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S. SCHAAP 

Het opkomende fascisme: een 
discussie 

De laatste tijd geniet het fascisme een toenemen
de belangstelling. Alom wordt gesuggereerd dat 
het weer aan het opkomen is en dat het onder de 
huidige omstandigheden zelfs goede kansen zou 
hebben. Vele verschijnselen in de samenleving 
worden hiertoe ter bewijsvoering aangedragen, 
met name allerlei vormen van zgn. racisme. Op 
basis hiervan wint de veronderstelling veld dat er 
op dit moment in Nederland sprake zou zijn van 
een actief zich doen geldend fascisme. 

Deze veronderstelling dient echter bestreden te 
worden. Nederland kent op dit moment geen 
meer of minder ontwikkelde fascistische bewegin
gen. Zelfs de Centrumpartij , die misschien enige 
fascistische trekjes vertoont en zeker fascisten in 
haar gelederen kent, kan niet ten volle het pre
dikaat 'fascistisch' worden toegekend. De vraag 
is dan ofwe van alle problemen rond het fascisI:lle 
verlost zijn. Dit is zeker niet het geval. Het fas
cisme zou in een of andere vorm zeker gemak
kelijk kunnen terugkeren en misschien wel ge
makkelijker dan wij denken. Daar komt nog bij 
dat het beeld dat in Nederland over het fascisme 
bestaat, zo afwijkt van wat het werkelijk is, dat 
áls het fascisme de kop weer opsteekt, dit mogelijk 
geschiedt zonder dat we het beseffen en zonder 
dat we ertegen gewapend zijn. Over deze beide 
zaken gaat dit artikel. 

De huidige situatie 

Het fascisme, als afgeronde theorie over mens en 
samenleving I en als expliciet op die basis geor
ganiseerde politieke of maatschappelijke bewe
ging, mag hier dan verdwenen zijn - wat nooit is 
weggeweest zijn vele van de uitgangspunten en 
idealen die in het fascisme waren aan te treffen. 
Hierbij moet niet in de eerste plaats gedacht wor
den aan rassendiscriminatie en racisme - een be
grip dat tegenwoordig wel wat erg gemakkelijk 
wordt gebruikt2 - hoe verwerpelijk deze ver
schijnselen ook zijn. De aloude uitgangspunten 
en idealen van het fascisme genieten nog steeds 
en misschien wel in toenemende mate waarde
ring. Ze worden echter niet meer als zodanig her
kend en zijn veelal onderdeel van maatschappe
lijke ontwikkelingen of maatschappelijke en poli
tieke stromingen en bewegingen, die zich verre 
van het fascisme houden of zich zelfs als anti-fas
cistisch aandienen. En juist hierin schuilt het ge
vaar dat allerlei aspecten van het fascisme zich 
kunnen ontwikkelen zonder dat iemand het be
seft. 
In dit verband moet op een tweede gevaar wor
den gewezen. Terwijl sommige van de uitgangs
punten, idealen en praktijken van het fascisme op 
verhulde wijze rustig en gelegitimeerd voortbe
staan, wordt hierop veel te weinig de aandacht 
gericht. 
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Hiervoor zouden twee oorzaken kunnen wor

den genoemd. 
Aan de ene kant is onze samenleving - inclusief 

de politiek - zo activistisch geworden, d.w.z. zo 

nadrukkelijk gericht op het op de snelst mogelijke 

wijze realiseren van zonder al te veel verband 
geponeerde doelstellingen, dat er nauwelijks 
meer tijd en interesse is voor een evenwichtige, 

genuanceerde en integrale bezinning op structu
rele en culturele verbanden en ontwikkelingen in 
onze samenleving. Ook is er steeds minder be
langstelling voor fundamentele normatieve be
schouwingen over politiek en maatschappij; 
daarvoor in de plaats treden steeds meer de doel
stellingen zélf of nauwelijks onderbouwde ideeën. 
Wat dat betreft, is een groot deel van de liberale, 
socialistische, katholieke en anti-revolutionaire 
traditie afgesloten, opgeofferd aan ad hoc-be
schouwingen en pragmatisch handelen. Daarmee 
dreigt ons niet alleen denkkracht maar zelfs een 
gehele cultuur te ontvallen, die ons een grotere 
weerbaarheid zou kunnen leveren tegen on
wenselijke ontwikkelingen . We zien deze ontwik
kelingen niet en onze interesse ligt elders. 

Aan de andere kant, en dit staaft misschien wel 
bovengenoemde stelling, worden vele (met na
druk niet: alle) van degenen die zich op dit mo
ment verzetten tegen vermeende fascistische ver
schijnselen dermate geplaagd door vooroordelen 
en oppervlakkigheden, dat ze in de verste verte 
niet meer toekomen aan het fascisme zélf. Wat er 
allemaal voor fascistisch wordt gesleten, grenst 
aan het ongelooflijke. Niet alleen de ex-shah van 
Iran of gewone militaire dictaturen (hoe verwer
pelijk ook) heten onmiddellijk fascistisch, ook het 
kapitalisme, industriëlen, ME-pelotons en zelf de 
per definitie patriarchale man worden zonder 
meer met het fascisme geïdentificeerd . Tel bij de
ze oppervlakkigheden en vooroordelen ook nog 
de ruim aanwezige intolerantie die er in deze 
kringen bestaat tegen afwijkende opvattingen en 

-

nuanceringen (kom maar eens op bijeenkomsten) 

en de vraag dringt zich op of hier niet veeleer 
sprake is van een gevaarlijk symptoom dan van 
doordacht anti-fascisme. 

De progressiviteit van het fascisme 

Voor zover in dit artikel over het fascisme wordt 

gesproken, wordt veelal gedoeld op bewegingen 
zoals die zich in de dertiger jaren hebben gema
nifesteerd in bijv. Nederland en Italië en in veel 

mindere mate op het van meet af aan uiterst ra
cistische nationaal-socialisme in Duitsland. Hoe
wel intolerantie, gewelddadigheid en de aanzet 
tot totalitarisme van aanvang al kenmerkend zijn 
voor het fascisme, is hiermee lang niet alles ge
zegd; het kent andere, meer wezenlijke kenmer
ken , kenmerken die deze beweging des te meer 
gevaarlijk maken, omdat ze aantrekkelijk zijn en 
zijn terugkeer kunnen vergemakkelijken. Het fas
cisme was nl. óók een beweging met hoogstaande 
idealen en duidelijk progressieve trekken. 

Het fascisme heeft zich ontwikkeld als een be
schouwing van de mens en de samenleving, een 
beschouwing die wortels heeft in de Duitse idea
listische filosofie (en hierbij moet in de láátste 
plaats aan Hegel worden gedacht) en de roman
tiek. Het was gericht op het oplossen van de vele 
problemen (in deze, zoals in vele linkse kringen, 
meestal crises genoemd) waarmee de moderne 
samenleving te kampen heeft, zoals .werkloosheid, 
verpaupering en klassentegenstellingen, evenals 
de vele problemen van meer 'geestelijke' aard 
(ook het fascisme geeft antwoorden op het pro- • 
bleem van de zin van het bestaan, de oorsprong 
en het doel of de bestemming van de wereld , het 
poogt de mens een perspectief te bieden dat het 
leven positief aanvaardbaar maakt). Op maat
schappelijk gebied richtte het zich vooral tegen 
de ongelimiteerde werking van de economische 
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wetmatigheden, met name die van de VrIje 

markt. Het is niet de industrie die onder kritiek 
komt te staan, maar, mét de vrije markt, de vrije 
handel. Het fascisme kan progressief worden ge

noemd (hoewel het ook duidelijk reactionaire en 
regressieve kenmerken heeft) omdat het de crises 
wilde overwinnen d.m.v. ver doorgevoerde ver
anderingen in de maatschappelijke en politieke 
structuur van de samenleving. 3 Bij deze hervor
mingen staan een extreem nationalisme, een 
krachtig staatscentralisme en een maatschappe
lijke inrichting, waarin op alle gebieden consen
sus betreffende het te voeren beleid domineert, 
voorop. 

In al het denken en handelen in fascistische 
kringen overheerst het 'algemeen' belang van de 
samenleving als geheel; onder deze hoofddoel
stelling en randvoorwaarde dient het 'gemeen
schappelijk' belang van de verschillende maat
schappelijke sectoren tot ontwikkeling te worden 
gebracht. Onder de hoede van het algemeen be
lang en op basis van het sectorbelang vinden alle 
betrokken individuen bescherming en worden 
hun individuele belangen gediend. Hoewel het 
vooral hun plichten, hun bijdragen aan het ge
heel van de samenleving zijn die voorop staan, 
krijgt ook de rechtspositie van de burgers veel 
aandacht, zo niet - en dat klinkt paradoxaal als 
over het fascisme gesproken word t - teveel. Het 
is vooral het eigendomsrecht dat alle aandacht 
krijgt, in het licht van de jaren dertig begrijpelijk; 
het is echter vooral het begrijpelijke dat de ogen 
kan doen sluiten voor de gevaarlijke consequen
ties van een zo aantrekkelijk ideaal. Het beginsel 
recht is volgens C. B. Hylkema 'een heilige bo
venmenschelijke ordening .. . Met de heiligheid 
van het recht staat en valt in het byzonder één 
stuk uit het practische leven, dat van het aller
grootste belang is maar dat in onze "demolibera
le" eeuw ten dode scheen opgeschreven: het ei
gendomsrecht. Wij zeggen: het eigendomsrecht 

is een vast, in de natuur verankerd, recht. .. Prac
tisch is het steeds het kleine eigendom dat het 
loodje moet leggen. Het grootkapitaal weet zich 
wel veilig te stellen. Het fascisme wil juist en voor

al het kleine bezit beschermen. Iedere arbeider 
zijn eigen huis, iedere boer zijn eigen hoeve, ie
dere kleine ondernemer zijn eigen werkplaats -
het fascisme acht dat een natuurlijke orde .. . ', al
dus deze Nederlandse fascist in de jaren dertig. 4 

Hoe aantrekkelijk klinkt niet dit ideaal van be
scherming van de kleine man; maar hoe gevaar
lijk zijn de consequenties als de staat dit 'natuur
lijke' recht van een 'ieder' wil verwezenlijken. De 
staat moet welhaast totalitaire macht over de 

maatschappij verwerven, wil hij deze pretentie 
waar maken; dit is iets wat links Nederland, nu 
onder de huidige omstandigheden het al even 
begrijpelijke als aantrekkelijke ' recht op arbeid' 
geregeld de kop opsteekt, zich terdege moet aan
trekken. 

Alvorens verder ingegaan wordt op de kenmer
ken van het fascisme en de gevaarlijke aspecten 
en consequenties daarvan, is het goed in te gaan 
op de basisfilosofie van deze beweging. Het is 
vooral deze filosofie die het fascisme zo aantrek
kelijk maakt, die een verklaring kan vormen voor 
het feit dat in het vooroorlogse Nederland ook 
voortreffelijke en integere lieden lid waren van 
de NSB, en die een terugkeer van het fascisme, 
ook op verhulde wijze, kan bevorderen. 

De organicistische visie op de samenleving 

Het fascisme gaat uit van een organicistische visie 
op de samenleving. Deze wordt gezien als een 
organische eenheid, waarbinnen ieder bijdraagt 
aan de ontwikkeling van het geheel en waarin het 
geheel voorwaarde is voor het bestaan en de ont
wikkelingsmogelijkheden van de afzonderlijke 
delen en individuen. De individuen vinden alle 
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een plaats binnen de verschillende organen van 

het totaal-organisme. Alle delen werken binnen 
de samenleving, de organische volkseenheid, har
monieus samen; alle delen wil zeggen alle groe

pen, groeperingen, klassen, standen etc.; harmo
nieus houdt in dat er wordt uitgegaan van een 
fundamentele solidariteit in de samenleving, die 
gebaseerd is op de volksidentiteit (een soort al

gemene wil) en haar uitdrukking vindt in het al
gemeen belang dat allen dienen en waaraan allen 
hun bestaan danken. De beschouwing van de sa
menleving op basis van een organicistische ana
logie is geenszins een monopolie van het fascisme; 
het is een opvatting die vorige eeuwen begin deze 
eeuw gemeengoed is geweest. Zelfs nog bij de be
handeling van de Wet op de Bedrijfsorganisatie 
in de vijftiger jaren, een wet die de instelling van 
de publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie regelt, 
werden dit soort analogieën frequent gehanteerd 
om de zin en de bedoeling van deze wet te ver
duidelijken. Beluister het Tweede Kamer-lid 
Koersen: 'Zoals het bloed alle organen van h'et 
menselijk lichaam in een juiste dosering door
stroomt en daardoor in leven houdt, zal ook de 
vrijheid injuiste dosering de delen van het gehele 
organisme der PBO tot een waarlijk levend li
chaam moeten maken'. 5 

Het is verleidelijk met dergelijke analogieën te 
werken in tijden van crises, conflicten en onze
kerheden; wat is er dan mooier dan het beschou
wen van de samenleving vanuit een visioen van 
eenheid, harmonie en samenwerking, en het rich
ten van de werkelijkheid op deze hoogstaande 
idealen. Een dergelijke analogie is gevaarlijk, om
dat deze dat, wat geacht wordt te gelden voor een 
plant of een lichaam, onmiddellijk van toepassing 
brengt op de samenleving. Men doet alsof er 
sprake is van een feitelijke, empirische gelijkheid, 
terwijl er in werkelijkheid sprake is van een norm 
rlie op de samenleving wordt losgelaten, een 

norm die tevens aan de discussie wordt onttrok

ken, omdat zij als feitelijk geldend, als natuurlijk 
wordt gepresenteerd. Nu zien vele van de aan
hangers van deze organicistische opvattingen ook 

wel dat de werkelijkheid behoorlijk afwijkt van 
het plantaardige ideaalbeeld en dat deze afwij
king meer dan marginaal is. Een prachtige uit
weg uit de daaruit volgende verlegenheid (een 
romantische uitweg die ook in linkse kringen gro
te aanhang heeft) is dan, het ideaal terug te pro
jecteren in het verleden en de hedendaagse af
wijking te verklaren uit een historisch ongeval. 
De goede of althans betere samenleving heeft ooit 
bestaan (als natuurstaat, het onbeschadigde ver
leden of zoiets), waaraan een verderfelijke ge
beurtenis een eind heeft gemaakt (zoals de in
breuk door de techniek of andere tegen-natuur
lijke invloeden als civilisatie of kapitalisme). De 
zaak kan dan weer rechtgezet worden door op de 
ongewenste inbreuk te corrigeren, bijv. door een 
eschatologische ingreep zoals een revolutie. De 
goede, natuurlijke staat der wereld wordt her
steld . Hier komen overigens duidelijk de reactio
naire trekjes van dit soort progressieve bewegin
gen aan het licht: het goede verleden als drijfveer 
en legitimatie voor fundamentele veranderingen. 

Het bedenkelijke van dit soort constructies 
(vooral voor de historische hulphypothese) is dat 
feiten en normativiteit netjes ineengeschoven 
worden. Al datgeen wat afwijkt van de orga
nische, harmonieuze eenheid, is verklaarbaar en 
wordt corrigeerbaar geacht. Mocht de empi
rische wereld nog steeds een bee~e tegenstribbe
len, hetzij tegen de analyse, hetzij tegen de als 
natuurlijk gepresenteerde normatieve oplossing 
van alle problemen, dan geldt bij vele van deze 
bewegingen het adagium van de marxist Bloch: 
'als de feiten niet in overeenstemming blijken met 
de theorie, des te erger voor de feiten' . 

Nog bedenkelijker wordt het (en ook daardoor 
kenmerkt zich het fascisme) als de organicistische 
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analogie wordt doorgetrokken naar het onderlin

ge verkeer van samenlevingen, met name als hier 
een sociaal-darwinisme wordt geïntroduceerd. 
Zoals de organische wereld gekenmerkt zou wor

den door competitie en strijd (waardoor het beste 
zou overwinnen), geldt ook voor het verkeer der 
volkeren een vitalistisch concept: door competitie 
en strijd, door een krachtige wil en zelfverzekerd 
handelen, kenmerkt zich het verkeer der volkeren 
en zegeviert het beste. De afkeer geldt vooral de 
identiteitsondermijnende internationale verban
den, het ogenschijnlijk uitzichtsloos onderhan
delen en overleg en het sluiten van compromis
sen. De wil en de daad, de eigen identiteit en het 
snelle resultaat krijgen de overhand. Wie herkent 
hierin overigens niets ~edendaags? 

Het fascisme hanteert als geen andere beweging 
de organicistische uitgangspunten en de daarop 
gebaseerde idealen. Niet alleen tegen het vitalis
me, maar vooral ook tegen de idealen van har

monie, consensus en eenheid kan niet genoeg ge
waarschuwd worden. Dit soort opvattingen zijn 
in strijd met de formeel-democratische uitgangs
punten en leiden nagenoeg onvermijdelijk tot to
talitaire stelsels (waarbij totalitair wat anders is 
dan dictatoriaal). Het aardige van de democratie 
is dat aan verscheidenheid, tegenstellingen en 
zelfs conflicten fundamenteel ruimte wordt ge
boden. Eenheid, harmonie en consensus hebben 
er een beperkte reikwijdte. Door instellingen en 
procedures worden kansen gegeven aan het af
wijkende en strijdige en er bestaat wettelijke en 
rechtelijke bescherming. Het gevaar van het fas
cisme (en niet all één van het fascisme ) met al zijn 
idealen is dat het teveel te bieden heeft, dat het 
teveel wil oplossen en dat het dit denkt te kunnen 
bereiken door voor heel de samenleving alles cen
tralistisch te reguleren . Dit leidt ertoe dat hierbij 
niet sómmige vormen van verscheidenheid, te
genstelling en conflict, maar álle vormen ver-

dacht worden die in strijd zijn met het organicis

tische ideaal. Het is alleszins aannemelijk dat, 
daar de samenleving deze idealen niet op na
tuurlijke wijze kan verwerkelijken, alles tot in 

details op totalitaire wijze moet worden opge
legd. De twee belangen die in het fascisme cen
traal staan, het algemeen belang en het sector
belang, lenen zich uitstekend voor een dergelijke, 

allesbepalende ingreep. Wat onder deze belangen 
moet worden verstaan, is zonder meer arbitrair 
van inhoud, maar wordt van bovenaf, met ver
gaande pretenties, opgelegd . Als deze centralis
tisch vastgestelde inhoud ook nog gebracht wordt 
in termen van natuurlijke consensus en harmo
nie, kan dat alleen maar tot onderdrukking lei
den van al diegenen die er afwijkende standpun
ten op nahouden. 

Het is goed dat er in een samenleving verschei
denheid en tegenstellingen bestaan; dit niet al
leen om reden van vrijheid binnen, maar ook van 
de wendbaarheid ván de samenleving en dan niet 
alleen van het geheel maar ook van delen. Daar
om is dan ook het compromis in de democratie 
van zo wezenlijke betekenis; een democratische 
samenleving bestaat uit meer dan alleen maar 
eenheid en consensus. 

Het nationalisme 

De organicistische uitgangspunten en de daarop 
gebaseerde idealen komen ook duidelijk tot uit
drukking in andere maatschappelijk-politieke 
overtuigingen en doelstellingen van het fascisme. 
Ze zullen kort worden behandeld en op de eraan 
verbonden gevaren zal worden gewezen. 

Allereerst overheerst de opvatting dat de sa
menleving voortvloeit uit een volkseenheid, die 
op haar beurt weer steunt op een homogene so
ciaal-culturele erfenis, een gemeenschappelijke 
afstamming, die tot uitdrukking komt in een 
'volksgeest' , een innerlijke solidariteit en een oor
spronkelijke identiteit van het volk. AI of niet re-
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ligieuze gevoelens spelen hierbij een grote rol. verzorging en planning mogelijk maakt. 

Hoewel deze 'oorspronkelijke', 'natuurlijke' en 
historische verbondenheid van het volk zeker niet 
onmiddellijk tot racisme hoeft te leiden (zo is het 

I taliaanse fascisme lange tijd niet opvallend an

ti-semitisch geweest), is het gevaar hiervan groot. 
Aan de 'oorspronkelijke' identiteit van een 'volk' 
kan zeer gemakkelijk met behulp van rasken

merken inhoud worden gegeven. Dit soort senti
menten zijn trouwens vrij gemakkelijk bij 'het 
volk' op te roepen; de hang naar 'identiteit' is 
klaarblijkelijk zo groot dat deze kwestie niet met 
morele verontwaardiging kan worden afgedaan. 

'Volk' is een term die met voorzichtigheid ge
bruikt moet worden. Dat een samenleving zich 
kenmerkt en ook móet kenmerken door iets als 
een gemeenschappelijke identiteit en een saam
horigheidsgevoel, is onloochenbaar. Maar zowel 
in linkse als in rechtse kringen wordt dit begrip 
op te gemakkelijke wijze op een veel verdergaan
de wijze ingezet, een wijze waarbij de al eerder 
genoemde verscheidenheid en tegenstellingen in 
een gemeenschap worden genegeerd. Onvermij
delijk gaat dan een groep of een regime 'namens', 
en dat wil in dit verband ook zeggen tégen, an
deren optreden. Overal waar partijen en ver
scheidenheid genegeerd worden, duikt dit begrip 
in volle mystieke kracht op. Het gemak waarmee 
revolutionaire bewegingen opereren en geacht 
worden te opereren namens 'hun volk', geeft wat 
dit betreft te denken. 

Samenhangend met de volksgedachte ken
merkt het fascisme zich vervolgens door een ex
treem nationalisme. Niet alleen de vrije markt 
wordt gewantrouwd en als ontwrichtend ervaren, 
ook internationale economische en politieke blok
ken zijn verdacht: ze bedreigen de nationale soe
vereiniteit en identiteit. In plaats daarvan zoekt 
het fascisme heil in de nationale, centralistisch 
geleide, sociale staat, die bescherming biedt en 

Het gevaar van terugkerende vormen van dit 
soort nationalisme moet niet onderschat worden, 

zeker niet in Nederland, waar, gevoed vanuit een 
neutralistische traditie, het wantrouwen tegen in
ternationale verbanden en regelingen al even 
duidelijk aanwezig blijkt als de hang om in éigen 

huis orde op zaken te stellen. Dit blijkt thans ui
teraard het duidelijkst op het gebied van vrede 
en veiligheid, maar het is goed denkbaar dat de 
afkeer die op dit moment tegen de NATO aan het 
groeien is, in de nabije toekomst ook tegen de 
Europese Gemeenschap gaat ontstaan. In dit ver
band roept het tegen de grote blokken gerichte 
'nieuwe Europa' van het. IKV minder aantrekke
lijkeassociaties op. Dit, nationalistische, ideaal 
kan onderdeel zijn van een algemener in de men-. 
sen zich ontwikkelend onbehagen; een onbeha
gen van mensen die de ingewikkeldheid van de 
internationale situatie en de traagheid van het 
internationale overleg moe worden, ook moe 
worden van de gecompliceerdheid van de grote 
problemen en daarom uitwegen zoeken in sim
plificaties. Het allereerst 'in eigen huis orde op 
zaken stellen' lijkt zo'n aantrekkelijke simplifica
tie; dit gevoed door de illusie dat in het eigen 
nationale huis vrede, bescherming en zekerheid 
te vinden is. Wanneer dergelijke simplificaties en 
illusies ook nog samenvallen met emoties als angst 
en haat (hoe vaak beroept de vredesbeweging 
zich trouwens niet op angst?6) en met chilias
tische utopieën (zoals de betere wereld of het ko
mende rijk van vrede en gerechtigheid), dan is 
het de hoogste tijd om dezelfde waakzaamheid in 
acht te nemen als tegen het vooroorlogse fascis
me. Niet dat dit soort hedendaags nationalisme 
fascistisch zou zijn, maar dat er overeenkomstige 
emoties en motieven aan ten grondslag kunnen 
liggen, is het verontrustende. 
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Anti-parlementarisme en corporatisme 

Voorzichtigheid kan temeer geboden zijn als een 
ander kenmerk van het fascisme de kop weer op

steekt, nl. het anti-parlementarisme. Het fascisme 
beschouwt het parlement als de institutionalise
ring van oppervlakkigheid en verdeeldheid en de 
aldaar gehanteerde meerderheidsregel als een 

vorm van terreur. Dat vele besluiten de vorm 
hebben van een compromis, dat van 'het' ware 
en 'het' goede maar een betrekkelijke zaak 
maakt, maakt dit instituut nog verwerpelijker. 
Vrije meningsvorming en open discussie, verte
genwoordiging ván en verantwoording náár 'be
neden' zijn in strijd met het natuurlijke leider
schap (het beginsel dat de leiding op natuurlijke 
wijze doet toevallen aan de 'besten' ) en de na
tuurlijke eenheid van de samenleving. Ook aller
lei vormen van dualisme, die met parlementaris
me en democratie samenhangen, zoals die van 
staat en maatschappij en die van de wetgevende 
en uitvoerende macht, worden vanwege de na
tuurlijke eenheid en het leidersbeginsel niet geac
cepteerd. 

Tegenover het dualisme stelt het fascisme het 
corporatisme, een interne ordening van de ver
schillende maatschappelijke sectoren. Deze or
dening kent als dominerend perspectief het ge
meenschappelijk sectorbelang en vindt plaats on
der de hoede van de staat, zodat deze ordening 
tevens ondergeschikt is aan en bij moet dragen 
tot het algemeen belang, dat in feite allesover
heersend is. Tegenover de gekozen representatie 
stelt het fascisme de natuurlijke leiders, de besten, 
die het vertrouwen genieten van allen, door hun 
wijsheid en deskundigheid. Deze leiders hoeven 
in het geheel geen verantwoording af te leggen 
aan hun 'achterban', omdat ze volstrekt en on
herroepelijk opereren 'namens' deze achterban: 
ze weten beter dan hun onderdanen wat goed 
voor deze is. 

Het leidt geen twijfel dat heel wat energie ge

stoken moet worden in het overtuigen van de la
gere niveaus, het volk, zo niet in het manipuleren 
ervan. Het volk moet overtuigd worden van de 

juistheid van de doelstellingen en middelen, die 
in het kader van het algemeen en sectorbelang 
bindend voor allen zijn. En juist dit onherroe
pelijk mandaat van en de manipulatie door de 

natuurlijke leiders is het problematische, iets wat 
ook de hogere belangen tot een uiterst discutabele 
zaak maakt. De leiders mogen dan uit naam van 

dit hogere hun posities bekleden, maar wie ga
randeert dat uit naam van deze belangen en in
zichten niet persoonlijke overtuigingen en strikt 
persoonlijke belangen (zo niet door en door cor
rupte) worden gediend, iets wat grote kans van 
slagen heeft als de manipulatie ook nog effectief 
is. Het is op grond van deze structuur dat, op 
morele gronden verwerpelijk te noemen,lieden en 
overtuigingen, corruptie en incompetentie, meer 
ruimte wordt geboden dan in stelsels met een 
dualistische en democratische structuur. 

In dit verband moet ook iets gezegd worden 
over de zgn. massabasis waarop het fascisme zou 
steunen. Vaak wordt gesteld dat zolang het volk 
niet is vervallen tot een homogene en anonieme 
massa, het fascisme weinig kans van slagen heeft. 
Het is zeer de vraag of deze stelling juist is en wel 
op grond van het feit dat massa's veeleer een ge
volg zijn van het fascisme (en overigens ook van 
een ander totalitair stelsel, het communisme: het 
volk is pas volstrekt te beheersen en te manipu
leren als het tot massa is geworden), dan een oor
zaak ervan. Om de macht te krijgen en te behou
den moeten fascisme en communisme gebruik 
maken van geraffineerde manipulatietechnieken 
en moeten ze succesvol zijn in de vernietiging van 
de bestaande instituties; pas dan kan het totali
tarisme effectief zijn. 

Nu kan gesteld worden dat het met de gevaren 
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van anti-parlementarisme en corporatisme in on- bijv. op grote schaal voor binnen de krakersbe- Vi 

ze democratie zo'n vaart niet loopt, maar mis
schien is voorzichtigheid toch op zijn plaats. Wat 
het corporatisme betreft, beschikt Nederland 
sinds de jaren vijftig over de Wet op de Bedrijfs

organisatie, een wet die op corporatistische wijze 
de verhouding tussen overheid en bedrijfsleven én 
de ordening binnen de maatschappelijke sectoren 
regelt. De Publiekrechtelijke Bedrijfsorganisatie 

leidt tot vergaande uitschakeling van de invloed 
van de betrokken achterban in de verschillende 
sectoren en tot terzijdestelling van het parlement. 
Nu is deze vorm van corporatisme zeker geen fas
cisme, maar de wet en de eraan ten grondslag 
liggende argumentatie (zoals de wijze waarop het 
subsidiariteitsbeginsel is gebruikt, d.w.z. de alles
overheersende plaats van het algemeen belang) 
herinnert hier wel aan. De PBO is tot nog toe na
genoeg alleen in de landbouw ingevoerd, maar 
op gezette tijden is de verzuchting te horen dat 
het in deze tijd zo goed zou zijn de wet ook in de 
rest van de maatschappij tot uitvoering te bren
gen. 

Naast dit wettelijk geregeld corporatisme ont
wikkelen zich ook steeds meer spontane vormen, 
waarbij de overheid het beleid regelt door hechte 
en directe samenwerking met belangengroepen, 
ofwaarbij belangengroepen zo krachtig zijn geor
ganiseerd, dat ze hun eisen direct aan de regering 
weten op te leggen. In beide gevallen wordt het 
parlement als schakel overgeslagen. 7 

Ook moet geconstateerd worden dat vele actie
en belangengroepen steeds meer overgaan tot 
buiten- of anti-parlementair optreden. Dit omdat 
men op de snelst mogelijke wijze de eigen doel
stellingen wil realiseren, omdat men zó over
tuigd is van het eigen gelijk dat elke bereidheid 
tot compromissen verdwenen is, of omdat men 
zich van de parlementair gesanctioneerde regel
geving niets meer aantrekt en de zaken gewoon
weg op eigen wijze regelt. Dit laatste doet zich 

wegmg. 
Hier doet ziéh een fundamenteel politiek pro

bleem gelden, nl. het verschil in legitimiteit (of 

ZO men wil: moraliteit) en legaliteit als uitgangs
punt van oordeelsvorming en handelen. Een pro
bleem waar legaliteit mee te kampen heeft, is dat 
wetten veelal een zo algemeen karakter hebben 

en zo duidelijk het produkt van een compromis 
zijn, dat er altijd wel discutabele aspecten of toe
passingsgebieden aan te wijzen zijn op grond 
waarvan deze wetten 'maar moeilijk te recht
vaardigen zijn; denk bijv. aan de besteding van 
belastinggelden voor defensie of aan de leegstand 
van woningen als gevolg van het eigendomsrecht 
(hetzelfde geldt ook de politieke procedureregels: 
hoe vaak worden er niet argumenten gevonden 
om storm te lopen tegen de meerderheidsregel ) . 
De verleiding is dan groot niet meer op wetswij
ziging aan te dringen, maar de rechtvaardigings
kwestie t.a .v. de legaliteit als zodánig te stellen; 
morele overwegingen worden dan niet alleen van 
een hogere orde geacht, maar worden zelf tot 
politieke procedure. Een dergelijke benadering 
treft men aan in het fascisme, maar wordt ook 
door vele neo-marxisten gepropageerd (en ken
merkt trouwens ook het existentialisme). Op basis 
van legitimiteit komt het gehele politieke systeem 
met al zijn instellingen en procedures ter discussie 
te staan. Een dergelijk radicaal moralisme be
dreigt hedentendage de kerken en de vredesbe
weging en kenmerkt zonder meer de groene be
weging. De macht van dit soort moralisme is al 
even groot (omdat de zaken waarop men zich 
beroept niet alleen uiterst eenzijdig, maar veelal 
ook zeer aansprekend zijn ) als de consequenties 
ervan gevaarlijk zijn . 

De stap van het radicale moralisme naar de 
mobilisering van de publieke opinie en naar het 
optreden van zoiets als volksbewegingen is min
der groot dan misschien lijkt. Algemeen aan-
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vaarde en tegen parlement en legaliteit gerichte 

opvattingen en overtuigingen zijn goed denk
baar. Een dergelijk 'Volksempfinden' kan ge
makkelijk de kop opsteken als parlementaire stel

sels grote, of althans als groot ervaren, problemen 
niet weten op te lossen of zich - terecht - niet laten 
verleiden tot op grote schaal gewenste radicale en 
ogenschijnlijk trefzekere oplossingen. Een derge

lijke ontwikkeling kan nog bevorderd worden als 
de staat verstrekke,nde pretenties heeft, bijv. als 
verzorgingsstaat, maar deze niet waar kan ma

ken. Politisering van de bevolking, gepaard gaan
de met een zekere mate van massificatie is dan 
niet ondenkbeeldig. Een dergelijke versmelting 
viel bijv. waar te nemen bij de novemberdemon
stratie tegen de kernbewapening. Niet zozeer het 
grote aantal deelnemers is het problematische als 
wel het tegen de politiek gerichte karakter van 
deze manifestatie en de wij-termen waarin de 
deelnemers door het IKV werden toegesproken. 
Een dergelijke werkwijze kan maar al te gemak
kelijk door andere leiders ten behoeve van andere 
als problematisch ervaren zaken met een al even 
meegaand publiek worden gehanteerd. 

Het zij nogmaals gesteld dat de hier beschreven 
hedendaagse maatschappelijke verschijnselen 
niet met fascisme moeten worden geïdentificeerd, 
maar dat hierin aspecten zijn aan te wijzen die 
met het fascisme overeenkomen en die op grond 
daarvan het opkomen van het fascisme zouden 

kunnen bevorderen. 

Het opkomende fascisme: een uitblijvende discussie 

Ter afsluiting dient nogmaals de vraag te worden 
gesteld of het fascisme op dit moment in Neder
land kansen heeft. Als conclusie mag gelden dat 
er thans geen sprake is van coherente fascistische 
theorieën en georganiseerde fascistische bewegin
gen, maar dat het fascisme mogelijk wel kansen 
zal kunnen krijgen. Dit omdat vele van de uit-

gangspunten, idealen en praktijken van deze be

weging nog altijd bestaan en misschien wel in toe
nemende mate waardering genieten; maar ook 
omdat er in Nederland niet op adequate wijze 

over het fascisme wordt gediscussieerd. Daarmee 
kan het een nieuwe basis verwerven, zonder dat 
we het beseffen. 

Wat betreft de kansen van het fascisme dient 

nog een opvatting te worden rechtgezet. In brede 
kring wordt verondersteld dat het fascisme direct 
samenhangt met sociaal-economische ontwikke
lingen, d.w.z. met de daarbij optredende crises. 
Marxisten gaan hier bijv. van uit; echter, net zo
min als het communisme een voortvloeisel is van 

ontwikkelingen van het kapitalisme, is het fascis
me een produkt van dergelijke ontwikkelingen: 
het economisch determinisme is een grote mis
vatting. Fascisme is een voortvloeisel van opvat
tingen over de mens, de maatschappij, de politiek 
en de cultuur. Het stamt dus veeleer uit ideeën 
dan uit economische ontwikkelingen, die hoog
stens omstandigheden kunnen leveren waarbin
nen deze ideeën aanslaan. Grote sociaal-econo
mische problemen kunnen leiden tot teleurstel
ling en desillusie en uitmonden in een algemeen 
cynisme. Juist dan ' krijgen radicale bewegingen 
met totaal-opvattingen in het vaandel kansen. 
Echter, cynisme en radicalisme kunnen ook voor
komen zonder dat er sprake is van sociaal-eco
nomische crises, zoals de jaren zestig en zeventig 
hebben bewezen. Totale oplossingen voor de in
gewikkelde problemen van de complexe samen
leving zijn buitengewoon gevaarlijk, ofze nu van 
'links' ofvan 'rechts' komen. Ze dwingen tot ver
gaande simplificaties t.a.v . de werkelijkheid en 
leiden gemakkelijk tot totalitarisme als ze in de 
praktijk worden gebracht. Dit geldt temeer als 
hierbij frequent met het begrip 'natuur' wordt 
gesmeten (het begrip natuur is veel bedenkelijker 
dan degenen die er tegenwoordig zo graag mee 
werken waarschij nlij k vermoeden). 
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Wie het fascisme wil bestrijden, moet zich vooral 

richten op zijn uitgangspunten, idealen en prak
tijken, ook voor zover deze op andere wijze en in 
andere verbanden in de samenleving voorkomen. 
De mens wordt nog altijd meer beheerst door 

ideeën dan door economische ontwikkelingen. 
M et dergelijke analyses en een dáárop gebaseerde 
bestrijding is het op dit ogenblik droevig gesteld. 
Zolang bijv. onze volksvertegenwoordigers (men 
zou toch moeten veronderstellen da t zij de eer
sten zijn die zich serieus met deze zaak dienen 
bezig te houden) niet veel verder komen dan het 
stellen van schriftelijke vragen over spandoeken 
bij voetbalwedstrijden (hoe verwerpelijk de tek
sten ook zijn) en in dit verband vermelden dat 
dit soort 'fascistische' verschijnselen met wortel 
en tak moeten worden uitgeroeid (!?) , is het met 
de ontmaskering en bestrijding van het al of niet 
opkomende fascisme droevig gesteld . De vraag 
wát fascisme is en hóe het mogelijk de kop weer 
opsteekt, blijft volledig buiten beschouwing. 

H et beroerde van het fascisme is dat het veel 
idealistische en aantrekkelijke uitgangspunten en 
doelstellingen heeft; het beroerde van vele van de 
tegenstanders van het fascisme is dat ze dit niet 
doorhebben. Het laatste is op dit moment het 
grootste probleem. 

Noten 
I . Het fascisme bestaat niet ui t één coherente theorie, maar 
uit een veelheid van opvattingen rond enige gemeenschap
pelijke uitgangspunten en kenmerken. Dit artikel gaa t alleen 
van dit algemene uit . 
2. R acisme gaat uit van de overheersende betekenis van ras
kenmerken die een volk zouden typeren; dit kán aanleiding 
zijn tot discriminatie of erger. Rassendiscriminatie mag op di t 
moment in toenemende mate voorkomen en zelfs een ernstig 
probleem gaan vormen, racisme komt in Nederland nauwe
lijks voor. Racisme en rassendiscriminatie moeten onderschei
den van het fascisme worden behandeld; beide kunnen met 
elkaar samenhangen, maar racisme en rassendiscrimina tie 
kunnen ook op een wijze voorkomen die niets met fascisme te 
maken heeft. 

3. Ik laat, wa t betreft de typering van fascisme als progressief, 
overwegingen van morele of zelfs religieuze aard (zoals het 
geloof dat progressiviteit wel goed móet zijn, de overtuiging 
dat verwerpelijke bewegingen niet progressief kunnen of mó
gen worden genoemd) principieel buiten beschouwing. Pro
gressiviteit is een wijze waarop tegen maa tschappelijke en 
politieke structu ren en ins tituties word t aangekeken. T.o.v. 
de burgerlijke of, zo men wil , liberaal-kapitalistische samen
leving zijn fascisme, socialisme en communisme álle progres
sieve bewegingen. K westies van morele aard moeten hiervan 
onderscheiden worden behandeld . Progressieve bewegingen 
kunnen moreel 'goed ' en 'slecht' zijn; dit afh ankelijk van de 
criteria die hiertoe gehanteerd worde\1 . 
4. Dr. C. B. Hylkema, Het Nederlandsch Fascisme, Haarlem, 
1934. Men lette op de termen 'demoliberaal' en 'na tuurlijk' . 
5. Geciteerd uit: Verhallen e.a., Corporatisme in Nederland, Al
phen aid Rijn, 1980. 
6. Di t voortdurende beroep op angst, waaronder de bevol
king gebukt zou gaan, is verdacht (en het is opvallend dat dit 
soort geluiden ook steeds meer van de kansels weerklinken). 
Mocht deze angst wérkelijk bestaan, dan nóg kan uit deze 
ene premisse geen enkele conclusie betreffende het vredes- en 
veiligheidsbeleid worden afgeleid. Het lij kt er veeleer op da t 
degenen die voortdurend over deze angst spreken er een 
rechtvaardiging aan denken te kunnen ontlenen voor het ei
gen optreden als de nieuwe predikers van het betere inzicht. 
De arme, wanhopige, onder angs t gebukte mens mag zich 
getroost weten door de nieuwe verlossers, die gerechtvaardigd 
menen te mogen uitroepen da t zij een boodschap, dat zij de 
oplossing voor de aan de angst ten grondslag liggende pro
blemen hebben. In feite is deze angst, evenals een begrip da t 
in een dergelij k verband ook zo populair is, te weten het lijden 
- hoe hulp- en verlossingsbehoeftig moet niet de lijdende mens 
zijn - de eerste aanzet tot de tegenstelling tussen de nieuwe 
mondigen (zij die het lijden en de angst doorgronden en het 
heil menen te kunnen aandragen) en de nieuwe onmondigen 
(of liever: onmondig gemaakten: de angstigen en lijdenden, 
zij die wel moeten smachten naar dit heil ). Het is dan ook 
veelzeggend dat de nieuwe verlossers hun heil thans plegen 
te brengen onder de nietszeggende, maar daarom des te ge
makkelijker door hen ingevulde slogan 'vreest niet'. 
7. Het bedenkelijke van het goed georganiseerde corpora tis
me is dat alleen de in de organisa tie toegelaten personen en 
opva ttingen in het besluitvormingsproces meetellen. Men zou 
kunnen stellen dat in een dergelijke structuur de vrij e mede
dinging is uitgehold . Afwij kende opvattingen en vergeten 
groepen tellen niet alleen niet mee, maar hen wordt ook vaak 
op sys tema tische wijze de mogelij kheid tot invloed ontzegd . 
Vanwege hun effi ciëntie mogen dit soort stelsels aanspreken 
(denk aan J apan, Oostenrij k of de Nederlandse landbouw), 
vanwege hun eenzijdigheid en beslotenheid zijn ze zeker dis
cutabel. 
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