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Politiek, staat en 
samenleving: 

Er is een onbehagen, in 
verschillende Ianden in 
Europa, over het functio
neren van het politieke 
systeem, maar niemand 
weet precies hoe breed en 
hoe diep dit onbehagen is . 
Er wordt regelmatig ge
sproken over een kloof 
tussen burgers en poli-

IS een vern1euw1ng 
van hun onderlinge 

verhouding 
mogelijk?* 

nu bij de recente verkie
zingen een historisch 
dieptepunt is gehaald voor 
wat betreft de opkomst. 
Bovendien geeft het ver
dwijnen van rechtsradica
le groeperingen uit het 
parlement in Nederland 
de burger weer nieuwe 

tiek, maar niemand weet 
moed: men hoeft voorlo
pig niet te twijfelen aan 

precies hoe breed en hoe 
diep die kloof is. De 
breedte van het probleem 
slaat op de mate van sprei
ding van dit onbehagen 
onder brede lagen van de 

KE E S SCHUYT 
het politiek gezonde ver 
stand. En als het toch nog 
slechter gaat met die op
komst, kan men altijd nog 
de opkomstplicht herstel-

Hooaleraar in de socioloaie aan de 
Universiteit van Amsterdam 

bevolking . De diepte ervan slaat op de aard en de 
kwaliteit van het onbehagen : waar maakt men zich 
zorgen over en zijn die zorgen wel terecht. Zijn er 
alternatieve organisatievormen die deze zorgen 
zouden kunnen wegnemen, althans verminderen? 

Het probleem van de breedte kan worden ge·in
diceerd, gemeten rnisschien, aan de hand van 
opkomstcijfers en politieke vertegenwoordiging. 
Lage opkomstcijfers, bijvoorbeeld bij gemeente
raadsverkiezingen en verkiezingen voor het Euro
pees Parlement, zouden dan een teken aan de wand 
zijn. Maar wat dan precies die wand betekent, 
wordt er niet duidelijker door . Blijven kiezers weg 
uit tevredenheid of juist uit ontevredenheid? Is weg
blijven bij verkiezingen, zoals bijvoorbeeld bij de 
vorige Europese verkiezingen, een teken van onbe
trokkenheid of juist een teken van gezond politiek 
inzicht dat de macht van dit parlement en de demo
cratische controle in Europa zo gering zijn, dat een 
stem van een kiezer er toch niet erg toe doet. Een 
democratischer inrichting van Europa zou de 
betrokkenheid kunnen vergroten tot het peil van de 
nationale democratieen. 

Dit peil van betrokkenheid bij de nationale 
democratie , zoals blijkend uit de deelname aan ver 
kiezingen, vind ik niet verontrustend laag, zelfs niet 

len: nu de dienstplicht als 
eerste burgerplicht is weggevallen, kan naast de blij
vende belastingplicht deze ereplicht van de burger 
best hersteld worden . 

Ik zie het probleem van het onbehagen over de 
politiek niet in de breedte liggen , maar eerder in de 
diepte : de kwaliteit van ons politiek bestel stelt 
velen teleur . Er is een verlies aan vertrouwen, mis
schien door een gebrek aan richtinggevoel , dat poli
tici ten toon spreiden bij de inrichting en herinrich
ting van de samenleving . De verantwoording van 
hun politieke handelen en de inhoud van de politie
ke beslissingen is formeel nog steeds goed geregeld, 
maar er ontbreekt iets aan . In Nederland althans is 
er politieke pragmatiek zonder verschillen, is er 
politieke retoriek zonder r ealisering en zonder 
publieke informeel gedragen verantwoording. Mis
schien hangt deze diepte-problematiek samen met 
de politieke rekrutering van politici en van de verte
genwoordigers van politieke partijen . Die rekrute
ring is uiterst smal geworden en gaat langs grote 
delen van bevolkingsgroepen en van maatschappe
lijke instituties heen . Hier past een moderne waar
schuwing van de Indiase politiek filosofe Neer 
Chandhoke, die sprekend over haar eigen land 
- de qua aantal inwoners breedste democratie ter 
wereld - opmerkte : 
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'To identifY democracy with the practices if the state is 

to run the risk if reducing it to staged political events 
or rituals ( elections, plebiscites, parliamentary repre

sentation) that are desianed to reciffirm the leaitimacy 

if the state, not to do anythina about what assails 

people in civil society'(199S) 

Het onbehagen over de politiek is niet hevig en 
urgent zoals dit wei het geval was in de jaren zestig 
en zeventig, zich uitend in protestbewegingen en 
jongeren- en vrouwenopstanden en initiatieven van 
andere groepen burgers. Het hedendaagse onbeha
gen is stiller en bestaat uit een enigszins dadenloze 
duurzame verontrusting, die tot reflectie leidt. Een 
herbezinning is aan de gang, zoals valt af te lezen aan 
titels van recente geschriften als 'the moral commu
nity', 'the problem of order', 'social cohesion' , 
'the modern social conflict', 'the spirit of communi
ty', 'the decent society', 'trust'. 

Aan al deze uitingen valt af te lezen dat er naar 
het oordeel van hun zeer gerenommeerde auteurs 
iets is scheefgegroeid in de verhouding tussen staat 
en samenleving, tussen politiek en burgers. De logi
ca van de hedendaagse politiek is een andere dan die 
van de sociale activiteiten van vele burgers en maat
schappelijke instellingen. De socio-logica van de 
samenleving wordt gekenmerkt door communicatie 
en community, de logica van de moderne staat daar
entegen door techno-bureaucratie en autoritaire 
besluitvorming, zelfs als deze besluitvorming de
mocratisch gelegitimeerd wordt. 

De traditionele tegenmachten van de staat, zoals 
politieke partijen, vakbonden, georganiseerde pres
siegroepen, vertonen eenzelfde logica van techno
bureaucratie en zijn ver verwijderd geraakt van hun 
eigen constituencies, die zij geacht worden in hun 
belangen te dienen . De ervaringswereld van de 
instituties die 'het volk' representeren is zodoende 
losgeraakt van de ervaringswereld van die bevolking 
zelfin al haar geledingen. De technobureaucratische 
wereld is er een van grote getallen, grote beslissin
gen, grote belangen, grote woorden, maar deze 

wereld blinkt daarom juist uit in abstracties . De 
reele ervaring is er uit verdwenen. We weten nog 
nauwelijks welke effecten deze verdwenen concrete 
ervaring heeft op de burgers, maar hier zou wellicht 
een aanknopingspunt kunnen liggen voor een ver
betering. 

De leefwereld van burgers wordt thans inge
klemd tussen deze technobureaucratie en de even
zeer op abstracties gebouwde wereld van de massa
communicatie. Deze twee, de politiek en de massa
media, beheersen ons beeld van de werkelijkheid en 
dat blijkt, hoe oppermachtig ze ook zijn, niet aan te 
sluiten bij of aan te slaan bij de ervaringswereld van 
gewone burgers. Systeem en leefwereld noemde 
Habermas dit. Dit contrast tussen systeem en leef
wereld mag niet te absoluut genomen worden. Ten 
eerste hebben burgers vaak uitermate vee! belang 
bij een goed en technocratisch functionerend sys
teem (de metro, een universiteitsbibliotheek, de tij
dige levering van consumptiegoederen). Ten twee
de zijn vee) burgers uitermate handig om de syste
men, die ogenschijnlijk hun leefwereld bedreigen, 
naar eigen baat aan te wenden - m en noemt dit in 
Nederland het verschijnsel van de calculerende bur
ger, die niet lijdt onder de technobureaucratische 
systemen, maar zich er best wei bij vindt. Maar cal
culatie duidt in elk geval niet op betrokkenheid. 

De huidige situatie van onbehagen vraagt niet 
aileen reflectie en herbezinning, maar ook een her
schikking van verantwoordelijkheden. Herschik
king van verantwoordelijkheden en initiatieven op 
vele niveaus: tussen staten in Europa, tussen over
heid en niet-statelijke verbanden, tussen georgani
seerde en niet-georganiseerde pressiegroepen, tus
sen politieke partijen en one-issue sociale bewegin
gen, kortom tussen politiek en burgers. Misschien 
kan ik dit het beste samenvatten met de vraag of een 
nieuwe invulling van het oude begrip 'civil society' 
(Zivilgesellschcift) mogelijk is? Is er iets nieuws aan dit 
begrip te herkennen en zou een hemieuwing in een 
zeer bepaalde richting iets van het onbehagen kun
nen wegnemen? lk meen van wei en om mijn con
clusie nu reeds aan te kondigen zie ik die vemieu-

* Dit artikel is een bewerking van een 
voordracht die de auteur hield op de 
Derde Nederlands - Duitse Conferentie 
'De kloof tussen burger en politiek', die 
op 19 en 20 maart 1998 te Delft werd 
gehouden . 
Met dank aan het Duitsland Instituut bij 
de Universiteit van Amsterdam. 
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wing in het relativeren en zelfs in het Iaten vallen 
van de oude tegenstelling tussen staat en samenle
ving, staat en markt en tussen de politieke en de 
niet-politieke sfeer. 

Wat is nieuw in het denken over civil society? 

Uit de immense berg aan recente literatuur over de 
civil society - een begrip dat vooral na de val van de 
Berlijnse Muur in Oost-Europa aan aantrekkings
kracht heeft gewonnen - kies ik strategisch vier 
stemmen. Elke stem vertegenwoordigt een ander 
geluid en op basis van deze geluiden voel ik mij in 
staat om in de volgende paragraaf enkele zelfstandi
ge conclusies te trekken over een nieuwe opvatting 
over de verhouding tussen politiek en .burger, tus
sen staat en samenleving. Een nieuwe balans is wen
selijk. Of die ook werkelijk haalbaar en realiseer
baar is, valt nu nog moeilijk te zeggen. 

Het eerste geluid, tamelijk parmantig en 
schreeuwerig, komt van Ernest Gellner in zijn hoek 
Conditions if liberty, civil society and its rivals (I 994). 
In dit hogelijk geprezen hoek omschrijft Gellner de 
civil society als 'a set of diverse non-governmental 
institutions which is strong enough to counterbalan
ce the state'. Het gaat bij hem vooral om institutio
neel en ideologisch pluralisme, dat monopolievor
ming verhindert op het gebied van macht en waar
heid. Een pluraliteit van instituties die zowel voor 
een balans met de staatsmacht kunnen zorgen, maar 
tegelijk door die staat wordt beschermd- o.a. door 
constitutionele rechten. Het is een oud en bekend 
geluid, de pluralistische democratie, dat nu door 
het verval van het Oost-Europese communisme 
buiten Europa ineens een nieuwe toonhoogte heeft 
gekregen. Gellner houdt een lange lofrede op dit 
model van beschaafd samenleven en toont herhaal
delijk aan dat dit model, ontstaan in de Europese 
geschiedenis, verre superieur is aan het verdomde 
communisme en de dreigende collectivistische en 
niet vrijheidslievende Islam. Het is het geluid dat we 
kennen van Fukuayama's 'End of History'. 

Het is naar mijn mening echter erg gemakkelijk 
om een overwinning te bezingen op een verrot stel
sel als het communisme en het is erg gevaarlijk om 
het gehele wereldcomplex van de Islam met zulke 
ideologische vooringenomenheid weg te schrijven. 
Zijn verheerlijking van de civil society - lees: de 
Westeuropese samenleving en Noord-Amerika -
biedt niets nieuws, gaat vervolgens geheel voorbij 
aan de feilen en tekorten in die Europese samenle
vingen van heden ten dage en is op een naleve 

manier ideologisch, niet empirisch gemotiveerd. 
Hij kijkt met andere woorden niet goed genoeg naar 
zijn eigen halfrond en naar de nieuwe niet-westerse 
wereld, nogal vreemd voor zo'n beroemd en 
gevierd antropoloog. Twee vragen stelt hij naar 
mijn mening niet over de hedendaagse civil society, 
namelijk ten eerste: waar komt of waar kwam in 
feite de drang naar een pluralistische samenleving 
vandaan? Ten tweede: werkt het pluralistische 
model eigenlijk wei? De aanleiding tot een bespre
king van het onbehagen over politiek en samenle
ving is juist deze laatste vraag. 

Het tweede stemgeluid over de civil society is vee! 
grondiger en interessanter. Ik doe! op de studie van 
Adam Seligman The Idea if civil society (I992). 
Seligman gaat uitvoerig in op de historische oor
sprong van de civil society die hij zowel ziet liggen in 
het christelijke natuurrecht en bij de Schotse Ver
lichtingsdenkers, Shaftesbury, Ferguson, Adam 
Smith, David Hum e. De kern van dit idee bestaat uit 
het overwinnen van de kloof tussen het particuliere 
belang, se!finterest, en het publieke belang, in het 
verzoenen van de tegengestelde individuele en 
sociale verlangens, kortom in het vinden van een 
balans tussen individu en gemeenschap . Het nieuwe 
van de civil society was de erkenning van het autono
me individu ten opzichte van de gemeenschap en de 
erkenning van het samen gaan van het publieke en 
het private. In citeer: 'For if the sense of a shared 
public is constitutive of civil society, so is the very 
existence of the private'. De bijzondere bijdrage 
van Seligman is dat hij laat zien dat de spanning tus
sen het private, particuliere belang en het gemeen
schappelijk gedeelde publieke belang in de eerste 
helft van de achttiende eeuw bij schrijvers als 
Shaftesbury en bij Hutcheson nog in balans gehou
den wordt binnen een sociale eenheid, civil society 
genaamd. Shaftesbury schreef zijn An Inquiry 

Concern ina Virtue or Merit (I 7 I 4), in de zin dat die 
twee begrippen nog hetzelfde uitdrukken. Later 
wordt de deugd en de winst in tegengestelde zin 
gebezigd, namelijk het kiezen tussen deugd if winst, 
in de zin van 'of het een of het ander'. Ook Adam 
Smith, bekend om zijn pleidooi voor het eigen 
belang als publieke deugd, ging in zijn eerste studie 
Theory if Moral Sentiments (I 7 59) nog uit van socia
bele sentimenten als grondslag van een samenle
ving, naast het dienen van het eigenbelang. Pas bij 
zijn latere studie The Wealth if Nations (I 776) wordt 
het eigenbelang zelfstandiger en exclusiever. Bij 
andere schrijvers in de tweede helft van de achttien-
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de eeuw met name bij Hume en Kant, leidt de span
ning tussen het publieke en het particuliere belang 
tot het scheiden van de twee sferen. 

Echter als eenmaal de twee soorten belangen aan 
twee maatschappelijke domeinen en instituties zijn 
toebedeeld, het private aan de markt en het publie
ke aan de staat, komen er analoge scheidingen in de 
samenleving: het recht behoort tot de publieke 
sfeer, de moraal tot de individuele , de politiek tot 
de publieke , het gezin en de vrijwillige organisaties 
tot de prive sfeer . De balans van de twee sferen in 
de oorspronkelijke ci vil society, wordt nu een com
petitie tussen gescheiden werelden . Sommige noe
men het zelfs de zerosum game tussen staat en markt. 
Het is de bekend geworden en succesvol gebleken 
ideologie van het liberalisme en het neo-liberalis
me, die geleid heeft tot het pluralistische politieke 
stelsel van vandaag met de gescheiden en goed 
bewaakte domeinen van het publieke en het private 
belang. 

Maar waar kwam dit pluralisme nu eigenlijk van
daan? Volgens Seligman uit de dubbele natuur van 
de mens, die zowel een individu, een autonoom 
handelende persoon wil zijn, en tegelijk deel wil 
blijven uitmaken van een gemeenschap , dus princi
pieel sociaal van aard is. Het geklaag over een tekort 
aan community , of aan trust in onze hedendaagse 
samenleving komt in een beter Iicht te staan als men 
terug wil gaan naar de allereerste formul eringen van 
het nog niet volledig door het marktdenken meege
voerde betoog van de sociale denkers van de civil 

society . 'The problems of civil society are in essence 
the problem s of constituting trust in society ' (Selig
man 1992 : 13) . 

De derde door mij gekozen stem sluit hier direct 
op aan. De reeds even genoemde Chandhoke Ievert 
in haar studie State and civil society kritiek op de wer

king, niet op de ideologische grondslag, van de hui
dige pluralistische civil society. Die instituties die 
eigenlijk een tegenwicht zouden moeten bieden 
tegen de machtige staat, zijn zelf zo machtig gewor
den dat burgers zich er niet meer in kunnen vinden 
of er in kunnen participeren . Zij zoekt de oplossing 
van deze , zeer herkenbare kwaal , in het vestigen van 
nieuwe sociale netwerken, onafbankelijk van de 
staat en van die andere bureaucratische organisaties . 
Niet tussen, maar naast ofliever nog in de staat en in 
de markteconomie moet toch nog iets anders te vin
den zijn dan formele bureaucratieen . 'The leitmo
tifs of civil society ever since its inception have been 
associational life based on voluntary, revocable 

membership, along with acceptance of diversity, 
dialogue, mutual respect and tolerance'. Ze is 
geenszins voorstander van het terugbrengen van 
veel verantwoordelijkheden naar de staat, die toch 
a! te vee! overwicht heeft. Ze zoekt naar een andere 
verhouding tussen het private en het publieke , niet 
ten gunste van de een of de ander (als in een zerosum 

game) , maar naar (andere) waarden die in beide iferen 

moeten worden geeerbiedigd . Civil krijgt hier de 
betekenis van ci vili ty. De essentie van civili ty is de 
erkenning dat de realisering van het eigen belang 
van een individu afhankelijk is van de erkenning van 
de zelfrealisering van andere personen. Dit funda
mentele inzicht kan aanleiding zijn tot herinrichting 
van de organisatievormen van zowel de staat, als van 
de marktorganisaties en van de traditionele vrijwil 
lige organisaties. 

Is het Westen wei de beste? 

De vierde stem over ci vil society tenslotte is een zeer 
onverwachte , maar inzicht verrijkende . Een verza
meling van opstellen van antropologen over de 
betekenis van het begrip civil society in Europa (o. a. 
het voormalige O ost-Duitsland, Engeland, Rusland 
en Polen), maar vooral in niet -westerse Ianden. 
Voor de niet -westerse samenlevingen, Turkije, 
Syrie , Indonesie, China en Japan, die door de mon
dialisering van de economie steeds meer met ons 
gaan verkeren , zijn de uitgangspunten van de civil 

society, persoonlijke autonomie, erkenning van vrij 
heidsrechten van de mens, een uitdaging. Tegelijk, 
zo betogen de antropologen, is een begrip dat zo 
inherent westers is , niet zonder meer transporteer 
baar naar de rest van de wereld . Het is eenvoudig te 
simpel om met Ernest Gellner te zeggen 'The W est 
is the best '. De niet -westerse modellen van samen
leving, van de balans tussen prive en publiek zijn 
evenzeer een uitdaging voor ons. 

Het be grip ci vil society moet niet negatief worden 
gedefinieerd , namelijk aile organisaties en institu
ties die in oppositie staan tot de staat , maar vooral in 
positieve zin : ' In the context of the ideas and practi 
ces through which cooperation and trust are esta
blished in social life'. De antropoloog Hann consta
teert nu juist voor de westerse samenleving een 
enorm verlies - in de gangbare opvatting van civil 

society- aan kwaliteit van civility, cooperatie en ver
trouwen . Ik meen dat die observatie zeer raak is. 
Een bredere en ruimere opvatting van ci vil society 

gaat dan over het oplossen van de volgende vier 
vraagstukken waar elke sam enleving altijd mee te 
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maken heeft, namelijk: 
1) het vestigen van een moral community; 
2) het probleem van de accountability, het afleg
gen van verantwoording voor eigen handelen; 
3) vertrouwen, trust en 
4) cooperatie, vormen van vrijwillige samen
werking. 

Dit zijn precies de vier problemen, waar de heden
daagse westerse politiek en samenleving geweldig 
mee worstelen. Men zoekt hier naarstig naar een 
oplossing voor het verlies aan vertrouwen en aan 
accountability, terwijl de niet-westerse Ianden juist 
zoeken naar wegen om hun oudere vormen van ver
trouwen, cooperatie en sociale controle te handha
ven tegen een oprukkend wereldwijd westers indi
vidualisme en marktdenken. 

Een eigen visie op de nieuwe verhouding tussen 

politiek, staat en samenleving 

Zo ben ik via een enigszins lange omweg weer terug 
bij het oorspronkelijke probleem: de herschikk:ing 
van verantwoordelijkheden in politiek en samenle
ving. Niet de aloude, bekende opvattingen, maar 
vooral de nieuwe opvattingen over civil society bren
gen ons mogelijkerwijs een stap verder. 

Laat ons ophouden steeds maar te blijven spre
ken van twee domeinen, de staat versus de markt, 
waarbij elk domein een specifieke waarde vertegen
woordigt. Zoals : 'de staat zorgt voor het recht, de 
gelijkheid en de publieke orde, de markt voor de 
winst en de welvaart'. De scheiding van recht en 
moraal, hoe diep verankerd in ons denken, is niet 
goed te handhaven en te funderen . De publieke en 
de private sfeer zijn bijna niet consistent uit elkaar te 
houden : geweld tegen personen in het huisgezin is 
geen prive-aangelegenheid, de politiek zorgt voor 
vee! particulier gewin. 

In plaats van de ruimtelijke metaforen van de 
civil society, bijvoorbeeld het spreken over het maat
schappelijke middenveld, dat ligt tussen staat en 
markt, veelvuldig te blijven gebruiken, kunnen we 
beter de logische relaties tussen verschillende 
domeinen tot ons Iaten doordringen . Staat en 
samenleving, het publieke en het private , recht en 
moraal zijn allemaal elkaars voorwaarden. Slechts 
op basis van een goede en goed geordende staat en 
een fatsoenlijk rechtssysteem is een florerende 
markteconomie denkbaar en slechts op basis van 
een goed en efficient economisch systeem is een fat
soenlijke staat denkbaar. Beide zijn geen tegenstel-

lingen, maar elkaars condities . Evenzeer geldt dit 
het befaamde middenveld, dat zich niet benauwd 
tussen de twee andere sferen afspeelt, maar juist de 
maatschappelijke voorwaarde is voor het goed func
tioneren van staat en markt. Een gezin zorgt voor de 
eerste sociale bindingen (attachment), die vervolgens 
worden opgevangen in cooperatieve maatschappe
lijke instituties zoals school en vereniging (daar leert 
men commitment), en slechts op basis van deze maat
schappelijke inspanningen van burgers kan het poli
tieke systeem floreren en kan trust en cooperatie 
ontstaan. Dus weg met het middenveld, niet als ver
schijnsel van vrijwillige cooperatie en reciprociteit, 
maar als spatieel terrein liggend tussen de almachti
ge staat en de even machtige markt . De staat en de 
markt zijn in feite afhankelijk van bloeiende maat
schappelijke verbanden waarin men leert een dia
loog met elkaar aan te gaan, tolerant, geciviliseerd 
en cooperatief te zijn. 

In aile domeinen - die van het gezin, van de vrij
willige sociale en politieke associaties, van sociale 
bewegingen, van de politiek en van de markt, (dit 
zijn er dus vijf en geen twee) - kunnen gelijktijdig 
verschillende waarden behartigd worden, niet per 
domein een core value . Logisch ontstaat dan een zeer 
grote variabiliteit van verschillende verhoudingen 
tussen verschillende cruciale waarden binnen een 
domein . 

In deze nieuwe opvatting over de verhouding tussen 
politiek, staat en samenleving, is er een stelselmati
ge wisselwerking tussen form ele en informele syste
men, tussen private en publieke verantwoordings
systemen, tussen particuliere prikkels en initiatie
ven en publieke en sociale waarden. Het stakehol
dersmodel voor het bedrijfsleven past hierin alsook 
enkele nieuwe opvattingen van corporate en social 

responsibility. W ellicht kunnen in deze opvatting 
nieuwe vormen van vertrouwen ontstaan in publie
ke organisatievormen waar het thans zo aan schort. 
Fiduciaire structuren zijn naar mijn mening inder
daad de basisvoorwaarden voor elke samenleving en 
die zijn beter te r ealiseren in een radicaal andere 
opvatting van de verhouding tussen politiek , staat 
en samenleving en tussen organisaties en individuele 
burgers. Het creeren van vertrouwen binnen en ver
trouwen tussen organisaties is een van de belangrijk
ste opgaven voor ons huidige politieke systeem. Zo 
ook het herwinnen van vertrouwen tussen burgers 
en staatsorganen, tussen burgers onderling alsmede 
het vertrouwen en de cooperatie tussen particuliere 
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organisaties en staatsorganen. 
Ik ben me ervan bewust dat ik met deze nieuwe 
opvatting van wat een civil society zou kunnen inhou
den nog geen inhoudelijke problemen heb opgelost. 
Maar men kan de proef op de som nemen. Er zijn 
naar mijn mening vier levensgrote maatschappelijke 
vraagstukken waar de politiek en het bedrijfsleven 
in de hedendaagse samenleving nauwelijks een 
begin van een oplossing voor gevonden hebben, 
namelijk 1) de massale en langdurige werkloosheid 
van de unskilled laborers, in toenemende mate van de 
jonge niet-blanke inwoners van de westerse Ianden, 
2) het vraagstuk van de imrnigratie naar het westen 
en 3) het vraagstuk van de afhankelijke groepen in 
de samenleving, de zeer jonge kinderen en de oude 
tot zeer oude bejaarden en tenslotte 4) de dubbele 
afhankelijkheid van het natuurlijke milieu, in die zin 
dat het voortbestaan van de natuur van ons handelen 
afhankelijk is en dat ons bestaan van een duurzame 
natuur afhankelijk is . Opvallend bij al deze vier pro
blemen is de nadruk op afhankelijkheid. Kennelijk 
kan de eenzijdig ontwikkelde westerse civil society 

niet omgaan met afhankelijkheid. 
De huidige instellingen voor deze vier vraag

stukken en de arrangementen voor de maatschappe
lijke groepen worden gekenmerkt door constante 
financiele tekorten, gebrek aan aanvaardbare per
spectieven en het chronisch gebrek aan vertrouwen 

tussen de zorgenden en de verzorgden. De oplos
sing ligt vooral in het herstellen van sociale bindin
gen en van vertrouwensbanden. De proef op de som 
voor de nieuwe opvatting van een civil society, een 
samenleving gekenmerkt door civility en door een 
nieuw vertrouwen in de politiek, zou kunnen liggen 
in het hoopvol oplossen van deze vier maatschappe
lijke vraagstukken, die met de huidige politieke wil 
en binnen de huidige politieke instituties niet wor
den opgelost. 
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