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HOOFDEN & ZINNEN 

De verzorgingsstaat is 
het vader land van de 
gewoneman 

Nationalisme is maakwerk. Hetis 
een geloofsleer en kent als zoda
nig aile aspecten die kenmerkend 
zijn voor een geloofsleer of die nu 
'jenseitig' of 'diesseitig' is gericht 
zoals respectievelijk een theolo
gie en een ideologie. Er zijn de 
dogma's, opgesteld door dege
nen die zich daar zelf toe gerech
tigd achten en met het instand
houden en bewaken van de zuive
re leer machtsposities willen be
kleden. Het nationalisme kent 
daarom ook ketters, gewoonlijk 
landverraders genoemd. Er is net 
als bij elke andere geloofsleer de 
cultus met liederen, standbeel
den, geloofsbelijdenissen, het 
ritueel van plechtigheden als her
denkingen en feestdagen, kortom 
a! het uiterlijk vertoon dat het 
'bel even' van de geloofsleer 
moet versterken. Het nationalis
me heeft ook het kenmerk dat zijn 
aanhangers zich uitverkoren ach
ten, soms in combinatie met een 
'jenseitig' geloof als een 'Gods 
eigen volk' en soms door de 'ge
schiedenis' als zodanig bepaald. 

Maar net als elke geloofsleer is 
het nationalisme niet puur maat
werk, doch vindt het tevens een 
grond in wat wei de volkscultuur 
wordt genoemd. En in het bijzon
der wanneer er in die volkscul
tuur zich van onderop bepaalde 
kenmerken hebben ontwikkeld 
en men sen het gevoel hebben dat 
het iets eigens is, iets dat van hen 
zelf is en niet van bovenaf is ver
ordineerd. En dat laatste is op dit 
moment het geval bij de proble-

men die zich rond de verzorgings
staat voordoen en bij de neiging 
van nogal wat men sen de verwor
venheden daarvan aileen voor 
'eigen' volk te willen behouden. 

Aan de totstandkoming van de 
verzorgingsstaat hebben drie ac
toren bijgedragen. De staat, die 
zich bekommert om orde en rust 
en ook graag het nationaal gevoel 
wil versterken en daarom een bij
drage heeft geleverd aan een col
lectivisering van de zorg. Dan zijn 
er degenen die zich op grond van 
morele norm en, al of niet bepaald 
of opgelegd door kerken, geroe
pen voelen niet aileen de mens in 
nood te helpen, maar die ook wil
len verheffen, zoals dat zo mooi 
wordt gezegd. 

Maar misschien wei de belang
rijkste bijdrage aan de totstand
koming van de verzorgingsstaat 
hebben diegenen geleverd voor 
wie de verzorgingsstaat een 
menswaardig bestaan wil bren
gen. N og voordat de andere acto
ren in het geweer kwamen be
gonnen de slachtoffers van de 
snelle overgang van de ambtelijke 
naar de industriele produktieme
thoden zelf de vaak afschuwelijke 
sociale gevolgen daarvan te 
bestrijden. Door het strafrechte
lijke verbod zich te organiseren 
om verbetering van hun sociaal
economische positie te bewerk
stelligen (in ons land pas in 1872 

opgeheven), konden de arbeiders 
aanvankelijk geen georganiseerde 
sociale strijd leveren, maar moes
ten ze zich als het ware behelpen 
met onderlinge hulp. 'Draagt el
kanders• lasten', 'Voorzorg en 
Genoegen', 'Algemeen Onder
ling Hulpfonds Boekdrukkunst' 
kregen de verenigingen van ar
beiders waarmee die onderlinge 
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hulp werd geregeld, als naam. 
Deze verenigingen worden als de 
voorlopers van de latere vakbon
den beschouwd. Zij hebben in de 
vakbonden de traditie gegrond
vest dat arbeiders ten slotte toch 
vooral op elkaar zijn aangewezen 
als de nood aan de man komt. In 
de staat had men geen vertrou
wen. De confessionele arbeiders 
wilden 'souvereiniteit in eigen 
kring'. De socialistische arbei
ders zongen in de Intemationale 
'de staat verdrukt, de wet is 
logen'. 

Sociale wetsevinB 
Pas rond de eeuwwisseling ont
stond bij de socialistische ar
beiders de neiging de hulp van 
wetgeving te aanvaarden als de 
sociale nood hoog was en eigen 
kracht nog te zwak werd geacht. 
Daarom kwam de toenmalige so
cialistische voorman J. H. Schaper 
met een initiatief-wetsvoorstel 
voor regeling van de arbeidsduur 
en hij beargumenteerde dat met 
de opmerking dat de arbeiders
beweging nog te zwak was om 
een achturige arbeidsdag op de 
ondernemers te veroveren. 

Wat de arbeidersbeweging in 
de eerste plaats wilde, was een 
wettelijk vastleggen van wat zij in 
haar sociale strijd met de onder
nemers had bereikt. Door die 
sociale wetgeving komt er een 
andere verhouding tussen arbei
dersbeweging en de nationale 
staat. Zij wordt nog wei tot op de 
dag van vandaag gewantrouwd, 
bijvoorbeeld wanneer zij pro
beert een beslissende invloed te 
krijgen bij de uitvoering van de 
sociale wetgeving die aan de wel
vaartsstaat ten grondslag ligt. 

W at de arbeidersbeweging als 
wapen tegen de ondernemers had 
gehanteerd, namelijk wetgeving, 
krijgt ze dan tegen zich gericht . 

Maar ondanks dat wantrou
wen gaan de arbeiders zich meer 
verbonden voelen met de staat. 
Die is immers meer van henzelf 
geworden, omdat ze een verzor
gingsstaat is geworden waar de 
arbeidersbeweging sociale strijd 
voor heeft geleverd. Terwijl eer
der de socialisten het streven de 
nieuwe natie-staat tot het vader
land voor alle inwoners te maken 
verwierpen met de opmerking 
dat hun vader geen land had, om
dat die immers proletarier, bezit
loze was, gaan de arbeiders nu 
juist de verzorgingsstaat als hun 
vaderland beschouwen. Dit is de 
grondslag geworden van een 
specifiek nationalisme, dat het 
verzorsinssstaatnationalisme ge
noemd kan worden. Juist in deze 
tijd waarin zo'n sterk gevoelleeft 
dat de verzorgingsstaat door de 
staat zelf bedreigd wordt, groeit 
di t verzorgingsstaatnationalisme. 
Het richt zich tegen de staat door 
bijvoorbeeld het stemmen op 
extremistische partijen of ge
woon thuisblijven. Maar ook te
gen nieuwe Nederlanders, waar
van de verantwoordelijkheid van 
hun komst vooral bij de staat 
wordt gelegd. Dit verzorgings
staatnationalisme uit zich dan in 
extremis met de kreet 'eigen volk 
eerst'. Niet zozeer uit racistische 
opvattingen of omdat er geen 
medeleven, geen solidariteitsge
voelens zouden zijn met de nieu
we Nederlanders, maar omdat 
men het eigen, zelf tot stand ge
brachte vaderland, de verzor
gingsstaat erdoor bedreigd acht. 

Wie de uitwassen van dit natio
nalisme wil bestrijden moet dat 
niet doen met door de staat ge
subsidieerde of opgezette moreel 
getinte projecten, maar de men
sen het vertrouwen geven dat het 
mede door hen tot stand ge
brachte vaderland niet die geva
ren loopt als vaak gevoeld wordt. 
De bevordering van een 'wij 
gevoel' met de prediking van 
specifieke normen en waarden in 
onze nationale cultuur zoals ver
draagzaamheid heeft juist een 
averechtse uitwerking, niet 
zozeer door het 'Erst kommt das 
Fressen und dann die Moral' van 
Bertold Brecht, maar vooral door 
het wij-gevoel van het verzor
gingsstaatnationalisme dat de 
solidariteit van het onderlinge 
hulpbetoon kent. 

Het verzorgingsstaatnationa
lisme is een historisch gegroeid 
echt volksnationalisme, een 'bot
tom-up' nationalisme en geen 
'top-down' zoals het nationalis
me als ideologie dat is. Wanneer 
de werkelijkheid daarvan niet 
wordt onderkend om er vervol
gens rekening mee te houden, 
kan het net zo agressief worden 
als de ideologie van het nationa
lisme. Of dat door de huidige ide
ologisering van het vrije spel der 
marktkrachten en de gang van za
ken rond de verzorgingsstaat ge
daan wordt, is de vraag en daar
om lijkt het er steeds meer op dat 
het huidige overheidsbeleid een 
stimulans voor een agressief na
tionalisme is. 

JOHAN S. WIJNE 

Historicus/ publicist 


