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Civil society als 
partij-ideologie? 

Het begrip civil society is al 
zo'n vijftien jaar in omloop 
in West-Europa in discus
sics over de crisis van de 
politiek, burgerschap en 
gemeenschap. Het bereikte 
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aangezwengelde discussie 
over de politieke partijen 
publiceert bijvoorbeeld een 

Politicoloog, medewerker van het Sociaal 

en Cultureel Planbureau 

Nederland laat, misschien omdat er al vee! ver
wante vaderlandse begrippen waren (van maat
schappelijk middenveld tot en met verantwoor
delijke samenleving), misschien omdat men in Ne
derland de toestand van de maatschappij liever be
spreekt aan de hand van normen en waarden dan in 
termen van instituties en structuren. Waar men in 
Duitsland sprak van de 'Biirgergesellschaft' (civil 
society) bezinde men zich in Nederland op het bur
gerschap (citizenship). Maar het is er dan toch van 
gekomen, want we staan wei open voor de wereld. 
Dat bewijst Jos van Gennip, directeur van het we
tenschappelijk bureau van het CDA, sprekend opge
voerd in de Volkskrant van 2 april 1994: ' ... wij (heb
ben) een voorkeur voor het maatschappelijk mid
denveld - ik noem het trouwens liever de civil so
ciety'. 

De internationale opkomst van het begrip heeft 
alles te maken met het in twijfel trekken van de 
legitimiteit van de politick, politieke klasse of poli
tieke partijen. Oost-Europa is duidelijk: de civil 
society wordt in de jaren tachtig tegenover de 
onderdrukkende staat geplaatst. Introductie van het 
begrip washier nodig omdat de term 'democratie' 
('volksdemocratie') politiek a! in gebruik was. 1 In 
West-Europa dankt het begrip een belangrijk dee! 
van zijn populariteit ook aan weerzin tegen de staat 
en de daarbij behorende politiek. Duitsland is een 
duidelijk voorbeeld . De abstracte linkse discussie 
over een dreigende Legitimationskrise (Habermas, 
e.a.) ten gevolge van tegengestelde 'systeemeisen' 
is geheel verdrongen door een 'populistische Welle 
der Kritik an der politische Klasse' (Klaus von 
Beyme) met erg concrete discussies over jeitelijk 

gebrekkige legitimiteit ten gevolge van de machts
wellust van de politieke partijen. Het alternatief 
wordt in de civil society gezocht. In de door de 

liberale ex-parlementarier 
een bijdrage met de titel 'Biirgergesellschaft versus 
Parteiendemokratie; damit unsere Verfassungs
wirklichkeit wieder verfassungskonform wird'. 
Het gaat haar om versterking van de democratie 
binnen de partijen, om meer erkenning van de 
mondige burgers daarbuiten door de partijen, als
mede om nieuwe vormen van burgerparticipatie 
zonder partijen. Het partijenstelsel toont zich on
machtig in het vinden van oplossingen voor collec
tieve problemen en moet van buitenaf onder druk 
worden gezet door een 'Forum'. Die aanduiding is 
ongetwijfeld gei:nspireerd door het Biirgeiforum in 
de voormalige o oR. 2 

In deze bijdrage verken ik ten eerste het gebruik 
van het begrip civil society: op welke verschijnselen 
heeft het in Nederland betrekking en hoe figureert 
het internationaal in discussies? Vervolgens inven
tariseer ik een aantal zorgen die in Nederland aan
leiding zijn voor de huidige roep om bescherming 
en revitalisering van de civil society. Tot slot keer 
ik terug naar de politieke partijen. Hoe geloofwaar
dig is de omarming van het idee van de civil society 
door partijen in het algemeen en de Partij van de 
Arbeid in het bijzonder? 

PLAATSBEPALINGEN VAN DE CIVIL SOCIETY 

De trias Gemeenschap, markt en staat biedt mogelijk
heden om zowel de reeel bestaande civil society van 
Nederland als ook de internationale discussie over 
de civil society in kaart te brengen. Behalve als in
stitutionele clusters kunnen de drie woorden daar
bij ook worden opgevat als ideaaltypen van orde
ning. De gemeenschap heeft dan spontane solidari
teit als leidend principe, overeenstemming als be
slissingscriterium en het gezin als typerend insti
tuut. De markt wordt geleid door concurrentie, 
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wensen van kopers en kiezers zijn besUssend en typ
erend zijn de onderneming en de politieke partij. 
De staat tcnslotte wordt gekenmerkt door hierar
chische controle als principe, formele bevoegdhe
den als criterium en de bureaucratische organisatie 
als instituut. Ik ontleen deze typeringen aan 
Wolfgang Streeck en Philippe Schmitter die zelf 
voor sociaal-economische organisaties het 'associa
tive model of social order' als vierde ordeningsmo
del voor modeme kapitalistische maatschappijen 
prescnteren, naast de gangbare driedeling van ge
meenschap, markt en staat.3 Hun vierde model 
staat in het verlengde van de neo-corporatismemo
dellcn van de jaren zeventig. De positieve wending 
die het den ken over corporatisme hier neemt, vindt 
ren vervolg in de huidige discussies over de civil so
ciety, maar de kritische analyses van corporatisme 
van noggeen twintigjaar geleden lijken nu vergeten 
t zijn. Oat is spijtig want ze zouden de naleve 
vreugde over de spontanelteit en zelfzorg van de ci 
vil ociety wat kunnen temperen. 

Nederland 
In figuur 1 zijn typische instituties van de Neder
landse maatschappij op afstand van deze drie polen 

Figuur 1 . De kern van de civil society in Nederland 
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van maatschappeUjke ordening - staat, gemeen
schap en markt - geplaatst. De civil society houdt 
afstand tot aile drie polen. Over de positie van het 
verenigingsleven en van sociale en politieke bewe
gingen in het centrum van de civil society zal weinig 
verschil van mening bestaan . De marges van de civil 
society zijn echter vaag: soms rekent men autono
me overheidsinstellingen (zoals universiteiten) er 
wei toe, maar belangenorganisaties die hun bestaan 
direct ontlenen aan de economie (werkgevers, vak
bonden) of aan de verzorgingsstaat (pressiegroe
pen) niet. Ik denk dat behalve afstand tot de drie ge
noemde ordeningsprincipes, veelal impliciet, drie 
criteria een rol spelen bij de afgrenzing van de civil 
society: 

Vrijwilligheid: men moet er niet volstrekt van
zelfsprekend ingroeien of op aangewezen zijn, 
men moet kunnen kiezen (en daarom zijn of in 
ieder geval waren kerken problematisch).4 
Pluraliteit: er moet ook iets te kiezen zijn perle
venssfeer of waardendomein (en daarom telt 
een staatskerk niet en is de eenheidsvakbewe
ging een probleem, aldus Dahrendorf). 5 
Openbaarheid: bijdragen aan de publieke en poli
tieke wilsvorming. Organisaties hoeven daar 
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1. Adam eligman, The idea'![ civil 
society, The Free Press, New York, 
1992, p.l04. 
2. Hildegart llamm-Briicher in : Gunter 
Hofman en Werner A. Perger (red.), 
D1t Konuoverse; Weizsiickers Parteienkritiek 
1n der Diskussion, Eichhorn, Frankfurt am 
Main, 1992. Voor een sceptischer be
schouwing over de Buraeraesellschcifi: 

Niklas Luhmann, 'Die Unbeliebtheit 
der politischen Parteien ', in: Siegfried 
Unseld (red.). Palitik ohne Prajekt?, 
Suhrkamp, Frankfurt am Main , ' 993· 
3. Wolfgang Streeck en Philippe 
C. Schmitter. 'Community, market, 
state - and associations?', in: idem 
(red .), Private interestaoverment. Sage, 
Londen/ Beverly Hills, 1985. 
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4· Zie voor dit criterium en een iets 
andere plaatsing van de N ederlandse 
civil society tussen staat, markt en 
privesfeer: Ruud Koopmans, 'Paal 
en perk aan een bezweringsformule', 
in : Paul Dekker (red.), Civil Society, 

scP/vuGA , Rijswijk/Den Haag, 1994. 
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niet primair op gericht te zijn; het kan ook indi
rect door de behartiging van belangen en de in
terne stimulering van poUtieke betrokkenheid 
en discussievaardigheden bij de leden. 

Bij de afstand tot de drie ordeningsprincipes en het 
voldoen aan de aanvullende criteria zullen zelden 
alle signalen op groen staan. Politi eke partijen bij 
voorbeeld zitten bij het leveren van gezagsdragers 
dicht tegen de staat aan (en in de concurrentie om 
stemmen dicht bij de markt), maar ze scoren hoog 
op vrijwilligheid en pluraliteit en ondanks alle Par

teienverdrossenheit zijn ze stellig ook van betekenis 
voor de publieke opinievorming. 

lnternationaal 

In de Nederlandse verhoudingen van figuur 1 plot 
ik vier discussies over de civil society. Figuur 2 

biedt een impressie van de Oosteuropese discussie 
van voor 1989: civil society versus staat. De maat
schappij, van kerk tot en met nieuwe ondernemin
gen, moet de terugtred van de staat afdwingen. Na 
1989 verUest het begrip civil society zijn mobilise
rende functie en client het hoogstens nog de legiti
matie van nieuwe politieke machthebbers. 6 

Figuur 2. Oost-Europa voor 1 989 
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Figuur 3 toont de belangrijkste Amerikaanse vari
ant: civil society versus markt. De Amerikaanse so
cioloog Alan Wolfe situeert de civil society in 'fa
milies, communities, friendship networks, solida
ristic workplace ties, voluntarism, spontaneous 
groups and movements. '7 Hij is vooral beducht 
voor het oprukken van de markt, 'the logic of buy
ing and selling', in deze morele en sociale sfeer. Te
rugblikkend: 

... The small town, the voluntary association, the 

spirit if the people - these aspects if how Ameri
cans viewed themselves contained such an emphasis 

on trust, friendship, and community that people 
simply assumed they would always be there. To the 

desree that these virtues were threatened at all, 

they seemed to be threatened by the state; to pro
tect civil society, therifore, Americans rift-en erec

ted barricades in the wrona place. Suspicious if 
the aovernment, they did not realize until too late 

that the thin as they took for a ranted could be as 
easily destroyed by economic calculation as by po

litical authority. (Wolfe 1989: 76-77). 
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5· RalfDahrendorf, 'Die Zukunft der 
Btirgergesellschaft', in: Bernd Gug
genberg en Klaus Hansen (red.), 
Die Mitte, Westdeutscher Verlag, 
Opladen, 1993. 
6. Helmut Dubiel, 'Der entfesselte 
Riese?', in: Claus Leggewie (red.), 

Wozu politikwissenschcift?, Wissenschaft 
liche Buchgesellschaft, Darmstadt, 1 994· 
7· Alan Wolfe, Whose keeper?, University 
of California Press, Berkeley, 1989. 
8. De Oosteuropese ervaringen spelen 
op twee manieren een rol. Positief to
n en de anti-totalitaire strijd en de ge-
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slaagde omwentelingen de veerkracht 
van de civil society. Negatief toont de 
chaos na de omwentelingen dat een civil 
society niet op afroep beschikbaar is als 
een maatschappij eenmaal verstatelijkt. 
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Figuur 3· Amerika : Alan Wolfe 
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In figuur 4 wordt een andere Amerikaanse variant 
geschetst: staat en civil society versus markt en fun 
damentalistische stromingen (met in zekere zin 
gemeenschapskenmcrken zoals toegeschreven sta
tus, solidariteit, en loyaliteit aan de eigen groep). 
Benjamin Barber, bekend als auteur van Strona de
mocracy ( 1984), schetste onlangs op een congres in 
Berlijn een defensieve tweefrontenoorlog van de 
nationale staat en civil society, in een adem ge
noemd, tegen 'McWorld' en 'Jihad', 'the market 
politics of profit' en 'the politics of identity' . Beide 
internationals hebben lak aan de gemeenschap van 
staatsburgers, het gaat hen om de internationale 
consument en geloofsgenoot. 

Figuur 4· Amerika: Benjamin Barber 
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Figuur 5 toont tot slot West-Europa: civil society 
versus staat en markt: het maatschappelijke midden 
wordt bedreigd door zowel verstatelijking en bu
reaucratisering als door commercialisering (het 
gestippelde pijltje verbeeldt de desertie van de indi
vidualiserende burgers). Positief geformuleerd 
wordt er gezocht naar versterking van vormen van 
'vrijwillige' organisatie van collectieve belangen. 
De Oosteuropese omwentelingen hebben het be
wustzijn vergroot van het belang en de kwetsbaar
heid van de civil society. 8 De Amerikaanse ervarin
gen - en de eigen privatiseringservaringen? - on
derstrepen dat het economische Ieven onvoldoende 
alternatief biedt voor falende overheidssturing. De 
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maatscbappelijke kern of restcategorie van organi
saties van vrijwillig engagement van burgers be
boeft bescberming tegen de wetten en wetmatig
heden van staat en markt. 

Een terzijde: civil society en communitarisme 

Tot zover een impressie van de plaats van de civil 
society in Nederland en van de frontlijnen van de 
discussies in internationaa1 verband. Een enkele op
merking over bet gebruik van bet civil-society be
grip in relatie tot bet communitarisme is bier op 
baar plaats. In de Nederlandse discussies over bur
gerschap wordt vaak een onderscbeid gemaakt tus
sen communitaristen enerzijds en (neo-)republikei 
nen of radicaal-democraten anderzijds. Wolfe en 
B~rber kunnen heiden tot de Amerikaanse commu
nitaristen worden gerekend. Bij Wolfe is de accen
tuering van de gemeenscbap duidelijk; hij is boven
dien boekenredacteur van The Responsive Community, 

bet lijfblad van de Amerikaanse gemeenscbapsden
kers. Barber is lid van de redactieraad van dit blad 
en beboort tot de ondertekenaars van bet Communi

tarian Plaiform, een soort beginselverklaring van de 
Amerikaanse gemeenscbapsdenkers. Men zal beide 
auteurs niet snel betrappen op de verbeerlijking van 
traditionele gesloten gemeenschappen. Eerder zul
len ze waarschuwen tegen de bekrompenheid en 

Figuur 5. West-Europa 
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uitsluitingsmecbanismen daarvan. Centraal bij Bar
ber staat bet engagement van burgers met verschi1-
lende acbtergronden voor weloverwogen gemeen
schappelijke belangen. 

Het publieke karakter van dergelijk engagement 
wordt door Evans en Boyte benadrukt met de term 
'free spaces' die zij expliciet afzetten tegen een op 
een 'shared way of life' gebaseerde 'face to face po
litics' van bet communitarisme.9 Boyte zet zich in 
een discussie in The Responsive Community ook af te
gen het gebruik van het gemeenschapsbegrip van 
Etzioni, 10 maar in betzelfde blad staan vervolgens 
ook weer delen van bet 'New Citizenship White Paper' , 
dat Boyte samen met Barber en anderen schreef 
voor de regering -Clinton. Daarin staan 'citizenship', 
'public problem solving' en 'renewed community 
institutions' broederlijk wervend naast elkaar. 

Het zal duidelijk zijn dat bij deze auteurs moei
lijk een onderscbeid te maken is tussen communita
risten en neo-republikeinen/ radicaal-democraten 
(waarschijnlijk bebben die auteurs zelf daar bij ge
brek aan GOA-trauma's ook niet zo'n beboefte aan). 
Het spreken over civil society zal in een 'communi
taristisch' verbaal wei de aandacbt verscbuiven: van 
kleine groepen naar grootscbalige openbaarbeid, 
van identificatie naar discussie , van afzonderlijke 
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9· Sara M. Evans en Harry C. Boyte, 
Free spaces, University of Chicago Press, 
Chicago, 1986/92. In het voorwoord 
van de uitgave van 1992 benadrukken 
de auteurs de verruiming van perspec
tieven door confrontatie met groat-

..... _ 

schalige instituties en personen buiten 
de eigen kring, om de democratische 
discussie , het kunnen omgaan met ver
schillende waarden en belangen. 'Free 
space is found in settings which combine 
strong communal ties with larger public 
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relationships and aspects'. 
1 o. Zie de weergave van een discussie 
tussen Boyte en Etzioni in Dekker 
(noot 4), p.42-48 . 
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gemeenschappen naar de relaties tussen gemeen
schappen. Onveranderd blijven een sterke voor
keur voor participatie, een groot optimisme over 
de uitkomsten daarvan en een zekere desinteresse 
voor grootschalige 'bestuurlijke' vragen . 

DE NEbERLANDSE CIVIL SOCIETY EN 

DE TELOORGANG VAN DE POLITIEK 

IN CIJFERS 

In het voorgaande zijn de uiteenlopende aspiraties 
rond het idee van de civil society in kaart gebracht. 
Wat nu volgt is een ruwe toetsing van enkele feite
lijke aannames in pleidooien voor de civil society 
voor Nederland. Enerzijds betreffen deze de peni
hele situatie van het vrijwillig maatschappelijk en
gagement: dat zou feitelijk afnemen en aan zijn 
wortels zou de individualisering knagen. Anderzijds 
betreffen ze argumenten voor de actualiteit van een 
versterking van de civil society. Belangrijke argu
mentcn worden ontleend aan de teloorgang van de 
politick: afkeer van de politick, statusverlies voor 
de politieke klasse en vergruizlng van de politieke 
ideologic. 

Verminderd enaaaement? 
Tabel 1 biedt een samenvattend overzicht van het 
aantalleden en donateurs van grote maatschappelij 
ke organisaties in 1980 en thans. 11 

Het aantalleden/ donateurs van de grote organi
saties is sinds 1980 met ss% toegenomen tot 2 2 

miljoen. De groei zit ongetwijfeld voor een groot 
deel in zwakke vormen van betrokkenheid met als 
materiele essentie de ruil van regelmatige giften en 
een sympathisantenblad. 1 2 De groei zit echter niet 
bij uitstek in 'consumptieve' organisaties waarmee 
primair een materieel eigenbelang wordt gediend . 
De sterkste groei zit bij organisaties die zich bezig
houden met morele kwesties (abortus en euthana
sic), natuur en milieu, en internationale solidariteit 
(derde wereld, mensenrechten en vluchtelingen). 
Politieke partijen en vrouwenorganisaties vertonen 
ecn daling. Ook op de langere termijn blijken poli
tieke partijen de verliezers te zijn in de binding van 
vrijwillig engagement van de burgers. 1 3 

Individualiserina als probleem? 

Individualisering is een van die grote woorden die 
thans worden gebruikt om maatschappelijke pro-

Tabel1. Leden/ donateurs van grate organisaties (aantallen x 1 ooo en veranderingen in procenten van 198o) 

sectoren/ onderwerpen 1980 1993194 veranderin9 

A Omroep organisaties ( abonnees en tientjesleden) 3·944 5.o6o + 28 

8 Consumenten (inclusieftoerisme, verkeer, huisvesting en onderwijs) 3·356 4-513 + 34 

c Gezondheidszorg (inclusief de helft van het Rode Kruis) 2. 13 7 4· 142 + 94 
D Internationale solidariteit (inclusief de helft van het Rode Kruis) I. 178 3 · 2 I 7 + 173 

t Natuur en milieu 484 2. I 81 + 35 1 

F Werknemers 1.6t 6 1.654 + 

G Ouderen 387 500 + 29 

H Politieke partijen (co A, PvdA en v v o) J42 2J4 - 32 

Vrouwen 271 226 '7 
Abortus/ euthanasic 29 t6o + 452 

K Werkgevers en zelfstandigen '37 144 + 5 
totaal IJ.88I ll.OJI + ss 

Bron: Elaen •paaven van s6 araanisaties met meer dan so.ooo /eden/ donateurs in 1980 '!! 1993194 (bewerkina sc P) 

1 1. Zie voor de afzonderlijke organisa
ti s: Sociaal en Cultured Planbureau, 
Sociaal en cultureel rapport 1994, 
scP/v uGA, Rijswijk/ Den Haag, 1994, 
p.S8J e.v. De gegevens zijn verzameld 
door Ruud Koopmans. 
12 . Tussen 1979 en 1992 namen de 
donatics aan ideele organisaties (zonder 
opbrengsten van loterijen e. d .) toe van 
284 miljoen tot bijna een miljard gul 

den. Afgezien van de vraag of de vaak 
ncgatieve waardering van het 'postgiro
acti vis me' terecht is - anonicm geld 
ovcrmaken getuigt tach niet van minder 
moraal dan toegeven aan sociale druk 
en vergaderingen bezoeken?- moet 
worden bedacht dat geld ook wordt bin
nengehaald met coll ectes . In 1992 zijn 
door 70 organisaties die jaarlijks collec
teren totaal75o.ooo maal vrijwilligers 

ingezet voor de inzameling van geld. 
Zie Centraal Bureau Fondsenwerving, 
Jaarverslaa 1992, Amsterdam, '993· 
1 3. Ook volgens andere maatstaven 
hcbben de politieke partijcn in Neder
land thans een zwakke positie , zowel in 
lange termijn perspectief als landenver
gelijkend. Hetzelfde geldt voor de ker 
ken en in iets mindere mate de vakbon
den. Zie: sc P (noot tt) , p.sss e .v. 
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blemen te duiden en weidse verbanden daartussen 
te leggen. In de discussie over de civil society geldt 
individualisering op twee manieren als een oorzaak 
van problemen: ze duidt op het oprukken van de 
marktlogica op terreinen waarop eerst gemeen
schapsorientaties heersten ('de calculerende bur
ger') en ze leidt in de noodzakelijke strijd tegen de 
oprukkende overheid en markt tot de Fahnen.fiucht 
naar de privesfeer (figuur s). 

Het woord dankt zijn populariteit aan de kof
fietafels in ieder geval ten dele aan het stilzwijgend 
verschuiven van betekenissen uit een groot arsenaal 
omschrijvingen. Aldus wordt een dwingende sa
menhang gesuggereerd tussen de correlaten van 
uiteenlopende zaken als huishoudensverdunning, 
privatisering van tijdsbesteding en consumptie, ver
anderingen in regelgeving van de overheid, een 
eventuele toename van waarden als individuele 
autonomie en zelfontplooiing, en negatieve eigen
schappen als ego'isme en lompheid. Ik beperkt me 
hier tot individualisering of individualisme als mo
reel of cultureel verschijnsel: de benadrukking van 
autonomie, het refereren aan het eigenbelang, het 
hechten aan zelfontplooiing etcetera. 

Empirisch onderzoek ondergraaft de vanzelf
sprekendheid waarmee dergelijk individualisme en 
het gevoel van verantwoordelijkheid voor andere 
mensen en maatschappelijk engagement tegenover 
elkaar worden geplaatst. In door de socioloog 
Robert Wuthnow aangehaald en verricht onder
zoek is de relatie tussen zelfontplooiingswaarden en 
de bereidheid om vrijwilligerswerk te doen afwezig 
of zelfs positief. Individualisme kan gepaard gaan 
met bekrompen egoi:sme, maar ook met een grote 
persoonlijke inzet voor een algemeen belang. 14 In 
onderzoek van motieven voor vrijwilligerswerk en 
ander 'prosociaal gedrag' is er de laatste jaren ook 
meer de neiging om goede daden niet voortdurend 
te willen ontmaskeren, maar te accepteren als op
recht streven naar articiteit en zelfexpressie. 15 

14. Robert Wuthnow, Acts '!f compassion, 
Princeton UP, Princeton, 1991, p.18. 
Zie ook Jeffrey W. Hayes en Seymour 
Martin Upset, 'Individualism: a double
edged sword', The Responsive Community, 

4/1 (winter 1993/1994). 
1 5. Theo Schuyt, Hoed u voor de liifdadi
aen, Bohn StaAeu Van Loghum, )-louten/ 
Zaventem, '993· 
Zie ook: Leo F.M. Willems, 'Burgerzin 
en vrijwillige zorg', in: Dekker (noot 4). 
16.jan van Deth en Monique Leijenaar, 

Materiaal dat Jan van Deth en Monique Leijenaar 
van de vakgroep politicologie van de K u N ver
zamelden over maatschappelijke participatie in 
Zwolle bevat ook informatie over motieven van 
mensen die actief zijn binnen lokale organisaties, 
van winkeliersverenigingen tot politieke partijen, 
van sportclubs tot kerken. 1 6 In tabel 2 staat in tele
gramstijl hoe belangrijk deze vrijwilligers uiteenlo
pende redenen voor hun participatie vonden. De 
tabel informeert over de populariteit van motieven 
(hoe hoger de score hoe belangrijker) en hun di
mensionaliteit (motieven met hoge ladingen in de
zelfde kolom duiden op een gemeenschappelijke 
driJfveer). 

Er worden drie dimensies onderscheiden, die 
duiden op de drijfveren van respectievelijk eigenbe
lang, gemeenschapszin en idealisme (zowel altrw·s
tisch als ideologisch getint). Let wei: niet elke re
den Staat exclusiefvoor een dimensie; 'andere men
sen helpen' duidt zowel op idealisme als op ge
meenschapszin. Redenen die kenmerkend zijn voor 
de onderscheiden drijfveren onderscheiden zich 
niet door systematische verschillen in populariteit: 
de eigen capaciteiten willen gebruiken, iets voor de 
eigen groep doen en maatschappelijke veranderin
gen helpen bewerkstelligen scoren alle drie hoog. 
Het gaat hier om motieven voor participatie van 
vrijwilligers. Een vergelijking met non-participan
ten is niet mogelijk. Wei is het mogelijk om ver
schillen tussen categorieen vrijwilligers te bekij
ken. 1 7 Oat kan in tabel 3 . 

Voor participanten in organisaties in de sfeer van de 
sport en cultuur is de drijfveer van eigenbelang be
langrijk en de ideele drijfveer niet. Opmerkelijker 
is dat in de politiek niet aileen hoog gescoord wordt 
op de ideele dimensie, maar 66k op die van eigen
belang. De combinaties van tweedelingen van leef
tijd en opleiding kunnen worden opgevat als een ru
we maat voor modernisering: de laag opgeleide ou-

Maatschappelijke participatie in een middel 
arotestad, SCP/VUGA, Rijswijk/Den 
Haag, '994· 
17. Over de relatie tussen drijfveren en 
de kwaliteit van het werk is weinig te 
zeggen. Een snelle analyse van de relatie 
tussen drijfveren en tijdsinvestering laat 
aileen voor de gemeenschapszin een sig
nificant positief verband zien. Oat is 
vreemd: bij de door gemeenschapszin 
gemotiveerden is de tijdsbesteding als 
zodanig ook de beloning. 
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Tabel 2. Populariteit en dimensionaliteit van redenen voor participatie in maatschappelijke organisaties 

redenen populariteitsscore Jactorladinaen (x 1 oo) 

Fl F2 F3 

Contacten leggen in mijn buurt 40 70 0 18 

Regelmatig terugkerende activiteit hebben 39 67 18 37 
Met andere mensen in aanraldng komen 58 67 26 9 

Bezig zijn 41 6o 14 40 

Gelegenheid vrienden te maken 45 58 28 5 
Afwisselend werk doen 43 58 30 5 
Creatief bezig zijn 45 49 34 8 

Andere mensen helpen 67 47 35 45 
lets doen voor groepering waartoe ik me reken 61 46 26 

Rol spelen in sociale Ieven in Zwolle 52 52 22 24 

Mezelf verdienstelijk maken 6o 38 8 6 

Omgaan met mensen met dezelfde ideeen als ik 57 37 19 

Laten zien dat ik iets kan 34 2 I 71 

Meer kans maken op een betaalde baan 20 8 67 10 

Ervaring opdoen voor een beroep 42 18 64 10 

Waardering genieten door werk als vrijwilliger 35 16 56 II 

Mijn capaciteiten gebruiken 61 22 54 5 
Eigen ideeen ontwikkelen en toepassen 58 51 38 

Werken aan maatschappelijke veranderingen 6o 0 3 82 

lets voor achtergestelde groepen doen 61 9 4 67 

Vol gens geloof/ politieke overtuiging handelen 47 I 2 10 64 

Betrokken zijn bij maatschappelijk gebeuren 67 36 10 49 
Ervaringen aan anderen overdragen 56 33 22 48 

Bron: Enquite vakaroep politicologie K u N onder Zwolse vrijwiWoers (n = 2 10 respondenten met maxi mao/ 3 missinas) 

Tabel 3. Drijfveren van vrijwilligers per organisatietype en naar achtergronden (factorscores x 1 oo) 

aemeenschapzin eiaenbelana idealisme 

- Politieke partijen en politieke organisaties 19 23 56 

Vakbonden en beroepsorganisaties 25 18 64 

Actiegroepen en belangenorganisaties met bovenlokaal doe! 36 18 41 

Actiegroepen en belangenorganisaties met lokaal doe! 34 15 43 
Dienstverlenende organisaties voor zorg en welzijn 4 19 20 

- Dienstverlenende organisaties voor sport en cultuur 0 26 86 

Kerkelijke en levensbeschouwelijke organisaties 6o 41 65 

(eta) (o,29) (o, 2 1) (o,SS) 

1 8 ·44 jaar /lager opgeleid 27 5 6 

4 5 en ouder /lager opgeleid so 42 10 

18-44 jaar /hager opgeleid 31 61 9 

45 en ouder / hoger opgeleid 29 62 5 
(eta) (o,35) (o,52) - (ns) 

Bron: Enquite vakaroep politicoloaie K u N onder Zwolse vrijwllllaers; n = 2 JO (respondenten met maxlmaol 3 missinas) 
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deren als het minst en de hoog opgeleide jongeren 
als het meest gemoderniseerde segment. Wat het 
gemiddeld idealisme betreft zijn de verschillen te 
verwaarlozen. Maar inderdaad, de drijfveer van ei
genbelang is sterk bij hoger opgeleide jongeren, de 
gemeenschapszin belangrijk voor lager opgeleide 
ouderen. Een ondersteuning voor de cultuurpessi
misten hi eden deze verschillen echter niet: het gaat 
hier om de drijfveren van mensen die participeren. 
Als het nu zo zou zijn dat eigenbelang generationeel 
toeneemt en gemeenschapszin af (dat kunnen we 
op grond van deze gegevens niet nagaan, maar men 
zegt het), dan is het toch aileen maar mooi dat 
hoger opgeleide jongeren hun engagement vaker 
motiveren met een eigenbelang en minder met 
gemeenschapszin? 

Ajkeer van de politiek? 

In de huidige terminologie van afkeer van de poli
tiek komen twee houdingen samen: een negatieve 
waardering en ontbrekend engagement of indiffe
rentie. Analyse. van een aantal indicatoren toont in
derdaad twee dimensies: onvrede (met items zoals 
'ik denk niet dat kamerleden en ministers vee! ge
ven om wat mensen zoals ik denken' en 'kamerle
den !etten te veel op het belang van enkele machti
ge groepen in plaats van op het algemeen belang') 
en onverschilligheid (met negatief oordeel over de 
eigen politieke interesse en geringe geneigdheid 

iets te ondernemen tegen politieke beslissingen in 
Den Haag waar men het niet mee eens is). ' 8 Als af
keer van de politiek aldus uiteengelegd wordt, 
blijkt in tabel4 tussen 197 5 en 1 99 2 sprake van een 
toenemende onvrede en een afnemende onver
schilligheid. Deze trends manifesteren zich in het 
bijzonder bij de ouderen. 

Statusverlies voor politieke instituties? 

Is er sprake van een verschuiving van erkenning van 
politieke naar maatschappelijke actoren? 

In tabel 5 wordt voor tien politieke en niet-poli
tieke actoren in kaart gebracht hoe vaak hen veel in
vloed wordt toegekend op 'belangrijke beslissingen 
in Nederland' en hoe vaak voor hun vee! invloed 
wordt gewenst op belangrijke beslissingen. 

'Ministers en Tweede Kamer tonen in beide ja
ren hoge niveaus van waargenomen en gewenste in
vloed. Aan ministers wordt meer invloed toege
kend dan toegewenst, bij de Tweede Kamer is deze 
verhouding omgekeerd. Voor kiezers ziet men zel
den en wenst men vaak veel invloed. Aan hoge 
ambtenaren wordt altijd meer invloed toegekend 
dan zij zouden moeten hebben. Opvallend is de 
ontwikkeling bij de vakbonden: een omkering van 
de meerderheden die vee! invloed zien/wensen. 
Duidelijk is ook de verslechterde positie van de po
litieke partijen. Als rekening wordt gehouden met 
verschillen in totaal toegekende en gewenste in-

Tabel4. Grote politieke onvrede en onverschilligheid in leeftijdsklassen, 197 5-1992 (in procent(punt]en; 18-74 jaar)• 

arote onvrede arote onverschilliaheid 

1975 1992 '75-92 '975 1992 '75-92 

allen J8 22 + 5 23 '7 6 

leeftijdklasse: 18-29 jaar 14 19 (+ 5) 19 24 (- 5) 

30-44 jaar 18 '7 (- o) 2 I '4 6 

45-59 jaar 21 24 (+ 3) 26 J6 - 10 

6o-74 jaar I 8 35 + '7 28 18 - 10 

a. Personen die in de aewoaen combinatie van '97 5 en 1992 behoren tot resp. de 2o% met de hooaste onvredescores en de 2o% met de hooaste 
onverschilliaheidsscores. Niet-sianificante (p ~ o.o5) veranderinaen staan tussen haakjes. 

Bron: Culwrele veranderinaen in Nederland J 97 sen 1992 

18. ZiescP(noot 11), P-576-579· 
Deze onderscheiding van twee aspecten 
correspondeert met de samenvatting 
van Schedler van betekenissen van 
'Polotikverdrossenheit', het in Duits
talige Ianden populaire begrip voor 
afkeer van de politiek. Deze auteur 
onderscheidt twee dimensies : 'Kritik' 
('Entzauberung, Misstrauen, Unzu-

friedenheit, Enttiiuschung, Dissens, 
Antipolitik') en 'Distanz' (Privatismus, 
Gleichgiiltigkeit, Desinteresse, 
Langeweile, Oberdruss, Entfremdung'). 
Andreas Schedler, 'Die demoskopische 
Konstruktion von "Politikverdrossen
heit", Politische Vierteljahresschr!fi, 34 
(1993)3. P4I4-435· 
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Tabel 5. Waarderingen van de invloed op belangrijke beslissingen in Nederland, 197 5-1992: vee! invloed gepercipieerd/gewenst 

(in procenten, 2 1·74- jaar)• 

waaraenomen invloed oewenste invloed 

1975 1992 1975 1992 

De ministers 88 87 8 1 73 

De Tweede Karner 85 84- 88 87 

De kiezers 16 I 2 90 87 

De politieke partijen 62 52 72 62 

De vakbonden 54- 38 4-3 55 
De werkgeversorganisaties 35 4-5 33 4-5 
De grote ondememingen 57 55 18 23 

De hoge rijksambtenaren 32 52 II 17 

De pers, radio en televisie 19 33 16 28 

Actiegroepen en demonstranten 9 14- 28 

a. Antwoord 'vee!' op de (schrifielijke) vraaen: 'Hieronder staan verschillende personen en aroepen. Denkt u dat deze personen '!faroepen bij 
belanaerijke beslissinaen in Nederland vee/, weinia '!fhelemaal niets te zeaaen hebben?; en' ... Zou u nu willen aanaeven welke invloed ze volaens 
u zouden moeten hebben op belanarijke beslissinaen?' 

Bron: Culwrele vcranderlnsen In Nederland 197 s· l992 

vloed in beide jaren, komt beter naar voren dat aile 
politieke actoren (ministers, Tweede Kamer en po
litieke partijen) statusverlies hebben geleden. 1 9 Dit 
geeft enige steun aan de veronderstelde afzwakking 
van de politiek ten gunste van de civil society. Ge
zien de topposities die de politieke actor en in I 9 9 2 

behouden is echter stellig geen sprake van een mas
sale afwijzing van de politiek. 

Verminderde betekenis van ideoloaie? 

Een laatste indicator voor teloorgang van de poli
tick is het verdwijnen van consistentie in voorkeu
ren en het vervluchtigen van ideologische identifi 
caties. Voor de vraag of de betekenis van ideologie
en als orientatie in de politiek vermindert, beperk 
ik me tot enige verwijzingen naar empirisch onder
zoek aan de 'gebruikerskant': houdingen en politie
ke voorkeuren in de bevolking. Middendorp vindt 
op basis van een groot aantal houdingsschalen op 
vier meetpunten in I 970- I 985 (en naar horen zeg
gen ook weer in I992) voortdurend een tweedi
mensionele ideologische ruimte met een economi
sche 'links-rechts' en een culturele 'libertair-auto
ritair' dimensie; de betekenis van de ideologische 
dimensies en metingen van achterliggende politie
ke filosofieen voor de voorspelling van partijkeuzen 
lijkt toe te nemen, de betekenis van sociale kenmer
ken (waaronder godsdienst) neemt af. Van Deth en 
Jansen vinden in een analyse van de aanhang van de 
belangrijkste partijen in twaalf Westeuropese Ian
den in de afgelopen twintig jaar geen algemene 

trend van afnemende partijbinding (als indicator 
voor ontideologisering: 'a process of declining rele
vance or saliency of traditional ideologies') of van 
pluralisering van partij -aanhangen als wordt afge
gaan op combinaties van links-rechts- en postmate
rialisme-scores. Van den Broek en Heunks vinden 
in de periode I 974- I 990 evenmin dat de achterban
nen van de grote partijen heterogener zijn ge
worden in termen van links-rechts of postmateria
lisme; en bij vergelijking van panels blijkt de stabili
teit voor deze beide orientaties in de tweede helft 
van de jaren tachtig niet kJeiner dan in de tweede 
helft van de jaren zeventig. 20 

Een neergaande betekenis van ideologie zoals 
hier behandeld is natuurlijk ook niet zo waarschijn
lijk: aileen al door een stijgend opleidingspeil 
neemt het vermogen tot consistent 'ideologisch' 
denken toe . Met de afnemende betekenis van ideo
logieen is ongetwijfeld meer bedoeld dan hier is be
handeld, maar de juist aangehaalde bevindingen 
mogen in ieder geval een waarschuwing zijn tegen 
allerlei postmoderne noties van fragrnentatie en 
versnippering. Het lijkt ook beter, in ieder geval 
praktischer, om in de plaats van een algemeen 
vraagstuk van de rol van ideologieen een ander pro
bleem van gebrekkige politieke orientaties te stel
len, namelijk dat van de onzekerheid over de positie 
van de politieke partij als organisatievorm voor de 
ontwikkeling van de publieke opinie en de collec
tieve besluitvorming. 

7 1 
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CIVIL SOCIETY EN POLITIEKE PARTIJ 

In dit slotdeel ga ik in op de onzekere positie van de 
politieke partijen, ten eerste door de consequenties 
te bezien van de empirische bevindingen die in het 
voorafgaande zijn gepresenteerd en ten tweede 
door na te gaan of het idee van de civil society een 
goed idee is om te voorzien in de behoefte aan een 
nieuwe partij-ideologie. 

Noodzaak van de politiek 
Ten eerste toch maar weer de kloof tussen burgers 
en politiek. De geruststellende conclusie uit het 
voorafgaande kan zijn dat er wei enige wrevel is 
over de politiek en afkeer van de politieke partijen, 
maaJ; dat er geen vermindering is van engagement, 
terwijl individualisering geen probleem hoeft te 
zijn. In de discussie over bestuurlijke vernieuwing 
spelen gegevens zoals hier zijn gepresenteerd een 
rol. De noodzaak tot veranderingen in het politieke 
stelsel wordt gerelativeerd door erop te wijzen dat 
de politieke betrokkenheid toch groot is en zich 
hoogstens anders manifesteert. De afnemende sta
tus van en participatie in politieke partijen kan ech
ter ook worden gezien als een aanwijzing dat aan
wezige politieke betrokkenheid steeds moeilijker 
langs reguliere weg ingang vindt tot de politieke 
besluitvorming. Bestuurlijke vemieuwing kan een 
rol vervullen bij het vermijden dat de afkeer van de 
burgers van de politieke partijen zich uitbreidt tot 
een afkeer van de politiek en het openbaar bestuur 
in het algemeen. Het gaat er kortom om de Politik
verdrossenheit beperkt te houden tot Parteienverdros
senheit. Wat meer terughoudendheid van de partij
en bij de verdeling van publieke functies zou kun
nen helpen. Referenda ook, niet primair tot meer
dere glorie van de individuele kiezer, maar omdat 
ze belangrijke ankerpunten kunnen zijn voor de pu
blieke meningsvorming. Als zodanig bieden ze poli
tieke partijen ook een gelegenheid om zich te mani
festeren buiten een eng bestuurlijk circuit. 

Ten tweede is een probleem dat een aan zichzelf 
overgelaten civil society ongelijkheid continueert 

en creeert. Zonder overheidsregulering en - inter
venties blijft een civil society niet geciviliseerd. 2 ' 

De maatschappelijk krachtigen kunnen hun belan
gen beter organiseren en Iaten vertegenwoordigen 
bij de overheid en ze kunnen ook beter rechts
streeks in hun behoeften voorzien door vrijwillige 
organisaties. Van deze dubbele bias zijn de klassieke 
voorstanders van een pluralistische orde zich . ook 
bewust. 2 2 Het ontbreekt de civil society ook aan 
organisatievormen waarmee ten aanzien van groot
schalige vraagstukken en voor de langere termijn 
politiek kan worden bedreven. Niet omdat de civil 
society slechts zou bestaan uit kortstondige one
issue-dubs (kerken en ander oud particulier initia
tief zijn ten aanzien van zaken als armoede en milieu 
waarschijnlijk stabieler en betrouwbaarder dan po
litici en overheidsinstanties; en menig nieuwe sod
ale beweging legt aanzienlijk meer dwarsverbanden 
tussen huishouden en heelal dan in partijprogram
ma's gangbaar is), maar het ontbreekt wei aan een 
institutionele dwang om 'totaalmaatschappelijke' 
keuzen te maken. Die keuzen vergen organisaties 
met een brede orH~ntatie en een sterke link met de 
staatsmacht, kortom politieke partijen. Basiskeuzen 
in de maatschappelijke ordening en de verdeling 
van middelen tussen sectoren en groepen vergen 
een verantwoording vanuit integrale politieke visies 
of ideologieen. Er is een taak voor 'de politiek' en 
die taak moet aan aantrekkelijkheid winnen. 

De civil society als politieke uitvlucht 
Een andere vraag is of versterking van de civil socie
ty een partij -ideologie kan zijn. En daarmee ben ik 
op een punt beland waarop de neutrale SCP-pet af 
moet (en ik als lid van GroenLinks mijn slaapmuts 
opzet). De civil society is niet aileen een aanduiding 
van het maatschappelijke midden (zie figuur r ), 

maar ook een mogelijk ideaal van het politieke mid
den. In dit verband betitelt de Duitse politicoloog 
Bernd Guggenberger het herontdekte concept van 
de civil society als 'eine politische Aufladung der 
Mitte'. Zijn analyse is in het kort dat thans de poli
tieke extremen zijn verbleekt metals gevolg dat het 

19 . ZiescP(noot 11), p.58o-581, voor 
een dergelijke analyse waarin ook naar 
individuele discrepanties tussen toege
kende en gewenste invloed wordt geke
ken. 

and political fragmentation in Europe', 
European journal '?[Political Research 25 

2 2. Robert Salisbury, 'Democracy and 
pluralism', in: AdolfBibi - en Gigi 
Graziano (red.), Civil Society, Political 
Society, Democracy, Slovenian Political 
Science Association, Ljubljana, 1994. 
23. Bernd Guggenbergcr. 'Civil 
society', in: Guggenberger en Hansen 
(noot 5). 

2o. C.P. Middendorp, ldeolo8Y in Dutch 
politics, Van Gorcuin, Assen 
/Maastricht, 1 991; Jan W. van Deth en 
Joseph I. H. Janssen, 'Party attachments 

( 1994), p.87- 1 o9; en Andries van den 
Broek en Felix Heunks, Politieke opvat
tinaen in Nederland na de ontzuilino: her
schikkino ciffraomentatie (te verschijnen). 
21. Michael Waltzer, 'The idea of civil 
society', Dissent 1991 (spring): 
p. 293 -304. 
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politieke centrum ook aan glans verliest in zijn rol 
van criticus van en bemiddelaar tussen links en 
rechts. Er ontstaat behoefte aan een 'ge'inspireerd' 
en 'actief midden' met mobiliserende ideeen in 
plaats van passieve compromissen. 2 3 Het midden 
moet het omgaan met verscheidenheid en het afwe
gen van belangen zelf tot iets aansprekends zien te 
maken. Oat gebeurt door een positieve herwaarde
ring van de participerende burger en door het zoe
ken naar nieuw vormen voor het maken van maat
schappelijke keuzen . 

Zo geformuleerd - !eve de discussie en proce
durele vernieuwing - lijkt duidelijk dat de actieve 
middenplaats al is vergeven in de Nederlandse par
tijpolitieke verhoudingen. Oat hoeft op zich geen 
belemmering te zijn. Oat het om een 'ideologie van 
het midden' gaat hoeft ook geen grote barriere te 
zijn voor de PvdA om zich het idee van de civil so
ciety toe te eigenen. Er zijn andere barrieres. Een 
daarvan is dat een 'staatsdragende' politieke partij 
met een civil-society-ideologie weinig geloofwaar
dig is. Beroepspolitici die de burgerij gaan oproe
pen dat ze het toch vooral zelfmoeten doen, zonder 
altijd maar op de politiek terug te vallen, wekken 
onvermijdelijk de indruk wel erg makkelijk een 
positieve draai aan hun onmacht te geven . Een be
langrijkere overweging is dat als politieke partijen 
nog ergens voor nodig zijn behalve voor de recrute
ring van politiek personeel, dan voor visies op grote 
maatschappelijke vraagstukken en voor lange ter
mijn perspectieven. 24 'De politiek' moet nog 
steeds grote keuzen maken en van daaruit de civil 
society corrigeren. Oaarnaast kan de politiek de ci
vil society meer respecteren en faciliteren, maar 
zich ermee identificeren lost niets op. Prioriteit
stelling van milieu hoven welvaart, of van interna
tionale solidariteit hoven deze twee, of omgekeerd, 
of een verantwoording van de groeiende ongelijk
heid in Nederland uit rechtvaardigheidscriteria van 
Rawls, dat zijn politieke opgaven, die ook het par
tijleven weer boeiend zouden kunnen maken . 

Toeeigening van het idee van de civil society 

24. Vgl. Paul Kalma, 'Zijn partijen nog 
ergensgoed voor? ' , Facta, 3 (1994)/2, 
p.2 -5. 
25. In het geval van de identiteitsgebon
den medefinanci eringsorganisaties is het 
argument niet dat ze in Nederland in de 
civil society geworteld zijn (aileen de 
Nov 1 B werft fondsen van betekenis), 
maar dat zein de ontvangende Ianden 

door de PvdA anno 1995 is nog om andere reden
en ongeloofwaardig. Mgezien van die delen van 
GroenLinks die de maatschappij tegenover de staat 
plegen te plaatsen als een multicultureel straatfeest 
tegenover een kazerne, is in de Nederlandse ver
houdingen het CDA de partij met de grootste affini
teit met de civil society. Het is opmerkelijk hoe 
weinig deze partij munt weet te slaan uit de huidige 
civil society mode. Nog opmerkelijker is de interes
se van de PvdA na toetreding tot een liberaal kabi
net. Oat wil het middenveld niet (bekrompen be
langenbehartigers, starheid, stroperigheid en im
mobiliteit!) en de civil society wei (betrokkenheid, 
spontane'iteit en solidariteit!). Dit verschil tussen 
goed en kwaad is in de praktijk echter moeilijk te 
maken en het ligt niet voor de hand om daarbij te 
vertrouwen op het onderscheidingsvermogen van 
bezuinigende politici. 

Het lijkt me ook duidelijk dat de PvdA in de da
gelijkse politiek ver verwijderd is van een wending 
naar de civil society, de sociale democratie, de ver
sterking van 'positieve afhankelijkheid' en wat er 
verder nog in omloop mag zijn ter verrnijding van 
CDA-woorden. Ik wijs slechts op de uithalen van 
staatssecretaris Netelenbos naar de eigen bijdragen 
in het bijzonder onderwijs (en haar dreigingen met 
privatisering) en de beschouwingen van kamerlid 
Verspaget over de achterhaalde verzuilde organisa
tievorm van de medefinancieringsorganisaties voor 
ontwikkelingssamenwerking. 2 5 Oat de 'betrokken
heid en actieve medewerking van buurtbewoners 
bij het onderhoud en de vernieuwing van huizen en 
publieke goederen' wei de warme instemming 
heeft van de PvdA, wil ik graag aannemen . Een fijne 
toespraak voor de buurtbewoners na gedane arbeid 
door een sociaal-democratische wethouder namens 
de 'op korte afstand meewerkende lokale over
heid', het zij de partij van harte gegund. 26 Maar de 
Gretchenfrase is natuurlijk hoe zij zich gedraagt te
genover de betrokkenheid en actieve medewerking 
van maatschappelijke verbanden met macht en met 
eigen doeleinden. 

bijdragen aan 'het opbouwen van een 
maatschappelijk midden veld'. Het laat
ste argument werd overigens ook door 
minister Pronk gebruikt bij het afwijzen 
van de fusic-ideeen (Trouw 30. 1 1. 1994). 
26. Citatcn ontleend aan: A.P. Oele, 
'Positieve afhankelijkheid', Socialisme &.. 
Democratie 1994/9: p.403 -408. 
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Welke minimumeisen mogen en moeten van staats
wege worden gesteld aan het democratisch gehalte 
en de toegankelijkheid van maatschappelijke orga
nisaties. Juan Linz, onderzoeker van de demo
cratische transformaties in Spanje en Latijns
Amerika, zei enige jaren geleden in een discussie 
over Oost- en Centraal-Europa het volgende: 2 7 

Dat de democratieifn teaenwoordiB overal in de 

wereld veld winnen, brenat een pandemocratische 

Stemm ina teweea, die verbonden is met diverse sua

aesties waarvoor men zich zou moeten hoeden. Ook 

in de Ianden van Centraal-Europa zal de vraaa 

worden aesteld if werkelijk alle instellinaen en or

aanisaties van de civil society democratisch moeten 

zijn. Ik betwijfel if zich een werkelijk veelomvat

tende en rijk aeschakeerde civil society vormt als 

voor haar instellinaen niet een zekere heteroaeni

teit van oraanisatieprincipes wordt aeaccepteerd. 

De invoerinB van een democratische vorm die voor 

allen verbindend is, zou leiden tot een soort heae

monie van de democratie, die de ontwikkelinB van 

een werkelijk levende civil society belemmert. 

Ook in Nederland is de vraag actueel hoe tolerant 
men wil zijn tegenover afwijkingen van politiek-de
mocratisch correcte normen van gelijke toeganke
lijkheid en one-person-one-vote. Mogen politieke par
tijen vrouwen uitsluiten? Mag een overheid eisen 
stellen aan de representativiteit van besturen van 
gesubsidieerde organisaties? In een traditioneel 
vaag begrensd publiek domein pleegt men deze vra
gen in Nederland omzichtig te beantwoorden. Dat 
gebruik is goed voor de civil society, maar past 
slecht in een paarse modernisering op basis van in
dividuele voorkeuren en het streven naar heldere 
normen in een meer rigoureuze publiek-private 
tweedeling. 

Dit artikel vormt een bewerkina van een op de Wiardi Beckman 
Academie (Eerbeek, 3- 1 2- '94) aehouden voordracht . 

2 7. Discussie weergegeven in Dekker 
(noot 4), P·35-39 · 

va 
tr• 
be 
di 

"" ge 
pe 
ge 
lo 
ric 
ee 

Of 

"" zi• 
de 
en 
de 
ti~ 

I~ 

c. 
le: 
ki 
m 
su 
I~ 

va 
m 
se 

D 
T• 
(9 
0( 

ci: 
eJ, 
0 
le: 
re 
de 




