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Inleiding 

De  totale  destructie  in  Europa  als  gevolg  van  de  Eerste  Wereldoorlog  leidde  bij  de 

verschillende Europese landen tot zeer instabiele politieke situaties. Met name in het zuiden 

en  oosten  van  Europa  leidden  deze  crises  tot  de  opkomst  van  autoritaire  leiders  in  het 

interbellum. Turkije en Italië liepen in deze trend voorop. Mustafa Kemal Atatürk en Benito 

Mussolini, beiden naam gemaakt in de Eerste Wereldoorlog als respectievelijk journalist en 

officier, trokken de macht naar zich toe in de naoorlogse crisis. De machtspositie van beide 

nieuwe leiders werd steeds sterker en resulteerde uiteindelijk in het dictatorschap. 

In deze scriptie zal ik het leiderschap van Mustafa Kemal Atatürk en Benito Mussolini 

naast elkaar  leggen. De vele aanknopingspunten verantwoorden een vergelijking tussen de 

twee  leiders.  Ten  eerste  kwamen  deze  leiders  ongeveer  op  hetzelfde  moment  op,  in  de 

vroege  jaren  van  het  interbellum.  De  crisis,  het  momentum  voor  het  ontstaan  van 

charismatisch  leiderschap,  die  ook  Mussolini  en  Atatürk  buitengewone  macht  verschafte, 

werd in het Osmaanse Rijk en in Italië vorm gegeven door enkele overeenkomende factoren. 

Niet  in  het  allerminst  was  dit  de  nasleep  van  de  Eerste Wereldoorlog.  Desondanks  is  de 

vergelijking  tussen  de  twee  leiders  niet  vaak  getrokken.  Wetenschappers  gingen  bij  het 

analyseren  van  de  opkomst  van  autoritaire  regimes  in  het  interbellum  vaak  aan  Turkije 

voorbij. Bijvoorbeeld Michael Mann beschrijft  in Fascists  twee Europa’s; een democratisch 

en  een  autoritair  Europa.  Het  autoritaire  Europa  verdeelt  hij  onder  in  semiautoritaire, 

semireactionaire  autoritaire,  corporatistische  en  fascistische  regimes.  Voor  het  autoritaire 

Turkije is hier geen plaats. Ik grijp dan ook de mogelijkheid aan om te kijken of het verloop 

van de gebeurtenissen in die periode in Turkije vergelijkbaar is met die in Italië. 

Een aantal factoren zijn van invloed geweest op mijn onderzoek. Zowel kwantitatief 

als kwalitatief is er een groot verschil in onderzoek naar het leiderschap van Mussolini en dat 

van  Atatürk.  Allereerst  is  de  internationale  wetenschappelijke  aandacht  voor  de 

binnenlandse aangelegenheden in het naoorlogse Osmaanse rijk beperkt. Ik baseer mij dan 

ook  op  enkele  uit  het  Turks  vertaalde  bronnen  maar  met  name  op  het  kleine  aantal 

wetenschappelijke werken dat wel gepubliceerd is. De auteurs van al deze werken kampten 

met dezelfde problemen. Allereerst zijn de memoires van Mustafa Kemal Atatürk lange tijd 

de enige bron geweest voor deze periode. Deze monopoliewerking heeft zijn invloed gehad 

op  de  geschiedschrijving. 1  Daarnaast  is  de  invloed  van  de  Kemalisten  op  de 

geschiedschrijving  groot  geweest  via Het  Turks Historisch Genootschap,  de  staatsinstelling 

                                                
1 Erik J. Zürcher,  Political Opposition in the Early Turkish republic. The Progressive Republican 
Party 1924-1925, (Leiden 1991) 7 
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die zich bezighield met het schrijven van de Turkse geschiedenis. Als laatste is kritiek op de 

persoon  van  Atatürk  nog  altijd  een  strafbaar  feit  in  Turkije,  ook  dit  is  de  kritische 

geschiedschrijving niet ten goede gekomen.  

Bij  mijn  onderzoek  is  Webers  concept  van  charismatisch  leiderschap  en 

veralltäglichung  mijn  uitgangspunt.  Centraal  in  dit  concept  is  de  notie  dat  charisma 

legitimiteit  verschaft.  “Charismatic  authority …  is  lodged neither  in  office  nor  in  status  but 

derives from the capacity of a particular person to arouse and maintain belief  in himself or 

herself as the source of legitimacy”.2  

Sinds Weber het  concept  charismatisch  leiderschap  introduceerde  is  het  altijd  een 

veelbesproken  concept  geweest. Arthur  Schlesinger  jr.  noemde het een nutteloos  concept 

voor  casussen  die  gecompliceerder  waren  dan  die  van  medicijnmannen,  krijgsheren  en 

religieuze  profeten.3 Ook  Peter  Worsley  had  zijn  twijfels  bij  charismatisch  leiderschap  en 

noemde  het  een  soggy  sponge  concept. 4  Ian  Kershaw  daarentegen  heeft  het  concept 

veelvuldig gebruikt in zijn analyses van Hitlers machtspositie in Nazi‐Duitsland. Zelf stelt hij: 

“A constant theme of my writing on Hitler and National socialism has been to suggest that 

they  are  best  grasped  through  Max  Weber’s  quasi‐religious  concept  of  ‘charismatic’ 

authority,  in  which  irrational  hopes  and  expectations  of  salvation  are  projected  onto  an 

individual, who is thereby invested with heroic qualities”.5 Hoewel Kershaw aangeeft dat het 

concept  mogelijk  ook  van  toepassing  is  op  andere  nieuwe  autoritaire  leiders  in  het 

interbellum,  domineert  de  koppeling  van  Hitler  en  charismatisch  leiderschap  het 

wetenschappelijk beeld van charismatisch  leiderschap. Mede daarom is het  interessant om 

te kijken in hoeverre het concept van toepassing is op het  leiderschap van zowel Mussolini 

als Atatürk.  

In  dit  onderzoek  probeer  ik  zo  dicht  mogelijk  bij  de  oorspronkelijke  ideeën  van 

Weber te blijven. Hierbij ga ik ervan uit dat charismatisch leiderschap zich niet objectief laat 

karakteriseren.  De  verbondenheid  van  aanhangers  met  de  leider  bepaalt  of  het  om 

charismatisch  leiderschap  gaat.  Daarnaast  noemt Weber  enkele  voorwaarden  die  aan  zijn 

concept  van  charismatisch  leiderschap  toebehoren.  Een  leider  moet  buitenalledaagse, 

bovennatuurlijke  of  buitenmenselijke  kwaliteiten  bezitten,  althans  in  de  ogen  van  de 

                                                
2 Ann Ruth Willner, The Spellbinders. Charismatic political Leadership, (Londen 1984) 
3 Roger Eatwell, ‘The concept and theory of charismatic leadership’, in: Totalitarian movements and 
political religions 7, 2 (June 2006) 142 
4 Ibidem. 
5 Ian Kershaw, ‘Hitler and the Uniqueness of Nazism’, in: Journal of Contemporary History 39, 2 
(2004) 245 
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aanhangers.6 De band tussen de charismatische  leider en de aanhangers  is een emotionele 

band  waarbij  vertrouwen  een  van  de  sleutelwoorden  is.  Dit  vertrouwen  en  daarmee  het 

charismatisch  leiderschap  is niet oneindig. Wanneer de gemeenschap niet meer  gelooft  in 

het  charismatische  van  een  leider,  verdwijnt  de machtsbasis.  Een  ander  sleutelelement  in 

Webers  concept  is  belangeloosheid,  zowel  de  leider  als  de  aanhangers  worden  hierdoor 

gekenmerkt in het geval van charismatisch leiderschap. 

Weber  maakt  tevens  een  onderscheid  tussen  zuiver  en  niet  zuiver  charismatisch 

leiderschap. Dit onderscheid wordt verklaard aan de hand van de drie door Weber erkende 

vormen  van  leiderschap;  charismatisch,  traditioneel  en  rationeel.  Bij  zuiver  charismatisch 

leiderschap heerst een  leider alleen op basis van zijn charisma. Deze vorm van  leiderschap 

kent  geen  conventies  en  wetmatigheden.  Poogt  een  leider  zijn  macht  te  formaliseren  of 

institutionaliseren of gaan machts‐ of economische belangen een rol spelen in de steun van 

de  aanhangers  dan  is  er  sprake  van  een  overgang  waarbij  niet  meer  alleen  charisma  de 

machtsbasis vormt. Dit overgangsproces noemt Weber veralltäglichung. 

Roger Eatwell wijst niet Webers concept maar wel de bruikbaarheid ervan af. In The 

concept  and  theory  of  charismatic  leadership  introduceert  hij  drie  nieuwe  vormen  van 

charisma die  ervoor moeten  zorgen dat  het  begrip wel werkbaar wordt;  coterie‐charisma, 

centripetal  charisma  en  cultic  charisma.  Met  coterie‐charisma  typeert  Eatwell  het 

leiderschap waarbij er sprake is van een leider en een groep nauw verwante aanhangers, in 

tegenstelling  tot  een  massa,  die  zich  door  het  charisma  van  hun  leider  laten  leiden.  Bij 

centripetal charisma wordt een leider vereenzelvigd met een partij. Hierbij  is de leider niet 

zozeer  charismatisch  als  wel  de  doelstellingen  van  een  partij.  Dat  ideeën  charismatisch 

kunnen zijn is hierbij een van de uitgangspunten. Cultic charisma verwijst naar gecultiveerde 

charisma. Het raamwerk van Eatwell zie ik als een aanvulling op de ideeën van Weber.  

Het concept van Weber aangevuld door de  ideeën van Eatwell zal  ik gebruiken om 

het  leiderschap van Mustafa Kemal Atatürk en Benito Mussolini  te ordenen en uiteindelijk 

met elkaar te vergelijken. Hierin ga ik als volgt te werk. Allereerst zal ik proberen Osmaanse 

en  de  Italiaanse  crisis  te  duiden,  deze  vormen  immers  de  context  waarbinnen  het 

charismatische leiderschap tot stand komt. Met name zal ik proberen antwoord te geven op 

de  vragen  in  hoeverre  de  Eerste Wereldoorlog,  de  internationale  politieke  situatie  na  de 

oorlog en de politieke  instabiliteit  in respectievelijk het Osmaanse Rijk en Italië, bij hebben 

gedragen  aan  een  gevoel  van  crisis.  Vervolgens  leg  ik  mij  toe  op  het  charismatisch 

leiderschap zelf en op de wijze waarop het tot stand kwam. Hierbij richt ik mij met name op 

                                                
6 Max Weber, Wirtschaft und Geselschaft. Der Grundriß der verstehenden Soziologie, (1922) Erster 
Teil.III.4§10 
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het proces waarbij politieke en militaire successen het charisma en daarmee de legitimiteit 

van  de  leider  versterkten.  Tegelijkertijd  zal  ik  proberen  duidelijk  te maken  in  hoeverre  de 

perceptie van de aanhangers beïnvloed werd. Na het charismatische leiderschap van Atatürk 

en Mussolini beschreven te hebben,  richt  ik mij op het overgangsproces van charismatisch 

leiderschap naar dictatorschap. Ik zal hierbij proberen duidelijk te maken op welke wijze zij 

hun  charismatische macht veralltäglichten.  Ik  concentreer me hier  op  enkele processen  in 

het  bijzonder,  zoals  de  disciplinering  van  de  partij,  het  uitsluiten  van  de  oppositie,  het 

beperken van de persvrijheid, het manipuleren van de kieswetten en het onderdrukken van 

de bevolking.  In de conclusie zal  ik de vergelijking tussen Mustafa Kemal Atatürk en Benito 

Mussolini  concretiseren.  Tegelijkertijd  zal  blijken  in  hoeverre  Webers  ideeën  over 

charismatisch  leiderschap  bruikbaar  zijn.  Extra  nadruk  zal  liggen  op  het  proces  van 

veralltäglichung en wat de verschillen en overeenkomsten tussen beide leiders in dit proces 

zeggen over de aard van veralltäglichung. Wetenschappelijke aandacht voor veralltäglichung 

staat  namelijk  in  schril  contrast  met  de  wetenschappelijke  aandacht  voor  charismatisch 

leiderschap. 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Het Osmaanse Rijk staat op instorten 

Crisis  lijkt onlosmakelijk verbonden met het concept van charismatisch leiderschap. Eatwell 

stelt in zijn artikel Concept and Theory of Charismatic Leadership: “Most studies of charisma 

dating back  to Weber  see  some  form of  structural  crisis  as  a  starting point”.7 Eatwell  gaat 

echter verder dan deze structurele crisis door te stellen dat een crisis niet noodzakelijkerwijs 

een objectieve realiteit hoeft te zijn. Een charismatisch leider kan volgens Eatwell een crisis 

erger doen  lijken dan deze  is  of  zelfs  een gevoel  van  crisis  creëren. Over de aard  van een 

crisis die charismatische  leiders aan de macht kunnen brengen,  is Eatwell minder duidelijk. 

Een  crisis  kan  zowel  een  bedreiging  voor  de  identiteit  zijn, maar  kan  ook  een  politieke  of 

economische bedreiging betekenen. 

De crisis  in het Osmaanse rijk, die uiteindelijk Mustafa Kemal aan de macht bracht, 

was  geen  eenzijdige  crisis.  Er  was  zowel  sprake  van  acute  militaire  dreiging  als 

diepgewortelde sociale economische en politieke problemen. Om een goed beeld te krijgen 

van deze zeer ingewikkelde crisis met vele gezichten moeten we beginnen bij het verval van 

het Osmaanse rijk. Deze was al eerder ingezet maar werd aan het einde van de negentiende 

eeuw  steeds  duidelijker.  Militair,  technologisch  en  economisch  werd  het  rijk 

voorbijgestreefd  door  de  West‐Europese  staten  en  Rusland.  Nationalisme  op  de  Balkan 

vierde  hoogtij  en  zorgde  voor  desintegratie.  Na  de  Turks‐Russische  oorlog  van  1877‐1878 

gevolgd door het congres van Berlijn moest het Osmaanse Rijk grote gebiedsdelen afstaan, 

ongeveer  een  derde  deel  van  het  totale  grondgebied. Met  name op  de  Balkan  verloor  de 

sultan  veel  gebieden,  waaronder  Roemenië,  Servië,  Montenegro,  Bosnië‐Herzegovina, 

Bulgarije en Thessalië. Daarnaast moest de sultan ook Cyprus en delen van Anatolië afstaan. 

Vanaf  1839  tot  1878  hadden  verscheidene  sultans  geprobeerd  vele  militaire, 

bureaucratische,  economische  en  sociale  hervormingen door  te  voeren om het  verval  van 

het rijk tegen te gaan. In 1878 sloot Sultan Abdülhamit II (r. 1876‐1909) deze periode van de 

Tanzimat af. Hoewel Abdülhamit  II bij zijn aanvaarding van het sultanaat enkele concessies 

deed  en  onder  andere  een  grondwet  werden  de  dertig  jaar  dat  hij  aan  de  macht  was 

getekend door een ongekende repressie. Al snel werd het nieuwe parlement ontbonden, de 

bevolking  had  te  lijden  onder  strenge  censuur,  een  wildgroei  aan  spionnen  en  onder  de 

gewelddadigheden  van  de Hamidiye,  de  naar  de  Sultan  vernoemde  bereden  milities.  ‘De 

Hamidiye vergreep zich met de aan hen door de sultan verleende carte blanche niet alleen 

aan de Alevitische maar ook aan de Koerdische dorpen. De anarchie die door het geweld van 

                                                
7 Roger Eatwell, ‘The concept and theory of charismatic leadership’, in: Totalitarian movements and 
political religions 7, 2 (June 2006) 148 
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de  Hamidiye  ontstond,  werd  een  voedingsbodem  voor  roofpartijen,  verkrachtingen  en 

onbestrafte moorden’.8 

Spanningen  in  Macedonië  in  1908  en  de  daaropvolgende  onrust  zorgden  voor 

revolutionaire ontwikkelingen in het Osmaanse rijk. Het Comité van Eenheid en Vooruitgang, 

beter bekend als  de  Jong‐Turken en  voornamelijk  bestaande uit  Turkse officieren,  trokken 

onder leiding van Enver naar Istanbul en zetten de Sultan onder druk. Abdülhamit II zag zich 

uiteindelijk genoodzaakt de constitutie opnieuw in te voeren. Onder groot enthousiasme van 

de bevolking kwam er een nieuw parlement.  In dit parlement poogden de  Jong‐Turken de 

invloed  van  de  Sultan  te  doen  afnemen.  Belangrijke ministersposten werden  bijvoorbeeld 

binnengesleept.  Nog  geen  jaar  na  de  revolutie,  op  13  april  1909,  brak  er  een muiterij  uit 

onder in Istanbul gelegerde soldaten van het Eerste Leger. De muiterij verplaatste zich naar 

het paleis en kreeg al snel de vorm van een contrarevolutie. Haastig gaf de Sultan toe aan de 

eisen  van  soldaten  en  hij  benoemde  Tevfik  Paşa  tot  grootvizier.  De  Jong‐Turken 

reorganiseerden  zich  snel.  Onder  andere  adjudantmajoor  Ismet  (Inönü)  arriveerde  in 

Istanbul met  zijn  troepen  uit  Edirne.  Het was  Enver  echter,  in  alle  haast  teruggekeerd  uit 

Berlijn, die de troepen aan zou voeren en de contrarevolutie ongedaan zou maken. Hoewel 

de sultan niet verantwoordelijk was voor de contrarevolutie werd zijn macht hem ontnomen. 

Zijn broer Mehmet Reşat werd als Mehmet V uitgeroepen tot de nieuwe sultan en kalief. De 

macht van de Jong‐Turken over de nieuwe Sultan was zeer groot. 

De Jong‐Turken maakten hun revolutionair  idealisme niet waar. Het nieuwe regime 

overtrof op het vlak van de onmenselijkheid dat van de sultan Abdülhamit II.9 Met name de 

onderdrukking van niet‐moslims nam toe en ook de Turkse identiteit ging een belangrijkere 

rol  innemen.  Daarnaast  raakte  het  nieuwe  regime  verzeild  in  internationale  conflicten. 

Allereerst waren  het  de  imperialistische  Italianen  die  in  1911  poogden  Tripolitanië,  in  het 

huidige Libië, te veroveren. Het Osmaanse leger kon de Italianen geen nederlaag toebrengen 

en  in  de  vredesbesprekingen  besloten  de  Osmanen  afstand  te  doen  van  de  provincie.  In 

1912  brak  de  Eerste  Balkanoorlog  uit.  De  Balkanstaten,  waaronder  Servië,  Bulgarije  en 

Griekenland  probeerden  de  verzwakte  Osmanen  definitief  uit  Europa  te  verjagen.  De 

verliezen die de Osmanen leden waren groot. Gemakkelijk deden zij afstand van Saloniki aan 

de Grieken, daarnaast verloren de Osmanen Edirne aan de Bulgaren. Na het sluiten van de 

vredesverdragen  in  Londen  op  30  mei  1913,  verzekerden  de  Jong‐Turken  zich  van  het 

monopolie  op  de  macht,  dat  tot  1918  zou  duren.  Nog  in  hetzelfde  jaar  brak  de  Tweede 

Balkan Oorlog uit. De Grieken en de Serviërs traden op tegen de Bulgaren, die op nog meer 

                                                
8 Maurice Becker, Atatürk en Turkije’s weg naar Europa, (Soesterberg 2008) 61 
9 Maurice Becker, Atatürk, 106 
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territorium  uit  waren.  In  deze  strijd  wisten  de  Osmanen,  onder  leiding  van  Enver,  Edirne 

terug  te  veroveren.  Enver werd  korte  tijd  daarna  tot minister  van Oorlog uitgeroepen. De 

gevolgen  van  de  twee  Balkanoorlogen  waren  rampzalig.  Het  rijk  verloor  vrijwel  al  zijn 

Europese gebiedsdelen, de  rijkste en de meest ontwikkelde provincies;  in  totaal meer dan 

150.000 vierkante kilometer met vier miljoen inwoners.10 Migratiestromen kwamen op gang, 

mede  door  wraakneming  van  legers  aan  beide  zijden  op  de  nieuwe  bevolking.  De 

vijandigheden bleken een voorbode van de Grote Oorlog.11  

Het triumviraat Enver Paşa‐ Cemal Paşa‐ Talat Paşa, de eigenlijke machthebbers na 

de  Balkanoorlogen,  leidde  de  Osmanen  de  Grote  Oorlog  in. 12  Met  name  Enver  was 

pleitbezorger  van  een  bond met  het  Duitse  Rijk.  Enver,  inmiddels minister  van  Oorlog  en 

commandant  der  strijdkrachten,  zag  in  Duitsland  een  natuurlijke  bondgenoot.  Rusland 

grensde  immers  aan  het  Osmaanse  Rijk  en  was  een  natuurlijke  vijand.  Daarnaast  hoopte 

Enver  met  het  uitroepen  van  een  Jihad  de  islamitische  landen  te  verenigen  en  zo  de 

imperialistische machten Engeland en Frankrijk te verjagen.13 Deze poging van de Osmanen 

om de door  Fransen  en Britten overheerste Arabische  volkeren  te  bewegen  in  opstand  te 

komen, was niet succesvol. De eerste militaire ondernemingen waren dit evenmin. Het was 

Enver zelf die het bevel op zich nam in de strijd tegen de Russen op het Kaukasusfront. Van 

de  90.000  soldaten  zouden  slechts  12.000  de  gevechten  en  de  aftocht  overleven.14 Enver 

haastte zich terug naar de hoofdstad. 

Inmiddels bereidden de Britten en de Fransen een invasie voor in de Dardanellen. De 

Duitse  generaal  Liman  von  Sanders  kreeg  het  opperbevel  over  de  Osmaanse 

verdediginslegers in de Dardanellen. Ook de jonge officier Mustafa Kemal (Atatürk) reisde in 

februari  1915  met  een  klein  regiment  af  richting  de  zeestraat.15 De  verdediging  van  de 

Dardanellen was voor de Osmanen van vitaal belang. Bij een doorbraak van de Entente lag 

de weg naar Istanbul open. De Slag om Gallipoli wordt dan ook de grootste defensieve slag 

van de Osmaanse geschiedenis genoemd. De Britten en de Fransen richtten hun aanval op 

de Europese zijde van de Dardanellen. De rol van Mustafa Kemal in de verdedigingslinie was 

van  doorslaggevend  belang.  Na  de  landing  wist  hij  de  Britse  en  Franse  troepen  snel  te 

stoppen. Daarna liet hij zijn legers ingraven en wist hij zeer lange tijd stand te houden. Over 

de  ruggen  van  zijn meerdere  berichtte  hij  naar  Istanbul  over  de  te  voeren  oorlogstactiek. 

                                                
10 Maurice Becker, Atatürk, 117 
11 In Turkije refereert men nog altijd naar de Eerste Wereld Oorlog als de Grote Oorlog 
12 Paşa is een militaire eretitel 
13 Andrew Mango, Atatürk,133 
14 Erik J. Zürcher, Turkey,119 
15 Het Osmaanse Rijk  kende geen achternamen, deze werden in Turkije pas in 1934 verplicht. Later 
aangenomen achternamen worden tussen haakjes vermeld. 
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Tegelijkertijd wist hij het bevel van steeds meer troepen naar zich toe te trekken en af en toe 

uitvallen  te  doen  waarbij  hij  de  Fransen  en  Britten  wist  terug  te  dringen.  Uiteindelijk 

verlieten de  troepen  van de Entente  in  januari  1916 hun posities  en  keerden onverrichter 

zake huiswaarts. 

 Het  Osmaanse  leger  had  niet  verloren  en  Istanbul  was  gered.  De  zeer  belangrijke 

overwinning in de Dardanellen had echter veel slachtoffers geëist. Officiële Turkse gegevens 

melden 86.692 doden, Erik J. Zürcher, als historicus werkzaam aan de universiteit van Leiden, 

heeft het over 300.000 slachtoffers. Enver trok de overwinning publiekelijk naar zich toe en 

kreeg de eretitel Gazi. 

Terwijl  de  slag  om  Gallipoli  in  volle  gang  was,  werd  in  het  Osmaanse  Rijk  de 

Armeense Volksverhuizing,  resulterend  in genocide,  in gang gezet. Armeense nationalisten 

hoopten bij een Russische overwinning op de Osmanen een eigen Armeense staat  in Oost‐

Anatolië te kunnen stichten. Vele Armeniërs sloten zich daarom aan bij het Russische leger. 

Daarnaast deserteerden veel Armeniërs in de Osmaanse legers en ontplooiden Armeniërs in 

Anatolië  anti‐Osmaanse  activiteiten  achter  de  frontlinies.  De  Jong‐Turken  besloten  hierop 

alle  Armeniërs  woonachtig  in  de  frontgebieden  te  verplaatsen  naar  Zor,  midden  in  de 

woestijn van Syrië. Bij deze deportaties kwamen de meeste Armeniërs om. Nog altijd  is er 

veel  discussie  over  deze  Armeense  kwestie.  Allereerst  lopen  schattingen  over  het  aantal 

slachtoffers uiteen van 800.000 tot 1.200.000.16 Daarnaast is er een grote controverse over 

de  intentie van deze maatregel. Hieraan verbonden  is de discussie of er  sprake  is geweest 

van genocide.17 

Hoewel de Gallipoli‐campagne succesvol verliep, leed het Osmaanse leger op andere 

plaatsen  dramatische  verliezen.  Zoals  eerder  gezegd  verliepen  de  gevechten  tegen  de 

Russen op de Kaukasus dramatisch, de Russen zouden zich  later  terugtrekken uit de strijd. 

De Osmaanse invasie in Egypte werd neergeslagen en ook in de Oosterse provincies leed het 

leger  nederlagen  tegen  de  imperialistische  legers  van  de  Britten  en  de  Fransen.  Mustafa 

Kemal, die tijdens de oorlog snel carrière maakte, kreeg in februari 1917 het bevel over het 

zwaar gedesoriënteerde  leger  in Syrië. Hij beschreef de situatie  in de Oosterse provincie  in 

een brief aan zijn dokter: “I have studied Syria  thoroughly once again and visited the  front 

line…My  conclusion  is  that  Syria  is  in  a  pitiable  state.  There  is  no  (overall  Ottoman)  civil 

governor  or  commander.  Instead,  there  is  an  abundance  of  English  propaganda.  English 

secret  agents  are  everywhere.  The  people  hate  the  government  and  look  forward  to  the 

                                                
16 Erik J. Zürcher, Turkey, 121 
17 Maurice Becker, Atatürk, 146 
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arrival  of  the  English  as  soon  as  possible.  The  Enemy  is  stronger  than we  are  in men  and 

equipment. We are a cotton thread drawn across this thread”.18 

 Enver had de situatie aan Mustafa Kemal veel  rooskleuriger voorgesteld. Opnieuw 

haalde Mustafa Kemal in brieven aan de regering in Istanbul uit naar de Duitse bevelhebbers 

in  Syrië.  Ook  de  door  Enver  gesteunde  Osmaanse  officieren  moesten  het  ontgelden.  Het 

enige dat Mustafa Kemal kon doen in Syrië was zijn troepen proberen terug te trekken en te 

reorganiseren.  De  Arabische  gebieden  waren  niet  meer  te  verdedigen,  laat  staan  te 

heroveren. Gesteund door Ismet (Inönü) en Ali Fuat (Cebesoy) lukte het Mustafa Kemal, die 

nog altijd brigadier was maar het bevel over het hele zuidelijke front kreeg, zijn Osmaanse 

troepen te reorganiseren. Enkele aanvallen van de Engelsen, Bedoeïenen en lokale Arabische 

stammen werden afgewend.  Slechts  twee maanden voerde Mustafa Kemal het bevel over 

het zuidelijke front. In deze periode organiseerde hij een degelijke verdedigingslinie voor de 

gebieden  die  nog  in  Turkse  handen waren, waaronder  heel  Anatolië. Op  31  oktober  1918 

tekenden de geallieerden en het Osmaanse rijk de wapenstilstand in het hoofdkwartier van 

de Britse admiraal Calthorpe vlakbij Lemnos. 

In  Istanbul was  er  ondertussen  al  veel  gebeurd.  Al  voor  de  onderhandelingen  had 

het triumviraat afstand moeten doen van het bestuur. In november zouden Enver, Cemal en 

Talat uiteindelijk met Duitse hulp vluchten naar Berlijn.19 De nieuw gevormde regering ging 

de onderhandelingen in. Onder andere werd afgesproken dat enkele strategische posities in 

de Turkse zeestraten overgenomen zouden worden. Daarnaast werden de oostelijke  legers 

gedwongen tot overgave. De geallieerden gingen na de wapenstilstand echter snel over tot 

de  bezetting  van  Istanbul.  Duidelijk  werd  dat  de  geallieerden  allen  hoopten  wat  van  het 

Osmaanse grondgebied af te kunnen snoepen. Italië was uit op het kustgebied en achterland 

van  Antalya.  Frankrijk  had  zijn  zinnen  gezet  op Mosul  en  ging  al  snel  over  tot  bezetting. 

Groot‐Brittannië was uit op de olierijke gebieden van Mesopotamië. Griekenland aasde met 

name op Thracië, de Anatolische westkust, waaronder de grotendeels Griekse stad Izmir, en 

Cyprus.20 

Het  voortbestaan  van  het  Osmaanse  rijk  werd  direct  bedreigd.  De  op  de  loer 

liggende overwinnaars van de Eerste Wereldoorlog vormden echter niet de enige bedreiging. 

Ook  van  interne  vrede  in  het  Osmaanse  rijk  was  in  begin  1919  vrijwel  geen  sprake.  Niet 

alleen  waren  er  bendes,  die  waren  er  altijd  geweest,  ook  werd  Anatolië  geteisterd  door 

honderdduizenden rondzwervende deserteurs en ontheemden uit allerlei gemeenschappen. 

                                                
18 Andrew Mango, Atatürk, 179 
19 Ibidem. 190 
20 Maurice Becker, Atatürk, 169-171 
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Daarnaast  waren  inter‐gemeenschappelijke  twisten  uitgebroken  tussen  christenen  en 

Moslims in betwiste gebieden.21  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                
21 Andrew Mango, Atatürk, 210  
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Van officier tot charismatisch leider 

Crisis  zorgt voor een momentum waarbinnen mensen zich kunnen onderscheiden. Nieuwe 

leiders kunnen opstaan en de macht naar zich toe trekken. Wanneer kun je echter spreken 

van  een  charismatisch  leider?  Weber,  die  charismatisch  leiderschap  als  een  zeer  brede 

categorie ziet, is niet expliciet als het gaat om het toeschrijven van bepaalde eigenschappen 

aan een charismatisch  leider.  Zoals  in de  inleiding al  is  aangegeven, heeft Weber het over 

buitenalledaagse,  bovennatuurlijke  of  buitenmenselijke  eigenschappen.  Daarnaast  haalt 

Weber  onder  andere  voorbeeldig  gedrag  aan.  Het  gaat  uiteindelijk  om  eigenschappen  die 

voor  anderen  niet  toegankelijk  zijn.  Weber  benadrukt  wel  dat  het  niet  om  objectieve 

eigenschappen  gaat,  maar  dat  het  gaat  om  de  perceptie  van  de  aanhangers  van  een 

charismatische leider. 

Dat deze  invulling van Weber voor problemen zorgt, constateerde Eatwell al: “One 

major  academic  problem  concerns  the  exact  make‐up  of  features  which  a  leader  must 

possess  in  order  to  be  seen  as  a  charismatic  personality”.22 Eatwell  haalt  daarna  slechts 

enkele karakteristieken aan, zoals het hebben van een visie en magnetisme. Willner, die veel 

praktijkgerichter  naar  charismatisch  leiderschap  heeft  gekeken,  durft  echter  wel 

karakteristieken  die  de  charismatische  leiders  delen  te  presenteren.  Het  hebben  van  een 

visie komt ook terug bij Willner. Charismatische leiders hebben veelal een visie waarbinnen 

zij schuld kunnen afschuiven, een toekomstperspectief bieden, of een gevoel van zingeving 

opnieuw kunnen brengen.23 Tegelijkertijd plaatst Willner hier wel een kanttekening bij door 

aan  te  geven  dat  mensen  zich  kunnen  verbinden  aan  een  visie.  Alleen  als  mensen  zich 

verbinden  aan  een  leider  kan  het  hebben  van  een  visie  een  katalysator  zijn  voor 

charismatisch leiderschap. 

Volgens Willner kan een visie dus een katalysator zijn, net als de leider dat zelf ook 

kan  zijn.  Willner  draagt  dan  ook  vier  verschillende  manieren  aan  waarop  een  leider  zelf 

charismatisch leiderschap kan katalyseren. Allereerst kan een leider zich vereenzelvigen met 

een of meerdere mythes binnen de cultuur van zijn beschaving. Ten tweede kan een leider 

charismatisch  leiderschap  katalyseren  door  het  uitvoeren  van  schijnbaar  buitengewone  of 

heroïsche daden. Ten derde kan een leider het bezit van kwaliteiten met een geheimzinnig 

of  zeer  krachtig  aura  uitstralen.  Als  laatste  kan  een  leider  ook  door  een  uitmuntende 

retorische capaciteiten charismatisch leiderschap katalyseren. 24  

                                                
22 Roger Eatwell, ‘The concept and theory of charismatic leadership’, 142 
23 Ann Ruth Willner, The Spellbinders, 56 
24 Ibidem. 60-61 
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Na  aan  te  hebben  gegeven  dat  leiders  zelf  een  katalysator  kunnen  zijn  voor  het 

charismatische  leiderschap  gaat  Willner  in  op  specifieke  kwaliteiten  die  charismatische 

leiders delen. Allereerst noemt zij energie en vitaliteit, beiden verbonden met de perceptie 

van kracht. Een extreem zelfvertrouwen en extreme zelfverzekerdheid verbindt Willner met 

vastberadenheid  en  wil.  Uiteindelijk  noemt  zij  kalmte,  tegenwoordigheid  van  geest  en 

zelfbeheersing  ook  als  eigenschappen.25 De  door  haar  genoemde  eigenschappen  maken 

echter geen charismatisch leider. Na het bestuderen van charismatische leiders bleken dit de 

eigenschappen te zijn die het meeste naar voren kwamen. Wat vervolgens kan gebeuren in 

het  proces  naar  charismatisch  leiderschap  is  dat  de  perceptie  van  een  specifieke  kwaliteit 

transformeert  naar  een  perceptie  van  omnipotentie.  Dit  kan  volgens  Willner  op  vele 

manieren gebeuren zoals veralgemenisering, vervaging en adoptie.26  

Van ambtloos tot de ontegenzeggelijke leider van het verzet 

Mede  doordat  de  vredesonderhandelingen  in  Parijs  in  1919  allesbehalve  soepel  verliepen 

verergerde  de  situatie  in  het  Osmaanse  rijk.  De  geallieerden,  met  verschillende 

eigenbelangen,  werkten  elkaar  tegen.  Groot‐Brittannië,  veruit  de  grootste  macht  in  het 

Midden‐Oosten, wilde haar invloed uitbreiden en steunde Griekenland in haar streven naar 

Osmaanse gebieden. De Fransen en Italianen probeerden dit tegen te werken.  Italië stapte 

uiteindelijk  zelfs  uit  de  vredesonderhandelingen  en  stevende  met  haar  marine  af  op  de 

Anatolische kust. Op 28 maart 1919  landden de  Italianen  in Antalya en binnen vier weken 

wisten  zij  door  te  dringen  tot  Bodrum,  in  het  zuidwesten  en  Konya  in  het  midden  van 

Anatolië.27  

Mustafa Kemal kreeg in april 1919 een aanstelling in Anatolië, waar hij al  lange tijd 

op hoopte. De sterkste legers waren in Anatolië en een strijd met de Grieken zou naar alle 

waarschijnlijkheid  hier  uitgevochten  moeten  worden.  Op  vijftien  mei  landden  de  Grieken 

inderdaad  in  Izmir en 400 Turken zouden de gevechten en plunderingen als gevolg van de 

Griekse landing niet overleven. Vier dagen later, op 19 mei, kwam Mustafa Kemal in Samsun 

aan. Deze datum wordt sindsdien gezien als het begin van de Turkse onafhankelijkheidsstrijd. 

Als  inspecteur  van  het  negende  leger  was  Mustafa  Kemal  verantwoordelijk  voor  de 

ontwapening en ontbinding van de legers. Daarnaast moest hij ook een einde maken aan de 

uitbrekende gevechten in Anatolië. De geallieerden zagen echter al snel in dat de aanstelling 

                                                
25 Ann Ruth Willner, The Spellbinders, 140-148 
26 Ibidem. 
27 Andrew Mango, Atatürk, 210 
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van de nationalistische oorlogsheld  juist voor grotere problemen zou zorgen en  tevergeefs 

werd geprobeerd de Turkse officier terug te halen.28  

De inschatting van de geallieerden was een juiste. Mustafa Kemal was teleurgesteld 

in sultan Mehmet VI en het kabinet die naar zijn mening niet opkwamen voor de Osmaanse 

soevereiniteit  maar  juist  naar  de  pijpen  dansten  van  de  geallieerden. Mustafa  Kemal  zou 

vrijwel alle bevelen vanuit Istanbul negeren. Hij had slechts één doel voor ogen: het creëren 

van  een  onafhankelijke  Turkse  natie  met  een  absolute  soevereiniteit  voor  zowel  de 

binnenlandse  als  de  buitenlandse  aangelegenheden. 29  Direct  na  aankomst  nam  de 

inspecteur van het negende leger dan ook contact op met het verzet in Anatolië.  

Op 21 juni 1919 ontmoette Mustafa Kemal enkele hoge officieren uit de Anatolische 

legers. Onder hen waren (Rauf) Orbay, Ali Fuat (Cebesoy) en Refet (Bele). Gezamenlijk zetten 

zij een plan uiteen om de verschillende regionale verzetsbewegingen om te vormen in één 

nationale  beweging.  Zij  stuurden een brief  naar  alle militaire  en  civiele  autoriteiten.  In  dit 

schrijven stond dat het land in gevaar was, dat de regering in Istanbul niet in staat was om 

het  land  te  beschermen  en  dat  alleen  de wil  van  de  natie  het  land  zou  kunnen  redden.30 

Daarnaast  kondigden  zij  een  nationaal  congres  in  Sivas  aan  en  vroegen  de  provincies  drie 

afgevaardigden, met het vertouwen van de natie, te sturen.  

Op 5 juli kreeg Mustafa Kemal vanuit Istanbul het bevel zich in de hoofdstad te melden, een 

bevel dat hij negeerde. Gewaarschuwd voor een aanstaand ontslag, diende hij op 8 juli zelf 

zijn ontslag in. Niet langer in functie liep Mustafa Kemal het gevaar zijn grip op het leger te 

verliezen. Vooral omdat Kazim (Karabekir), zoals al eerder aangegeven bevelhebber over het 

sterkste  leger  in  Anatolië,  vanuit  Istanbul  het  bevel  had  gekregen  Mustafa  Kemal  te 

arresteren.  Daarnaast  werd  diens  functie  hem  in  het  vooruitzicht  gesteld.  Toen  de  twee 

elkaar  ontmoetten,  salueerde  Kazim  en  zei:  “U  bent  nog  steeds  een  zeer  geëerd 

commandant  zoals u dat  in het  verleden ook was.  Ik breng u uw ambtelijke  rijtuig en een 

cavaleriebegeleiding. We staan allen onder uw commando, Paşa”.31  

In zijn Atatürk biografie zegt Andrew Mango het volgende over het besluit van Kazim 

om  het  leiderschap  aan  Mustafa  Kemal  toe  te  vertrouwen:  “…  it  was  Mustafa  Kemal’s 

character which tipped the balance. His vision was grander than that of Karabekir ... Mustafa 

Kemal had slight seniority, a more impressive war record and a much clearer grasp of politics. 

                                                
28 Andrew Mango, Atatürk, 225 
29 Maurice Becker, Atatürk, 177  
30 Erik J. Zürcher, Turkey, 156 
31 Maurice Becker, Atatürk, 177-178 
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But the decisive factor was his self‐confidence… Karabekir wanted the leadership of national 

resistance to be collegiate; Mustafa Kemal saw himself as the supreme leader”.32  

   Het  congres  van  Sivas werd  voorafgegaan  door  een  regionaal  congres  in  Erzurum, 

gehouden van 23 juli tot 7 augustus. De politieke agitatie was hier zeer groot aangezien de 

Armeniërs de  zes oostelijke provincies  claimden en omdat deze  claim  in Parijs  sympathiek 

werd ontvangen. Mustafa  Kemal,  nog  altijd  in  uniform, woonde  samen met  onder  andere 

Kazim (Karabekir) het congres bij. Tijdens het congres werd overeenstemming bereikt over 

een  tien  punten  tellende  declaratie.  Hierin  was  bepaald  dat  de  zes  oostelijke  provincies 

onderdeel van het Rijk uit moesten blijven maken. Daarnaast werd er territoriale integriteit 

en nationale soevereiniteit geëist voor de gebieden die binnen de grenzen vielen zoals deze 

ten  tijde  van  de  wapenstilstand  waren.  Het  nationale  leger  moest  de  taak  krijgen  de 

nationale onafhankelijkheid te bewaken en het sultanaat en het kalifaat te beschermen. Ook 

zou het leger zich moeten verzetten tegen pogingen om delen van het Osmaanse Rijk af te 

scheiden,  zelfs  als  dit  zou  gebeuren  onder  druk  van  de  internationale  gemeenschap.33 De 

deelnemers aan het congres benoemden ook een Vertegenwoordigend Comité en Mustafa 

Kemal liet zich tot voorzitter daarvan uitroepen. 

Het  nationale  congres  in  Sivas  presenteerde  zichzelf  als  de  Vereniging  ter 

Verdediging  van  de  Nationale  Rechten  in  Anatolië  en  Thracië.  De  opkomst  was  met  31 

afgevaardigden laag, maar dit werd aangevuld door militaire en civiele autoriteiten die niet 

officieel  afgevaardigden  waren.  Tijdens  de  besprekingen,  wederom  voorgezeten  door 

Mustafa Kemal, werden verschillende opties besproken. Een van de mogelijkheden was een 

mandaat  van  de  Verenigde  Staten.  President Wilson  had  zich  in  zijn  veertien  punten  plan 

namelijk hard gemaakt voor de soevereiniteit van het Osmaanse Rijk. Uiteindelijk werden de 

resoluties die in de declaratie van Erzurum waren opgesteld opnieuw bekrachtigd. Wederom 

werd er een Vertegenwoordigend Comité aangesteld, waarvan Mustafa Kemal wederom als 

voorzitter werd aangesteld. 

Het  vertrouwen  en  geloof  dat  de  belangrijkste  legerleiders  te  Anatolië  in Mustafa 

Kemal hadden, verschaften Mustafa Kemal het  initiatief. Op de beide congressen werd dit 

bekrachtigd  en  Mustafa  Kemal  werd  het  nationale  gezicht  van  het  verzet.  Toekomstige 

successen of verliezen zouden direct aan zijn leiderschap gekoppeld worden. 

                                                
32 Andrew Mango,Atatürk, 237 
33 Erik J. Zürcher, Turkey, 156 
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Het leiderschap van Mustafa Kemal krijgt vorm 

De  declaraties  van  Erzurum  en  Sivas werden  naar  Istanbul  opgestuurd  en  leidden  tot  een 

tijdelijke  breuk  tussen  de  regering  en  de  nationalisten.  Nieuwe  verkiezingen  in  het 

Osmaanse  Rijk,  gehouden  in  de  laatste maanden  van  1919,  gaven  de  nationalisten  echter 

definitief een dominante positie in de volksvertegenwoordiging. Mustafa Kemal, die het zelf 

niet aandurfde af  te reizen naar  Istanbul uit angst gearresteerd te worden, verplaatste het 

Vertegenwoordigend  Comité  naar  Ankara.  Deze  stad  lag  dichterbij  de  hoofdstad  en  was 

middels  een  treinverbinding  ook  beter  bereisbaar.  Dit  maakte  het  beter  mogelijk  voor 

Mustafa Kemal de afgevaardigde nationalisten te controleren. In Istanbul kampte de nieuwe 

volksvertegenwoordiging  en  het  nieuwe  kabinet, waar Mustafa  Kemal  opnieuw  geen  deel 

van uit mocht maken, met toenemende druk vanuit het buitenland. Na een kleine militaire 

overwinning in Oost‐Anatolië van de nationalisten op de Fransen, met een Armeense exodus 

tot gevolg, gingen de Britten over tot actie.  In maart 1920 ontbonden zij het parlement en 

arresteerden  zij  enkele  kopstukken  waaronder  Rauf  (Orbay).  Degenen  die  wisten  te 

ontkomen vluchtten naar Ankara.  

In  Ankara  was  Mustafa  Kemal  al  bezig  met  het  opzetten  van  een  nieuwe 

volksvergadering.  De  relaties  met  Istanbul  waren  inmiddels  opnieuw  op  een  dieptepunt 

beland. De sultan had een fetva tegen Mustafa Kemal en de nationalisten uit laten spreken, 

waarop  de  leider  van  het  nationalistisch  verzet  de  fetva  door  125 moefti’s  ongeldig  liet 

verklaren met  het  argument  dat  deze onder  buitenlandse  druk  tot  stand was  gekomen.34 

Istanbul reageerde hier vervolgens op door Mustafa Kemal vogelvrij te verklaren. In Anatolië 

ging de organisatie van het nationalistisch verzet onverminderd door. Op 23 april kwam in 

Ankara  voor  het  eerst  het  Groot  Nationale  Parlement  bijeen.  120  van  de  300  gekozen 

afgevaardigden  reisden  af  naar  Ankara,  waaronder  vertegenwoordigers  van  het  laatste 

Osmaanse  parlement.35 Mustafa  Kemal werd  gekozen  tot  voorzitter  van  het  parlement  en 

werd daarmee tegelijkertijd uitvoerend president. Een van de eerste besluiten van het Groot 

Nationale  Parlement  was  het  sturen  van  een  diplomatieke  missie  naar  Rusland.  De 

samenwerking  met  de  Bolsjewisten  die  hierop  volgde  zou  de  nationalisten  militaire  en 

materiële  steun  opleveren.  Tegelijkertijd  kon  er  een  einde  worden  gemaakt  aan  de 

Armeense  onrusten.  De  Armeense  Republiek,  door  de  overwinnaars  van  de  Grote  Oorlog 

                                                
34 Andrew Mango, Atatürk, 275 
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voorzien,  werd  niet  opgericht.  In  dezelfde  periode  besloot  ook  de  laatste  bevelhebber  in 

Anatolië zich aan de zijde van de nationalisten te scharen. De legers van Anatolië die vrijwel 

allen  in het oosten gelegerd waren, konden nu goed georganiseerd worden.  In het westen 

van Anatolië waren de nationalisten nog altijd afhankelijk van bendes en milities.  Juist hier 

sloegen de Grieken toe door vanuit Izmir Anatolië binnen te trekken. 

De  Grieken  hadden  officieel  het  mandaat  gekregen  de  orde  in  het  gehele 

noordwestelijke district van Klein‐Azië te herstellen. Op 22  juni 1920 gingen zij over tot de 

bezetting van het noordwesten van Anatolië. Tegelijkertijd voerden zij ook een succesvolle 

campagne  uit  in  Oost‐Thracië.  Niet  alleen  de  steun  van  Groot‐Brittannië  was  bepalend 

geweest  voor  dit  offensief.  De  geallieerden  hadden  namelijk  eindelijk  overeenstemming 

bereikt  over  de  verdeling  van het Osmaanse  rijk. Het  verdrag  van  Sèvres  bepaalde  dat  de 

gebieden  rond  Izmir  aan  Griekenland  toekwamen,  de  zeestraten  geïnternationaliseerd 

werden, Frankrijk een mandaat over Syrië en Libanon en een  invloedsfeer  in Zuid‐Anatolië 

kreeg en dat Groot‐Brittannië mandaten kreeg in Palestina en Zuidoost‐Syrië, waaronder het 

huidige Irak. De Italianen die tevergeefs hadden geprobeerd delen van Anatolië te bezetten 

werden in het verdrag van Sèvres slechts een  invloedssfeer  in het zuidwesten van Anatolië 

toebedeeld.  In  augustus  1920  ging  de  sultan  akkoord met  het  verdrag  van  Sèvres,  al  snel 

werd echter duidelijk dat de handtekening van de sultan niet veel meer voorstelde.36  

Het Grote Nationale Parlement  in Ankara had  inmiddels bepaald dat het wilde vasthouden 

aan  de  grenzen  zoals  deze  waren  bij  de  wapenstilstand  en  maakte  zich  klaar  voor  een 

militaire strijd. Mustafa Kemal zou in staat blijken zowel de militaire strijd te kunnen leiden 

als verder te gaan met het opbouwen van een nieuwe Turkse staat vanuit Ankara. Andrew 

Mango  schrijft  dan  ook  in  zijn  biografie:  ‘Mustafa  Kemal  had  a  rare  quality  among  his 

compatriots.  He  was  a  superb  organizer  with  a  clear  grasp  of  priorities...He  saw  to  both 

needs’.37  

Omdat  het  in  het  zuiden  van  Anatolië  relatief  rustig  was  en  omdat  er  met  Frankrijk 

voorzichtig  gesprekken werden  gevoerd,  konden de nationalisten  zich  concentreren op de 

strijd met de Grieken. Al lange tijd probeerde Mustafa Kemal de milities onder te brengen in 

het leger. In begin januari kwam er daadwerkelijk een einde aan het bewind van milities. De 

Circassiër Ethem, de laatste grote militieleider en lange tijd een steun voor de nationalisten, 

liep  over  naar  de  Grieken  die  op  het  punt  stonden  Anatolië  verder  binnen  te  vallen.  De 

Griekse Koning Constantijn, zojuist opnieuw aan de macht gekomen, lanceerde zijn offensief 

op  9  januari  1921  en  stevende  af  op  een  overwinning.  Bij  Inönü  wisten  de  Turkse  legers 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onder  leiding  van  Ismet  (Inönü)  de  Grieken  te  stoppen waarop  de  Grieken  uit  angst  voor 

Turkse versterkingen besloten zich terug te trekken.  

Het Griekse offensief vond plaats op de vooravond van een congres in Londen, waar 

een  herziening  van  het  verdrag  van  Sevrès  plaats  zou  vinden.  Atatürk,  zelf  niet  aanwezig, 

instrueerde zijn afvaardiging vast  te houden aan de al bekende eisen van de nationalisten. 

Tot een nieuw verdrag leidde het congres dan ook niet. Desondanks was het congres voor de 

Turkse  nationalisten  wel  waardevol.  Allereerst  was  de  uitnodiging  en  een  zetel  aan  de 

onderhandelingstafel een stap richting erkenning. Daarnaast waren de nationalisten in staat 

afspraken  te  maken  met  de  verschillende  geallieerde  staten  en  de  onderlinge  verschillen 

tussen de geallieerden uit  te buiten.  Italië  trok bijvoorbeeld definitief  zijn  troepen weg uit 

Turkije  in ruil voor economische privileges, daarnaast zou het de Turkse rechten  in Thracië 

en Izmir ondersteunen. Ook Frankrijk bleek bereid het gros van zijn troepen uit Anatolië weg 

te  halen  in  ruil  voor  economische  privileges. Met  Engeland  sloten  de  Turken  een  verdrag 

over  het  uitwisselen  van  gevangenen.  Hoewel  de  afspraken  in  Ankara  niet  geratificeerd 

werden,  liet  Engeland  wel  een  groep  gevangenen  vrij,  waaronder  enkele  hooggeplaatste 

nationalisten. 

De Turkse nationalistische  schrijver Yakup Kadr Karaosmanoğlu  stelde  in 1921 vast 

dat Mustafa  Kemal  niet  bij  iedereen  in  het  parlement  geliefd  was.  Veel  parlementsleden 

waren  van  mening  dat  Mustafa  Kemal  politiek  te  actief  was  en  dat  hij  zich  juist  moest 

toeleggen  op  zijn  militaire  taken.38 Mustafa  Kemal  probeerde  dan  ook  zijn  invloed  in  het 

parlement uit te breiden en richtte in mei 1921 een eigen politieke partij op. Dit leverde hem 

extra gezag op. Niet  langer meer was hij  politiek actief  vanwege  zijn  rol  als  leider  van het 

Anatolisch verzet maar nu ook als het hoofd van een politieke organisatie. In de partij, waar 

alleen plaats was voor gelijkgestemden, zaten alle belangrijke nationalistische officieren. Via 

de partij, die de meerderheid  in het parlement  innam, was Mustafa Kemal nu  in  staat  zijn 

beleid  door  het  parlement  te  drukken.  Direct  stelde  hij  dan  ook  een  nieuwe minister  van 

Binnenlandse Zaken en een minister van Buitenlandse Zaken aan, beiden vertrouwelingen. 

De visie Van Mustafa Kemal werd in juli nogmaals duidelijk toen hij een speech hield tijdens 

een  lerarenconventie  in  Ankara.  Hierin  zei  hij  dat  een  nieuwe  generatie  begiftigd  moest 

worden met een gevoel voor orde en discipline. De  te onderrichten cultuur moest vrij  zijn 

van oud bijgeloof en van buitenlandse ideeën, en alle invloeden uit het oosten of westen die 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het Turkse aangeboren karakter vreemd zijn. Andrew Mango concludeert daarop: “The move 

from the east (both Islamic and Bolshevik) had begun, the move to the west would follow”.39 

Na  een  tweede  slag  bij  Inönü  in  april  1921,  waar  Ismet met  zijn  legers  wederom 

stand  wist  te  houden,  maakten  de  Grieken  zich  begin  juli  klaar  voor  een  nieuw  groot 

offensief. De troepen van Ismet waren met name in het noordwesten geconcentreerd maar 

de  beter  bewapende  Grieken  sloegen  dit  maal  in  het  in  het  midden  van  de  Turkse 

defensielinie  toe  en  braken  door.  De  verzwakte  Turken  moesten  zich  noodgedwongen 

terugtrekken. Een uitvalspoging van de Turken mislukte en verzwakte de Turkse troepen nog 

erger. Cijfers over het aantal deserteurs uit het Turkse legers melden aantallen tot 48.000.40 

Mustafa Kemal werd gevraagd het militaire opperbevel op zich te nemen, hetgeen normaal 

gesproken  alleen  de  sultan  toekwam.  Onder  eigen  voorwaarden  nam Mustafa  Kemal,  die 

zowel kansen als gevaren zag, het opperbevel op zich. De gevaren berustten voornamelijk in 

het  feit  dat  de  oppositie  hem  opzij  kon  zetten  indien  hij  niet  succesvol  zou  zijn. Mustafa 

Kemal  vroeg  het  parlement  om  een  drie  maanden  durende  parlementaire  volmacht.  Het 

parlement besloot hem alleen parlementaire volmacht in militaire zaken toe te kennen. 

Het hoogtepunt van Mustafa Kemals charismatisch leiderschap 

De militaire en de politieke successen versterkten Mustafa Kemals charismatisch leiderschap. 

Daarnaast  heeft  ook  het  retorisch  vermogen  van  Mustafa  Kemal  bijgedragen  aan  het 

versterken van zijn machtspositie. Via zijn redevoeringen die hij in het parlement hield, wist 

Mustafa  Kemal  zijn  beleid  wel  altijd  met  een  ruime  meerderheid  door  het  parlement  te 

loodsen. De verworven militaire volmacht in militaire zaken markeert een hoogtepunt in zijn 

charismatisch leiderschap. Militair verlies kon het geloof in zijn leiderschap ondermijnen en 

daarmee  zijn  ondergang  inleiden.  Succes  zou  het  beeld  van  een  omnipotente  leider 

bevestigen en daarmee zijn machtspositie nog meer versterken. 

Mustafa  Kemal  gebruikte  zijn  militaire  volmacht  om  alle  beleidsterreinen  te 

beïnvloeden  en  machtsverhoudingen  te  veranderen.  Mustafa  Kemal  stelde  meteen  de 

premier, Fevzi (Çakmak), als chef van de generale staf en Refet (Bele) als minister van Oorlog 

aan. De Grieken, die  inmiddels Ankara genaderd waren, werden  in de slag van Sakarya, 23 

augustus  tot  13  september,  verslagen  en  trokken  zich  terug. Mustafa  Kemal,  die  voor  zijn 

overwinning  de  eretitel Gazi  kreeg,  durfde  het  nog  niet  aan  de Grieken definitief  terug  te 

drijven. Een statisch front ontstond en een jaar lang zouden de Grieken zich vasthouden aan 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de  linie  Afyon‐Karahasir‐Eskişehir. 41  In  dat  jaar  veranderde  de  internationale  politieke 

situatie in het voordeel van de Turken. Met de Bolsjewieken werd een akkoord bereikt over 

de  oostgrens. Met  de  Fransen werden  afspraken  gemaakt waarop de  Fransen  zich  uit  het 

zuiden  van  Anatolië  terugtrokken.  Daarnaast  verdween  de  laatste  steun  voor  de  Griekse 

militaire  activiteiten,  nadat  ook  Groot‐Brittannië  besloot  zich  neutraal  op  te  stellen. 

Tegelijkertijd probeerde Groot‐Brittannië  verdere afspraken  te maken met de Turken over 

het uitwisselen van gevangenen.  

In  het  Groot  Nationale  Parlement  kwam  om  de  drie  maanden  de  parlementaire 

volmacht  in militaire zaken voor Mustafa Kemal aan de orde.  In mei 1922 stond verlenging 

van de volmacht wederom ter discussie. Met de afwezigheid van de militaire leider groeide 

de  oppositie  tegen  de  verlenging.  Mustafa  Kemal,  die  aangaf  ziek  geweest  te  zijn,  hield 

daarop  een  redevoering  en  overtuigde  de  parlementsleden  van  de militaire  noodzaak  van 

zijn aanstelling. De verlenging werd uiteindelijk aangenomen met 177 stemmen tegen 11 en 

15 onthoudingen.42 Niet alleen in de partij maar ook onder zijn belangrijkste officieren was 

een  beginnende  breuk  zichtbaar.  Kazim  (Karabekir)  besprak  met  Mustafa  Kemal  de 

mogelijkheden van het aanstellen van een senaat. Mustafa Kemal wees de plannen af omdat 

een senaat de macht van de wetgevers, het parlement, zou inperken en niet zou leiden tot 

betere  wetgeving.43 De  benodigde  hervormingen  zouden  in  de  latere  republiek  Turkije 

vrijwel  allemaal  van  de  hand  van  Mustafa  Kemal  komen  en  hij  zou  vrijwel  de  volledige 

controle  over  het  parlement  hebben.  De  voornaamste  problemen  met  zijn  belangrijkste 

officieren waren  de  onderlinge  gezagsverhoudingen.  Anciënniteit  in  rang  kwam  niet  altijd 

overeen  met  anciënniteit  in  het  verzet.44  Ismet  (Inönü)  bijvoorbeeld  had  zich  vrij  laat 

aangesloten  bij  het  verzet.  Mustafa  Kemal,  die  in  de  Grote  Oorlog  met  Ismet  had 

samengewerkt,  had  hem  desondanks  het  bevel  over  het  westelijk  front  gegeven  tot 

ongenoegen van  ( Mehmet) Arif en Refet  (Bele), die beiden weigerden  te  rapporteren aan 

Ismet. 

Mustafa Kemals volmacht werd in juli 1922 met onbepaalde tijd verlengd,en de Gazi 

was  van  plan  om de Grieken  een  definitieve  nederlaag  toe  te  brengen.  In  begin  augustus 

werden de troepen geïnstrueerd zich gevechtsklaar te maken. Het westelijk front in Anatolië 

was bijna 650 kilometer lang. 225.000 beter bewapende Griekse troepen stonden tegenover 

208.000 Turken, die wel de beschikking hadden over een betere cavalerie. Mustafa Kemal, 

zich bewust van het feit dat de Griekse aanvoerlijnen het zwakkere punt waren, besloot  in 

                                                
41 Erik J. Zürcher, Turkey, 162 
42 Andrew Mango, Atatürk, 333 
43 Ibidem. 
44 Ibidem. 334 



21 
 

één  keer  hard  toe  te  slaan.45 Het  offensief  werd  gelanceerd  op  26  augustus  en  al  op  de 

tweede dag wisten de Turken door de Griekse centrale legers te breken. Een paniek maakte 

zich meester bij de Grieken, die zonder het bevel daartoe massaal op de vlucht sloegen en 

probeerden de Anatolische westkust te bereiken. Nurettin, de nieuwe bevelhebber van een 

van  de  westelijke  legers,  zette  de  achtervolging  in.  De  Grieken  probeerden  in  hun  vlucht 

niets achter te laten en staken van alles in brand. Dit wakkerde de wraakgevoelens aan bij de 

Turken die al door haat gedreven werden vanwege de Griekse wreedheden bij de bezetting 

in 1919. Niet alleen de Griekse soldaten maar ook de Griekse bevolking werd het slachtoffer. 

In  Izmir  waar  de  Grieken  de  meerderheid  van  de  bevolking  uitmaakten  probeerden  vele 

Grieken  te  ontkomen  door  vreemde  oorlogsschepen  en  koopvaardijschepen  te  bestijgen. 

Duizenden Grieken werden echter gedood.  Illustratief voor deze moordpartijen  is de dood 

van de  aartsbisschop Chrysotomos  van  Smyrna,  die door  een Turkse massa  gelyncht werd 

waarbij  zijn  lijk  over  de  straten  werd  gesleept.46 Het  aantal  Griekse  doden  en  gewonden 

werd geschat op 100.000.47 Het uitdrijven van de Grieken en de daaropvolgende aankomst 

van Mustafa  Kemal  op  9  september  in  Izmir  betekende  de  bevrijding  van Anatolië.  Alleen 

Thracië en Istanbul werden nog bezet. 

Mustafa  Kemal  richtte  zich  na  een  bezoek  aan  Izmir  op  de  terugtrekking  van  de 

geallieerde troepen uit Istanbul en Oost‐Thracië. In een interview met de Daily Mail zette hij 

zijn  objectieven  nog  eens  uiteen.  De  nationalisten  zouden  noch  op  Syrië  noch  op 

Mesopotamië  een  claim  leggen.  Ook  waren  zij  niet  van  plan  de  zeestraten  militair  te 

versterken. Voorkeur werd gegeven aan onderhandelingen over de  teruggave van  Istanbul 

en  Oost‐Thracië.48 De  Britten,  onder  aanvoering  van  premier  Lloyd  George  waren  echter 

bereid  om  het  verdrag  van  Sevrès  militair  te  verdedigen.  Terwijl  een  duizendtal  Turkse 

troepen  optrok  naar  Çanakkale wist  Lloyd George,  die  niet meer  de  steun  van  de  overige 

geallieerden  had  en  de  publieke  opinie  in  Groot‐Brittannië  tegen  zich  zag,  een  aan  de 

nationalisten  gericht  ultimatum  door  het  parlement  te  drukken.  De  Britse  generaal 

Harington  besloot  het  ultimatum  niet  door  te  geven  aan  de  Turken.  In  een  telegram  aan 

Londen gaf de generaal aan dat hij op het punt stond een vredesconferentie te beleggen, er 

vanuit  gaande dat het  kabinet  van Zijne Majesteit dit wenselijk  zou vinden.49 Van 3  tot 11 

oktober 1922 spraken de generaals van de geallieerden met Ismet in Mudanya. Afgesproken 

werd dat de Grieken zich  in Thracië zouden terugtrekken naar de  linkeroever van de rivier 

                                                
45 Ibidem. 338 
46 Smyrna is de Griekse benaming voor Izmir 
47 Maurice Becker, Atatürk, 198 
48 Andrew Mango, Atatürk, 340 
49 Maurice Becker, Atatürk, 208 
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Maritsa,  van  de monding  in  de  Egeïsche  Zee  tot  de  Bulgaarse  grens.  De  rechteroever  zou 

bezet  worden  door  de  geallieerde  troepen  om  de  orde  te  handhaven  en  de  Grieken  de 

gelegenheid  te  geven  zich  terug  te  trekken.  Istanbul  en  het  schiereiland  Gallipoli  zouden 

bezet blijven tot een definitieve vrede getekend zou worden. De Turken zouden ondertussen 

de  troepenaantallen  bij  Çanakkale  en  Izmit  niet  verhogen.50 De  afspraken  van  Mudanya 

leidden  een  volksverhuizing  in. Grieken,  die  voor  de  handel  en  het  uitoefenen  van  allerlei 

ambachten  van  centraal  belang  waren  voor  de  welvaart  in  de  Osmaanse  regio’s,  trokken 

massaal weg. 

Mustafa Kemal verwierf zijn charismatische macht dankzij zijn militaire heldenstatus. 

Daarnaast was zijn heldere visie voor een nieuw Turkije en de weg daar naartoe bepalend 

voor de macht die het verzet tegen het afhankelijke Osmaanse Rijk hem verleende, naaste 

officieren en kameraden van de militaire academie waren hier instrumenteel in. Uiteindelijk 

was ook het retorisch vermogen van Mustafa Kemal van wezenlijk belang in het verwerven 

van deze charismatische macht. Binnen het Centrale Comité en later het parlement maakte 

Mustafa  Kemal  gebruik  van  zijn  uitzonderlijke  positie  en  zag  zijn  beoogd  beleid  altijd 

gesteund. H.C. Armstrong, die nog tijdens het bewind van Mustafa Kemal een boek schreef 

over diens leiderschap concludeert over de positie van de leider aan het einde van de strijd 

het volgende: “Nu had Mustafa Kemal, de zegevierende generaal, de hoogste sport bereikt, 

en  daar  stond  hij  alleen  en  onaantastbaar  in  het  volle  licht  van  zijn  wereldfaam.  Een 

gevaarlijke positie voor een ijdel mens”.51  

Het  leiderschap  van  Mustafa  Kemal  wordt  ten  tijde  van  het  einde  van  de 

onafhankelijkheidsstrijd het beste getypeerd door het concept coterie‐charisma van Eatwell. 

Het  is  niet  zozeer  de massa,  de  Turkse  bevolking,  die Mustafa  Kemal  zijn  autoriteitsbasis 

verschafte maar de hooggeplaatste militaire officieren en politieke vertegenwoordigers. Bij 

het veralltäglichen van zijn macht moest Mustafa Kemal zich dan ook met name richten op 

deze functionarissen. 
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51 H.C.Armstrong, Grijze Wolf, (Antwerpen, 19xx) 184 



23 
 

Van charismatisch leider tot autocraat 

Veralltäglichung  is  het  proces  waarbij  charismatisch  leiderschap  overgaat  in  leiderschap. 

Charismatische  leiders willen hun machtspositie behouden. Charismatische macht  is echter 

vergankelijk  omdat  de  charismatische  aanhangers  kunnen  ophouden  te  geloven  in  het 

charisma  van  een  leider.  Dit  betekent  niet  noodzakelijkerwijs  dat  bij  veralltäglichung  een 

leider  minder  charismatisch  is  geworden,  maar  dat  de  autoriteit  van  de  leider  niet  meer 

afhankelijk  is  van  zijn  charisma.  Aan  een  van  de  door Weber  gestelde  criteria  wordt  niet 

meer voldaan. 

Een manier waarop veralltäglichung kan plaatsvinden, is door institutionalisering of 

formalisering. Hierbij verankert een leider zijn door charisma verworven macht in wetten en 

regels. Belangeloosheid bij de aanhangers  is ook een van de criteria die Weber stelde. Een 

leider kan zijn machtspositie dan ook bestendigen door het lot van zijn aanhangers aan het 

zijne  te  verbinden.  Een  leider  kan  zich  hierbij  richten  op  zowel  de  economische  als  de 

machtsbelangen  van  de  aanhangers.  Een  andere mogelijkheid  om de  verworven macht  te 

behouden,  is  door  deze  te  misbruiken.  Een  charismatische  leider  kan  bijvoorbeeld  door 

dreiging uit  te oefenen zijn aanhangers en tegenstanders onder druk zetten. Ook dan  is er 

geen sprake meer van charismatisch leiderschap. 

De wapenstilstand en de daaropvolgende vrede betekende dat Mustafa Kemal zich 

kon richten op de nieuwe Turkse staat. Mustafa Kemal, als militaire leider en als  leider van 

de partij met een meerderheid in het parlement, had de macht bij zijn eigen persoon weten 

te  concentreren. Oppositie was er wel degelijk.  Enkele officieren die Mustafa Kemal  vanaf 

het  vroegste  uur  hadden  bijgestaan,  kwamen  nu  met  kritiek.  Deze  kritiek  had  veelal  te 

maken  met  militaire  promoties.  Fevzi  (Çakmak),  Ismet  (Inönü)  en  Kazim  (Özalp)  werden 

beloond voor hun prestaties  in de onafhankelijkheidsstrijd. Mustafa Kemal ging hier echter 

wel voorbij aan Ali Fuat (Cebesoy) en Refet (Bele) en leidde hiermee een breuk in. Daarnaast 

gingen de parlementsleden die niet tot Mustafa Kemals partij behoorden zich organiseren in 

een conservatief ingestelde groep die bekend zou worden onder de naam de Tweede Groep. 

Andrew  Mango  geeft  in  zijn  biografie  aan  hoe  Atatürk  in  het  begin  met  deze  oppositie 

omging:  “Mustafa  Kemal  responded  by  creating  his  own  political  base  of  unquestioning 

supporters…  bound  by  personal  loyalty”.52 Het  ontslag  van  de  minister  van  Buitenlandse 

Zaken  en  de  daaropvolgende  aanstelling  van  Ismet  illustreert  deze  gang  van  zaken.  Als 

nieuwe  minister  van  Buitenlandse  Zaken  zou  Ismet  kort  daarop  de  Turkse  missie  naar 

Lausanne voor de definitieve vredesbesprekingen leiden.  

                                                
52 Andrew Mango, Atatürk, 362 
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Met  de  macht  stevig  in  handen  kon  Mustafa  Kemal  aan  de  vooravond  van  de 

vredesbesprekingen  in  Lausanne  enkele  grote  hervormingen  doorvoeren.  Mustafa  Kemal 

wilde  onder  andere  de  machtsbasis  in  Istanbul  doorbreken.  De  sultan,  die  ook  een 

uitnodiging  voor  Lausanne  had  gekregen,  wilde  daar  samen  met  Ankara  het  nieuwe 

onafhankelijke Turkije vertegenwoordigen. Mustafa Kemal wilde overgaan tot het afschaffen 

van het sultanaat. Het parlement leek echter besluiteloos en verwees het besluit door naar 

het  Bijzonder  Rechtskundig  Comité,  bestaande  uit  advocaten  en  priesters.53 Binnen  dit 

Comité waren  allen  tegen  het  besluit  het  sultanaat  en  het  kalifaat  te  scheiden.54 Mustafa 

Kemal  hield  daarop  een  redevoering  en  beargumenteerde  de  zaak  vanuit  een  historisch 

perspectief. Tegelijkertijd ging er een dreiging uit van zijn gesproken woorden: “Sovereignty 

and kingship are never decided by academic debate. They are seized by force. The Ottoman 

dynasty appropriated by  force  the government of  the Turks, and  reigned over  them  for  six 

centuries. Now the Turkish nation has effectively gained possession of its sovereignty… This is 

an accomplished fact…If  those assembled here…see the matter  in  its natural  light, we shall 

all agree. Otherwise, facts will still prevail, but some heads may roll”.55 Unaniem besloot het 

Comité  steun  te  geven  aan  de  afschaffing  van  het  sultanaat.  Enkele  dagen  later,  op  1 

november 1922,  schafte het parlement het  sultanaat daadwerkelijk  af. Mehmet Vahdettin 

vluchtte het land uit. Zijn neef Abdülmecit werd aangesteld als nieuwe kalief. 

In de eerste maanden van 1923 begon Mustafa Kemal  aan een  rondtocht door de 

westelijke Anatolische provincies. Met vele redevoeringen probeerde hij het volk te winnen 

voor zijn missie; het creëren van een onafhankelijk Turkije. Tijdens de rondreis trad Mustafa 

Kemal  in  het  huwelijk met  Lâtife.  Hij  liet  zijn  nieuwe  vrouw  echter  achter  om  zijn  reis  te 

kunnen vervolgen. Hoogtepunt van de reis was Mustafa Kemals toespraak tijdens het eerste 

nationale  economische  congres  in  Izmir.  Andrew  Mango  schrijft  hierover:  “It  was  a  star 

performance  in  a  year  of  incessant  speech‐making.  During  the  War  of  Independence, 

Mustafa  Kemal’s  oratory  was  confined  to  the  cramped  quarters  of  the  Grand  National 

Assembly. Now, as he  sought  supreme political  power,  it  rang  throughout  the  country. His 

ideas  had  a  long  pedigree  in  the  history  of  Ottoman  reform.  Many  of  them  had  been 

expressed by his rivals, but none could match his charisma or the eloquence of his vision”.56 

De intenties van de reis en het omvormen van de verschillende Comités ter Verdediging van 

de Nationale Rechten  in een partijorganisatie worden duidelijk  in het boek van Armstrong: 

“De Comité’s stemden grif toe. De boeren stonden als één man achter hem. Ze zwoeren hem 

                                                
53 H.C.Armstrong, Grijze Wolf, 193 
54 Ibidem. 
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trouw en traden tot de volkspartij toe – en de trouw van de boeren betekende de trouw van 

het leger zolang het behoorlijk betaald werd.  Zo  had  hij  dan  zijn  persoonlijk  gezag 

bevestigd,  de  gevoelens  van  het  volk  gepeild,  zijn  organisatie  opgericht  en  zijn 

vertegenwoordigers  aangeduid;  toen  keerde  hij  naar  Angora  (Ankara)  terug  om  met  zijn 

vijanden af te rekenen”.57 

In Ankara nam de spanning tussen de twee groepen in het parlement toe. Strijdpunt 

was onder andere de relatieve handelingsvrijheid en de daaraan verbonden macht die Ismet 

tijdens de vredesbesprekingen in Lausanne genoot. Deze vredesconferentie vond plaats van 

21 november 1922 tot 24 juli 1923 met een onderbreking van 4 februari tot 23 april. In grote 

lijnen  werd  vastgehouden  aan  de  afspraken  van  Mundanya  en  daarmee  aan  de 

oorspronkelijke  eisen  van  de  nationalisten.  Alleen  het  gebied  rondom Mosul  moesten  de 

nationalisten  uiteindelijk  afstaan.  Ismet  keerde  tijdens  de  onderbreking  van  de 

onderhandelingen  terug  naar  Ankara.  De  discussie  over  zijn  handelingsvrijheid  laaide 

opnieuw  op.  Kritiek  op  zijn  positie  kon  ook  worden  opgevat  als  indirecte  kritiek  jegens 

Mustafa Kemal, die Ismet instrueerde. Niet alleen Ismets positie zorgde voor spanning in het 

parlement.  De  moord  op  een  van  de  oppositieleden  en  de  betrokkenheid  van  Mustafa 

Kemals  lijfwachten  hadden  ook  hiertoe  bijgedragen  evenals  de  aankondiging  de 

Hoogverraad Wetten  aan  te  passen. Deze  aanpassing maakte  verzet  tegen de  regering  en 

het streven naar de terugkeer van het sultanaat strafbaar. 

Op 1 april maakte Mustafa Kemal zijn beslissing bekend het parlement te ontbinden 

en  nieuwe  verkiezingen  uit  te  schrijven.  De  kieswetten  werden  hierop  aangepast.  Onder 

andere  mochten  bevelhebbers  in  actieve  dienst  zich  verkiesbaar  stellen  bij  deze  nieuwe 

verkiezingen.  Daarnaast  ging  de  stemgerechtigde  leeftijd  omlaag  van  25  naar  18  jaar  en 

werden  de  districten  aangepast.  Enkele  dagen  na  het  aankondigen  van  de  verkiezingen 

presenteerde  Mustafa  Kemal  de  negen  leidende  principes  voor  zijn  partij,  die  enkele 

maanden later omgedoopt zou worden in de Volkspartij. Centraal in deze principes stonden 

de volledige onafhankelijkheid van Turkije, de onomkeerbaarheid van de afschaffing van het 

sultanaat,  de  ondersteuning  van  het  kalifaat  door  het  parlement  en  aanpassing  van  de 

wetten  tegen  hoogverraad.58 Dit  laatste  werd  nog  op  15  april  door  het  oude  parlement 

gedrukt. Een dag later werd het parlement definitief ontbonden. 

De  verkiezingen  in  juni  en  juli  van  1923  leverden  een  grote  overwinning  op  voor 

Mustafa  Kemal.  Van  de  Tweede  Groep  wist  niemand  in  het  parlement  te  geraken.  Wel 

wisten enkele onafhankelijken een plaats in het parlement te bemachtigen. Mustafa Kemals 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macht over het parlement was  flink  toegenomen, een macht die hij  zou  laten gelden. Het 

nieuwe parlement kwam in augustus voor het eerst bijeen. Een van de eerste daden was de 

ratificatie  van  het  verdrag  van  Lausanne.  De  meest  opvallende  besluiten  van  het  nieuwe 

parlement  kwamen  echter  in  oktober.  In  deze  maand,  waarin  ook  de  laatste  geallieerde 

troepen Istanbul verlieten, besloot het nieuwe parlement van Ankara de hoofdstad te maken. 

Het  belangrijkste  besluit  werd  echter  genomen  op  29  oktober  1923.  Op  deze  dag,  in 

afwezigheid van belangrijke verzetsleiders zoals Kazim (Karabekir), Ali Fuat (Cebesoy), Adnan 

(Adivar), Rauf (Orbay) en Refet (Bele), wist Mustafa Kemal in één dag een nieuwe grondwet 

door het parlement te drukken. Turkije werd een republiek, Mustafa Kemal werd de eerste 

president  en  Ismet  (Inönü)  werd  zijn  eerste  premier.  Armstrong  schrijft:  “Hierdoor  werd 

Mustafa Kemal een autocraat met de wet aan zijn kant. Als President van de Republiek kon 

hij de Eerste Minister en Ministers benoemen. Tevens was hij voorzitter van de Ministerraad, 

van  de  Nationale  Vergadering  en  van  de  Volkspartij  die  weldra  volledig  het  bewind  zou 

voeren. Hij was Opperbevelhebber en had het leger en volk geheel achter zich”.59  

Met  de  nieuwe  grondwet  maar  met  name  de manier  waarop  deze  snel  door  het 

parlement  geloodst  werd,  distantieerde  Mustafa  Kemal  zich  nog  meer  van  de  andere 

belangrijke leiders van het nationalistische verzet. Rauf (Orbay) gaf de volgende dag in een 

interview  aan  dat  hij  niet  tegen  het  uitroepen  van  de  republiek  was  en  dat  hij  altijd 

democratische principes zou steunen. Maar onderscheid makend  tussen democratische en 

despotische regimes, stelde Rauf dat het presenteren van de republiek als een fait accompli 

hem deed denken aan het onverantwoordelijke beleid van de het centrale comité in de tijd 

van  Eenheid  en  Vooruitgang. 60  Ook  Kazim  (Karabekir)  zou  in  november  met  kritische 

kanttekeningen  komen.  De  scheuren  tussen  Mustafa  Kemal  en  zijn  oorspronkelijke 

bondgenoten  namen  zichtbaar  toe.  Ongeveer  een  jaar  na  het  uitroepen  van  de  republiek 

besloten  oorspronkelijke  kompanen  van  de  president  een  oppositiepartij  op  te  richten. 

Kazim (Karabekir), Rauf  (Orbay), Refet  (Bele) en Adnan (Adivar) richtten samen met enkele 

andere parlementsleden de oppositiepartij de Progressieve Republikeinse Partij op. Mustafa 

Kemal  had  zich  inmiddels  al  verzekerd  van  de  steun  van  het  leger  door  te  besluiten  dat 

parlementsleden niet tegelijkertijd een militaire functie mochten uitoefenen.  

De verstevigde positie van Mustafa Kemal leidde ertoe dat hij in staat was de rol van 

religie  in  de  nieuwe  Turkse  staat  terug  te  drukken.  Waar  Mustafa  Kemal  tijdens  de 

onafhankelijkheidsstrijd  nog  gebruik  maakte  van  religieuze  symboliek,  keerde  hij  zich  nu 

tegen  invloed  van  religie  in  het  publieke  leven.  Op  3  maart  1924  werd  na  een  heftige 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propagandastrijd het kalifaat afgeschaft. Het kalifaat had vele ontevredenen aangetrokken, 

waaronder priesters, conservatieve officieren en politieke tegenstanders.61 Mustafa Kemals 

argumentatie was  helder:  “Het wordt  tijd  dat  Turkije  voor  zichzelf  zorgt,  de  Indiërs  en  de 

Arabieren negeert, zich van hen losmaakt en het leiderschap van de Islam van de hand wijst. 

Turkije heeft genoeg te doen met voor zichzelf te zorgen. Het Kalifaat heeft ons eeuwenlang 

tot op het merg uitgezogen”.62 Voor Mustafa Kemal was voorzichtige omgang met de pers 

en het leger geboden. Mustafa Kemal nodigde de pers uit en sprak hen uiteindelijk toe dat 

het aan de pers was een fort van staal om de republiek te vormen. Hij voegde daaraan toe 

dat de republiek het recht had dit aan de pers te vragen omdat de strijd nog niet over was. 

Het was een taak van de pers die waarheid over te brengen naar de natie en diens eenheid 

te  beschermen.63 De  afschaffing  van  het  kalifaat  leidde  een  culturele  revolutie  in;  andere 

religieuze instituties zoals de religieuze gerechtshoven werden gesloten, het onderwijs werd 

geseculariseerd en religieuze opleidingen, bijvoorbeeld de opleiding tot imam, werden onder 

de controle van de staat gebracht.  

Het nieuwe nationale bewustzijn van Turkije was ten koste gegaan van zowel religie 

als de Koerdische identiteit. In februari 1925 braken daarom opstanden uit in het oosten van 

Turkije, zowel religieus als Koerdisch nationalistisch van karakter. Mustafa Kemal reageerde 

zeer  autoritair  en  greep  tegelijkertijd  de  mogelijkheid  aan  om  de  oppositie  de  kop  in  te 

drukken. Op 4 maart werd in het parlement de wet ter handhaving van de orde aangenomen, 

die door Andrew Mango als draconisch wordt omschreven.64 Deze wet stelde de president in 

staat alle organisaties en publicaties die hij  als  subversief beschouwde  te verbieden.  In de 

onrustige  provincies  werd  de  oorlogstoestand  uitgeroepen  en  Mustafa  zette  opnieuw  de 

Onafhankelijke  Rechtbanken  in.  Tijdens  de  onafhankelijkheidsstrijd  hadden  deze 

rechtbanken  al  naam  gemaakt  door  de  oppositie  en  het  verzet  tegen  de  nationalisten  te 

veroordelen  tot  zware  straffen. Armstrong  schrijft:  “Ze  (de  rechtbanken) gingen er met de 

fijne  kam  doorheen,  voerden  een  ware  terreur,  traden  op  als  een  echte  Bloedraad  …  Hij 

(Mustafa Kemal) was een absolute dictator, en de macht bracht de wilde, het beest in hem 

tot  uiting.  De  Grijze  Wolf  van  Angora  ging  onstuitbaar  zijn  gang.  Met  gevangenisstraf, 

foltering  en  galg,  met  bloed  en  terreur  drukte  hij  zijn  brandmerk  op  Turkije”.65 Officiële 

Turkse  gegevens  melden  dat  de  Onafhankelijke  Rechtbanken  57  terdoodveroordelingen 

uitsprak. 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Mustafa  Kemal  greep  de  onrusten  in  1925  aan  om  een  einde  te maken  aan  de  religieuze 

orden,  zoals  de Naksibendi,  die  al  eeuwen  een  centrale  rol  in  de Osmaanse maatschappij 

hadden gespeeld. Aan de gedoogde oppositie kwam ook een einde. Op 3 juni 1925 werd de 

Progressieve  Republikeinse  partij  ontbonden.  Op  deze manier  kwam  er  een  einde  aan  de 

publieke carrière van Kazim (Karabekir), Rauf (Orbay), Refet (Bele) en anderen die een grote 

rol  speelden  in  zowel  de  onafhankelijkheidsstrijd  als  in  het  aan  de  macht  brengen  van 

Mustafa Kemal. 

Nu Mustafa Kemal zelf de volledige macht in handen had, kon hij zich richten op de 

modernisering  en  verwesterlijking  van  Turkije.  Nog  in  de  zomer  van  1925  kondigde  de 

almachtige  president  zijn meest  zichtbare,  persoonlijke  en  controversiële maatregel  aan.66 

Het  Turkse  volk  moest  de  fez,  een  teken  van  onwetendheid,  afzweren  en  hoeden  naar 

Europese stijl gaan dragen.67 In de eerste helft van de negentiende eeuw waren Osmaanse 

ambtenaren en militairen de  fez gaan dragen op  initiatief van sultan Mahmut  II en ook de 

islamitische middenklasse had de hoed zich eigen gemaakt na een edict. Mustafa Kemal was 

zich  er  van bewust  dat  het  verbod op de  fez,  kenmerk  van de Osmaan  en de moslim,  tot 

heftige reacties zou leidden omdat het de Turken in hun diepste gevoel van eigenwaarde zou 

kwetsen.68 Mustafa Kemal besloot daarom het verbod dat samenviel met het sluiten van de 

religieuze ordes zelf aan te gaan kondigen in een rondreis door het noorden van Anatolië in 

de zomer van 1925. De Turken wilden niet gehoorzamen en nu het niet met overreding ging 

besloot Mustafa Kemal de Turken er  toe  te dwingen.69 Op 2  september  van datzelfde  jaar 

bekrachtigde de regering de plannen van de president per decreet waarin stond dat alleen 

geestelijken nog een tulband en een gewaad mochten dragen. De kleding voor ambtenaren 

werd voorgeschreven en een hoed werd daarbij verplicht. Nog geen maand  later werd het 

dragen  van  een  hoge  hoed  bij  ceremoniële  aangelegenheden  verplicht  gesteld. 70  De 

standvastigheid  van Mustafa  Kemal  en  zijn  regering  ten opzichte  van de hoedenwet  komt 

goed  naar  voren  in  de  bestraffing  van  verzet  tegen  en  de  onrusten  als  gevolg  van  deze 

maatregel.  Armstrong  schrijft:  “Hij  (Mustafa  Kemal)  stuurde  Rechtbanken  der 

Onafhankelijkheid, gesteund door troepen, naar het platteland. Honderden Turken werden 

opgeknoopt, gefusilleerd, afgeranseld. Het verzet hield op.  Iedere Turk ging met bekwame 

spoed  op  zoek  naar  een  hoed”. 71  Erik  Zürcher  geeft  in  zijn  boek  over  de  moderne 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geschiedenis van Turkije aan dat er  in heel Turkije  in deze periode 7.500 arrestaties waren 

en  er  660  doodvonnissen werden  uitgesproken.72 Mango  schrijft  juist  dat  de  Rechtbanken 

liever niet het overtreden van de hoedenwet ten laste legden maar dat zij veelal kozen voor 

rebellie  en  zij  betrokken  de  Progressieve  Republikeinse  Partij  hierbij  waar  mogelijk. 

Desondanks  kunnen  volgens  Mango  ongeveer  20  van  de  138  door  de  Onafhankelijke 

Rechtbank van Ankara uitgesproken doodvonnissen tussen maart 1925 en maart 1926 direct 

in verband gebracht worden met hoedenrellen.73  

Mustafa  Kemal  zette  de modernisering  van  Turkije  door  en  introduceerde  in  1926 

een  Burgerlijk  Wetboek  dat  gebaseerd  was  op  de  Zwitserse  Civil  Code  waarmee  hij  de 

emancipatie van de Turkse vrouw inleidde.  In hetzelfde  jaar  introduceerde hij de Europese 

kalender en een nieuw strafrecht dat gebaseerd was op het Italiaanse strafrecht. Wederom 

ging de onbetwiste leider dat jaar op reis door Anatolië om het volk op de hoogte te brengen 

van zijn hervormingen. De reis werd hem bijna fataal. Net voor zijn aankomst in Izmir werd 

een aanslag op zijn leven verijdeld. Vier samenzweerders werden gearresteerd waarvan Ziya 

Hurşit  als  voormalig  afgevaardigde  in  het  parlement  de  meeste  bekendheid  genoot.  De 

Onafhankelijke Rechtbank van Ankara verplaatste zich naar Izmir en een golf van arrestaties 

volgde. Voormalig  Jong‐Turken en PRP‐leden werden gearresteerd, waaronder Refet  (Bele) 

Kazim  (Karabekir)  en Ali  Fuat  (Cebesoy). Op  12  juli  sprak  de  rechtbank  uiteindelijk  vijftien 

doodvonnissen uit waaronder zes voor voormalig PRP‐afgevaardigden. Kara Kemal die als de 

aanstichter  gezien  werd,  werd  in  absentia  ter  dood  veroordeeld. 74  Mustafa  Kemals 

kompanen werden op diens voorspraak uiteindelijk vrijgelaten. In Augustus volgde nog een 

proces tegen meer dan 50 voormalig Jong‐Turken. Vier werden ter dood veroordeeld en nog 

eens vijf kregen celstraffen van 10 jaar.75 Turks politicus en schrijver Riza Nur schrijft over de 

schuldvraag  van  de  veroordeelde  Jong‐Turken:  “De  opgehangen  mannen  waren  eerder 

schuldig  aan  bloedbaden  en  andere  misdaden.  Maar  zij  werden  opgehangen  voor  een 

misdaad die zij niet hadden begaan”.76 Erik Zürcher schrijft over het eerste maar met name 

over het tweede proces: “Even more than the First, this was a show trial, during which the 

policies of the CUP leaders when in power and their opposition to Mustafa Kemal were the 

real themes and the conspiracy of June 1926 was a side issue”.77 Andrew Mango gaat niet zo 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ver  als  Zürcher:  “It  was  a  political,  but  not  a  show  trial,  as  the  accused  were  allowed  to 

defend themselves. Mustafa Kemal had decided to impose a measured dose of terror…”.78 

In oktober 1927 hield Mustafa Kemal een 36 uur durende speech (Nutuk) verspreid 

over  zes  dagen  voor  het  congres  van  de  Republikeinse  Volks  Partij.  Hiermee  kwam  een 

symbolisch einde aan de roerige naoorlogse periode. Mango noemt de speech apologetisch 

en  polemisch.  Zürcher  gaat  verder  en  noemt  het  een  vervalsing  van  de waarheid.  “In  his 

attempt  to  disgrace  his  former  colleagues,  he  presents  them  throughout  as  doubters, 

incompetents and traitors, and presents himself as the one who led the movement from the 

outset”.79 De speech werd gepresenteerd als een verslag van de Turkse Nationale beweging 

van 1919 tot 1927 en was generaties lang bepalend voor de historische visie op het ontstaan 

van de nieuwe Turkse staat.80 

De machtspositie die Mustafa Kemal verwierf tijdens de onafhankelijkheidsstrijd was 

niet  alleen  geïnstitutionaliseerd,  hij  werd  herkozen  als  president  in  1927,  1931  en  1935, 

maar zijn uitverkiezing werd ondersteund door intimidatie. “Mustafa Kemal was dictator en 

onbedreigd.  Al  zijn  vijanden  waren  veilig  opgeknoopt  of  verbannen.  Het  Turkse  volk  was 

rustig en gehoorzaam”.81 De eenpartijstaat die Mustafa Kemal had gecreëerd, maakte korte 

metten met organisaties, zoals de Turkse Harten en de Turkse Vrouwen Unie, die mogelijk 

een  bolwerk  van  verzet  zouden  kunnen  zijn. 82  De  controle  over  de  media  was  groot 

aangezien  alle  kranten  en  tijdschriften  die  neigden  naar  de  liberale  en  socialistische 

oppositie  werden  gesloten  in  1925.83 Zowel  de  pers  als  de  onderwijsinstellingen  werden 

gebruikt om de Kemalistische boodschap te verspreiden.84 De ideeën en uitgangspunten van 

Mustafa Kemal werden in de jaren 30 samen tot een nieuwe ideologie, Kemalisme, gedoopt. 

De  grondbeginselen waren  republicanisme,  secularisme nationalisme,  populisme,  etatisme 

en revolutionisme.85  

In 1930 toonde het regime van Mustafa Kemal wederom zijn autoritaire trekken. In 

Menemen, een  stadje  in het westen van Anatolië, onthoofde een  sjeik,  verbonden aan de 

Naksibendi, een jonge soldaat, bij wijze van protest tegen Mustafa Kemal, onder luid applaus 

van de  lokale bevolking. De  ingeroepen politie werd weggejaagd en ook de gendarmes en 

een legerregiment konden niets beginnen tegen de oproer die zich verspreidde door de hele 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regio.86 “Hij  (Mustafa  Kemal)  gelastte  de  Turkse  troepen,  korte  metten  te  maken met  de 

Koerden  (ook  inspelend  op  de  plaatselijke  onrust),  de  leiders  op  te  knopen  of  in  de 

gevangenis  te werpen  en  de  rest  te  deporteren. Hij  smoorde  het  oproer  in  het  zuiden  en 

verbande alle Armeniërs die in zijn handen vielen … Op de Galatabrug die de Gouden Hoorn 

overspande,  knoopte  hij  degenen  op  die  tegen  hem  hadden  samengezworen  ...  Hij  zond 

troepen  naar Menemen.  Zonder  vorm  van  proces  arresteerden  ze  een  duizendtal  Turken, 

geselden ze, sloten ze op en knoopten achtentwintig belhamels met even grote wreedheid 

op  als  waarmee  Sjeik  Mehmed  de  Turkse  officier  Kublay  om  het  leven  had  gebracht”.87 

Mango heeft het in zijn Atatürk‐biografie alleen over de onrust in Menemen en de poging de 

pers en oppositie als medeschuldigen hiervan aan te wijzen. Bewijs hiervoor ontbrak echter 

en de gematigde terreur (27 ter doodveroordelingen, arrestaties en ondervragingen) diende 

voornamelijk als waarschuwing tegen religieus fanatisme. 

Mustafa Kemal bleef  Turkije moderniseren en  seculariseren. De verwijzing naar de 

Islam  in de grondwet verdween  in 1928.  In hetzelfde  jaar werd het  internationaal geldend 

getallenstelsel  en  het  Latijnse  alfabet  ingevoerd.  Een  nieuw  wetboek  voor  handelsrecht 

werd geïntroduceerd en Turkije ging over op  internationale gewichten en  standaardmaten 

en uiteindelijk ook het Europese weekend. In 1934 werden achternamen verplicht gesteld en 

Mustafa Kemal werd door het parlement de achternaam Atatürk aangeboden, wat vader van 

alle Turken betekent. De oprichting van onder andere het Turks Historisch genootschap en 

het  Turkse  Taal  genootschap moest  bijdragen  aan  de  verspreiding  van  de  nieuwe  Turkse 

geschiedenis  en  de  verspreiding  van  de  pure  Turkse  Taal.  De  emancipatie  van  de  Turkse 

vrouw  werd  doorgezet.  In  1930  stemden  vrouwen  voor  het  eerst,  bij  de 

gemeenteraadsverkiezingen,  en  in  hetzelfde  jaar  werden  de  eerste  vrouwelijke  rechters 

aangewezen.  

Op 10 november 1938 overleed Mustafa Kemal in het Dolmabahçe paleis te Istanbul 

aan een leveraandoening. Atatürk stond sinds zijn militaire opleiding in Istanbul bekend als 

een fervent raki‐drinker. Ismet Inönü zou hem een dag later opvolgen. De verheerlijking van 

Atatürk  had  al  vorm  gekregen  tijdens  zijn  regeren.  Schilderijen  en  standbeelden  van  de 

leider,  tegen  de  islamitische  traditie  van  het  niet  afbeelden  van  personen  in,  sierden  de 

meest belangrijke plekken van de Turkse staat. De begrafenisdienst van Atatürk vormde een 

bekroning op deze verheerlijking. Een grootste staatsbegrafenis viel Atatürk ten deel met de 

aanwezigheid van zowel mede‐ als tegenstanders, het gehele corps diplomatique maar ook 

hooggeëerde buitenlandse gasten zoals de Griekse Dictator Metaxas, de Franse minister van 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Binnenlandse  Zaken  en  de  Britse maarschalk  lord  Birdwood  die  nog  tegen Mustafa  Kemal 

had  gestreden  bij  Gallipoli. 88  Ook  Nazi‐Duitsland  en  de  Sovjet‐Unie  stuurden  een 

afvaardiging  in een periode waarin Europa opnieuw aan het  verscheuren was, de Spaanse 

Burgeroorlog was in volle gang. Een maand na zijn overlijden kreeg Atatürk de titel Ebedi Şef, 

de Eeuwige  Leider.  In 1953 werd Atatürk herbegraven  in een  speciaal  voor hem opgericht 

indrukwekkend Mausoleum in Ankara dat nog elke dag druk wordt bezocht. 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Politieke impasse en strijd om de piazza: de naoorlogse crisis in Italië  

Net als Mustafa Kemal Atatürk kwam Benito Mussolini,  in 1922,  in  Italië aan de macht als 

gevolg  van  de  naoorlogse  crisis.  Sociale  en  ideologische  spanningen  en  het  langzame 

economische herstel waren de vormgevers van deze crisis. Donald Sassoon wijst echter ook 

op drie diepgewortelde, elkaar in de hand werkende problemen in de Italiaanse politiek, die 

hij koppelt aan de manier waarop Italië één werd. Volgens Sassoon ontbrak het in Italië aan 

gedisciplineerde partijen met als gevolg dat parlementsleden enkel verantwoording schuldig 

waren aan het electoraat, tot 1912 slechts een klein segment van de Italiaanse bevolking.89 

In  het  parlement  werd  door  de  parlementsleden,  die  vaak  ofwel  de  belangen  van  de 

landadel of die van de industriëlen beschermden, gestreden voor elke financiële maatregel 

en  elk  stukje  wetgeving.  Om  toch  een  meerderheid  te  bewerkstelligen  werden 

tegenstanders  binnen  een  nacht  omgevormd  tot  voorstanders  door  directe  of  indirecte 

omkoping.90 Dit systeem, aangeduid als trasformismo, leidde tot antiparlementair sentiment 

bij de Italiaanse bevolking. Het Italiaanse politieke model werkte daarnaast ook localisme en 

cliëntelisme in de hand. Politici beloofden hun kiezers en supporters te voorzien van banen, 

bescherming  en  een  regelmatige  toestroom  van  publieke  gelden.  Dit  cliëntelisme 

bemoeilijkte de ontwikkeling van moderne gecentraliseerde politieke partijen.91  

In  de  negentiende  eeuw  werd  de  Italiaanse  politiek  gedomineerd  door  liberalen, 

veelal  intellectuelen,  juristen en  landeigenaren.  In de  twintigste werd de  rust binnen deze 

liberale wereld doorbroken.92 In 1892 werd de socialistische partij Partito Socialista Italiano 

(PSI) opgericht, acht  jaar  later zouden de eerste partijleden plaatsnemen in het parlement. 

Ook buiten het politieke domein ging het partijleven een grotere rol spelen en in 1906 werd 

de CGdL opgericht, een nationale, gematigde en zelfs hervormingsgezinde vakbond met vijf 

jaar  later  al  384.000  leden.93 De  socialistische  opmars  in  Italië  zorgde  voor  veel  onrust. 

Stakingen, uitsluitingen en sociaal geweld namen toe. De overheid ging over tot repressie en 

vervolging. Deze aanpak versterkte echter de groei van de socialisten. De eenheid  in zowel 

de  PSI  als  in  de  vakbond was  in  de periode  voorafgaand  aan de oorlog  echter  broos, met 

communisten, maximalisten en syndicalisten aan boord. Naast de socialisten gingen ook de 

katholieken, die zich altijd politiek afzijdig hadden gehouden vanwege het pauselijk veto, het 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non expedit, zich organiseren. Tot 1918 echter was er van een nationale katholieke vakbond 

of politieke partij nog geen sprake. 

Bij  het  uitbreken  van  de  Eerste  Wereldoorlog  verklaarde  Italië  zich  neutraal.  De 

Italiaanse  bevolking  was  echter  verdeeld.  Massademonstraties,  rellen  en  straatgevechten 

tussen pro‐ en antioorlogbewegingen kleurden het straatbeeld in de jaren 1915 en 1916, de 

strijd  om  de  piazza.94 Verdeeldheid  over  de  in  te  nemen  positie  verzwakte  de  staat  en 

doorspleet  de  belangrijkste  partijen,  waaronder  de  heersende  liberale  en  conservatieve 

partijen.95 De PSI sprak zich echter duidelijk uit tegen de oorlog in haar eigen dagblad Avanti!. 

Benito Mussolini, hoofdredacteur van Avanti!,  twijfelde echter aan de stellingname van de 

partij.  Hij  dacht  dat  nationale  mobilisatie  eerder  tot  een  sociale  revolutie  zou  leiden  en 

diende tijdens een partijcongres in oktober 1914 een motie voor voorwaardelijke neutraliteit 

in. Alleen Mussolini zelf stemde voor. Gedesillusioneerd nam hij ontslag als hoofdredacteur 

en  richtte  een  eigen  dagblad  op,  Popolo  d’Italia,  hierin  keerde  hij  zich  tegen  de 

neutraliteitspolitiek  van  de  partij.  Mussolini  werd  de  partij  uitgezet  vanwege  morele 

onwaardigheid; het aannemen van industriële gelden om een antisocialistische campagne te 

voeren.96 Al  snel  vond  de  inmiddels  interventionist  aansluiting  bij  radicale  nationalisten, 

futuristische intellectuelen en syndicalisten. Tegelijkertijd voelde een steeds groter gedeelte 

van het Italiaanse links zich aangetrokken tot het nationalisme. 

De  meerderheid  van  het  Italiaanse  parlement  beriep  zich  op  verschillende 

argumenten om een neutrale positie in te nemen. De Italiaanse economie zou te zwak zijn. 

Daarnaast  zagen  de  parlementsleden  er  de  noodzaak  niet  van  in  om  Italiaanse  levens  te 

riskeren ten behoeve van een imperiale strijd tussen andere grote machten.97 De ommekeer 

in de Italiaanse positie kwam nog geen jaar later en kan volledig toegeschreven worden aan 

de  Italiaanse  premier  Salandra  en  zijn minister  van  Buitenlandse  Zaken  Sonnino.  In maart 

1915 zei Salandra tegen Sonnino: “ ‘Wij twee alleen’ moeten het besluit nemen en uitmaken 

of en wanneer Italië het wereldconflict in zou moeten stappen”.98 Op 26 april 1915 werd het 

verdrag van Londen afgesloten met de onderhandelaars van de Entente en beloofde  Italië 

snel in actie te zullen komen. De Entente stelde Italië gebiedsuitbreiding in het vooruitzicht. 

Onder  andere  Zuid‐Tirol,  Triëst,  Istrië  en  delen  van  Albanië  werden  Italië  toegezegd. 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Daarnaast kreeg Italië een lening ter waarde van 50 miljoen pond. “Italian foreign policy had 

been auctioned off to the highest bidder”.99  

Al snel werd duidelijk dat de korte oorlog die Salandra en Sonnino voor ogen hadden 

een illusie was. De vooruitzichten van de Entente waren verslechterd, de Russische opmars 

werd gestopt en de Russen werden zelfs teruggedreven door de Oostenrijkers en Hongaren. 

Ook  op  het  westelijk  front  staakte  de  vooruitgang  van  de  Fransen  en  Britten.  Daarnaast 

kwam  het  Italiaanse  leger  munitie  te  kort  en  waren  de  geweren  van  een  oud  design  en 

moeizaam  te hanteren,  los  gezien  van het  feit  dat  ze  te  laat werden  geproduceerd.100 Het 

Italiaanse leger kwam tegenover de Oostenrijkers te staan in een vrijwel stilstaand front van 

300 kilometer  lang, van de Stelvio‐pas  tot de Adriatische kust. De verschillende veldslagen 

om  de  controle  over  de  rivier  de  Isenzo  alleen  al  vergden  in  tweeënhalf  jaar  meer  dan 

900.000  slachtoffers.101 In  oktober  1917  lanceerden  de  Oostenrijkers,  gesteund  door  de 

Duitsers  die  verlost waren  van het  Russische  front,  een nieuw offensief  bij  Caporetto,  het 

huidige  Kobarid  in  Slovenië.  De  Italiaanse  defensielinie  werd  doorbroken  en  pas  dertig 

kilometer  voor  Venetië  wisten  de  Italianen  gesteund  door  de  Britten  en  Fransen  de 

Oostenrijkers  een halt  toe  te  roepen.  40.000  soldaten  lieten bij  de  slag  om Caporetto  het 

leven  of  raakten  gewond,  280.000  werden  krijgsgevangen  gemaakt  en  350.000  soldaten 

deserteerden  of  bleven  achter  en  daarbij  kwamen  nog  de  materiële  verliezen. 102  Het 

voortbestaan  van  Italië  was  in  gevaar.  Farinacci,  later  behorend  tot  de  fascistische  elite, 

beschreef  deze  slag  later  als  een  historisch  keerpunt waarbij  het  oude  Italië  plaats moest 

maken voor een nieuw Italië. Het Italië van de fascistische revolutie. 

De  Oostenrijkse  doorbraak  versterkte  het  Italiaanse  nationalisme  waar  binnen 

Mussolini  een  grote  rol  speelde.  Nadat  hij  eerder  dat  jaar  tijdens  een  militaire  training 

gewond  was  geraakt,  was  hij  teruggekeerd  naar  Milaan  en  concentreerde  zich  op  het 

steunen  van  de  oorlog  door  te  agiteren  in  zijn  eigen  dagblad.  De  slag  om  Caporetto 

verschafte hem extra momentum. “He had been denouncing defeatists and traitors for some 

months, but now the guilty men were even more manifestly guilty and people began to take 

notice”.103 Mussolini pleitte voor het voortzetten van de militaire strijd en jutte het volk op 

de  oorlog  te  winnen.  Nu  werd  hij  echter  niet  alleen  gehoord,  maar  kwam  hij  in  het 

middelpunt te staan van de interventionistische campagne. Martin Clark verklaart: “He was 

a wounded ex‐serviceman himself, he had proved his valour on the battlefield and he was a 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brilliant  journalist  with  his  own  newspaper  in  Italy’s  major  industrial  centre”.104 Hoewel 

Mussolini  bij  het  uitbreken  van  de  oorlog  nog  een  fanatiek  socialist  was,  veranderde  zijn 

koers  gedurende  de  oorlog  naar  een  steeds  meer  nationalistische  populistische.  Deze 

koerswijziging  wordt  gesymboliseerd  door  de  ondertitel  van  zijn  dagblad  die Mussolini  in 

december  1918  veranderde:  niet  langer  meer  het  ‘dagblad  van  de  socialisten’  maar  het 

‘dagblad van de militairen en producenten’.105 

Italië  zou  de  oorlog  uitkomen  als  overwinnaar.  In  oktober  1918  ondernamen  de 

Italianen een laatste offensief. Het Oostenrijkse verzet stelde niets meer voor en in korte tijd 

veroverden  de  Italianen  Vittorio  Veneto  en  Triëst.  Op  4  november  werden  de  laatste 

gevechten  geleverd.  Voor  Italië,  de  kleinste  der  grote  machten,  de  armste  der  grote 

economieën,  de  meest  fragiele  der  grote  beschavingen,  de  meest  ongemakkelijk 

genationaliseerde der grote culturen, betekende de overgang van oorlog naar vrede talloze 

problemen.106  

Hoewel  de  directe  militaire  crisis  was  bezworen,  bleven  de  economische  en  de 

politieke  crises  voortduren.  Het  einde  van  de  oorlog  had  geen  einde  gemaakt  aan  de 

tweedeling  binnen  Italië.  Sterker  nog,  teruggekeerde  soldaten  zouden  met  hun 

combattantisme de strijd om de piazze gewelddadiger maken. Morgan verklaart de opkomst 

van het combattantisme als volgt: “The idealisation of the frontline war experience saw the 

comradeship and the fraternity of the trench ‘community’ as an embryonic new society, the 

model and basis for changes in their own societies after the war, with the ex‐combatants due 

a special place and status because of  their sacrifice and commitment to the national cause 

during the war”.107 Mussolini en het fascisme oefende bewust veel aantrekkingskracht uit op 

deze combattanten. 

De  oprichting  van  de  politieke  beweging Fasci  di  Combattimenti  door Mussolini  in 

maart  1919  kan  gezien  worden  als  het  startpunt  van  het  fascisme.  Verschillende 

ontwikkelingen tijdens de oorlog zijn echter essentieel geweest voor de oprichting van deze 

beweging.  Zo  hadden  de  syndicalisten  in  1915  al  een  organisatie  die  zij  Fascio  di  Azione 

Rivoluzionaria noemden. Mussolini sprak veel op hun massale bijeenkomsten, die overigens 

vaak  in  gewelddadigheden  eindigden. Met  een  grote  bereidheid  tot  geweld  hadden  zij  al 

snel de controle gewonnen over vele piazze. De tweedeling in de samenleving ten tijde van 

de  oorlog  vertaalde  zich  ook  naar  het  parlement  toen  in  december  1917  pro‐oorlog 

afgevaardigden  en  senatoren  de  Fascio  Parlementare  de  Difesa  Nazionale oprichtten,  een 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combinatie van nationalisten, rechts‐liberalen (aanhangers van Salandra) en democratische 

interventionisten (republikeinen en hervormingsgezinde socialisten).108 Ook op lokaal niveau 

werden vele fasci opgericht. Deze burgerwachtachtige organisaties verenigden burgers met 

verschillende  overtuigingen  in  een  gezamenlijk  doel  en  keerden  zich  tegen  de  interne 

vijanden.109 Gedurende de oorlog nam de bereidheid tot geweld bij deze lokale fasci toe.  

Het leiderschap van Mussolini over de fascisten was niet onbetwist in de jaren 1919‐

1921. Middels de Fasci di Combattimenti en zijn dagblad Popolo d’Italia wist Mussolini het 

leiderschap  over  de  verschillende  fascisten  te  verwerven.  Met  name  de  ras,  de  vaak 

machtige  en  onafhankelijke  leiders  van  de  lokale  fasci,  waren  ideologisch  zeer  verdeeld. 

Sommigen  waren  links  anderen  rechts,  sommigen  republikein  anderen  monarchist, 

sommigen  antiklerikaal,  anderen  juist  weer  niet  en  sommigen  waren  eenvoudigweg 

gangsters.110 Denis Mack Smith verklaart het succes van Mussolini in het verwerven van het 

leiderschap:  “Mussolini’s  great  skill  was  to  keep  such  a  variegated  coalition  together  and 

eventually  convince  all  its  elements  that  he  alone  could  gain  some  leverage  for  fascism  in 

national  politics”.111 Tegelijkertijd  koppelt  Smith  hier  de  verklaring  aan  voor  Mussolini’s 

politieke verschuiving. “He sensed that the centre of gravity of the movement was gradually 

shifting away  from the  left and,  thought  it would be wise  to  remain as  long as possible an 

omnium gatherum, a leftist programme offered small chance of success in competition with 

the  recently  triumphant  socialists;  his  best  hope  of  acquiring  readers  and  a  good  financial 

basis  lay  more  to  the  right.  During  1920  he  therefore  moved  away  from  his  earlier  anti‐

clericalism  and  even  came  to  admit  that  there  could  be  some  advantage  in  being  labeled 

reactionary and imperialist”.112  

Hoewel de fascisten in het straatbeeld steeds zichtbaarder werden, wisten zij  in de 

verkiezingen  van  november  1919  niet  één  parlementszetel  te  behalen.  De  katholieken  en 

met  name  de  socialisten  waren  de  grote  winnaars.  Twee  jaar  lang  zouden  de  socialisten 

regeren,  de  Biennio  Rosso.  De  macht  van  links  versterkte  de  bereidheid  tot  geweld  van 

rechts en met name de fascisten. Niet alleen verweten de fascisten de socialisten nog altijd 

het  defaitisme  ten  tijde  van  de  oorlog,  maar  ook  internationalisme  en  het  slechte 

onderhandelingsresultaat van Versailles. Italië kon bijvoorbeeld geen aanspraak meer maken 

op  de  Balkangebieden.  Gabriele  d’Anunzio,  dichter  en  fascist,  ging  nog  over  tot  een 

gewapende  bezetting  van  de,  in  Joegoslavië  gelegen,  stad  Fiume  maar  moest  zonder  de 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steun  van  de  socialistische  regering  zich  uiteindelijk  in  1920  toch  gewonnen  geven.  De 

fascisten  reageerden  ook  op  de  stakingen  op  zowel  het  platteland  als  in  de  fabrieken. De 

stakingen namen soms grote vormen aan, zoals bij de bezetting van machinebouwfabrieken 

in augustus en september 1920 met 500.000 stakers.113 Door hun prominente aanwezigheid 

bij  de  stakingen  droegen  de  fascisten  bij  aan  de  economische  malaise  en  de  groeiende 

sociale  onrust.  Straatgevechten  werden  vanaf  1920  bloediger  en  de  autoriteiten  grepen 

beperkt in, fascisten konden vanwege hun anti‐socialisme op sympathie rekenen van politie 

en leger. Jasper Ridley omschrijft de activiteiten van Italo Balbo, fascistische leider in Ferrara, 

en  zijn  supporters:  “They  marched  into  villages…beating‐up  Socialists,  occasionally  killing 

them,  and  burning  Socialist  newspaper  offices,  meeting  places  and  local  party 

headquarters … Sometimes they force Socialist and Communists  to drink castor oil, causing 

them to have diarrhea”.114 Op het hoogtepunt van de straatgevechten, tussen januari en mei 

1921, kwamen 278 mensen om het leven.115 

De fascisten groeiden van een beweging met 20.000 leden aan het eind van 1920 uit 

tot  een met  151.000  leden  aan  het  eind  van  1921.  De  scheuren  in  het  socialistische  blok 

gedurende de Biennio Rosso werden ondertussen zichtbaar en  in  januari 1921 splitste een 

gedeelte  van  de  SPI  zich  af  en  ging  door  als  een  communistische  partij.  Liberaal  premier 

Giolitti  schreef  vrijwel direct nieuwe verkiezingen uit  in de hoop  te  kunnen profiteren van 

het verzwakte links. Het verlies van de socialisten bij de verkiezingen in mei 1921 viel mee en 

ook de Popolari, de katholieke partij, bleef onverminderd  sterk. De  fascisten geraakten nu 

wel  in het parlement met 35 zetels. Coalitievorming bleek  lastig en Giolitti nam ontslag.  In 

nog  geen  anderhalf  jaar  volgden  drie  kabinetten  elkaar  op,  een  onder  leiding  van  Ivanoe 

Bonomi en twee onder leiding van Luigi Facta. Het waren zwakke en ineffectieve regeringen. 

Beide premiers waren geen prominente politici en konden de loyaliteit van het leger en de 

politie niet afdwingen. 

Mussolini, hoewel afgevaardigde in het parlement, concentreerde zich vooral op zijn 

krant.  Nog  altijd  had  hij  niet  de  controle  over  de  gewelddadigheden  van  de  verschillende 

fascistische  groepen  en  via  zijn  krant  probeerde  hij  de  controle  over  de  lokale  takken  te 

vergaren. Tegelijkertijd probeerde hij de beweging te versterken door deze groter te maken 

en  richtte  zich  met  name  op  de  aanhangers  van  de  Popolari.  Door  zich  hoffelijker  op  te 

stellen  jegens  het  Vaticaan  wilde  hij  de  partij  isoleren  en  neutraliseren,  een  briljante 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politieke  manoeuvre  die  zijn  uitwerking  zou  hebben. 116  Om  de  controle  over  de 

gewelddadige takken te vergaren, sprak hij zich hier tegen uit en sloot in de zomer van 1921 

een Pact van Pacificatie met de socialisten. Het  straatgeweld nam echter  toe en Mussolini 

besloot zich terug te trekken als leider van de beweging. Wederom een slimme politieke zet 

omdat hij wist dat hij op de grimmige d’Anunzio na geen  rivalen had voor het  leiderschap 

van  de  nationale  beweging.  Op  het  derde  fascistisch  congres  in  Rome  in  november  1921 

werd  dit  nog  eens  duidelijk.  Mussolini  werd  opnieuw  de  leider  van  de  beweging  die 

tegelijkertijd omgedoopt werd tot een partij, de Partito Nazionale Fascista (PNF), die trouw 

aan zijn Duce beloofde.  

De  PNF  en  het  hernieuwde  leiderschap  van Mussolini  verschaften  hem  nog meer 

politiek  aanzien.  Niet  alleen  de  partij  maar  ook  de  opgerichte  Sindicati,  fascistische 

vakbonden,  hadden  een  enorme  aantrekkingskracht  op  de  Italiaanse  burgers.  De 

populariteit  van  de  fascisten  nam  toe  en  langzaamaan  wisten  zij  zich  van  een  sterke 

machtspositie  in het noorden en midden van  Italië  te verzekeren. Het onvermogen van de 

overheid  werd  echter  steeds  duidelijker.  In  de  vier  jaar  na  de  oorlog  hadden  ruim  3.000 

Italianen bij de politieke en sociale onrusten het leven gelaten.  

Mussolini  liet  Italo Balbo, een van de machtige Ra’s, de fascistische bendes militair 

organiseren  en  gaf  Balbo  vervolgens  toestemming om een mars  naar  Ferrara  te  leiden.  In 

mei  1922  leidde  Balbo  63.000  fascisten  Ferrara  binnen  en  nam  het  bestuur  over.117 Na 

Ferrara  volgde  de  socialistische  en  Popolari  bolwerken  Bologna,  Ravenna  en  Milaan.  De 

georganiseerdheid en de kracht van de fascisten werden steeds zichtbaarder. Communisten 

en socialisten riepen op tot een landelijke staking om te protesteren tegen het onvermogen 

van de overheid om het  fascistisch  geweld  te  onderdrukken.118 De  fascisten  sloegen,  zoals 

aangekondigd  in Popolo  d’Italia,  de  landelijke  staking  binnen  één  dag  neer. Mussolini  zelf 

voelde dat zijn machtspositie was toegenomen en wilde deze graag verzilveren. Het gerucht 

ging  rond  dat Mussolini  zijn  troepen  naar  Rome  wilde  laten  opmarcheren.  Premier  Facta 

wilde  het  leger  hier  tegen  inzetten  en  vroeg  de  koning  om  de  staat  van  beleg  aan  te 

kondigen. 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Van premier tot charismatisch leider 

Terwijl  Mussolini  vier  fascisten  had  aangesteld  om  de  mars  naar  Rome  te  organiseren, 

besloot de Italiaanse Koning Victor Emanuel III het unanieme verzoek van de regering Facta 

om de  staat  van beleg  aan  te  kondigen naast  zich  neer  te  leggen. De  koning had niet  het 

vertrouwen dat Facta de zich aankondigende gebeurtenissen het hoofd kon bieden.119 Facta 

nam ontslag en de koning vroeg Salandra, die Italië de oorlog had ingeleid, hem op te volgen. 

Nadat  Salandra  enkele  onsuccesvolle  pogingen  had  gedaan  om  Mussolini,  die  op  het 

premierschap uit was, in zijn kabinet plaats te laten nemen, legde Salandra het verzoek van 

de  koning  al  snel  naast  zich neer.  Een dag  later,  op  29 oktober  1922,  kreeg Mussolini  het 

verlossende telefoontje van de koning en werd hij op 39‐jarige  leeftijd de 27e premier van 

Italië.   

Mussolini  was  echter  niet  tevreden met  de  niet‐spectaculaire  aanstelling  door  de 

koning. Hij moest een mythe ontwikkelen van een mars naar Rome met 300.000 gewapende 

fascisten  om  een  ultimatum,  dat  Mussolini  bij  de  koning  had  neergelegd  kracht  bij  te 

zetten.120 Terwijl Mussolini  per  trein  naar  Rome  afreisde  om de  koning  op  30  oktober  zijn 

kabinet  voor  te  leggen,  kwamen  de  eerste  zwartgehemde  fascistische  supporters  de  stad 

binnendruppelen. 30.000  tot 40.000  zwarthemden  zouden er uiteindelijk  aan de mars, die 

vrij  geweldloos  verliep,  deelnemen. Martin  Clark, Mussolini‐biograaf  analyseert:  “De mars 

naar Rome was slechts een mars, met veel vlaggen en evvivas maar geen gewelddadigheden. 

Het  was  bluf,  gedurfd  en  succesvol  en  een  die  zelfs  fascisten  misleidde”.121 Slechts  een 

enkeling  kreeg  wonderolie  te  drinken  en  enkele  socialistische  dagbladen  en  boekhandels 

werden geplunderd.122 Waarschijnlijk kwamen twaalf mensen in het rumoer om het leven. 

 Mussolini’s  premierschap  zorgde  ervoor  dat  velen,  fascisten  dell  ultima  ora,  zich 

alsnog aansloten bij de partij, die groeide van 300.000 naar 700.000 leden. In het parlement 

van in totaal 535 zetels kon de nieuwe premier, met slechts 32 zetels bezet door fascisten, 

echter  niet  rekenen  op  een  meerderheid.  Mussolini  creëerde  daarom  een  breed 

coalitiekabinet  met  popolari  nationalisten  en  vertegenwoordigers  van  de  verschillende 

liberale facties daarin vertegenwoordigd.123 Opvallend genoeg werden prominente fascisten 

veelal niet opgenomen in Mussolini’s kabinet. Mussolini hield zich enerzijds aan de politieke 

spelregels,  maar  creëerde  tegelijkertijd  een  parallelle  institutionele  basis.  Zo  richtte 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Mussolini de Fascistische Grote Raad op, waar wel plaats was voor fascistische prominenten. 

Deze kreeg een grote invloed op het overheidsbeleid. Ook vormde hij de milities om in een 

door de overheid betaalde paramilitaire organisatie, de vrijwillige militie voor de nationale 

veiligheid.   

De eerste successen en groeiende populariteit 

De aard van het fascisme werd in de beginperiode van Mussolini’s regeren niet zo duidelijk, 

zowel  door  de  brede  coalitie  als  vanwege  de  verschillende  facties  binnen  de  fascistische 

partij. Het oorspronkelijke antiklerikalisme en republicanisme van de  fascistische beweging 

kwam  onder  Mussolini’s  bewind  niet  meer  tot  uiting.  De  nieuwe  fascistische  premier 

streefde  samenwerking  na.  De  nadruk  van  Mussolini’s  beleid  kwam  te  liggen  op  het 

handhaven  van  de  openbare  orde  en  de  rechtsorde  en  het  economische  herstel. 

Tegelijkertijd  streefde  Mussolini  ook  een  activistische  buitenlandse  koers  na  om  de 

Italiaanse nationale eer te herstellen na de vernederende afspraken in Versailles.  

Een week  nadat Mussolini  was  aangesteld  als  premier, maar  ook  als minister  van 

Buitenlandse  en Binnenlandse  Zaken,  kon hij  zich  internationaal  laten  gelden  in  Lausanne, 

waar  het  Turkse  vredesverdrag  werd  besproken.  Inhoudelijk  had  de  Duce  weinig  toe  te 

voegen aan de onderhandelingen.124 Mussolini eiste echter op de conferentie dat Frankrijk 

en  Engeland  zouden  verklaren  Italië  als  gelijkwaardig  te  behandelen.  Aan  het  ongewone 

verzoek van Mussolini werd voldaan en in de Italiaanse media werd de eerste buitenlandse 

overwinning door de Duce uitgebreid aan de orde gesteld. Nog geen jaar later, zou Mussolini 

zich opnieuw laten gelden. De verhoudingen tussen Italië en Griekenland waren al lange tijd 

gespannen,  wat  zich  voornamelijk  uitte  in  perspublicaties  en  demonstraties  in  beide 

landen.125 Op 27 augustus 1923  liepen enkele  Italianen, deel uitmakend van een bilaterale 

grensgeschillencommissie,  in  een  hinderlaag  op Grieks  grondgebied  en werden  vermoord. 

Mussolini kwam meteen met een ultimatum en eiste onder andere een militaire begrafenis 

voor de overledenen, een onderzoek en een schadeloosstelling van 50 miljoen Lire. Aan de 

laatste  twee  eisen  wilden  de  Grieken  niet  tegemoet  komen  omdat  niet  met  zekerheid 

vastgesteld kon worden dat Grieken voor de moord verantwoordelijk waren. Mussolini ging 

direct over tot de bezetting van Corfu, waarbij vijftien Grieken door een bombardement het 

leven  lieten.  De  internationale  pers  reageerde  verontwaardigd  en  Griekenland  bracht  het 

geschil  naar  de  Raad  van  de  Volkenbond. Mussolini  verklaarde  dat  de  zaak  niet  onder  de 

jurisdictie van de raad viel en dreigde uit de Volkenbond te stappen  indien de raad er zich 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toch over uit  zou spreken. Uiteindelijk  zou de Conferentie van Ambassadeurs  in Parijs  zich 

over  de  zaak  uitspreken  en  zij  sloten  zich  aan  bij  de  oorspronkelijke  eisen  van  Italië. 

Griekenland  betaalde  en  Italië  trok  haar  troepen  terug.  Ann  Ruth Willner  schrijft  over  de 

betekenis  van  de  zaak:  “Most  Italians  …  saw  the  outcome  as  a  complete  and  unalloyed 

victory  for Mussolini.  He  had  forced  the  league  to withdraw;  he  had  force  to  transfer  the 

dispute to an arena of his choice; he had gained most of what he originally wanted. Above all, 

he had upheld Italy’s national honor and had restored its prestige as a power to be reckoned 

with in international affairs.126 

Mussolini opereerde binnen het parlement nog altijd met een brede coalitie en een 

zeer  kleine  vertegenwoordiging  van  zijn  partij.  Nieuwe  verkiezingen  met  nieuwe  regels 

moesten hem een groter blok in het parlement opleveren. Het voorstel van Mussolini, beter 

bekend als de ‘Acerbo wet’, waarbij tweederde van de zetels ging naar de grootste partij of 

lijst bij de verkiezingen werd door het parlement geaccepteerd. Bij de verkiezingen van april 

1924  won  de  listone,  Mussolini’s  coalitie,  66,3  procent  van  de  stemmen,  de  Acerbo  wet 

bleek  niet  nodig. 127  Historici  interpreteren  deze  verkiezingen  van  1924  verschillend. 

Bosworth noemt de verkiezingen ‘Not merely a façade’ en geeft aan dat het aanpassen van 

de kieswet past in de traditie van zijn liberale voorgangers. Smith daarentegen geeft aan dat 

de verkiezingen getekend werden door intimidatie en fraude.128 Hoewel Smith aangeeft dat 

de aanmeldingen voor een plek op de Listone voor de verkiezingen de schijnbare populariteit 

van  het  fascisme  bevestigden,  verbindt  hij  aan  zijn  voorstelling  van  de  verkiezingen  geen 

oordeel over Mussolini’s daadwerkelijke populariteit. 

Crisis en de ‘authoritarian turn’ 

De gewonnen meerderheid  in het parlement  leek Mussolini’s  leiderschap  te versterken. Al 

snel echter bleek zijn positie wankeler dan ooit. Fascistisch geweld  tegen parlementsleden 

was vaker aan de orde maar  in  juni 1924 verdween Giacomo Matteotti, een van de meest 

uitgesproken  oppositieleden.  Twee  maanden  later  werd  zijn  door  fascisten  in  elkaar 

geslagen lichaam gevonden. Mussolini kwam in het parlement onder druk te staan en al snel 

stapten  delen  van  de  oppositie  uit  het  parlement;  een  gebeurtenis  die  de  Aventijnse 

afscheiding  genoemd wordt. Mussolini  ontkende  betrokken  te  zijn  bij  het  voorval maar  al 

snel  werd  duidelijk  dat  twee  van  zijn  voorname  luitenanten,  Marinelli  en  Rossi, 

verantwoordelijk  waren  voor  het  geven  van  de  opdracht  voor  de  moord.  Zowel  de 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Matteotti‐crisis  als  de  afhandeling,  de  uiteindelijke  vervolging  van  de  schuldige  fascisten, 

dreigden  het  fascistische  blok  uiteen  te  scheuren.  Enkele  fascistische  ministers  namen 

ontslag en Mussolini werd gedwongen een keuze te maken voor een harde fascistische koers 

of een meer gematigde koers. Terwijl zijn positie steeds wankeler leek te worden sleepte het 

vertrouwen  van  zijn  coalitiepartners  Mussolini  door  de  crisis.  De  senaat  sprak  zijn 

vertrouwen  uit  in Mussolini  en  later  volgde  ook  het  parlement  dit  voorbeeld.  Smith  geeft 

aan dat de meeste liberalen de Duce bleven steunen uit angst voor een socialistisch of een 

extreem fascistisch alternatief. Over de argumentatie van oud‐premier Salandra zegt Smith 

het volgende: “Salandra ,too, maintained that fascism should stay in power, since it had ‘not 

yet  completed  its  work’;  and,  despite  its  illegalities,  the  attempt  to  achieve  a  balanced 

budget was still in its favour”.129 

Mussolini  zelf  sprak  zich  ook  uit,  maar  zijn  verschillende  uitspraken  bleken 

tegenstrijdig.  Op  de  nationale  vergadering  van  de  fascistische  partij  sprak  hij  zich  juist  uit 

voor een harde lijn. In november maakte hij publiekelijk bekend dat hij extremisme afwees 

en dat hij  zichzelf distantieerde van de  ra’s,  tegelijkertijd meldde hij dat  leiders binnen de 

partij voortaan gekozen in plaats van aangewezen zouden worden. Op 3 januari 1925 sprak 

Mussolini  het  parlement  toe.  In  zijn  toespraak  wees  hij  de  Aventijnse  afscheiding  af  als 

onconstitutioneel.  Vervolgens  gaf  hij  aan  dat  hij  zelf  een  man  was  met  een  behoorlijke 

intelligentie  en  veel  durf.  Daarnaast  ontbrak  het  hem  aan  de  hang  om  op  een  smerige 

manier voordeel te behalen. Ook verklaarde Mussolini dat er  in  Italië geen geheime politie 

bestond vergelijkbaar met de Tsjeka uit de Sovjet‐Unie en dat hij in deze kwestie geloofd zou 

moeten worden.130 Mussolini  voegde  vervolgens  daaraan  toe:  “Ik  verklaar  hier,  voor  deze 

vergadering en voor het gehele  Italiaanse volk, dat  ik, en  ik alléén, de politieke, morele en 

historische  verantwoordelijkheid  op  mij  neem  voor  alles  wat  er  gebeurd  is  …  Als  al  het 

geweld in ons land in is gegeven door het historische, politieke en morele klimaat, dan neem 

ik  die  verantwoordelijkheid ook op mij. Dit  historische,  politieke  en morele  klimaat  heb  ik 

gecreëerd  en  neemt  een  tijdspanne  in  beslag  vanaf  de  interventie  in  1914‐1915  tot 

vandaag”.131 Historici zijn het er over eens dat deze speech de overgang markeert naar een 

periode waarin Mussolini’s leiderschap een steeds meer dictatoriaal karakter krijgt. 

De  vrije  pers  was  het  eerste  slachtoffer  van  Mussolini’s  nieuwe  koers.  Hoewel 

Mussolini voordat hij premier werd censuur altijd sterk had veroordeeld, wilde hij eenmaal 

aan de macht de journalistiek beheersen. Lezers van dagbladen waren onnozel en onkundig 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en  Mussolini  zag  het  als  zijn  taak  ze  te  beschermen  tegen  de  onverantwoordelijk 

redacteuren, wiens leugens Italië in diskrediet brachten.132 Op 20 juni 1925 stelde de Duce in 

het  parlement  onverwachts  nieuwe  perswetten  voor.  Op  vijf  afgevaardigden  na,  stemde 

iedereen voor. Deze nieuwe wetten alleen waren niet de enige manier waarop de Duce de 

pers wist te beïnvloeden. Allereerst had Mussolini nog altijd zijn eigen dagblad waar hij nog 

altijd  artikelen  voor  schreef,  zijn  jongere  broer  Arnaldo  had  het  hoofdredacteurschap  van 

hem  overgenomen.  Daarnaast  hadden  fascisten  altijd  al  andersdenkende  kranten  belaagd 

door  journalisten  lastig  te  vallen,  schade  aan  te  richten  binnen  de  kantoren  en  op  straat 

dagbladen in de fik te steken. Na de Matteotti‐Crisis verergerde dit. 

Mussolini richtte zich naast de pers ook op de fascisten zelf. Vanaf zijn aanstelling in 

1922  verkoos  Mussolini  vaak  niet‐fascisten  voor  ministersposten.  Ook  vervulde  hij  zelf 

ministersposten,  soms  tot  wel  acht  tegelijkertijd.  Daarnaast  maakte  Mussolini  ook  veel 

gebruik  van  zijn  ambtenarenapparaat.  Van  1926  tot  1932  werden  er  geen  nieuwe 

ambtenaren aangenomen en was er ook hier geen plek voor jonge enthousiaste fascisten.133 

Vanaf 1925 richtte Mussolini zich sterker op de disciplinering van de fascisten en stelde hij 

de extremistische Farinacci als partijsecretaris aan. Hoewel onder zijn leiding de partij sterk 

groeide,  zuiverde  Farinacci  de  partij  van  alle  dissidenten  en  iedereen  die  tijdens  de 

Matteotti‐Crisis  weifelde,  waaronder  19  afgevaardigden. 134  Farinacci  trachtte  een  zeer 

gedisciplineerde  partij  te  vormen.  Onder  Farinacci  kregen  de  lokale  gewelddadige 

zwartgehemde  bendes  meer  de  ruimte  om  zich  te  laten  gelden.  Mussolini  liet  Farinacci 

tijdelijk zijn gang gaan om zo te tonen wat er gebeurde zonder zijn matigende invloed.135 Op 

het  moment  dat  gewelddadigheden  in  Florence  het  fascisme  in  diskrediet  dreigden  te 

brengen, greep Mussolini in. Alle bendes werden ontbonden en ondergebracht in de milities, 

die tegelijkertijd gezuiverd werden, deze keer met meer succes. 

Ontsnappingen aan de dood en nieuwe successen 

Enkele  individuen verzetten  zich  tegen de  toenemende grip die Mussolini  op de  Italiaanse 

samenleving kreeg. Vier keer ontsnapte Mussolini aan een aanslag op zijn leven in de jaren 

1925‐1926.  Op  4  november  1925  wilde  Tito  Zaniboni  Mussolini  tijdens  een  speech 

neerschieten,  de  politie  was  op  de  hoogte  van  de  plannen  en  wachtte  tot  het  laatste 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moment  met  arresteren.136 In  april  1926  schoot  een  Ierse  vrouw  tweemaal  op  Mussolini 

terwijl hij uit het Palazzo dei Conservatori gelopen kwam. De eerste kogel schampte zijn neus 

en de  tweede kogel  raakte hem niet.  In september van datzelfde  jaar ontsnapte Mussolini 

aan de dood  toen er een bom naar  zijn auto werd gegooid. Acht mensen  raakten gewond 

maar  Mussolini  bleef  ongeschonden.137 Nog  geen  maand  later,  tijdens  een  bezoek  aan 

Bologna, schoot de nog jonge Anteo Zamboni, vanuit de mensenmassa op de Duce. De kogel 

miste Mussolini  en  de massa  keerde  zich  tegen  de  schutter.  Fanatieke  supporters  van  de 

lokale  ra’s  lynchten  de  jongen. 138  De  vier  aanslagen  op  Mussolini  bleken  ideaal  voor 

propaganda‐uitingen;  ze  voorzagen  hem  van  een  aura  van  onoverwinnelijkheid. 

Tegelijkertijd  rechtvaardigden  ze  verdere  repressie.139 De  controle  op  de  kleinste  uitingen 

van dissidentie werd verscherpt,de doodstraf werd heringevoerd voor aanslagen op de Duce 

en leden van de Koninklijke familie en er werden ‘Bijzondere Tribunalen ter verdediging van 

de Staat’ opgericht.140 In de eerste twee jaar van hun bestaan behandelden de rechtbanken 

ruim 5.000 zaken en werden 904 verdachten schuldig bevonden. 

De versterkte controle over de pers stelde Mussolini in staat de mislukte aanslagen 

in de media uit  te buiten. Ook succesvol beleid buitte de Duce persoonlijk uit  in de media, 

zoals  het  door  hemzelf  geclaimde  einde  aan  de  sociale  conflicten.  Alfredo  Rocco  had  de 

Italianen  naar  een  corporatistisch  staatsmodel  geleid  middels  grootse  en  innovatieve 

hervormingen. In de corporaties, waar werkgevers en werknemers samen moesten komen, 

moest er vergaderd worden over sociale conflicten. Alle vakbonden werden opgeheven en 

de  fascistische  syndicaten  kregen  monopolierechten.  Op  3  april  1926  werden  de  ‘Rocco’ 

wetten doorgevoerd en werd staken niet alleen verboden maar ook geïnterpreteerd als een 

criminele actie tegen de economie van de staat.141 Werkgevers vreesden ten onrechte voor 

hun macht.  De  corporaties  kregen  niet  de  voorziene  invloed  en  de  syndicaten  bleven  de 

belangrijkste  vertegenwoordigers  voor  de  werknemers.  Werkgevers  behielden  niet  alleen 

hun macht, ook hadden ze geen  last meer van stakingen en konden ze bij een gebrek aan 

controle afspraken negeren.142  

Mussolini’s  grootste  succes  is  ongetwijfeld  de  verzoening  met  de  kerk.  Zijn 

aanvankelijke  antiklerikalisme  was  al  voordat  hij  aan  de macht  kwam  omgeslagen  in  een 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politiek  van  toenadering,  ingegeven  door  de  potentie  van  het  antisocialistische  electoraat 

van de Popolari. Eenmaal aan de macht ging de toenadering door, ook op persoonlijk vlak. 

De voormalig socialist doopte zijn kinderen in 1923 en Mussolini bekrachtigde zijn huwelijk 

met  zijn  vrouw  door  ook  voor  de  kerk  te  huwen.  Ondanks  de  toenadering  waren  er  ook 

conflicten.  Zo  was  er  de  strijd  om  de  Italiaanse  jeugd;  de  verschillende  jeugdbewegingen 

werden  vanaf  januari  1927  onderdrukt  ten  faveure  van  de  fascistische  jeugdbeweging.  In 

1928  werden  per  decreet  alle  jeugdbewegingen  op  de  fascistische  na  gesloten.  De  kerk 

reageerde heftig en besloot de onderhandelingen over het slepende conflict tussen de staat 

en  de  kerk  af  te  breken.  Mussolini  gaf  toe  en  gedoogde  de  Azzione  Cattolitica,  een 

katholieke  jeugdbeweging  met  alleen  religieuze  doeleinden.143 Het  was  hem  er  alles  aan 

gelegen om een einde te maken aan het slepende conflict tussen de staat en de kerk over de 

annexatie van Rome in 1870 door  legers van het  Italiaanse koninkrijk. Op 11 februari 1929 

sloot Mussolini,  vergezeld  door  onder  andere Grandi,  het  Verdrag  van  Lateranen met  het 

Pausdom.  In  het  verdrag  erkende  de  paus  voor  het  eerst  het  koninkrijk  en  diens 

soevereiniteit over Rome. De Italiaanse regering erkende de paus als de soevereine heerser 

over  de  soevereine  Vaticaanse  staat.144 Daarnaast  ging  de  regering  over  tot  betaling  van 

onder  andere  750 miljoen  Lire  aan  het  pausdom  ter  compensatie.  Zowel Mussolini  als  de 

paus  presenteerden  het  verdrag  als  een  overwinning  en  de  paus  leidde  een  speciale 

eredienst op het st. Pietersplein daags na het sluiten van het verdrag.145 

 Naast  het  streven  naar  verzoening met  de  kerk  had Mussolini  nog  enkele  andere 

speerpunten in zijn beleid in de jaren 1925‐1935. Zo ging de Duce onder andere de strijd aan 

met  de  maffia  en  de  daaraan  verbonden  wetteloosheid  in  Sicilië,  278  moorden  per  jaar 

alleen al in de provincie Palermo.146 Mussolini maakte Cesare Mori verantwoordelijk voor de 

operatie. Mori ging resoluut te werk en arresteerde honderden verdachten en iedereen met 

een strafblad. Op de vlucht geslagen verdachten bedreigde hij met de arrestatie van vrouw 

en kinderen.147 Mori’s harde koers leidde tot snel succes en uiteindelijk vele veroordelingen. 

De belangrijkste rechtszaak in deze operatie vond plaats in Temini Imerese van oktober 1927 

tot  feburari  1928.  Op  acht  na  werden  hier  alle  154  beklaagden  veroordeeld  en  kregen 

straffen van vijf tot dertig jaar, een enkeling werd levenslang veroordeeld. Toch was de strijd 

tegen de maffia geen onverdeeld succes. De misdaad nam inderdaad af en de maffia werd 

ondergronds  gedreven,  maar  zou  na  het  fascisme  weer  opleven.  Maffiabazen  hadden  de 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dans weten te ontspringen of hadden naar het buitenland kunnen vluchten. De poging om 

de  Siciliaanse  maatschappij  te  hervormen  en  te  overtuigen  van  de  voordelen  van  de 

rechtstaat en een effectieve overheid, gedomineerd door het noorden, was echter minder 

succesvol.148  

Mussolini  startte  ook  een  campagne  ter  bevordering  van  de  graanproductie.  Italië 

produceerde  te weinig  graan  en moest  in  de beginjaren  twintig  tot wel  3 miljard  Lire  aan 

graan  importeren.149 Graan was voor Mussolini  van vitaal belang, onder andere omdat het 

een  leger  kon  voeden,  en  daarom  streefde  de Duce  zelfvoorziening  na.  Clark wijst  op  het 

militaire  karakter  van  de  campagne met Mussolini  als  hoogste  bevelhebber,  een  generale 

staf  gevormd  door  het  Permanente  Graan  Comité.150  De  strijd  om  het  graan  was  erg 

bruikbaar voor de propaganda van Mussolini. Niet alleen de strijd zelf was erg fotogeniek, de 

actieve  rol  die  de Duce  soms  op  zich  nam was  dat  nog meer.  Foto’s  van  de Duce op  het 

platteland waarin hij met blote borst en een zeis in de hand op zijn eigen land of tussen de 

arbeiders werkte, waren  te  zien  in de nieuwsbulletins  in  de bioscopen.151 Er was  zelfs  een 

nationale brooddag. in 1933 kondigde Mussolini de overwinning aan. Italië was in jaren van 

goede  oogst  inderdaad  praktisch  zelfvoorzienend  en  de  handelsbalans  was  er  op 

vooruitgegaan.  Tegelijkertijd  betaalden  Italiaanse  consumenten hoge prijzen  voor  graan  in 

een periode waarin de wereldgraanprijs  relatief  laag was. Ook  raakten vele  stukken grond 

uitgeput.152  

De  strijd  die  Mussolini  op  verscheidene  terreinen  aanging,  was  vaak  betrekkelijk 

succesvol  en  werd  als  overwinning  aan  het  volk  gepresenteerd.  De  investeringen  in  de 

luchtmacht, Mussolini zelf was inmiddels ook piloot, betaalden zicht terug en Italië behoorde 

vanaf  1929  tot  de  vier  sterkste  luchtmachten  ter  wereld,  maar  investeringen  in  ander 

legeronderdelen bleven achter. 153 De strijd om de Lire was enerzijds succesvol, een lage Lire 

werd  gekoppeld  aan  de  goudstandaard  ten  behoeve  van  de  staatsschuld,  maar  leidde 

anderzijds  tot  protesten  van  bedrijven,  die  hun  internationale  concurrentiepositie 

verslechterd  zagen,  en  arbeiders  die  daardoor  in  hun  loon  gekort werden. De  strijd  en de 

daaruit  voortgekomen  successen  werden  in  de  media  uitgebuit.  Aan  de  aangestelde 

technocraten werd  voorbijgegaan  en Mussolini  kon  vanwege  zijn  propaganda  en  controle 

over de media alle eer naar zich toe trekken. 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Charismatisch leiderschap en Mussolini’s mythe 

In  de  Biennio  Rosso  gaf  Mussolini  leiding  aan  een  zeer  diffuse  fascistische  beweging.  De 

beweging zat vol met groepen met tegengestelde belangen waar vaak alleen antisocialisme 

de bindende factor was. Mussolini moest vaak compromissen sluiten in deze perioden om zo 

een  grote  achterban  te  blijven  behouden,  zelfs  tijdens  zijn  premierschap.  In  1935 

daarentegen  was  Mussolini  het  fascisme  en  was  het  fascisme  Mussolini.  De  leider  werd 

vereenzelvigd  met  de  partij.  Mussolini,  niet  langer  gehinderd  door  de  verschillende 

opvattingen van zijn achterban, kon Italië ongestoord omvormen tot een fascistische staat. 

De  ‘authoritarian  turn’  was  bepalend  in  deze  maar  werd  voorafgegaan  door  Mussolini’s 

populariteit  die  hem  in  staat  stelde  zich  autoritairder  op  te  stellen.  Propaganda  en  de 

controle over de media verschaften hem de mogelijkheid om zijn populariteit te creëren. Het 

geschetste beeld van Mussolini nam in de media mythische proporties aan gevoed door de 

ongenuanceerde weergave van behaalde ‘successen’.  

Simonetta Falasca‐Zamponi beschrijft in The Aesthetics of Power in Mussoliny’s Italy 

hoe de mythe vorm kreeg. Hoewel cultivatie een essentieel onderdeel is in haar beschrijving 

begint het bij haar bij een hang naar leiderschap bij de Italiaanse bevolking en een leider met 

exceptionele  kwaliteiten.  Falasca‐Zamponi  schrijft:  “Within  this  context,  once  Mussolini 

became prime minister in the wake of what appeared to be a ‘revolutionary’ March on Rome, 

his  ‘glowing’  personality  immediately  drew  widespread  attention…The  quest  for  an  new 

order  and  the  search  for  novel  political  figures  who  could  bring  forth  changes  helped  to 

confer  upon  Mussolini  a  symbolic  aura  ”.154 Hieruit  blijkt  dat  er  buiten  de  door  Falasca‐

Zamponi  aangehaalde  context  ook  persoonlijke  eigenschappen  van  Musssolini  een  rol 

speelden in het totstandkoming van zijn uiteindelijk charismatische macht. Hiervoor beroept 

zij zich onder andere op Emilio Settimelli’s uitspraak over Mussolini’s enorme magnetisme. 

Voor  zijn  premierschap  en  in  de  eerste  jaren  van  zijn  premierschap  verschenen  enkele 

biografieën  van  Mussolini.  Voorbestemming  speelde  een  grote  rol  in  deze  werken,  vaak 

gevoed  door Mussolini’s  eigen  beschrijvingen  van  zijn  jeugd. Ook Margherite  Sarfatti,  één 

van  Mussolini’s  maîtresses  en  auteur  van  Mussolini’s  eerste  officiële  biografie,  heeft  het 

over zijn ongelukkige jeugd, de gemene deler bij superieure persoonlijkheden volgens haar, 

en  tekenen  van  zijn  toekomstige  grootheid.  Behaalde  successen  versterkten  het  charisma 

van de Duce: “objective results had proved the semidivine character of Mussolini. What ‘the 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Man’ had been able to accomplish turned him into an almighty figure”.155 De manier waarop 

er verslag werd gedaan van de successen en de daaraan voorafgegane strijd was hier echter 

wel instrumenteel in.  

Falasca‐Zamponi  herkent  enkele  categorieën  die  gezamenlijk  bijdroegen  aan 

Mussolini’s mythe en daarmee aan  zijn  charismatische macht. Allereerst heeft  ze het over 

omnipotentie.  Hierin  plaatst  ze  het  succesvolle  beleid  en  zijn  bezetting  van  verschillende 

ministersposten tegelijkertijd. Mussolini zelf speelde een rol in het creëren van het beeld van 

een overactieve leider. Een speech die hij hield op 10 maart 1929 illustreert dit: “The work of 

legislation, of beginning controlling and creating new  institutions has only been part of my 

labor. There is another not well known part whose entity is given to you by these interesting 

figures. I presided over 60.000 hearings; I took interest in one million and 887,112 petitions 

of  citizens,  which  directly  reached  my  secretariat”.156 Het  eeuwig  aanstaande  licht  in  zijn 

werkkamer was hier de getuige van. Ook de manier waarop Mussolini werd geportretteerd 

als piloot en als kundige beoefenaar van vele sporten en hobby’s droeg bij aan het beeld van 

een  almachtige  Mussolini.  Foto’s  van  de  Duce  als  skiër,  paardrijder,  schermer, 

leeuwentemmer maar  ook  als  bewerker  van  het  land  bereikten  via  de media Mussolini’s 

publiek.  Jeugdigheid  en  onsterfelijkheid  vormen  de  context  van  de  tweede  categorie.  Het 

benadrukken van Mussolini’s jeugdigheid, een van de kernwaarden van Mussolini’s fascisme, 

en de niet succesvolle aanslagen op het leven van Mussolini droegen binnen deze categorie 

bij  aan  Mussolini’s  mythe  en  daarmee  aan  zijn  charismatische  macht. 

Alomvertegenwoordiging  vormt  de  derde  categorie.  Hierin waren  de media  instrumenteel 

maar ook wijst Falasca Zamponi op de beeltenis van Mussolini op postkaarten en postzegels, 

op zwempakken, gebouwen en in scholen. Mussolini monopoliseerde de publieke ruimte.157 

Falasca‐Zamponi  concludeert:  “Mussolini’s  constant  presence  in  people’s  everyday  life,  his 

supervising  gaze  that  looked  over  pupils  in  school,  workers  in  factories,  families  at  home, 

even  passersby  in  the  street,  exercised  a  continuous  authority  over  Italians  …  Like  God, 

Mussolini followed ordinary citizens in the fulfillment of their tasks and controlled them”.158 

Ook  deze  alomvertegenwoordiging  droeg  bij  aan  Mussolini’s  mythe  en  daarmee  aan  zijn 

charismatische macht. 

Niet alleen de media brachten het geschetste beeld van Mussolini naar het volk. De 

verschillende fascistische organisaties, zoals de vakbonden en syndicaten, speelden hier ook 

een  rol  in  en  vooral  voor  het  onderwijs  was  een  cruciale  rol  weggelegd.  De  gehele 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samenleving werd bereikt en het geschetste beeld vertaalde zich terug naar een ongekende 

populariteit. Mussolini was degene die een einde had gemaakt aan de sociale onrusten, de 

Restorer  of  National  Honor  en  de  verpersoonlijking  van  de  fascistische  idealen  die  de 

Italiaanse  staat  van  een  nieuwe  levenskracht  had  voorzien.  Daarmee  werd  hij  ook  de 

persoon die Italië naar een nog betere toekomst moest leiden. 

Het  door  Roger  Eatwell  ontwikkelde  interpretatiemodel  van  charismatisch 

leiderschap is niet  in staat om Mussolini’s charismatische macht kwalitatief en kwantitatief 

te  definiëren.  Het  reikt  echter  wel  handvatten  aan  om  het  charismatische  karakter  van 

Mussolini’s  leiderschap  te  begrijpen.  De  propaganda  via  onder  andere  de  media  en  het 

onderwijs die bij de  Italiaanse bevolking tot het beeld van een mythische Mussolini  leidde, 

sluit  aan  bij  Eatwells  ideeën  over  gecultiveerd  charisma.  Tegelijkertijd  zorgde  vervaging 

tussen de grenzen van Mussolini en fascisme voor centripetaal charisma, waarbij de diffuse 

doelstellingen  van  het  fascisme  bijdroegen  aan  de  charismatische  steun  voor  Mussolini. 

Gezamenlijk  leidde  het  gecultiveerde  charisma  en  het  centripetaal  charisma  tot  een 

ongelooflijke populariteit. 

De Matteotti‐crisis in 1924 toonde aan hoe fragiel de positie van premier Mussolini 

op  dat  moment  nog  was.  Met  name  internationale  successen  hadden  hem  al  van  enig 

charisma  voorzien  en  hadden  genoeg  vertrouwen  gekweekt;  zijn  macht  werd  hem  niet 

ontnomen. De  crisis  leidde  zijn authoritarian  turn  in. Meer  controle  over  de media  stelde 

hem  in  staat  zijn  mythe  stelliger  aan  de  samenleving  te  presenteren  en  een  steeds 

repressiever  regime verschafte hem de mogelijkheid  fascisme en de staat steeds meer zijn 

wil  op  te  leggen. Bij Mussolini werkte  charismatisch  leiderschap en veralltäglichung elkaar 

dan  ook  continu  in  de  hand.  Van  een  daadwerkelijk  charismatisch  hoogtepunt  waarna 

veralltäglichung  optrad,  is  dan ook  geen  sprake. Wel  kun  je  stellen dat  in  1935  groeiende 

charismatische  macht  en  veralltäglichung Mussolini  in  een  onaantastbare  positie  hadden 

gebracht. Mussolini zelf kon nu over het lot van Italië beschikken zonder enige tegenspraak. 

De Duce  koos  voor  een  agressieve  buitenlandse  koers.  Hoewel  de  oorlog  in  Ethiopië  hem 

aanvankelijk  extra  populariteit  zou  brengen,  zou  deze  agressieve  buitenlandse  koers 

uiteindelijk tot zijn ondergang leiden. 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Van premier tot autocraat  

De machtspositie van Mussolini werd bepaald door de wederzijds versterkende werking van 

het  charisma  dat  Mussolini  uitoefende  op  zijn  aanhangers  en  veralltäglichung.  De 

aanhangers  verschaften Mussolini  de  ruimte om  stapsgewijs  zijn macht  te  bestendigen en 

extra  autoritaire  macht  stelde  Mussolini  in  de  gelegenheid  om  zijn  mythe  meer  vorm  te 

geven.  Falasca  Zamponi,  hoewel  zij  het  niet  over  veralltäglichung  heeft,  heeft  deze 

wederzijds  verstevigende werking beschreven:  “The actual  dominance of  the Duce and his 

attempt  to  centralize power  reinforced  the extent and  force of his myth  ‐ a myth  that had 

allowed Mussolini  to  achieve power  in  the  first  place.  Reality  and  representation  fed upon 

each  other”.159 Didier Musiedlak  sluit  zich  hier  bij  aan  en  schrijft  in  navolging  van  Falasca‐

Zamponi:  “The  charismatic  dimension  constituted  the  backbone  of  the  ‘fascist  edifice’  and 

contributed to towards generating mass support for the Duce. The myth offered him effective 

autonomy and a room for decision‐making”.160 Tijdens de eerste jaren van zijn premierschap 

voedden met  name  de  internationale  successen  de  groei  van  de  status  van Mussolini.  De 

authoritarian turn leidde de veralltäglichung in. 

In  de  eerste  drie  jaar  van  zijn  regeren  had  Mussolini  al  enkele  parallelle 

staatsorganen opgericht die later mede zouden bijdragen aan veralltäglichung. De oprichting 

van  de  Fascistische  Grote  Raad  is  hier  een  voorbeeld  van.  De  belangrijkste  fascistische 

leiders uit de partij, de syndicaten en de bureaucratie kwamen hier bijeen als een surrogaat 

fascistisch  parlement  om  het  fascistische  beleid  te  bepalen.  Besluiten  werden  vervolgens 

alleen nog bekrachtigd door de regering of de ministerraad.161 De raad had  formeel gezien 

geen macht  en was  alleen  consultatief.  Ze  kwam  onregelmatig  samen  en  alleen wanneer 

Mussolini haar bijeenriep. Mussolini alleen bepaalde de agenda en opende de vergaderingen, 

vaak met lange speeches. Hij stelde zelf de resoluties op, alhoewel anderen wijzigingen aan 

konden  brengen.  Hij  vatte  samen  en  hij  bepaalde  zo  de  uitkomst.162 Daarnaast  vormde 

Mussolini  ook  de  fascistische  bendes  om  in  een  door  de  overheid  betaalde  nationale 

paramilitaire organisatie, de Milizia Volontaria per la Sicurezza Nazionala (MVSN). Enerzijds 

moest dit leiden tot meer controle over de bendes en moest dit de macht van de lokale ra’s 

beperken,  anderzijds was  deze  nieuwe militie  een  soort  van  fascistisch  privéleger met  als 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doel het bewaken van de interne orde en het verdedigen van de ‘revolutie’ tegen politieke 

opponenten.163     

Nadat  Mussolini  zijn  dictatorschap  aangekondigd  had,  vergrootte  hij  zijn  controle 

over  de  pers  stapsgewijs.  Allereerst  loodste  hij  in  juni  1925  censuurwetten  door  het 

parlement. Gedurende de autoritairdere  jaren van het  regime was er zelfs een ban op het 

vermelden  van  moorden,  andere  sensationele  misdaden  en  berichten  die  toeristen  af 

zouden kunnen schrikken zoals de aanwezigheid van haaien bij de Italiaans stranden of guur 

weer.164  In  december  van  1925  werd  de  Orde  van  Journalisten  opgericht  en  was  het 

verboden  om  het  beroep  van  journalist  uit  te  oefenen  tenzij  je  was  aangesloten  bij  deze 

orde.  In  1928  moesten  alle  journalisten  ook  aangesloten  zijn  bij  de  Fascistische  Partij. 

Daarnaast kregen alle dagbladen dagelijks instructies over de aan te houden politieke lijn. De 

Duce  zelf  had  hier  ook  een  aandeel  in  en  telefoneerde  regelmatig  met  verscheidene 

hoofdredacteuren. Soms was het uitoefenen van lichte druk genoeg om de media naar zijn 

hand te zetten. Bijvoorbeeld de gefortuneerde Crespi broers, eigenaren van de Corriere della 

Serra, het enige Italiaanse dagblad dat in het buitenland werd gelezen, gaven toe aan lichte 

druk  en  ontsloegen  hun  hoofdredacteur.165 De  Fascistische  Partij  zelf  kocht  aandelen  van 

dagbladen om via  een meerderheidsbelang extra  invloed uit  te  kunnen oefenen. Hierdoor 

hadden  de  fascisten  in  1930  ongeveer  66  procent  van  de  Italiaanse  dagbladen  in  bezit.166 

Mussolini poogde ook de buitenlandse pers te beïnvloeden. Strenge regels werden opgelegd 

aan de buitenlandse pers en enkele correspondenten werden het land uitgezet vanwege het 

naar  buiten  brengen  van  onwenselijke  berichten.  Dino  Grandi  gaf  zelfs  leiding  aan  een 

‘intimidatie  departement’  en  zo  nu  en  dan  werden  buitenlandse  journalisten  aangevallen 

door  fascistische  hooligans.167 Voor  degenen  die  meewerkten  met  het  regime  waren  er 

beloningen  zoals  geprivilegieerde  informatie  of  kostenloze  communicatie  per  telegraaf. 

Sommige  buitenlandse  journalisten  kregen  zelfs  een  maandelijkse  bijdrage  of  werden 

vrijgesteld van belastingen.168  

Mussolini  kreeg  na  de authoritarian  turn ook  steeds meer  grip  op  de  partij.  In  de 

Biennio  Rosso had Mussolini  geen  directe  controle  over  de  partij maar middels  zijn  eigen 

krant wist hij het  leiderschap over de verschillende fascistische groepen te verwerven door 

zich  steeds  meer  in  zijn  dagblad  als  de  leider  te  presenteren.  In  de  eerste  jaren  van  zijn 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regeren  wantrouwde Mussolini  zijn  partij  nog  altijd.  In  1925  ging  Mussolini  over  tot  een 

striktere  partijdisciplinering  waarbij  hij  tegelijkertijd  de  invloed  van  de  partij  trachtte  te 

beperken  en  de  structuur  van  de  partij  probeerde  te  versterken.  Onder  andere  de  vele 

wisselingen in het partijbestuur illustreren deze gang van zaken.169 In 1925 stelde Mussolini 

Roberto Farinacci aan als de partijsecretaris, de op een na machtigste positie  in  fascistisch 

Italië.  Door  Farinacci  aan  te  stellen  hield Mussolini  niet  alleen  de  extremistische  fascisten 

tevreden  maar  buitte  hij  ook  de  rivaliteit  uit  tussen  de  meest  prominente  bendeleiders, 

Roberto Farinacci  en  Italo Balbo. Het uitspelen van de  twee machtige mannen,  vergrootte 

zijn  eigen  machtspositie. 170  Als  partijsecretaris  was  Farinacci  verantwoordelijk  voor  de 

disciplinering en zuivering van de partij. Een taak die hij met verve uit  zou voeren. Na een 

jaar werd Farinacci vervangen door Filippo Turati. Mussolini had zijn macht geconsolideerd 

en  dankte  Farinacci  af.171 Turati  ging  op  dezelfde  voet  verder  als  Farinacci.  Extremisten 

werden uit de partij gezet en terwijl nieuwe jonge mannen tot de partij toetraden verlieten 

oude  mannen  deze  juist.  Commissarissen  die  de  leidende  functies  op  regionaal  en 

provinciaal niveau invulden, werden voortaan centraal aangesteld. Na 1925 zou er ook nooit 

meer  een  Nationale  Fascistische  Vergadering  plaatsvinden  en  regionale  vergaderingen 

werden ook zeldzamer. Clark concludeert dan ook: “Farinacci had disciplined the PNF; Turati 

transformed  it  and  subordinated  it  to  the  state”.172 Turati  werd  op  zijn  beurt  in  1930 

vervangen door Giovanni Giuriati. 

Als premier van Italië kampte Mussolini met twee rivaliserende autoriteiten, de paus 

en  de  koning.  Mussolini  benaderde  beiden  op  een  gelijksoortige  wijze.  Enerzijds  was  er 

publiekelijk  sprake  van  toenadering,  anderzijds  poogde Mussolini  de  invloed  van  zowel  de 

koning  als  de  paus  te  beperken.  Met  name  hoe  Mussolini  zich  tot  het  Vaticaan  verhield 

illustreert dit. Het Verdrag van  Lateranen  symboliseert niet  alleen de officiële  toenadering 

van  Mussolini  tot  de  rooms‐katholieke  kerk  maar  beslechtte  ook  een  langdurig  conflict 

tussen kerk en staat in Italië. Tegelijkertijd speelden er vele kleine conflicten tussen kerk en 

de fascistische staat. Van de afschaffing van de katholieke vakbonden tot de afschaffing van 

de jeugdbewegingen en uiteindelijk de afschaffing van de katholieke partij. De kerk werd uit 

het  publieke  leven  verbannen.  De  toenadering  tot  de  koning  was  zichtbaar  in  de  goede 

betrekkingen  en  het wekelijkse  overleg  tussen  de Duce en  de  koning.  Desondanks  tornde 

Mussolini ook aan de macht die de koning nog had. Zo vormden de MVSN een paramilitaire 

krijgsmacht  die  het  de  koning,  nog  altijd  de  opperbevelhebber  van  het  Italiaanse  leger, 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belemmerde  zijn militairen  tegen de  fascisten  in  te  zetten. Daarnaast  vergaarde Mussolini 

extra  invloed  op  het  leger  door  veelvuldig  verschillende  ministeriele  posten, 

verantwoordelijk  voor  de  verschillende  krijgsmachten,  te  vervullen.  Naast  zijn  functie  als 

opperbevelhebber was de koning, net zoals hij verantwoordelijk was voor het aanstellen van 

Mussolini,  officieel  bij  machte  om  de Duce  als  premier  te  ontslaan.  Door  de  Fascistische 

Grote  Raad  invloed  te  geven  over  de  erfopvolging  nam  de  grip  van  Mussolini  op  Victor 

Emanuel  III  maar  met  name  zijn  zoon  Humbert,  die  men  verdacht  van  antifascistische 

gevoelens, toe.173 

De  invloed  van  het  parlement  nam  gedurende  de  regeringsperiode  van Mussolini 

steeds verder af. Steeds minder werd het bijeengeroepen en steeds vaker kreeg het alleen 

de ruimte om te bekrachtigen wat Mussolini zelf al had besloten. Bij Mussolini’s aantreden 

in 1924 waren de fascisten een kleine minderheid in het parlement. Bij de verkiezingen van 

1924  voerde  de  Duce  enkele  wijzingen  door  en  zo  wist  zijn  Listone  een  effectieve 

meerderheid te krijgen. In november 1926 stuurde Mussolini echter alle afgevaardigden van 

de oppositie naar huis en ontbond alle politieke partijen op zijn eigen PNF na. Italië werd een 

eenpartijstaat, waarbij de partij ondergeschikt was aan zijn leider. In 1929 en 1934 waren er 

nog wel verkiezingen. Historici  trekken echter veelal de vergelijking met een plebisciet. De 

kiezer  kon  slechts  aangeven  of  hij  wel  dan  niet  akkoord  ging  met  de  kieslijst.  De  uitslag 

diende slechts ter illustratie van de populariteit van het regime. Bij de verkiezingen van 1929, 

nadat het verdrag van Lateranen was gesloten, stemde 98,4 procent van de kiezers voor de 

door de fascisten gepresenteerde lijst.174 Vijf jaar later zou dit percentage nog hoger liggen.  

Net zoals Mussolini de samenstelling van de partijleiding veelvuldig veranderde, werden ook 

de  meeste  ministersposten  slechts  een  korte  tijd  door  dezelfde  persoon  bezet.  Smith 

analyseert:  “He  (Mussolini) preferred  a  frequent  rotation  among  office  holders,  explaining 

that  for  anyone  to  hold  a ministry  for more  than  three  years would  be  too much  for  their 

strength, he alone being an exception: and of course these frequent ‘changes of guard’, as he 

called  them,  helped  prevent  anyone  but  himself  from  becoming  too  powerful.175 Tot  1932 

stelde  Mussolini  over  het  algemeen  kundige  ministers  aan,  die  een  relatief  vrije  hand 

hadden. 176  Na  1932  koos  Mussolini  duidelijk  voor  volgzamere  bewindslieden,  waarbij 

competentie  geen  belangrijke  vereiste  was.  “As  he  began  to  contemplate  controversial 

                                                
173 Martin Clark, Mussolini, 113 
174 Denis Mack Smith, Mussolini, 166 
175 Ibidem. 167 
176 Martin Clark, Mussolini, 147 



55 
 

military adventures abroad and more  ‘totalitarian’ efforts at home…he wanted people who 

would not ask questions or raise objections”.177 

De vier aanslagen op het  leven van Mussolini waren een excuus voor  steeds meer 

repressie in de fascistische staat. Clark vat samen in hoeverre deze repressie het dagelijkse 

leven  beïnvloedde:  “Police  informers  were  everywhere,  the  post  was  intercepted,  the 

telephones were tapped, there was no freedom of speech or association, and there was no 

parliamentary check on government activities”.178 Toch zijn de meeste historici geneigd om 

de  repressie  in  de  Italiaanse  fascistische  staat  als  gematigd  te  beschouwen.  Naar  alle 

waarschijnlijkheid waren er tijdens het fascistische regime slechts een paar duizend politieke 

gevangenen,  in  vergelijking  met  de  tien‐  tot  honderdduizenden  in  Nazi‐Duitsland  en  de 

miljoenen in de Sovjet‐Unie. Politieke gevangenen werden over het algemeen naar eilanden 

zoals  Lipari  gestuurd.  Een  mildere  straf  was  Confino,  een  verbanning  naar  een  afgelegen 

dorp voor enkele jaren. De pers, die hiertoe geïnstrueerd was, maakte veelal geen melding 

van  deze  verbanningen.  Confino  bleek  een  bruikbaar  politiek  middel.  Verdachten  hadden 

geen  recht  op  een  advocaat,  getuigen  of  een  hoger  beroep  en  vele  fascisten misbruikten 

deze politieke straf om zich te ontdoen van hun opponenten. Mussolini wilde echter, nadat 

hij zich bewust werd van het misbruik, niet  ingrijpen,  juist omdat de confino voor hem een 

makkelijke  manier  was  om  zich  te  ontdoen  van  opponenten  zonder  publiciteit. 179  De 

omstandigheden op het verblijf waren over het algemeen humaan. De gevangenen hadden 

een  redelijke  bewegingsvrijheid  op  de  eilanden  en  verbleven  in  zelf  uitgekozen  cottages. 

Verhalen  die  het  tegendeel  beweren  zijn  er  daarentegen  ook.  Fausto  Nitti  bijvoorbeeld 

beschreef  zijn  ervaringen  als  politiek  gevangene,  de  brutaliteit  van  de  bewakers  en  de 

martelingen  die  zo  nu  en  dan  plaatsvonden.180 Het meest  repressieve middel  in  Italië,  de 

doodstraf, heringevoerd in 1927, werd tussen 1927 en 1940 slechts negen keer uitgevoerd. 

De meeste van deze terechtgestelden waren Sloveense nationalisten. 

“Both  the  stabilization of his own power and  the  rise of Hitler allowed Mussolini  a 

more  aggressive  foreign  policy”.181 Mussolini’s  macht  was  in  1935  stevig  verankerd  in  de 

fascistische  staat.  Een  afnemend geloof  in  de Duce  zou hem  zijn macht  hem dan ook niet 

meer  kunnen  ontnemen.  Zijn  agressieve  koers  na  1935  en  de  daaropvolgende  militaire 

verlies zouden zich tegen hem keren. “The downfall of the Mussolini regime was not caused 

by it’s repressiveness and unpopularity, nor by its allegedly inept, or antimodern character … 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rather its downfall came as the result of Mussolini’s adventurous foreign policy and alliance 

with  Nazi  Germany”.182 1935  markeert  dan  ook  een  overgang  van  een  periode  waarin 

Mussolini  zijn  macht  veralltäglichte  naar  een  periode  van  dictatoriaal  leiderschap  en  een 

agressieve buitenlandse politiek.  

De  verovering  van  Ethiopië  zou Mussolini  aanvankelijk  nog meer  prestige  in  Italië 

opleveren, maar leidde ook tot kritiek en uiteindelijk sancties door de Volkenbond. Militaire 

steun  die  Mussolini  aan  Franco  verleende,  zou  bijdragen  aan  Franco’s  overwinning  maar 

betekende  tegelijkertijd  dat  Mussolini  zich  nog  meer  vervreemde  van  de  Europese 

democratieën. Daarnaast betekende de hoge kosten van de militaire expedities  in Ethiopië 

en Spanje dat investeringen in het leger achterwege bleven. Mussolini mengde zich dan ook 

bewust laat in de Tweede Wereldoorlog. Op het moment dat het Franse verlies aanstaande 

leek, stortte Mussolini zich pas  in de oorlog. Dat  investeringen waren achtergebleven werd 

pijnlijk duidelijk en met name in Afrika moesten de Italiaanse legers nederlaag na nederlaag 

incasseren.  Het  zich  aan  Italië  opdringende  verlies  werd  steeds  duidelijker,  met  onder 

andere  voedseltekorten,  nederlagen  op  Italiaans  grondgebied  en  bombardementen  op 

Rome. Op 25 juli 1943 werd Mussolini door de koning uit zijn functie ontheven en gevangen 

gezet. Binnen een week werden de fascistische organisaties waaronder de Grote Raad en de 

fascistische  partij  opgeheven.  “Fascism,  like  Mussolini,  vanished  overnight”.183 Na  zeven 

weken  in  gevangenschap  te  hebben  verbleven,  werd  Mussolini  op  12  september  bevrijd 

door Duitse officieren. Enkele dagen later werd Mussolini door Hitler aan het hoofd gesteld 

van  een  nieuwe  door  Mussolini  uitgeroepen  staat,  de  Italiaanse  Sociale  Republiek, 

geconcentreerd  in het noorden van Italië. De republiek van Salo, de nieuwe hoofdstad aan 

het Gardameer bleek niets meer dan een marionettenstaat. Mussolini hervatte de oorlog en 

opnieuw stapelden de verliezen zich op, mede veroorzaakt door grootschalige desertie. Op 

25  april  1945  sloeg Mussolini  op  de  vlucht.  Drie  dagen  later werd  hij  samen met  Claretta 

Petacci  door  communistische  partizanen  vlakbij  Dongo  doodgeschoten.  Hun  lichamen 

werden een dag later in Milaan opgehangen, de stad waar Mussolini middels zijn eigen krant 

het leiderschap over de fascisten had weten te bemachtigen. 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Conclusie 

Het  concept  charismatisch  leiderschap,  zoals  gedefinieerd  door Weber  en  aangevuld  door 

ideeën van Eatwell, is zeer geschikt om de regeerperiode van zowel Mustafa Kemal Atatürk 

als Benito Mussolini te structureren. Diepgewortelde crises gaven beide leiders het initiatief 

in  de  strijd  om  de  macht.  Status  en  populaire  steun  van  respectievelijk  de  belangrijkste 

militaire machthebbers  en  de  gehele  bevolking  zorgden  ervoor  dat  beiden  niet  alleen  het 

initiatief  behielden  tijdens  hun  leiderschap, maar  ook  dat  zij  de  gewonnen macht  konden 

verankeren in een autoritaire samenleving. Bij Mustafa Kemal Atatürk voltrok dit proces zich 

lineair. Tijdens de acute Osmaanse crisis wist hij het  initiatief te verwerven. Het geloof van 

de belangrijkste militaire functionarissen in zijn leiderschap bracht hem ongelofelijke macht. 

Deze macht wist de vader van alle Turken om te buigen naar niet alleen het presidentschap 

maar  uiteindelijk  ook  het  dictatorschap.  Bij  Mussolini  voltrok  het  proces  zich  op  een 

enigszins andere wijze. Zijn charismatisch leiderschap en veralltäglichung werkten elkaar  in 

de hand. Ook Mussolini wist in de voortslepende Italiaanse crisis ogenschijnlijk het initiatief 

te verwerven, het  leverde hem het premierschap op. Aanvankelijke  successen vergrootten 

zijn  status  en  leidden  tot  zichtbare  populariteit.  Deze  populariteit  stelde  hem  in  de 

gelegenheid  zich  steeds  autoritairder  op  te  stellen.  Een  proces  waarbij  controle  en 

populariteit elkaar in de hand werkten was in gang gezet. 

De Eerste Wereldoorlog leidde bij zowel Italië als het Osmaanse Rijk tot een crisis in 

die  de  charismatische  mannen  in  de  gelegenheid  stelde  het  leiderschap  naar  zich  toe  te 

trekken.  Het  Osmaanse  Rijk,  verliezer  in  de  Grote  Oorlog,  werd  in  haar  voortbestaan 

bedreigd. Het  Turkse  volk  leek  een  periode  van  onderdrukking  tegemoet  te  gaan  door  de 

overwinnaars die aan alle kanten van het rijk  invloed probeerden te winnen. Met name de 

Griekse  bezetting  leidde  tot  extreme  onrust  onder  de  Turkse  bevolking.  Mustafa  Kemal 

ontpopte zich als degene die het Turkse volk zou leiden naar een onafhankelijke Turkse staat. 

Italië werd  in de Eerste Wereldoorlog ook  in haar voortbestaan bedreigd. De verloren slag 

om Locarno  legde de weg naar Rome open. Tegen het einde van de oorlog had  Italië  zich 

echter  hervonden  en wist  nog  enkele  overwinningen  te  behalen  voordat  de Oostenrijkers 

overgingen  tot  overgave.  Van  een  acute  bedreiging  was  er  in  1922  dan  ook  al  lang  geen 

sprake  meer.  De  oorlog  en  met  name  de  grote  verliezen  hadden  echter  wel  de 

tegenstellingen in Italië vergroot. Fascisten verweten communisten en socialisten defaitisme. 

De tegenstellingen uitten zich  in gewelddadigheden gedurende de biennio rosso. Mussolini 

ontpopte zich als degene die de orde in Italië zou doen terugkeren. 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Het charismatische leiderschap van Mustafa Kemal Atatürk beruste aanvankelijk niet 

op massale  volkssteun. Het was  echter  het  onvoorwaardelijke  vertrouwen  van Refet  Bele, 

Kazim Karabekir en enkele andere  legerleiders dat Atatürk van macht voorzag. Deze  steun 

bleek ook van doorslaggevend belang in het latere parlement. Coterie charisma typeert het 

charismatische  leiderschap  van Atatürk dan ook het beste. Het  charismatische  leiderschap 

van Mussolini laat zich daarentegen het beste karakteriseren door centripetaal charisma. De 

vereenzelviging van Mussolini met fascisme ondersteunt deze visie.  In tegenstelling tot het 

duidelijkere zuivere charismatische leiderschap bij Atatürk, is het charismatische leiderschap 

van Mussolini niet geheel zuiver. Mussolini beschikte als premier over rationeel leiderschap. 

Daarnaast kun je twijfels plaatsen bij de belangeloosheid van de fascistische supporters van 

Mussolini.  Zijn  massale  populariteit  bracht  de  Duce  echter  macht  die  zijn  rationeel 

leiderschap  oversteeg.  Het  is  deze  extra  macht  die  de  Duce  dankbaar  gebruikte  om  zijn 

positie te versterken. 

De  wijze  waarop  Atatürk  en  Mussolini  hun  macht  veralltäglichten  vertoont  de 

meeste  parallellen.  Niet  alleen  neutraliseerden  beiden  de  rivaliserende wereldlijke macht, 

respectievelijk  de  sultan  en  de  koning,  maar  ook  neutraliseerden  beiden  de  rivaliserende 

religieuze macht,  de  kalief  en  de  paus. Mustafa  Kemal  was  hierin  wel  duidelijk  radicaler. 

Beide  leiders  wisten  de  verschillende  verkiezingen  tijdens  hun  regeerperiode  effectief  te 

manipuleren  door  de  kiesregels  te  wijzigen.  Een  verstevigde  positie  in  de  politiek  leidde 

vervolgens  een  proces  van  partijdisciplinering  in.  Het  autoritaire  karakter  van  de  regimes 

werd steeds duidelijker. De grip op de pers werd onder andere steviger. De media  in  Italië 

hadden duidelijk een invloedrijkere rol dan in Turkije. De persoonsverheerlijking nam toe en 

de  oppositie  werd  eerst  de  mond  gesnoerd  en  uiteindelijk  verboden.  Als  de  leiders  van 

effectieve eenpartijstaten hadden de  twee dictators de  touwtjes  strak  in handen. De door 

beide  leiders  doorgevoerde  wisselingen  in  de  verscheidene  invloedrijke  posities  leidden 

ertoe dat niemand uit kon groeien tot een potentiële rivaal van het leiderschap. Met name 

bij Mussolini leverde dit een bestuurlijke wanorde op. De repressie in beide regimes kan als 

enigszins  gematigd  betiteld  worden,  maar  beide  dictators  maakten  zich  hier  wel  degelijk 

schuldig aan.  

Ondanks  de  parallellen  worden  beide  dictators  vanuit  een  historisch  oogpunt 

verschillend beoordeeld. Hoewel Atatürk duidelijk revolutionairder was en zijn nalatenschap 

nog  altijd  zichtbaar  is  in  Turkije’s  compatibiliteit  met  het  westen,  zeker  vergeleken  met 

andere  landen met een overwegend  islamitische bevolking, brachten beide charismatische 

dictators hun volk een hernieuwde eigenwaarde en  relatieve welvaart  in een vergelijkbaar 

repressieve  eenpartijstaat.  Je  zou  kunnen  beargumenteren  dat  de  positieve  historische 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interpretatie  van  Atatürk  verklaard  kan  worden  door  een  westers  democratisch 

paternaliserend perspectief, waarbij de human costs niet opwegen tegen de ontwikkelingen 

in de oppressieve Turkse staat die het land dichter bij het westen bracht. De hoofdoorzaak 

van het verschil in historische interpretatie ligt echter in het buitenlandse beleid van de twee 

autoritaire  regimes.  Atatürk  en  zijn  opvolger  Ismet  Inönü,  opererend  in  de  geest  van  de 

eeuwige leider, kozen voor een onafhankelijke en neutrale koers. Turkije zou zich pas laat in 

de Tweede Wereldoorlog achter de geallieerden scharen. Mussolini daarentegen wekte de 

weerzin van de wereld door zich in een Afrikaans avontuur te storten, de zijde van Franco te 

kiezen, maar met name door tezamen met Hitler ten strijde te trekken. 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