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Wat moderne politici niet begrijpen

We kennen allemaal de ver-
schrikkingen van het Nazi-regime in de tweede wereldoorlog. 
De experimenten van Milgram en Zimbardo worden vaak 
aangehaald om te duiden hoe het ooit zover heeft kunnen ko-
men dat relatief normale Duitse burgers en soldaten konden 
veranderen in Jodenhaters, SS’ers of kampbeulen. Uit het ex-
periment van Milgram bleek onze vatbaarheid voor autoriteit: 
als iemand in een witte jas zegt dat iemand anders elektri-
sche schokken moet krijgen, dan doen we dat gewoon, ook al 
denken we vooraf allemaal van niet.316 Zimbardo liet in zijn 
Stanford Prison experiment zien hoe structuur, omgeving en 
de rol die je krijgt toebedeeld een mens vanzelf veranderen 
in slachtoffer of beul.317 Maar dat is vooral een duiding van 
de psychologische processen die het Derde Rijk hebben laten 
ontsporen richting de Holocaust. Relatief onderbelicht is hoe 
Hitler in de jaren 1930 het Duitse volk zover heeft gekregen 
op hem te stemmen. Want Hitler kwam aan de macht in een 
volstrekt democratisch systeem, niet veel anders dan hoe het 
nog steeds werkt in het Duitsland van nu. Wat bezielde het 
Duitse volk? 

In de jaren twintig is de steun voor Hitler bepaald niet groot. 
Zijn Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei (NSDAP) 
is op dat moment vooral een partij van ruziezoekers, die re-
gelmatig verzeild raakt in vechtpartijen met communisten. In 
1923 doet hij mee aan de Bierkellerputsch,318 een staatsgreep 
in München waarbij zijn partij, andere nationalistische poli-
tici en een generaal zijn betrokken. De staatsgreep mislukt en 



248

Hitler wordt opgepakt en beschuldigd van hoogverraad. Maar 
hij weet dankzij een briljante door hem zelf gevoerde verdedi-
ging zijn straf te beperken tot 5 jaar. Uiteindelijk zit hij maar 
8 maanden vast. Het leidt tot drie dingen: Hitler wordt een 
nationale bekendheid, in de gevangenis schrijft hij zijn boek 
Mein Kampf, en bij Hitler vat het idee post dat hij de macht 
beter op democratische wijze kan grijpen. Dat lukt in eerste 
instantie maar matig. Want in de twee verkiezingen van 1924 
– als Hitler zelf in het gevang zit - haalt zijn NSDAP maar 6% 
en 3% van de stemmen. En ook in 1928 is de voedingsbodem 
nog niet rijp voor zijn boodschap. Pas in 1930 begint zijn aan-
hang te groeien als hij ineens 18% haalt, uitgroeiend tot 37% 
en 33% in 1932 en 43% in 1933.319 Wat is er ineens gebeurd? 
Het antwoord daarop is simpel: op 24 oktober 1929 stort de 
beurs van Wall Street in. Waar de jaren twintig een perio-
de van voorspoed en welvaart zijn, met flinke economische 
groei en herstel van de hyperinflatie uit 1923, breekt vanaf 
1929 een diepe economische crisis aan. De New-Yorkse crash 
luidt een wereldwijde depressie in, waarvoor ook Duitsland 
niet immuun is. De werkeloosheid loopt snel op, faillisse-
menten zijn aan de orde van de dag. Het zijn de gebruikelijke 
ingrediënten voor onvrede, en uiteraard is de zittende rege-
ring dan de sigaar. In iedere democratie winnen extremisti-
sche partijen steun in een periode van economische malaise, 
dus het is niet zo vreemd dat zowel de communisten als de 
extreemrechtse NSDAP terrein winnen als de crisis om zich 
heen grijpt. Hetzelfde gebeurt - zoals bekend - in Italië, maar 
ook in Frankrijk, België, Oostenrijk, Roemenië en Ierland 
winnen fascisten flink aan populariteit in de jaren ’30.320 Er is 
wel een belangrijk verschil. Waar in bijvoorbeeld Frankrijk de 
extreemrechtse beweging door de zittende regering succesvol 
de kop wordt ingedrukt lukt dat in Duitsland niet. Hitler is 
blijkbaar net even slimmer dan zijn Franse collega’s. Of pak-
ken zijn tegenstanders het net even dommer aan?
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In Mein Kampf etaleert Hitler al een diepgaand inzicht in 
massapsychologie en de effectiviteit van propaganda – gepaard 
aan een behoorlijk dedain voor de kiezer:

“Tot wie moet de propaganda zich richten? Tot de wetenschap-
pelijk geschoolde intellectuelen, of tot de minder ontwikkel-
de massa? Zij moet zich altijd enkel en alleen tot de massa 
richten! Voor de intellectuelen, of voor datgene, wat zich te-
genwoordig helaas dikwijls zo noemt, is er de wetenschappe-
lijke voorlichting, en niet de propaganda…daarom moet haar 
uitwerking ook altijd meer op het gevoel zijn gericht, en niet 
dan bij uitzondering op het z.g. ‘verstand’. Iedere propaganda 
moet populair zijn, en haar intellectueel peil instellen op het 
begripsvermogen van de meest achterlijke onder diegenen, tot 
wie zij zich wenst te richten. Daarom moet haar peil, zuiver 
intellectueel gezien, des te lager worden gehouden, naarmate 
de te bereiken massa groter is…”

Hitler benadrukt de kracht van inspelen op het gevoel en het 
gebruiken van herhaling - typische marketingprincipes:

“De kunst van de propaganda ligt juist daarin, dat zij de ge-
voelswereld van de grote massa kent, en nu de psychologisch 
juiste vorm vindt om de aandacht en daardoor het hart van de 
grote massa te bereiken. Dat onze onverbeterlijke betweters 
dit niet inzien, bewijst slechts, hoezeer ze aan verwaandheid 
of geestelijke luiheid lijden… Het bevattingsvermogen van de 
grote massa is maar zeer beperkt, het begrip gering, de ver-
geetachtigheid is daarentegen groot. Deze feiten brengen mee, 
dat iedere propaganda, die doeltreffend wil zijn, zich tot en-
kele, zeer weinige punten dient te beperken, om deze punten 
dan als leuzen overal en op alle manieren te benutten, tot men 
de zekerheid heeft, dat ook de laatste man en de laatste vrouw 
aan zo een leus, aan zo een idee de betekenis hecht, die men 
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eraan gehecht wil zien.” 321

Natuurlijk wist Hitler uitstekend in te spelen op allerlei pri-
mitieve sentimenten en emoties. Maar het zou een vergissing 
zijn de Duitse kiezer van 1932 en 1933 weg te zetten als dom. 
Gary King onderzocht het stemgedrag in het Duitsland van 
de jaren 1920 en ’30, en relateerde dat aan allerlei sociale, 
economische en demografische kenmerken van de kiezers.322 
King stelt een simpele vraag: wie had het meest te winnen 
bij een stem op de Nazi’s? In tegenstelling tot wat veel wordt 
gedacht zijn het niet de werkloze arbeiders die hem aan de 
macht brengen. Die stemmen in 1932 en 1933 vooral op de 
communisten, die meer direct voor hun belangen opkomen 
met plannen voor hogere uitkeringen. Hitler heeft zijn over-
winning vooral te danken aan de ‘arme werkenden’. Het zijn 
kleine winkeliers en middenstanders, slagers, loodgieters, en 
kleine boeren, maar ook zelfstandige ondernemers in het wat 
hogere echelon zoals boekhouders of advocaten. Zij zijn het 
meest getroffen door de compleet tot stilstand gekomen eco-
nomie. En als gevolg daarvan zijn de personen die voor hen 
werken ook de klos: de huishoudsters, koks, tuinmannen en 
kinderverzorgers. In het Duitsland van de jaren ’30 zijn dat 
allemaal min of meer zelfstandige werkers, vergelijkbaar met 
de ZZP’er van nu. Zij hebben niets aan de communisten. Ze 
komen niet in aanmerking voor een uitkering op grond van 
werkloosheid. Want ze werken nog steeds, alleen levert het 
niets meer op. Ze zijn veroordeeld tot een leven in werkende 
armoede. De NSDAP is de enige partij die ze kan redden. De 
Nazi’s zijn voorstander van privébezit, en beloven een groot 
stimuleringsprogramma om de economie uit het slop te ha-
len: overheidsprojecten waar allerlei zelfstandigen opdrachten 
kunnen weghalen, renteverlaging, stabilisering van de waarde 
van de Mark en andere maatregelen die vooral de kleine mid-
denstander ten goede komen. Een speciaal geval zijn de boe-
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ren. Tot 1928 hadden die niet veel aan de Nazi’s, die land zelfs 
wilden nationaliseren. Maar daarna verandert dat en staat het 
onteigenen alleen nog op de agenda voor joodse grondbezit-
ters. Hitler schrijft een uitgebreide paragraaf waarin de boeren 
op steun voor hun economische belangen kunnen rekenen. 
Hij belooft stabiele prijzen voor hun producten en een ‘eervol-
le’ plaats in de natie. Voor de boeren zijn de Nazi’s zo alsnog 
de beste optie, en ook op hun stem kan Hitler daarom reke-
nen. Gary King concludeert dat het stemgedrag van de Duitse 
kiezer in 1932 en 1933 helemaal niet zo irrationeel is als vaak 
wordt gedacht. De Duitse kiezers stemmen op de partij waar 
ze beter van worden. De partij die ze een aantrekkelijke worst 
voorhoudt. De Duitsers hebben Hitler aan de macht gebracht 
omdat hij ze de juiste incentives gaf. 

Hitler speelt ook in op diepgewortelde negatieve emoties. 
Antisemitisme is in die tijd een vrij ‘normaal’ sentiment, zeker 
in de christelijke gemeenschap.323 Als sinds de middeleeuwen 
krijgen Joden in de schoenen geschoven dat zij Christus aan 
het kruis hebben genageld. In de jaren ’30 is het vrij gang-
baar, ook in andere landen zoals Amerika, om de economische 
crisis te wijten aan het ‘wereldwijde joodse complot’ en hun 
associaties met het financiële systeem.324 Het kost Hitler dan 
ook niet veel moeite om deze negatieve sentimenten verder 
aan te wakkeren. Iedere joodse winkelier, boekhouder of ad-
vocaat minder is bovendien een extra kans voor zijn Arische 
collega om de schaarse klanten over te nemen. Zijn plannen 
om Joden allerlei (beroeps)rechten en bezittingen te ontnemen 
zijn dus ook pure ‘winst’ voor de gewone Duitser. Een ander 
sterk negatief sentiment dat leeft bij iedere Duitser, maar bij 
de middenstand in het bijzonder, zijn de voorwaarden van de 
overgave die Duitsland waren opgedrongen na het verliezen 
van de eerste wereldoorlog. Het verdrag van Versailles ver-
plicht Duitsland tot miljoenen kostende herstelbetalingen aan 
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de voormalige tegenstanders. Het is een blok aan het been 
voor het herstel van de economie, en Hitler belooft er direct 
een einde aan te maken. Hitler verlost de middenklasse daar-
bovenop van een misschien niet eens zo heel irreële angst: die 
voor een communistische revolutie van de arbeiders. Het is 
een vooruitzicht dat vooral de boeren, winkeliers en ieder an-
der met wat bezit angst inboezemt. Hitler heeft zichzelf in de 
Bierkeller-gevechten bewezen als de gezworen vijand van de 
communisten, en staat ook in die strijd dus aan de zijde van de 
middenklasse.

Een belangrijke rol bij die gevechten wordt gespeeld door de 
Sturmabteilung, de SA.325 Het is de paramilitaire tak van de 
NSDAP. Zij beveiligen de bijeenkomsten van de Nazi’s en ver-
storen die van andere partijen. Ze dragen bruine uniformen, 
met allerlei quasi-militaire insignes, ten teken van de ver-
schillende rangen en standen binnen de groep. En natuurlijk 
dragen ze het hakenkruis. Als zodanig geven zij een duide-
lijk signaal naar de omgeving: “Ik ben voor Hitler!” In 1932 
heeft de SA 400.000 leden, zodat in iedere stad en ieder dorp 
de aanhang van Hitler fysiek en zichtbaar aanwezig is. Omdat 
het aantal leden in de jaren ’30 zo sterk groeit lijkt het een 
epidemie die om zich heen grijpt: “Die aardige jongeman in de 
straat, hij nu ook!” Met ieder nieuw SA lid groeit het bewijs 
dat de Nazi’s een meerderheid gaan halen. Dat het normaal 
wordt om een aanhanger van Hitler te zijn, iets waar je je niet 
voor hoeft te schamen. Integendeel, iedereen is het toch met 
hem eens? “Kijk dan!” Hetzelfde effect bereikt Hitler met zijn 
Hitlerjugend, een min of meer met de SA vergelijkbare groep, 
maar dan voor jongens van 14 tot 18 jaar.326 Ook deze jongens 
dossen zich uit in de Hitlerkleuren, en dragen het uniform dag 
en nacht. Zij verspreiden het Hitlervirus onder hun leeftijd-
genoten. In 1925 is het een groepje van 5000 jongens. In 1930 
zijn het er 25.000, in 1932 107.000. Hitler heeft een voorkeur 
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voor het geven van speeches op grote bijeenkomsten in de 
open lucht. Zijn SA’ers en Hitlerjugend kunnen in groten ge-
tale de speeches bijwonen, op alle goede momenten juichen en 
zwaaien, en zo aan iedere voorbijganger laten zien dat hier iets 
geweldigs gebeurt.327 De pleinen en dorpshuizen waar Hitler 
spreekt staan altijd vol, en zo lijkt zijn aanhang al snel groter 
dan die in eerste instantie misschien is. 

Het is deze mix van de juiste incentives, het vakkundig in-
spelen op angsten en ongenoegens, en het aanwakkeren van 
kuddegedrag die de NSDAP in 1932 de grootste partij van 
Duitsland maken. Hitler haalt geen absolute meerderheid in 
de Reichstag (ongeveer een derde van de zetels), maar presi-
dent Paul von Hinderburg stelt hem aan als kanselier van een 
coalitie met de conservatieven. Franz von Papen is vicekan-
selier en denkt dat hij Hitler wel binnen de lijntjes kan laten 
kleuren. Zowel von Hindenburg als von Papen zien dat niet 
helemaal juist. In 1933 haalt Hitler alle macht naar zich toe. 
De rest is geschiedenis.

Vooral een vergelijking met het lot van de fascisten in 
Frankrijk is interessant. Ook daar winnen extreemrechtse 
partijen in de jaren ‘30 flink terrein, eveneens als gevolg van 
de economische crisis. Onder leiding van Henry Dorgères pro-
beren de ‘Groenhemden’ (Chemises Vertes) vooral de boeren 
op te jutten tegen de zittende regering. Door de crisis kelde-
ren de prijzen voor hun bieten, graan en andere producten. 
Bovendien hebben de boeren last van voortdurende stakingen 
van hun knechten. De Groenhemden komen op voor de belan-
gen van de boeren, en helpen hier en daar bij het oogsten. Net 
als de Nazi’s doen ze dat met veel bombarie en uitgedost in pa-
ramilitaire kleding. Dorgères kijkt verder de kunst af bij Hitler 
(en Mussolini) door zich te bedienen van ferme taal, Jodenhaat 
en nationalisme. Toch lukt het de Groenhemden niet om het-
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zelfde succes te bereiken als de NSDAP in Duitsland. De be-
langrijkste reden is dat de zittende regering oog heeft voor de 
grieven van de boeren. Zij verbieden stakingen van het perso-
neel, en garanderen prijzen voor producten. Bovendien is er in 
Frankrijk een sterke boerenbond, waarvan de leider Jacques 
Le Roy Ladurie meer heil ziet in het lobbyen bij de zittende 
regering om macht en inspraak, dan om zich aan te sluiten 
bij een partij die niet veel meer kan doen dan ongenoegens 
ventileren.328 Zo wordt de Groenhemden de wind uit de zeilen 
genomen en bereiken zij niet wat de Nazi’s wel is gelukt.

Het is een belangrijke les, die juist nu actueel is. Want sinds 
2008 zit Europa wederom in een flinke economische crisis. 
En ook nu winnen in veel landen extreemrechtse partijen 
verkiezingen, of staan hoog in peilingen. Net als het verdrag 
van Versailles voor veel Duisters een doorn in het oog was, 
zijn nu de verdragen van Maastricht en Schengen voor veel 
Europeanen onverteerbaar. Alom wordt gemopperd op de 
invloed van de bureaucraten uit Brussel en de bedragen die 
moeten worden overgemaakt naar de EU. De voortdurende le-
ningen aan Griekenland worden gezien als weggegooid geld 
dat wordt opgehoest door de eigen zieken en armen. Net als de 
middenstanders uit het Nazi Duitsland, voelen veel ‘werken-
de armen’ in westerse landen (waaronder ook Nederland) zich 
niet gesteund door de zittende regeringen. Het zijn vooral de 
rijken, grote ondernemingen, multinationals, wetenschappers, 
expats en andere leden van de sociale, culturele en economi-
sche elite die profiteren van het verschijnsel EU. De gewone 
werker, de loodgieter, de bouwvakker, zij zien alleen maar de 
concurrentie toenemen als gevolg van de open grenzen, bij-
voorbeeld door werkers uit Oost-Europa. En daarmee dalen 
hun inkomsten, of in ieder geval is de vrees daarvoor reëel. 
En zelfs als die inkomsten niet dalen, stijgen zij in ieder ge-
val een stuk minder hard dan de rijkdom van de elite. In die 
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zin komt het EU-project vooral ten goede aan de neoliberale 
agenda: vrij verkeer van mensen, geld en goederen, gepaard 
aan ongebreideld kapitalisme: may the best man win. Daar is 
sinds een paar jaar een enorme instroom van asielzoekers uit 
Syrië en omgeving bijgekomen. Zij lijken de plaats te hebben 
ingenomen van de Joden uit het Nazi-Duitsland. Immigranten 
krijgen gratis huisvesting en voedsel, en verkrachten als dank 
onze vrouwen en meisjes, zo is de perceptie. Zij dragen verder 
bij aan het verlies van banen, welvaart en de eigen cultuur. 
Er is zelfs een directe en voortdurend in de media aanwezige 
dreiging van moslimterroristen op ons leven, onze manier van 
bestaan, onze normen en waarden. 

Veel zittende regeringen, denkers en journalisten proberen 
extreemrechtse kiezers te overtuigen van hun ongelijk met 
rede, met idealen: de EU is goed voor iedereen, voor de eco-
nomie, voor de handel. En vluchtelingen zijn ook mensen, zij 
verdienen onze steun. Vooral uit linkse en progressieve hoek 
wordt veel met vingertjes gewezen: het is allemaal intoleran-
tie, racisme, onderbuikgevoel en dommigheid, waar popu-
listen op inspelen. Het is hetzelfde recept dat de Duitse elite 
hanteerde. Von Hindenburg en von Papen dachten Hitler en 
zijn woedende massa’s wel tot rede te kunnen brengen. Von 
Hindenburg, op dat moment al in de 80 en in de nadagen van 
zijn carrière, vindt Hitler een omhooggevallen ‘Boheemse 
korporaal’. Daarmee voorkomt hij uiteindelijk niet dat Hitler 
wordt benoemd als kanselier. Het laatste bastion van rede en 
beschaving lijkt Franz von Papen, de leider van de conserva-
tieven die in 1933 samen met Hitler een regering vormt. Ook 
hij denkt Hitler wel te kunnen bedwingen. Von Papen is van 
Duitse adel, en daarmee net als von Hindenburg een lid van 
de aristocratische elite. Zijn alliantie met Hitler is vooral stra-
tegisch; hij probeert op die manier zijn politieke concurrenten 
uit te schakelen. In 1934 doet hij een poging Hitler te wippen 
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door een vurige rede af te steken in Marburg.329 Daarin ageert 
hij tegen het populisme van Hitler, en betoogt hij dat de staat 
niet altijd blindelings de wil van het volk hoeft te volgen: “Aus 
der Demokratie kann eine anonyme Tyrannis werden…”  Hij 
beschuldigt de Nazi’s rechtstreeks de wil van het volk te ma-
nipuleren met propaganda die inspeelt op de onvrede over de 
industrialisering, de oprukkende techniek en het kapitalisme, 
dat volgens velen de oorzaak is van de crisis. Het volk heeft zijn 
“Blut und Boden verloren” en wil terug naar de oude waarden: 

“Eine weitere entscheidende Tatsache dieser des 20. 
Jahrhundersts ist das Ende de Kosmopolitismus, der nichts ist 
als die Frucht der liberalen Vorstellung von der alles beherr-
schenden Macht der Weltwirtshaft. Dem gegenüber steht das 
Völkische Erwachen, jene fast metaphysische Rückbesinnung 
auf die eigenen Blutsquellen, die geistigen Wurzlen, die ge-
meinsame Geschichte und den Lebensraum.” 

Von Papen verwijt de Nazi’s niet tegen kritiek te kunnen, an-
ti-intellectueel te zijn, en vooral iedere vorm van beschaving, 
ridderlijkheid en moreel fatsoen te ontberen. De persoonlijk-
heidscultus rond de figuur van Hitler is hem een doorn in het 
oog. De gelijkenis met het huidige weerwoord op het populis-
me is treffend. Wie naar de kritiek op Geert Wilders, Donald 
Trump of Marine Le Pen luistert, hoort precies hetzelfde. En 
het effect ervan op de kiezer is identiek. Hitler wint uiteinde-
lijk van Papen (waarbij hij wel een beetje vals speelt, toegege-
ven). En net zo winnen in het Europa van nu de anti-Europese, 
anti-modernistische en anti-neoliberale sentimenten het van 
de pro-Europese elite met de opgeheven vinger. Met de Brexit 
verliest het moderne stadsleven het van het Engelse platteland, 
dat terug wil naar het oude Koninkrijk. Het ‘Make America 
Great Again’ van Donald Trump is een regelrechte kopie van 
het appel aan oude Teutoonse waarden van Hitler, wiens be-
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loften konden worden samengevat als ‘Make Germany Great 
Again’. Trump wint er de Republikeinse nominatie mee, en 
wellicht het presidentschap van het machtigste land ter we-
reld. Geert Wilders staat met zijn PVV in de peilingen al heel 
lang als grootste partij van Nederland bovenaan. 

Misschien wel het kansrijkst is Marine Le Pen in Frankrijk.330 
Als zij in 2011 het stokje overneemt van haar vader als leider 
van het Front National is zij al tijden prominent aanwezig in 
de media. Haar ster rijst snel. In de presidentsverkiezingen van 
2012 haalt zij 18% van de stemmen, en wordt zo derde in de 
eerste ronde achter Hollande en Sarkozy. Haar stemmen ko-
men vooral uit het zuiden van Frankrijk. Het zijn de regio’s 
waar kleine boeren, winkeliers, metselaars of andere zelfstan-
digen, die traditioneel op socialistische partijen als die van 
Hollande zouden moeten stemmen, hun handel zien worden 
overgenomen door grote supermarkten of het internet. Ook 
komen veel stemmen uit de buitenwijken. Het zijn de slacht-
offers van de globalisering, de mensen die niet meer goed we-
ten wat de toekomst hen zal brengen, mensen die naast im-
migranten wonen, die in het Front National een redder in de 
nood zien.331 In één departement, Le Gard, haalt Le Pen zelfs 
de meerderheid van de stemmen en eindigt boven de twee an-
dere kandidaten. Het is een departement in het warme zui-
den, waar veel pied-noirs wonen, Fransen met een koloniaal 
verleden in Algerije. Zij zien hun wijken niet eens zozeer te-
loorgaan door de Noord-Afrikaanse immigratie; vooral de vele 
Parijzenaren, Engelsen en andere buitenlanders met een twee-
de huis in de streek maken pijnlijk duidelijk dat zij zelf niet 
delen in de voordelen van het nieuwe Europa. Zij voelen zich 
losers, slachtoffers, achterblijvers.332 In grote steden als Parijs, 
waar het moderne leven voortraast en men profiteert van alle 
economische vooruitgang, moet de kiezer niets hebben van 
Marine Le Pen.
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Kortom, het zijn vooral de ‘werkende armen’ die op het Front 
National stemmen. Want die partij belooft hen alles terug te 
geven: de Franse Franc, een soeverein land en behoud van de 
overzeese gebiedsdelen – ooit symbool van de grootsheid van 
het Franse rijk. Boeren en burgers zullen worden beschermd 
tegen de macht van multinationals, privatisering en de ban-
ken. Le Pen belooft de terugkeer van koopkracht door verla-
ging van energieprijzen, meer belasting voor multinationals, 
en vertrek uit de EU. En natuurlijk stopt ze de islamisering 
via een strikte scheiding tussen kerk en staat en immigra-
tiestop. Het is wat dat betreft precies hetzelfde beeld als bij 
de verkiezingen van 1933 in Duitsland. Het enige probleem 
van het Front National is eigenlijk precies dat verleden. Want 
aan haar partij kleven allerlei associaties met neonazi’s, ge-
weld en racisme, eigenlijk vooral stammend uit de periode dat 
haar vader, Jean Marie Le Pen, de scepter zwaaide. Hij haal-
de het ooit in zijn hoofd de Holocaust ‘een detail’ in de ge-
schiedenis van de tweede wereldoorlog te noemen. Marine Le 
Pen beseft heel goed dat dit soort associaties een verder suc-
ces in de weg staan. Want dat maakt het stemmen op de par-
tij sociaal onacceptabel. Het is hetzelfde probleem dat Geert 
Wilders heeft in Nederland: 30% stemt op zijn partij (volgens 
de peilingen), en dat electoraat kan niet alleen uit arme en 
laagopgeleide verschoppelingen bestaan. Maar bijna niemand 
uit de hogere sociale klassen durft ervoor uit te komen een 
Wilders-aanhanger te zijn. Waar in het Duitsland van de ja-
ren ’30 de aanhang van Hitler zichtbaar op straat liep, heeft 
het in Europa van nu meer het karakter van een veenbrand. 
Daarmee ontberen de moderne extreemrechtse partijen een 
belangrijke factor in hun opmars: er is niet voldoende ‘sociaal 
bewijs’ dat stemmen op hun partijen ‘normaal’ is. Dus bouwt 
Marine Le Pen sinds 2012 strategisch aan het legitimeren van 
haar partij, bijvoorbeeld door haar vader uit de partij te zetten, 
en fel te ageren tegen racisme. Het lijkt te werken. In sommige 
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regio’s zijn intussen burgemeesters van het Front National ge-
installeerd.333 In de regionale verkiezingen van 2015 (die niet 
echt ergens over gaan, maar wel een goede politieke barometer 
vormen) haalt het Front National in de eerste ronde 28% van 
de stemmen en is zo – in theorie – de grootste partij, nipt bo-
ven de alliantie van republikeinen, democraten en onafhan-
kelijken (27%) en socialisten en andere linkse groepen (23%). 
Het Front National heeft geen absolute meerderheid, maar de 
Fransen werken met een bizar stelsel, waarbij een tweede ron-
de volgt voor iedere partij met meer dan 10%, en waarbij de 
uiteindelijk grootste partij een bonus krijgt van 25% van de 
zetels in het regionale bestuur. Zo gaat alle macht uiteindelijk 
naar de winnaar in iedere regio. De republikeinen en socialis-
ten zien de bui al hangen en verzinnen een list. In een aantal 
regio’s waar het Front National de grootste dreigt te worden 
trekt een van de twee tegenstanders – republikein of socia-
list – zich terug, om zo zijn stemmen te gunnen aan de ander. 
Het werkt. Uiteindelijk komt het Front National in geen van 
de 18 regio’s en overzeese gebiedsdelen aan de macht, ook al 
stemmen er meer mensen op de partij dan in de eerste ronde.334 
Het is een strategisch cordon sanitaire waarmee de traditio-
nele partijen op het nippertje ontsnappen, maar dat het aan-
zien van de politiek niet veel goed doet. En daarmee het Front 
National van extra munitie voorziet.335 Bij een volgende ronde 
kan het zomaar anders aflopen in Frankrijk.

De moderne aanpak van extreemrechts lijkt erg op hoe werd 
geprobeerd de nazi’s binnen de perken te houden in de jaren 
’30. Politieke trucs en een cordon sanitaire maken van zulke 
partijen ‘verboden vruchten’, die in de ogen van kiezers alleen 
maar lekkerder lijken te smaken. Een omgekeerde strategie 
lijkt succesvoller. Niets was zo funest voor de populariteit van 
bijvoorbeeld de PVV van Geert Wilders of de FPÖ van Georg 
Heider als het daadwerkelijk meedoen aan een regering. Dat 
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is vermoedelijk de reden dat Geert Wilders niet meedoet aan 
gemeenteraadsverkiezingen, waarbij zomaar hier of daar een 
PVV-gemeentebestuur uit de bus zou kunnen rollen. Want 
daarmee zouden ook aan zijn partij de gebruikelijke teleurstel-
lingen gaan kleven – nu eenmaal onvermijdbaar in de politiek.

Maar de grootste vergissing die de politieke tegenstanders van 
extreemrechts maken is dat zij niets snappen van mensen. Je 
kunt niet stelselmatig de belangen van een grote groep kiezers 
negeren. Je kunt grote delen van de bevolking niet mangelen 
tussen modernistische vooruitgang ten koste van alles. Je kunt 
bij mensen levende angsten en zorgen niet negeren, of weg-
zetten als irrationeel. Argumenten gaan het niet winnen van 
emoties. Je kunt niet op tegen een groeiende massa, die ziet 
dat zij een steeds grotere meerderheid gaat vormen. Je kunt 
niet op tegen basale drijfveren van menselijk gedrag. Dat gaat 
een keer fout.


