet 

serieus genomen (heeft). Gevolg: de discussie werd lange rijd gevoerd binnen de door 

extreem-rechts geformuleerde kaders, of we Janmaat c.s. die eer nu gunden of niet* 

(17e). Zoals bekend gunde Fortuyn hem die wel, maar uit deze woorden spreekt op zijn 

28 minst twijfel of dat wel zo?n goede ontwikkeling was. Maar dan volgen er weer pas

sages waarin Fortuyn islamieten de toegang tot Nederland wil ontzeggen en alle 

Nederlandse schoolkinderen de vaderlandse geschiedenis wil bijbrengen Van de 

Krisis 2003 | 2 strijd van een volk om volk te worden en te zijn? (177) en. dan weetje het weer: Pim 

Fortuyn en zijn erfgenamen zijn niet links, niet rechts, maar... tsja, wat eigenlijk? 

In 1982 had ik als enthousiaste eerstejaarsstudent politicologie dan vast geroepen: 

fascistisch! Maar ik geef toe, de term gebruikte ik toen en gebruik ik tot op heden ook 

voor hufterige automobilisten en krenterige winkeliers. Nog meer dan in de jaren 
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tachtig is het moeilijk te ontkennen, hoe versleten de terminologie - 'fascistisch', 

'extreem-rechts', 'radicaal-rechts', 'populistisch' - is geraakt. De onduidelijkheid over 

Pim Fortuyns politieke identiteit heeft dan ook niet alleen met zijn eigen ambivalen- § 

ties te maken, maar minstens zoveel met een verwarring over de aard van. het rechtse o 

politieke radicalisme. . x 

je kan je natuurlijk afvragen of de terminologie er veel toe doet: het gaat immers > 

om de inhoud van het gedachtegoed, niet om. het. label, dat erop geplakt kan worden. 

Dat is bijvoorbeeld de oplossing die Waker Laqueur kiest in zijn studie 'Fascism., past, 

present and Juture. Het is volgens hem met fascisme net als niet pornografie: een water- g» 

dichte definitie is onmogelijk en er zijn veel verschijnselen die elementen ervan ma- ü 

nifesteren, zonder er geheel mee samen te vallen, maar uiteindelijk 'those with experi

ence know it when, they see it' (1.996,6). Toch zijn conceptualiseringen van belang. Niet 

alleen stelt de politieke realiteit ons voor de vraag hoe we de huidige verschijnselen, van 

rechts-extremisme, populisme, xenofobie en antidemocratische sentimenten moeten, 

duiden. Minstens zo belangrijk is dat de historiografie in de afgelopen twintig jaar 

ingrijpend is veranderd. Vanuit dat nieuwe historische perspectief zouden we wel eens 

iets anders in beeld kunnen krijgen dan twintig jaar geleden. 

Als de bundel van de Anne Frank Stichting maatgevend is voor het beeld dat men 

rond 1980 had van het: fascisme als historisch verschijnsel, dan draaide het om de vol

gende kenmerken. Het fascisme werd gezien als een politieke ideologie gebaseerd op 

een extreem en racistisch getoonzet nationalisme, ais een sociale beweging van de 

lagere middenklasse, die als verliezers van de modernisering konden woorden gezien, 

en als een politieke partij gedragen door een mystiek leiderschapsbeginsel, een met 

irrationele symbolen, en geweldscultus verleide massa en met een alomvattende greep 

op een direct inzetbaar staatsapparaat. Even afgezien van. de grove versimpeling van 

het ook. al rond 1980 buitengewoon complexe historiografische beeld dat ik hiermee 

presenteer (zie: Payne 1980 en. Wippermann 1983), is het misschien wel zinvol de 

bespreking van het fascisme op te delen langs deze drie dimensies van. ideologie, 

sociale beweging en politieke vorm. In elk van deze drie dimensies zijn. de laatste 

twintig jaar nieuwe inzichten ontwikkeld, waarover ik hieronder enige opmerkingen 

zal. maken. Ten slotte wil ik dan bespreken of er vanuit een. historiografisch geactu

aliseerd perspectief sprake is van een nieuw fascisme. 

29 ideologie 

Een van de grote discussies over het fascisme als politieke ideologie is altijd geweest 

hoe men de wonderlijke mix van moderne, modernistische en antimodeme en anti-

modernistische elementen moest beoordelen. Moderne elementen als een weten- Krisis 2003 I 2 

schappelijk racisme en gerationaliseerde genocide stonden naast een zelfbewust en 

daarmee in zekere zin modernistisch doorbreken van traditionele scheidslijnen, 

tussen boeren en stedelingen, tussen arbeiders en kapitalisten, tussen conservatieven 

en progressieven, confessionelen en secuiieren. Aan de andere kant grepen fascisten 



terug op een als antipoden gepresenteerd corporatisme; een met het ras en de bodem 

verbonden, ja welhaast bucolische identiteit en een radicale afkeer van de ontworte

ling, meervoudigheid en ambivalentie van het modernistische levensgevoel (Woolf 

1981). Vaak is op deze tegenstrijdigheid gereageerd door te veronderstellen dat het fas

cisme hetzij, als 'ill-assorted hodge-podge of ideas" (Trevor-Roper 1981, 20) een ideolo

gie ontbeerde, hetzij een door en door irrationele ideologie bezat, die niet beoordeeld 

kon worden met criteria ais coherentie of samenhang, en in feite irrelevant was (zie: 

Payne 1980). 

Daarentegen wordt de laatste jaren veelal benadrukt 'that fascism was a complete 

ideological system, rooted in a comprehensive vision of the world and having its own 

philosophy of history and its own criteria for immediate political action' (Sternhell 

1986, 272-273). Voor een belangrijk deel lossen de fascistische paradoxen op ais wordt 

uitgegaan van de gedachte dat het fascisme een bij uitstek moderne ideologie is, uit

gaand van de maakbaarheid van de maatschappij, de natie en de burger, als een mo

dernization of latecomers' (Payne 1995,486; zie voor de discussie over fascisme en mo

dernisering: Roseman 1996"). Op het extreme voluntarisme van het fascisme is vaak 

genoeg gewezen, evenals op het element van jeugdig vitalisme. Wat recentelijk meer 

wordt benadrukt, is ten eerste dat dit jeugdig elan wel degelijk doelgericht was, en ten 

tweede dat het scheppen van een nieuwe samenleving altijd gekleed ging in een oude 

mantel De komst van het fascisme werd over het algemeen voorgesteld als een rege

neratie, van het Duitse of Romeinse Keizerrijk, of, in meer sociologische termen, van 

een mechanische solidariteit onder condities van een organisch geordende Gesellschaft. 

Als moderne ideologie van de maakbaarheid van de samenleving, was het fascisme niet 

slechts constructief, maar ook destructief Het creëerde een illusoir verleden door 

vernietiging van datgene wat de geschiedenis had gebracht. 

Zoals onder andere door Sternhell (1986) is benadrukt, moeten de eerste tekenen 

van deze denktrant gezocht worden aan het einde van. de negentiende eeuw, als in heel. 

Europa, maar wellicht nog meer in Frankrijk, dan in Duitsland of Italië, een felle kri

tiek op het liberale individualisme, de parlementaire politiek en het republikeinse 

gelijkheidsideaal wordt geformuleerd. Gevoed door het revanchisme na de nederlaag 

in de Frans-Duitse oorlog en op hun hoede na de opstand van de Parijse Commune, 

begonnen Franse intellectuelen een radicaal nationalisme te formuleren, dat rechts 

noch links ambieerde te zijn, en allereerst racistisch en antisemitisch was. Niet voor 

niets deed in de jaren veertig de grap de ronde van de ene jood ergens in Europa, die 

30 tegen de andere zei: 'Ik emigreer, het wordt me hier te gevaarlijk", waarop de andere 

antwoordde: 'Groot gelijk heb je, je weet het maar nooit met die Fransen. 
Het fascisme moet in dat opzicht noch beschouwd worden als een conservatief 

Krfsis .2003 | 2 antimodetn antwoord op het liberalisme, noch als een ideologisch tegenbeeld van het 

marxisme. Het was geen antwoord op het liberalisme, maar een voortvloeisel van de 

crisis in. de liberale cultuur van de jaren 1890, waarvan juist liberalen meer dan wie ook 

de ernst inzagen, en waarvoor conservatieven geen alternatief boden omdat ze de cri

sis niet ernstig genoeg namen (Sternhell 1976*, 320-325). Conservatieven ontging het 
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dat niet alleen vooruit, verder met het liberale individualisme, maar ook achteruit, 

terug naar een stabiele standensamenleving, onmogelijk was. Fascisten zagen dat wel 

en bepleitten een nieuw, völkisch egalitarisme, dat het liberale gelijkheidsbeginsel § 

intact hield zonder het individualisme dat daarmee verbonden was op de koop toe te o 

nemen. Een ideologie van 'firaternalism', zoals Paul Brooker (1991) het fascisme heeft x 

getypeerd. > 
Het fascisme was ook geen radicaal alternatief voor het marxisme, juist omdat het 

zich onttrok aan het links-rechtsschema en als revolutionaire ideologie een nauwe cul

tuurpolitieke verwantschap toonde met het marxisme (zie ook: Pels 1993, 31-46)- m 

Bovendien bleek juist op sociaal-economisch terrein het moderne karakter van het fas- | 

cisme, al bleek de daadwerkelijke hervormingszin al snel gebonden aan de vereisten, 

van oorlogsvoering en ondergeschikt aan de implicaties van de radicale preference 

nationale. Fascisten, en dan met name de Duitse nationaal-socialisten, bleken ondanks 

plannen voor een sociale staat (denk aan het ziekenfondsbesluit van 1941 in g 

Nederland, dat tot i960 Nederlanders een zekere garantie op gezondheidszorg heeft | 

geboden), toch. de voorkeur te geven aan plundering, slavenarbeid en genocide. 

Dat laatste aspect, en meer in het algemeen het racistische en antisemitische karak

ter van het fascisme is de laatste jaren steeds meer centraal gesteld (Burleigh en Wip-

permann 1991). Daarmee leek in eerste instantie de eenheid van het fascisme ais his

torisch fenomeen te worden aangetast. Waar het Duitse narionaal-sociaiisme evident 

racistisch en genocidaal was, zou het Italiaanse fascisme dat veel. minder zijn (Bessel 

1996,4). Ook die opvatting is de laatste tijd ter discussie gesteld. Aan de ene kant wordt 

er steeds vaker de nadruk gelegd op het racisme en de apartheidspolitiek, die met 

name in de Italiaanse balkanpolitiek en het koloniale beleid naar voren kwam. (Dipper, 

Huderman en Petersen 1998, 14). Aan de andere kant is de ideologische grondslag van 

de jodenvervolging de laatste jaren in een breder perspectief gezien dan alleen dat van 

-en ideologisch racisme. Met name Aiy en Heim (1995) hebben de aandacht gevestigd 

1 de bevolkingspolitieke aspecten, die de moord op de joden plaatsen in de context 

al ver voor de Endlösung bestaande plannen voor een radicale herschikking van de 

oese bevolking. 

Sociale beweging 

Het fascisme bracht met andere woorden geen rust en orde, maar beweging en onrust. 

Dat heeft belangrijke gevolgen voor de interpretatie van het fascisme als sociale bewe- 31 

ging. In het algemeen is het fascisme voorgesteld als beweging van. het neerwaarts 

mobiele Kleinbürgertum, de getroubieerde Mittelstand van winkeliers, boeren en hand

werkslieden, die uit angst voor proletarisering en uit frustratie over verloren nationale Krisis 2003 \ 2 

eer en persoonlijke erkenning kozen voor rust, orde en nationale eenheid onder de 

hoede van een sterke leider. Die keuze wordt onbegrijpelijker naarmate het dynami

sche en onberekenbare karakter van het fascisme meer op de voorgrond komt te staan 

(zie: Childers 1983). 



De discussie over deze kwestie spitst zich toe op de ontwikkeling van. de NSDAP 

voorafgaand aan de onverwacht grote verkiezingsoverwinning van 15 september 1930, 

toen. de partij van een gemiddelde van drie procent in de jaren twintig schoot naar 

achttien procent van de stemmen (ter vergelijking: dat is iets meer dan de LPF in mei 

2002 of Le Pen in de eerste ronde van de presidentsverkiezingen, van 2002). Twee zaken 

zijn opgemerkt over deze verkiezingswinst. Ten eerste bleek de aanhang van de NSDAP 

veel diverser dan wel is gedacht, en waren er naast de al genoemde groepen ook belang

rijke delen van het establishment die Hitler steunden. Tegelijkertijd blijkt dat de aan

hang van de NSDAP erg vliedend was; had Hitler na de verkiezingen van. 1933 niet de 

macht kunnen overnemen en. de vertegenwoordigende democratie kunnen neutrali

seren, dan was de electorale aanhang wellicht weer snel ingezakt. 

De suggestie, onder andere in Thomas Childers' studie The Nazi voter, maar nog 

meer in die van. zijn leerling Peter Fritzsche, 'Rehearsal f or fascism, is dat niet zozeer 

gekeken moet worden naar de sociale samenstelling van de NSDAP-achterban, maar 

naar de dynamiek in het electoraat in de jaren voorafgaand aan de verkiezingen van 

.1.930. Dan blijkt dat al vanaf 1924 de gevestigde partijen, een ernstige crisis doormaak

ten. Juist in een periode van economische bloei, tussen het einde van de hyperinflatie 

in 1924 en de beurskrach van. .1929, namen special interest-partijen een hoge vlucht en 

verloren de 'burgerlijke' partijen meer dan de helft van hun aanhang. In die constel

latie werd de NSDAP opeens een. interessante partij, omdat zij, onbevlekt door politieke 

verantwoordelijkheid, de kritiek op de regering en het politieke systeem van de special 

interest-partijen over kon nemen, en tegelijk een zowel de traditionele politieke tegen

stellingen als ook bijzondere belangen overstijgend perspectief van. nationale eenheid 

wist te bieden. Juist het onthechte, om. niet te zeggen ontwortelde karakter van de 

NSDAP verklaart het succes van 1.930, dat vervolgens dan versterkt wordt door de toe

stroom van leden van het establishment. 

Politieke stijl 

De derde dimensie waarin het fascisme geïnterpreteerd kan worden, is die van de poli

tieke vorm en stijl. In aansluiting op de opmerkingen bij het fascisme ais sociale 

beweging, valt vast te stellen dat het leiderschapsbeginsel en het politieke theater, dat 

van oudsher geldt als irrationele, mystieke vetleidingstactiek losgelaten op een naïeve 

politieke massa, bijgesteld dient te worden. Zoals George Mosse stelde in de inleiding 

32 tot The fascist revolution, wordt Duitsland veelal voorgesteld als een bezet land, dat op 

grove wijze is overgenomen door nazi's. In plaats daarvan kan erop worden gewezen 

dat de kritiek op het politieke stelsel al breed werd gedeeld in de jaren twintig, en dat 

Krisis 2003 | 2 de desintegratie van het partijenstelsel gedragen werd door brede groepen in de 

samenleving. 

Ook de sacraiisering van de politiek, het idee dat men zich diende op te offeren 

voor het vaderland en dat de natie onvoorwaardelijke trouw van de burger mocht 

eisen, was niet door de fascisten bedacht, maar een cruciale notie die in en door de 



Eerste Wereldoorlog op nogal gruwelijke wijze gestalte had gekregen. Anders dan. na 

de Tweede Wereldoorlog, toen een. groot deel van de doden 'onschuldige burgers' _ 

waren, vielen de doden in de Eerste Wereldoorlog op het slagveld, in een situatie die g 

voor de deelnemers een herkenbare en. voor de meesten ook erkende rationaliteit had. o 
Beide elementen, kritiek op de parlementaire democratie en sacrali.seri.ng van de x 

politiek, zorgden, ervoor dat politiek rond 1930 een alles-of-oiets kwestie werd. Zoals £ 

Childers (1983, 2.68) heeft betoogd, werden de verkiezingen in. Duitsland clan ook ^ 

steeds meer referenda over het politieke systeem als zodanig. De overwinning van de • 

NSDAP was niet alleen de zege van. een bepaalde ideologie, maar tevens de sanctionering g* 

van 'politics in a new key' (Schorske 1981). w° 
"•sj 

$ 
Oud en nieuw fascisme vergeleken sT 

ST 
We zijn al met al diep in het oude fascisme beiand, maar wellicht steeds verder verwij- g 
derd van het nieuwe fascisme geraakt. Wat zijn nu verschillen, en overeenkomsten, en | 

in het verlengde daarvan: hoezeer vak een nieuw fascisme te vrezen? 

Om te beginnen moet dan worden vastgesteld dat na 1945 de meeste fascisten in 

hun hol zijn gekropen. In West-Europa had na 1945 het appèl, van een rechtse revolu

tie het meeste van zijn zeggingskracht verloren. Niet alleen betekende de militaire 

nederlaag van de Asmogendheden dat de fascistische ideologie opgezadeld werd met 

de last van. het historische ongelijk, ook zorgde de daarna opgebouwde welvaartsstaat 
ervoor dat een substantieel deel van de bevolking een substantieel belang bij het 

behoud van de status quo had. Volgens autoriteiten op het gebied van fascismestu.di.es 

moet het gevaar van een hernieuwd fascisme dan ook elders gezocht worden, in de 

gebieden van de ineengestorte Sovjet-Unie, maar vooral in het Midden-Oosten. - Irak 

is de meest genoemde kandidaat voor een fascistische herleving (Payne 1995, 518; 
Laqueur 1996, 1162). 

Wat zegt dat over Europa? Zijn alle tekenen, van. het fascisme daar inderdaad ver

dwenen? Dat lijkt per land enigszins te verschillen (zie de bijdragen in Hainsworth, 
2000). Om te beginnen is niet in alle landen het historisch, fascisme zo effectief ge

kortwiekt als in West-Duitsland, waar de partijen van de alte Genossen in de jaren vijftig 

werden verboden (Frei 1996,326-360). Sommige van de huidige partijen zijn een recht

streekse voortzetting van oudere rechts-extremistische en fascistische partijen. Dat 

geldt bijvoorbeeld voor de Alleanza Nazionale in Italië, de opvolger van de M.SI, die in 

1946 werd opgericht door aanhangers van Mussolini's Republiek van Salö. Het gaat 33 

ook op voor de Oostenrijkse FPÖ, vertegenwoordiger van het dritte Lager van oud-nazi's, 
die in het duopolie van het christen- en sociaal-democratische kamp geen plaats von

den. De band met het reëel bestaande fascisme was voor deze partijen lange rijd een Krkis 2003 | 2 

onoverkomelijke last. In sommige gevallen werden ze, net zoals in West-Duitsland, 

verboden, maar ook zonder zo'n juridische barrière wisten ze maar weinig aanhangers 

te trekken. Maar niet altijd hebben deze partijen, hun wortels in een oud fascisme. In 

de Scandinavische landen, waar het fascisme van de eerste helft van de eeuw minder 

http://sacrali.seri.ng
http://fascismestu.di.es


zijn. sporen had achtergelaten, komen rechts-radicale partijen eerder voort uit het 

verzet, tegen de consensus van. de welvaartsstaat en beginnen, ze, zoals de Noorse 

Fremskrittsparri, als protestbeweging tegen hoge belastingen. De Nederlandse 

Volksunie had nog wel enige banden met de kringen rond de weduwe Rost van 

Tonningen, maar van de Centrumdemocraten en de LPF kan al helemaal niet meer 

gezegd worden, dat zij directe wortels hebben, in vroegere fascistische partijen. 

ideologie 11 

In hoeverre vertonen de huidige partijen en bewegingen nu overeenkomsten, of juist 

verschillen met de historische fascistische beweging? Wat betreft de ideologie stuiten 

neofascistische groeperingen op een harde consensus over de onschendbaarheid van 

fundamentele mensenrechten. Net zoals in de internationale omgang na 1945 de 

democratie en de rechtsstaat tot sacrosancte begrippen zijn gemaakt, zo geldt dat ook 

voor de omgang met minderheden, op binnenlands niveau. Ook het voluntarisme 

stuit op die grenzen: zoals Fortuyn voortdurend benadrukte was Nederland een land 

van minderheden, waar het streven naar compromissen onvermijdelijk was. 

Op het punt van. nationale eenheid zit wel. een duidelijke continuïteit. Een ideolo

gische constante is de exclusieve opvatting over de natie en de daarmee verbonden 

afkeer van. nieuwkomers. Hoe die afkeer van het vreemde wordt beredeneerd, verschik. 

In veel. van de opvolgers van fascistische partijen overheerst een door sociaal-darwin-

isme geïnspireerd rassendenken, terwijl, in een partij als het Front National een in de 

contrarevolutionaire traditie gewortelde afkeer is van het revolutionaire 'anti-France' 

van joden, protestanten, vrijmetselaars en communisten (Davies 2002). Vooral met 

betrekking tot die laatste categorie is er een opvallende ideologische verschuiving te 

zien. Terwijl de meeste ultrarechtse partijen lange tijd enig ideologisch krediet wisten 

te verwerven, door een rabiaat anticommunismc, is na de val van de Muur de plaats 

daarvan ingenomen door een antibuitenianders standpunt. Dat kan. tot een verdere 

radicalisering hebben geleid: terwijl anticommunisme behoorde tot de Koude Oorlog-

con.sen.sus, is de opstelling tegenover buitenlanders bij de gevestigde partijen vaak 

gematigder geweest. Overigens ook niet altijd: 'In een. land met negenhonderd

duizend werklozen en twee miljoen buitenlanders is het probleem van de werkgele

genheid niet onoplosbaar', zei in .1976 de Franse premier (geciteerd in. Hainsworth 

2000, 26). 

34 Daarmee appelleerde deze premier - Jacques Chirac was dat - aan een laatste ideo

logisch element van uiterst-rechts, wat Kitschelt welfare chauvinism noemt. Dit lijkt een 

voortzetting van. het extreme nationalisme, maar Vreemdelingen' worden daarin ge-

Krisis 2003 [ 2 prescnteerd als een bedreiging, niet van de eigen cultuur, maar van de economische 

weivaart en. de verzorgingsstaat. Op dat punt maken veel uiterst-rechtse partijen op 

een gegeven moment een ideologische draai. Het laisser faire-denken is vaak domi

nant, vanuit een solidariteit met de kleine middenstander en een afkeer van een uitge

breide staatsbureaucratie. Maar een belangrijk deel van de electorale aanhang bestaat 

http://con.sen.sus


uit laagopgeleide handarbeiders, die wel degelijk prijs stellen op de bescherming van de 

staat. Dat verklaart waarom bijvoorbeeld Le Pen zijn neoliberale standpunt gaandeweg 

heeft ingeruild voor een sterker protectionisme en etarisme en dat verbonden heeft aan 

een scherpe kritiek op de globalisering van de economie (Hainsworth 2000, 28). o 
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Wat betreft het fascisme ais sociale beweging zou op basis van de historiografische » 

ontwikkel ing niet langer zozeer gekeken, moeten worden naar de vraag wat de exacte £{ 

sociale achtergrond van het rechts-extreme electoraat is, maar eerder naar de politieke w 

ru imte die een crisis van het politieke bestel voor rechts-extremisten en fascisme 

creëert. Toch is het denken in termen van relatieve deprivatie en de gedachte dat vooral 

de verliezers van de moderniser ing tot rechtsautoritair denken, en kiezen geneigd zijn 

nog steeds erg populair. Zo verklaart Gabriël van den Brink in zijn studie van de 'poli- jn 

tieke habi tus van hedendaagse burgers ' de opkomst van Fortuyn aan de hand van de 

tegenstelling tussen, succesvolle 'bedrijvige burgers ' en 'bedreigde burgers ' . De laatste 

groep 'voelt zich. bedreigd door de moderne ontwikkel ing en heeft een defensieve, 

respectievelijk cynische visie op de politiek' (Van den. Brink 2002, 86). 

Toch is daarmee nog lang niet alles gezegd. O m te beginnen is dat potentieel veel 

groter dan het aantal kiezers dat rechts-extremistische partijen maximaal aan zich 

lijken te binden. Binnen het Franse Front National brak daarom een strijd ui t tussen 

Le Pen en. Mégret over de vraag of het FN zijn toon niet moest mat igen om. zich te be

vrijden, u i t wat Mégret noemde het 'ghet to van vijftien procent ' - de omvang van. de 

stabiele aanhang van het FN. Getuige de resultaten van de parlementsverkiezingen van 

2002 had Mégret gelijk. Er lijkt een. vast electoraal potentieel, dat overal in Europa voor 

het merendeel bestaat ui t jongere, iageropgeleide mannen - vrouwen stemmen veel 

minder op extreem-rechts. O m daar bovenuit te komen, moeten, de partijen, water bij 

de wijn doen. Kitschelt (1995) noemde dat de winning formula waarin racisme en autor i

tair denken gecombineerd worden me t neoliberalisme. 

Dat lijkt overtuigend, maar bij nader inzien zi t ten er aan die opvatt ing grote pro

blemen. Voor Iageropgeleide kiezers lijkt het autoritaire karakter van extreem-rechts 

een aantrekkelijk alternatief voor het door hogeropgeleiden. gedomineerde par lemen

taire systeem. En zoals uit de dissertatie van Marcel Lubbers (2002) naar het rechts-

extreme electoraat in Europa blijkt, is ook het anti-buitenlandersstandpunt voor de 

meeste kiezers een. belangrijk mot ief o m extreem-rechts te kiezen. Maar de politiek- 35 

economische kant van deze redenering gaat mank. O m te beginnen speek economi

sche deprivatie op zichzelf geen doorslaggevende rol: in Groningen is al tijden het 

werkloosheidspercentage het hoogst, maar het aantal extreem-rechtse kiezers een s tuk Krisis 2003 j 2 

lager dan elders. De dreiging van werkloosheid, in combinat ie me t het gevoel door 

nieuwkomers economisch, maar ook in culturele zin beconcurreerd te worden, is 

echter wel een belangrijke beweegreden om. extreem-rechts te s temmen. Dat betekent 

dat een neoliberale opstelling voor extreem-rechts grote risico's inhoudt . Historisch 



gezien hebben extreem-rechtse partijen dan ook lang niet altijd zo'n opstelling 

gekozen. Peter Da.vi.es laat in het geval van Frankrijk zelfs zien dat het. rechts-extre-

misme van Déroulède en Barrès aan het einde van de negentiende eeuw, behalve ultra-

nationalistisch eerder socialistisch dan liberaal was. 

De spanning tussen economisch liberalisme en op basis van nationale overwegin

gen aangescherpt socialisme tekent ook de Nederlandse LPF. Zoals Warna Oosterbaan 

in het Magazine van NRC Handelsblad uiteen, heeft gezet, moet de opstand van 2002 

niet begrepen worden als de uitkomst van de clash tussen twee klassen, maar als een 

verhouding tussen minstens vier khssen, ontstaan door een splitsing tussen een 

economische en een culturele elite, en een. breuk, in de middenklasse tussen degenen 

voor wie een meritocratisch ideaal nog wel zeggingskracht had en een groep voor wie 

dat een. gepasseerd station, leek te zijn. Daaruit ontstond een antimeritocratische coa

litie van de economische elite met de onderklasse met 'een bescheiden opleiding', die 

de kritiek deelden op de 'politieke klasse' die de staat controleerde, maar overigens een 

heel verschillende verhouding tot de staat hadden. Dit betekent dat niet zozeer de 

sociale grondslag op zichzelf, maar uiteindelijk toch de wijze waarop de verschillende 

delen van een potentiële achterban tot een samenhangend electoraal aaneengesmeed 

wordt van doorslaggevende invloed is op de lotgevallen van. extreem-rechtse partijen. 

Politieke stijl II 

In dat opzicht waren, er in West-Europa opvallende overeenkomsten tussen de jaren 

twintig en de jaren negentig van de twintigste eeuw. In beide decennia raakte in veel 

landen het partijenstelsel op drift en ontstonden er nieuwe partijen, vaak met een 

beperkte ideologische focus en te mobiliseren achterban: de band tussen burgers en. de 

bestaande politieke partijen werd zwakker, zonder dat de wil of het vermogen om 

politiek invloed uit te oefenen navenant afnam (zie bijdragen, in: Klingemann en Fuchs 

1995). In de jaren twintig droeg dat bij aan. de opkomst van de NSDAP. Maar de vraag is 

of dat nu ook het geval zou kunnen zijn. Huidige extreem-rechtse partijen presen

teren zich meestal als antipartij-partijen. In landen als Groot-Brittannië en Zweden 

kan dat verklaard worden door het gegeven dat er nauwelijks een electorale niche 

bestaat in het politieke bestel, waardoor rechts-extremisten maar weinig politieke aan

hang weten te winnen en zich daarom noodgedwongen, organiseren in voetbal- en 

motorclubs of rond heavy metal-bandjcs. Maar de neiging om zich niet als partij te 

36 organiseren heeft diepere wortels clan electoraal talen. Zij plaatsen zich welbewust in 

de fascistische traditie door zich tegen de 'gevestigde partijen' te richten, en het lei-

dersbeginsel tot zo'n centraal, bestanddeel, van hun ideologie te maken. 

Krisis 2003 ] 2 Het feit dat de meeste extreem-rechtse partijen tegen partijendemocratie zijn, 

betekent echter niet dat rechts-extremistische partijen, net als de fascistische partijen 

van. voor 1945, evidente antisysteemparrijen zijn. Rechts-extremisten en -radicalen 

zijn inderdaad vrijwel altijd populistisch, in de zin. dat zij wars zijn van politieke re

presentatie. Zij keren zich tegen de politieke partijenelite, omdat die een direct contact 

http://Da.vi.es


o 
o 

X 

3 

met het volk in de weg staan. Dat sl.u.it aan bij de kritiek op de parlementaire democra

tie en. de gesloten politieke elite, waarbij dan de radicaliteit van. de daaruit getrokken 

consequenties verschik. Zoals Herbert Kitschek enkele jaren geleden, in. zijn gezag

hebbende studie The radical right in Western Europe betoogde, is een van de cruciale 

ingrediënten van het rechts-extremistische succes de reactie op een gesloten en. ideolo

gisch afgevlakt politiek, bestel, waarin links en rechts naar elkaar toekruipen: Oostenrijk £ 

met zijn. Proporz-democrarie, de Franse cohabitation, Paars in Nederland. Rechts-cxtre- z 

misten en -radicalen hekelen het feit dat ze buitengesloten zijn - gedemoniseerd wor- ' 

den - maar maken tegelijkertijd gebruik van de rol van buitenstaander die de corrupte g* 

boel. komt zuiveren. Dat zag je bij Fortuyn, maar net zo goed in het interview met Ie m 

Pen op TV5, na zijn succes in de eerste ronde van. de presidentsverkiezingen: bijna spu

gend sneerde hij tegen het politieke establishment, de journalistiek incluis, dat hem % 

altijd als paria had behandeld maar nu niet meer om hem heen kon. <-* 

Het feit dat de meeste partijen althans in eerste instantie eerder mee willen doen in g 

de partijendemocratie dan deze te willen opheffen, maakt de politiek voor hen tot een H2 

harde praktijk: de partijorganisatie is veelal uiterst amateuristisch en wordt getekend 

door affaires en gekonkel - zie de LPF, maar daarvoor al de Centrumpartij, of elders de 

splitsingen, in het Front National en de FPÖ. De aard van de leider wordt daardoor van 

doorslaggevende invloed op het succes van uiterst-rechtse partijen. Met name die par

tijen die voortkomen uit de oud-fascistische hoek maakten pas een electorale door

braak toen ze een nieuwe en mediagenieke leider vonden: Haider (FPÖ), Fini (MSI), De 

Winter (Vlaams Blok) en Fortuyn in Nederland. In dat opzicht wordt er weliswaar veel 

over een nieuwe mediatisering of Amerikanisering van de politiek gesproken, maar dat 

lijkt niet terecht. Zoals Te Velde (2002) heeft opgemerkt, is juist de grote nadruk op 

persoonlijkheden in de politiek kenmerkend voor de stijl van het leiderschap in de 

eerste helft van de twintigste eeuw. 

Conclusie 

Er zijn. al met al wel enige overeenkomsten te vinden tussen fascistische partijen uit de 

jaren twintig en rechts-extremistische partijen, in de jaren negentig. In. ideologische 

zin. is er een vergelijkbaar nationalisme te bespeuren, gepaard aan een soms felle 

vreemdelingenhaat. Maar de radicale maakbaarheidsgedachten van het historisch fas

cisme zijn achterhaald doordat bevolkingspolitiek uitmondde in volkerenmoord. Het 

verdwijnen van het communisme lijkt ook het als een Siamese tweeling daarmee ver- 37 

bonden fascisme te hebben geraakt. Wat betreft de sociale achterban, van extreem

rechts blijkt dat er weliswaar nog steeds gesproken, wordt van slachtoffers van. de mo

dernisering, maar dat bij een. nadere blik op de mobilisatie van een. achterban heel Krisis 2003 | 2 

diverse groepen, en zeker niet alleen. Modernisierungsverlierer, tot een eenheid moeten 

worden gesmeed. 

Dat leidt tot het punt van de politieke stijl Opnieuw is er in het antipolitieke sen

timent een belangrijke overeenkomst... Maar het cruciale verschil tussen toen. en nu is 



toch dat de meeste radicale partijen, binnen, de grenzen van. de parlementaire demo

cratie en. de rechtsstaat radicaal met andere van mening verschillen; en. er anderzijds 

maar enkele groeperingen zijn die zich tegen het politieke systeem als zodanig keren.. 

Dat sluit niet uit dat ze daaraan, meedoen, zoals Le Pen in Frankrijk. Maar met zijn 

voornemen om een einde te maken aan de Vijfde Republiek, en te vervangen door een 

Zesde, gebaseerd op de preference nationale, plaatst hij zichzelf in de extreem-rechtse 

hoek. 

Over radicaal-rechts kan je je opwinden, net zo goed ais men zich over de 

hypocrisie van de christen-democratie kan opwinden. Over extreem-rechts moet je je 

daarentegen echt zorgen maken, omdat die stroming mensen de mogelijkheid wil 

ontnemen zich legitiem over politieke verschillen, van inzicht op te winden. Van die 

laatste soort zijn op dit moment maar weinig partijen te vinden. 

Daarmee zijn nog niet alle zorgen uit de wereld. Een ander aspect is de opstelling 

van de overige partijen. Convergentie van gevestigd rechts en links is goed voor de rad

icale partijen, zoveel is duidelijk. Maar ook politieke polarisatie biedt geen garantie om 

rechts-extremisten in de kiem te smoren. Soms werkt dat goed uit, zoals in Groot-

Brittannië onder Thatcher, die met uitranationalistische retoriek het National Front 

effectief de wind uit de zeilen nam - een strategie die opnieuw lijkt te worden 

beproefd door Tony Blair. Maar in. andere gevallen werkt het averechts, zoals Chirac 

moest ervaren toen hij de veiligheid tot het centrale thema van de verkiezingscam

pagne maakte en. het electorale schootsveid voor Le Pen enorm, verbreedde. Bovendien 

zit aan deze annexatiestrategie het grote gevaar dat misschien de rechts-radicale partij 

in. bedwang wordt gehouden, maar het ideeëngoed ondertussen wijd verbreid raakt. 

Zoiets lijkt er op dit moment in Nederland aan de hand. Sinds de winst van de LPF 

is de WD, maar vooral het CDA enorm, naar rechts opgeschoven. Wat ooit als cruciale ele

menten van een christen-democratische visie werd gepresenteerd, wordt zonder veel 

scrupules opgegeven. Het rentmeesterschap wordt bedekt onder een laag asfalt en het 

gezin staat hoog aangeschreven, maar alleen, als het christelijk is, en de kinderen onder 

de twaalf zijn - dertienjarige moslims moeten zichzelf maar redden. Pim zei. het al, en 

ik. zeg het hem na: 'De christen-democratie is volstrekt ongeloofwaardig als zij 

aankomt met het concept van de zorgzame samenleving en tegelijkertijd wet- en 

regelgeving indiceert die kleinere verbanden vernietigt of op zijn minst het leven 

buitengewoon moeilijk en onaangenaam maakt' (2002, 204). Ais het fascisme op dit 

moment een gevaar vormt, dan is het vanwege deze doordringing van 'burgerlijke par-

38 tijen' met elementen van een fascistische ideologie. Een fascistische beweging zie ik 

nog niet zo snel. verschijnen. 
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