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P. DE JONG 

Een scheifgegroeide discussie? 

Nadat ik Schaaps artikel (in Idee 
'66, no. 3, 1983) over het fascism e 
had gelezen, heb ik, getroffen door 

de moraliserende en naar mijn ge
voel naar rechts tenderende inhoud 
een sterke behoefte om te reageren. 
Liever zou ik het over fascisten dan 
over fascisme hebben. 
Kort voor en vooral ook tijdens de 
eerste oorlogsjaren, was het voor 
ons bijna voorspelbaar wie er lid 
van de NSB zouden worden. Jan L. , 
de ijzerhandel aar, die al een paar 
faillissementen achter de rug had ; 
Frits van B., vertegenwoordiger, en 
bekend als de man van de 12 am
bachten en 13 ongelukken; mej. 
M., een struise dame, die als on
derwijzeres op een volksschool hor
den boze moeders trotseerde, om
dat ze een soort pedagogisch-dar
winistische methode toepaste, 
waarbij ze alleen een paar goede 
leerlingen tot bijzondere prestaties 
wist te brengen, maar voor de mid
delmatige, en laat staan voor de 
slechte leerlingen, duidelijk haar 
minachting liet blijken. En dr. B. de 
autoritaire, ja zelfs tirannieke direc
teur van de HBS. 

Er zullen misschien ook nog wel een 
paar voortreffelijke en integere lie
den lid van de NSB zijn geweest. Ik 
denk bijv. aan van Z., eigenaar van 
een klein buurtkruidenierswinkel
tje, die het in de crisisjaren steeds 
moeilijker kreeg, vooral ook door
dat hij te weinig weerstand wist te 
bieden aan het op krediet kopen 
van zijn klanten. Buurtgenoten, die 

veelal sympathiseerden met de 
s D A P , en die als ze werkeloos wer
den, steun konden krijgen , terwijl 
hij, Van Z., zichzelf maar moest 

zien te redden. Ja, hooggestemde 
idealen! 
Een kringleider van de NSB kwam 
in een afdelingsvergadering van de 

Vrijzinnig Democratische Jongeren 
Organisatie de nationaal-socialis
tische idealen toelichten. We hoor
den voor ons onbekende namen, 
zoals Sorel en Pareto. Ook 
Nietzsche kwam er aan te pas, en 
Van Bolland. De staat was de ware 
werkelijkheid. Menselijkheid? Uit
vinding van de humanisten en in
herent aan de joods-christelijke cul
tuur, waarmee Alfred Rosenberg in 

zijn 'Mythos des zwanzigstenJahr
hunderts' al had afgerekend. De 
enige menselijkheid is het staatsbe
lang en de staatsmacht. Individua
lisme moet plaats maken voor de 
gemeenschap. Strenge tucht moest 
er komen, want, ook die uitspraak 
klonk zwaar na in onze oren, het 

volk is object van recht en geen sub
ject. Geen kleinigheid! Maar wisten 
ijzerhandelaar Jan L., vertegen
woordiger Frits van B. en kruide
nier Van Z. veel. Hun grootste zorg 
was dat er hier net als in Duitsland 
korte metten zou worden gemaakt 
met dat rode gespuis. Er moest 
maar weer eens gewerkt worden, 
nl. door Jan Rap en zijn maat. Ook 
mej. M. zal veel van die theore
tische zaken wel ontgaan zijn, maar 
zij voorvoelde in het 'nieuwe Eu
ropa' een geest die zo verwant was 
met de sfeer in het gezin waarin ze 
was opgegroeid en die hoofdzake
lijk bepaald werd door haar schijn-

en geborneerde vader met wie zij 
zich geïdentificeerd had. 
En dr. B., ja, die waren die theo
rieën uit het hart gegrepen. Hij 

dweepte met Nietzsche, die de Ue
bermensch plaatste tegenover de 
kuddedieren met hun verachtelijke 
christelijke slavenmoraal en die de 

redder der cultuur zou zijn. Dr. B., 
oud-Indischman, was daarbij be
hept met stereotypen als 'de onbe
trouwbare inlander', de 'luie arbei
der', de 'slappejeugd' en de 'handi
ge gemene jood'. 

Dat anti-semitisme kun je eigenlijk 
niet als afzonderlijk verschijnsel be
schouwen, daar het behoort tot een 
algemeen etnocentrisme. Als er 
geen joden zijn, wordt hun plaats 
door andere groepen, zoals Turken 
of Surinamers ingenomen. Etno
centrisme correleert met conserva
tisme dat zich tevens manifesteert 
als overdreven conventionalisme, 
door autoritaire agressie tegen 
mensen, zoals homoseksuelen, die 
de conventionele normen over
schrijden. Onderzoekingen in de vs 
zowel als in Duitsland, Zweden en 
in enkele andere Europese landen 
hebben dat aangetoond. 
Het fascisme mag dan een voort
vloeisel zijn van opvattingen over 
de maatschappij, de politiek en de 
cultuur, maar die opvattingen heb
ben een zeer eenzijdige wervings
kracht. Pas nadat Mussolini in 

1922 de macht had gegrepen, be
gon het idee 'coöperatieve staat' 
opgeld te doen. Een fraaie, 
hoofdzakelijk theoretische, con
structie, die evenals de op tijd rij
dende treinen, de drooglegging van 

baar vlotte, maar 0 zo autoritaire de Pontijnse moerassen, de auto-
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strada's en een aantal Potemkin

achtige scheppingen, het systeem in 
de ogen van behoudend Europa 
moesten rechtvaardigen. Via het 

Portugal van Salazar heeft het nog 

wel wat invloed gehad op voorna
melijk katholieke politici in Neder
land, maar een belangrijke stro

ming is het hier, noch in andere 
democratische landen, nooit ge
worden. 

De publiekrechtelijke bedrijfsorga

nisaties, die misschien heel in de 

verte enige verwantschap hadden 
met het corporatisme, hebben hier 

hoogstens economische maar zeker 

niet veel politieke betekenis gehad. 

Zelfs Hitler heeft aan de bestaande 
economische structuur niets veran

derd. Hij had de industriebaronnen 
tijdens een bijeenkomst onder lei

ding van Schacht op 20 februari 

1933 al gerust weten te stellen en 
ontving dan ook 3 miljoen mark 

voor het verkiezingsfonds van de 

NSDAP. 

Het volgende citaat uit Schaaps ar

tikellijkt me hier wel op zijn plaats. 
'Een dergelijke werkwijze is trou

wens al vaker door andere leiders 

en ten behoeve van andere als pro

blematisch ervaren zaken met een 
meegaand publiek, ook in ons land, 

gehanteerd. ' 
Ik vind het dan ook bedenkelijk, 
wanneer Schaap in de ontwikkeling 

in de richting van Publiekrechtelij

ke Bedrijfsorganisatie een fascis
tische tendentie meent te herken

nen. Reeds Thorbecke heeft gepleit 
voor autonomie van lagere orga

nen, zoals gemeentebesturen en te
gen een te grote gecentraliseerde 

staatsmacht, ook al wordt die door 

het parlement gecontroleerd. Be-

kende vooroorlogse staatsrechtge
leerden als prof. Struyken en prof. 
Krabbe hebben erop gewezen dat 
het staatsapparaat bij de democra

tie was achtergebleven en hebben 

gepleit voor grotere decentralisatie. 
In die tijd van anti-democratische 
stromingen werden hun ideeën al 

bij voorbaat als een bedreiging van 

het parlement gezien. Merkwaar
dig dat men ook nu fascistische ten

denties meent te herkennen in be

paalde ontwikkelingen op econo
misch en maatschappelijk terrein, 
die politiek gezien weinig te bete

kenen hebben. En als Schaap 

sommige buitenparlementaire ac
ties, zoals de indrukwekkende vre
desdemonstraties in Amsterdam en 

Den Haag, als bedreigend voor de 

democratie meent te zien, dan 
maakt hij willens en wetens een fout 

door democratie identiek te zien 

aan parlementarisme. Een parle

ment is slechts een voor de demo

cratie onmisbaar hulpmiddel. Es
sentieel is de vrijheid van menings

uiting in woord en geschrift, de 

vrijheid van godsdienst en van ver
eniging en vergadering. 

Zelf ben ik noch in Den Haag, noch 
In Amsterdam geweest, want ik 

meen andere wegen te zien om tot 

. beëindiging van de waanzinnige 
wapenwedloop te komen. Maar ik 
vraag me wel af of aan iemand die 

uit irritatie of dépit dergelijke 

vreedzame demonstraties veroor
deelt, zelf niet een democratisch 
steekje los zit. Bovendien vind ik 

het bedenkelijk om gewelddadig

heden, bedreven door krakers, die 

openlijk beweren dat onze rechts
orde de hunne niet is, in één adem 

te noemen met een vredesbeweging 

als het I KV. Als ouderling in de 
Hervormde Kerk ben ik nog altijd 
van mening dat het streven naar 
vrede en geweldloosheid inherent 

moet zijn aan de leer van Christus. 

Hoogstens kun je daarbij van me
ning verschillen over de te volgen 
taktiek. Dat geldt trouwens ook 

t.a.v. de milieubeweging en de ac
ties tegen de scheppingonterende 
bio-industrie. Langs wegen der ge

leidelijkheid zullen m.i. de beste re
sultaten zijn te bereiken, maar het 

doel blijft hetzelfde. 
Fascisme (en nationaal-socialisme) 

zowel als communisme (liever zou 

ik de ouderwetse term bolsjewisme 

hanteren) zijn totalitaire systemen. 

In het verzamelboekje '1984 Revi

sited' tracht Robert Nisbet een pa

rallel te trekken tussen een modern 
totali tair systeem en de terreur 

waar de Franse revolutie op uit 

liep. Hij laat dan De Toqueville 
aan het woord die van mening was, 

dat het de toenmalige intellectuelen 

en voornamelijk Rousseau zijn ge
weest die de idealen van de verlich

ting tot in het absurde hebben ver

absoluteerd, waarbij afwijkende 
meningen met de dood door de 

guillotine werden gestraft. Het uit
schakelen van de aristocratie ver

oorzaakte een vacuüm, dat door de 
intellectuelen gemakkelijk kon wor

den opgevuld. Zij misten echter 
politieke ervaring, waardoor zij 

zonder scrupules nieuwe wegen 
konden inslaan. Hun minachting 
voor ervaring en historie maakte 

hen populair bij de volksmassa's, 

vooral omdat het hen ook zo lang 
aan actieve deelneming aan het 

maatschappelijk leven had ontbro
ken. Eenvoudige voor de hand lig-
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gende stellingen, die in eenvoudige 
taal werden verspreid, verhoogden 
hun populariteit bij de volksmassa's 
en bij sommige kapitaalbezitters. 

Zou dat ook nu opgaan? Intellec
tuelen zijn, meen ik, bij de grote 
massa niet meer zo populair. In 
Amerika is de term 'egghead' voor 

een intellectueel erg gangbaar en 
ook in Nederland wordt smalend 
gesproken over een teveel aan doc
torandussen e.d. Begrijpelijk? Mis
schien wel. Hervormingsgezinde, 
progressivistische intellectuelen 
wekken vaak irritatie op, niet alleen 
bij de behoudende middengroepen 
en kapitaalsbezitters, maar ook bij 
de gemiddelde arbeider, die hun 
taal niet verstaat en die geen begrip 
heeft voor hun acties tegen bijv. 
kernenergie of tegen aantasting van 
het milieu, en die hen tevens ver
antwoordelijk stelt voor de in zijn 
ogen slappe bestraffing en behan
deling van misdadigers en de over
dreven tolerantie t.a.v. vreemdelin
gen, van wie zij geen last hebben, 
omdat die meestal hun buurt- of 

wijkgenoten niet zijn. 
Fascisme en bolsjewisme zijn mas
sabewegingen, gericht op duidelijk 
gestelde doeleinden. In de bijbel 
van de hedendaagse socio- en an
tropologen, Canetti's 'Masse und 
Macht', is sprake van het ontstaan 
van een massa wanneer niet mis te 
verstane slagzinnen of slogans gaan 
werken als een bevel aan velen. Een 
redenaar kan tegen een menigte op 
de grofste manier tekeer gaan, 
maar zij zal hem aanbidden als hij 
er in slaagt hen tot massa te maken. 
Hafl"ner in het werkje 'Anmerkun
gen zu Hitler' wijst op diens fabel

achtige . talent als massaredenaar 

en hypnotiseur. ' Ook Mussolini 
sprak tot de verbeelding van het 
volk. 
Etnocentrisme en nationalisme of 

ook ideologisch fanatisme, zijn ken
merken van antidemocratische 
massabewegingen. Militarisering 
ter bewaring van de eenheid is 
daarmee nauw verbonden. Nadat 
Trotzky het Rode Leger had gefor
meerd , werden militaire symbolen 
en militaire rangen in diverse re

geringsraden ingevoerd, en werd 
militaire kleding gangbaar. Dat 
was ook het geval in Hitler-Duits
land en in het Italië van Mussolini. 
En in het China van Mao moest 
altijd een militair deel uitmaken 
van alle zgn . comité's van drie. Ca
netti noèmt een leger 'een kunst
matige concentratie van velen' die 
een van de massa geïsoleerde kern 
vormt. Volgens hem zou elke mili
tair altijd in afwachting van een 
bevel verkeren, hoe dat bevel ook 
luidt. 'Befehl ist Befehl' is de ver
absolutering van die bevelsver
wachting. Dit maakt een leger als 
instrument van een leider of een 

heersend autoritair bewind onmis
baar. 
Kunnen chauvinistische leuzen nog 
tot massabewegingen leiden? Mis
schien nog wel, als we denken aan 
'La Gloire' van De GaulIe of aan 
de Falkland-crisis van Thatcher. 
Maar de tijd dat in West-Europa 
nationalisme tot politiek imperialis
me kon leiden, is voorbij. Westeu
ropese landen hebben zo veel pro
blemen met elkaar gemeen, dat ze 

wel gedwongen worden tot samen
werking. Een van die problemen is 

de aanwezigheid van etnische min
derheden, waar behalve ons land 

ook Engeland, West-Duitsland, 
Frankrijk en, misschien in wat min
dere mate, ook de noordelijke lan
den mee te maken hebben. Een 

probleem dat we niet oplossen door 

maar steeds te roepen dat we na
tuurlijk niet racistisch zijn, maar 
dat m.i. maatregelen in Europees 
verband moet gaan vergen. 
Voorkomen zou moeten worden 
dat met de Centrumpartij verwante 
groepen zich aaneen sluiten, om via 
het Europese Parlement een anti
democratische etnocentristische 
macht te vormen. Europa zal zich 

overigens steeds meer federatief 
moeten gaan profileren, ook op het 
terrein van eigen veiligheid . De 
NATO zullen we daarbij zeker niet 
kunnen missen, maar enige reserve 

t.a.v. de omvang van het nucleaire 
arsenaal, of de invloed van het 'mi
litair industriële complex' lijkt me 
daarbij wel gewenst. 
Bij de Vrede van Utrecht in 1713 
moesten de vertegenwoordigers van 
de Republiek horen, dat er 'bij hen, 
over hen, maar zonder hen' onder
handeld werd. Met degenen, onder 
wie onze landgenoot Brugsma, die 
er op wijzen dat eigenlijk van West
Europa t.a.v. de Geneefse bespre
kingen hetzelfde gezegd kan wor
den, kan ik het van harte eens zijn. 
De angst van Schaap voor simpli
ficaties ten spij t. 
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Reactie van G. P. Hoekendijk op 'On
derwijs en politiek' 

De markt van het (basis) onderwijs 

In zijn artikel 'Onderwijs en poli
tiek' (Idee '66, no. 4, (983) steltjan 
Vis voor om de onderwijsvoorzie

ningen, in het bijzonder het basis
onderwijs, zo in te richten, dat de 
concurrentie tussen de scholen toe
neemt en daarmee de kwaliteit van 
het geboden onderwijs wordt be
vorderd. In dit voorstel krijgen de 
ouders per kind een pakje onder

wijsconsumptiebonnen, te besteden 
op een school naar keuze, aan (in 
overleg met de onderwijsgevenden) 

salarissen, onderwijsmiddelen, huis
vesting, etc. 
Voordat echter de heilzame wer
king van een beter functionerende 

markt op het onderwijs wordt los
gelaten, moeten niet alleen de ge
vestigde belangen 'overruled' wor
den, maar zal allereerst de vraag 
gesteld moeten worden, en beant
woord, wat er van de markt ver
wacht mag worden. Immers ook in 
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het economisch gebeuren is de vrije 
markt met volledige concurrentie 
een zeldzaam verschijnsel gewor
den. 

Ook nu bestaat er een zekere mate 

van keuzevrijheid en concurrentie, 
maar wat wijst de praktijk uit? Dat 
een meerderheid van de ouders, die 

kunnen kiezen (de scholen op het 
platteland zijn vaak al pure mo
nopolisten ), kiezen voor de school, 
die dicht in de buurt is of het vei
ligst te bereiken is. Identiteit en 
kwaliteit vormen een veel minder 
belangrijke overweging. Kortom, 
van een concurrentieverhogende 

verandering in de financierings
structuur hoeft nauwelijks een kw a
liteitsbevorderende werking te wor
den verwacht. Zeker niet in het 
licht van een teruglopend aantal 
scholen. Beter lijkt het om voort te 
gaan op de moeizame weg van uit
breiding van de medezeggenschap 
en de ouderparticipatie in het on
derwijs zelf. 

Ook de wijziging van de positie van 
de leerkrachten in de richting van 
beoefenaars van een vrij beroep 

lijkt mij weinig voordelen bieden. 
De beoefenaars van vrije beroepen 
hebben zich in het verleden bijzon
der bekwaam getoond in het bui

tensluiten van de invloed van de 
markt op hun beloning. 
Wel zou het zinvol kunnen zijn af 
te stappen van het systeem, waarbij 

leerlingenaantallen worden omge
rekend in hele leerkrachten, waar
door één leerling minder opeens een 
hele leerkracht scheelt. Dat moe· 
digt gesjoemel met aantallen alleen 
maar aan. Het zou beter zijn als 
leerlingenaantallen vertaald zou
den worden in leraaruren, door de 

. school zelf te verdelen over de leer
krachten. 

Dit zou niet alleen een krachtige 
stimulans kunnen zijn voor arbeids
tijd-verkorting, maar ook voor de 
ontwikkeling van klassikaal onder
wijs naar een vorm waarin veel 

meer groepsgewijs en individueel 
gewerkt wordt. Terwijl er ook meer 
ruimte komt voor ouderparticipa
tie. 

16 december 1!)83 


