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Civiele praktijken 

Met betrekking tot het begrip civil society heerst er nogal wat verwarring. Vaak wordt de 

civil SQciep door filosofen en anderen tegenover de staat en de markt geplaatst. De 

markt Is dan uiteraard het domein van het commerciële handelen, waar burgers maar 

weinig inspraak gegund is. Zij zijn hier hoofdzakelijk consument. De staat is de 

omvattende term voor het ingewikkelde bereik van. het bestuurlijk handelen. Hier 

worden de mensen geregeerd en regeren, zij wie weet als burger zelf ook nog een. beetje 

mee. En vervolgens wordt dan de civil society als een derde dimensie opgevoerd, waar 

mensen over hun bestaan ook zelf nog wat te vertellen zouden hebben. In plaats van 

als consument of burger zou men de actoren hier als mens kunnen kwalificeren, wan

neer dat niet zo'n vage uitdrukking was. Hier wordt het bestaan niet gedicteerd door 

de staat en de markt, maar gaan mensen zelf veelsoortige betrekkingen met elkaar aan. 

Informele in plaats van voorgeprogrammeerde relaties; een publieke sfeer of liever tal 

van elkaar kruisende publieke sferen en noem maar op. In een wirwar van vereni

gingen en organisaties worden Individuen en groepen hier geacht meer of minder 

hun eigen gang te gaan. 

De civil society staat in deze opvatting tegenover de staat en de markt. Vaak is dit aan 

de invloed van de vroege Habermas te danken.1 Tegenover de markt als de wereld van 

het geld en de staat als het terrein van de politieke macht, bestaat er ook nog zoiets als 

de sfeer van het communicatieve handelen, een menselijke leefwereld, hoe chaotisch 

ook. In de door Habermas geïnspireerde concepties heeft civil society vaak een idealise

rende bijklank. Grof gezegd: terwijl op het niveau van de staat en de markt anderen in 

tal van opzichten uitmaken wat ons te doen staat, zouden we het hier zelf voor het 

zeggen hebben. Op de achtergrond wordt hier de indruk gewekt als zou ledereen, op 

zijn tijd natuurlijk en meestal samen met anderen, ook nog een beetje actievoerder 

zijn. Sporen wellicht van de jaren zeventig in de betreffende conceptie van civil society? 

Het probleem van deze conceptie Is de herkomst ervan. Deze blijft in nevelen 

gehuld. Het lijkt alsof ze van de mensen zelf is, terwijl de staat en de markt aan ande

ren zouden toebehoren. Maar 'de mensen zelf wie zijn dat? Waar komen zij vandaan? 11 

Leven wij uiteindelijk niet allemaal in dezelfde wereld? Wordt wat uit de civil society 

voortkomt, terecht bestempeld als Iets wat behoort tot een ander domein dan de 

markt en de staat? Is het niet bezwaarlijk dat het hier duidelijker is wat de civil society Krisis 20-05 l 3 

niet Is dan wat ze wel voorstelt? 

De term civil society is uit het polltlek-filosofisch debat niet meer weg te denken. 

Het is echter te gemakkelijk, om er vanuit te gaan dat het menselijk leven geregisseerd 

zou worden door de staat en gedicteerd door de markt en voor de rest op de een of 



andere manier van de mensen, zelf zou zijn» Indien dat echter inderdaad niet klopt, 

hoe kunnen we dan wat er na 'aftrek' van de markt en de staat 'overblijft' interpreteren 

zonder in de een of andere vorm. van wijsgerig idealisme te vervallen? Daartoe bevat 

dit artikel een voorstel. Het pretendeert het begrip civil society dat in de praktische 

filosofie van de laatste decennia een politieke sleutelrol vervult, op een nier-idealisti

sche wijze op te kunnen helderen. 

Democratie en burgerdom 

Om dat voorstel te kunnen formuleren, bespreek ik in deze paragraaf twee auteurs van. 

wie gezegd kan worden dat ze die civiele dimensie hebben verhelderd. De eerste is de 

vrijwel alleen in vakkringen bekende filosoof Helmuth Piessner (1892-1985) die in 1935 

een. studie publiceerde met de ingewikkelde titel Dos Schicksal deutschen Gtistes im Ausgang 

seiner büigerliclien Epoche. Een kwart eeuw later, in 1959, werd dezelfde tekst herdrukt en 

van een nieuw voorwoord voorzien, onder de pregnantere titel Die verspatete Nation.2 

Piessner, die in de jaren, dertig Hitler ontvlucht was en in Nederland terecht was 

gekomen, zocht een verklaring voor het feit dat Duitsland in de jaren, dertig een natio

naal-socialistische staat kon worden, terwijl landen ais Engeland en. Nederland hier

van grotendeels gevrijwaard bleven. Zijn verrassende stelling kan in één zin worden 

samengevat: het proces van na tie vorming kwam, vergeleken, met andere Europese lan

den, in Duitsland, laat op gang. Eeuwenlang bestond dit land uit feociaal. geregeerde 

staten en staatjes, waar de toon werd aangegeven door adel en militairen, vaak 

gesteund door opkomende industriële elites. 

Hitler kon in de Weimarer Republik de macht grijpen dankzij een gebrek aan 

parlementaire tradities en instituties die krachtig genoeg waren om de democratie te 

beschermen. Het nationaal-socialisme kwam met andere woorden tot bloei op de 

bodem van een zwak ontwikkelde civil society. Zeker, ook. in Duitsland kon men demo

cratisch gezinde individuen, en groepen, aantreffen, maar er waren maar weinig 

bestuurlijke en juridische middelen om deze democratische gezindheid handen en 

voeten, te geven. Democratie en burgerdom hadden in landen als Engeland en Neder

land een langere geschiedenis. De Weimarer Republik was, formeel, gesproken, wel 

een parlementaire democratie maar van een civil society, van praktijken, of instituties die 

deze democratie vermochten te steunen en te belichamen, was met uitzondering van. 

grote steden, als Hamburg en Bremen nauwelijks sprake. De nationaal-socialisten 

12 hadden hun macht niet te danken aan een overmaat van organisatie en bureaucratise

ring, zoals vaak gesuggereerd is. Hun succes bestond aldus Piessner bij de gratie van. 

processen van gestagneerde In plaats van geslaagde verstatelijking. 

Krisis 2005 | 3 Geheel buiten Piessner om en veel later komt mijn tweede auteur Robert Putnam 

in zijn beroemde boek Making democracy work Civic traditions in modern Italy (1993) tot soort

gelijke conclusies.3 Zijn studie behandelt de vraag waarom in de jaren zeventig van de 

vorige eeuw de Invoering van meer democratische vormen, van bestuur op regionaal, 

terrein in het noorden van Italië wel lukte, maar in het zuiden niet. 
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Zijn. historisch.-sociologi.sch onderzoek brengt hem tot het volgende antwoord: 

die was te danken aan vormen van maatschappelijke en. politieke participatie die al 

bestonden. Op basis van de nog steeds werkzame invloeden, van de klassieke gilden, 

dankzij allerlei tradities van stedelijk bestuur, maar ook vanwege nieuwe vormen van 

handel en verkeer, was er in het noorden belangstelling voor inspraak op regionaal 
niveau. De vertrouwensrelaties die hiervoor nodig waren, waren al door allerlei socia

le netwerken die Putnam als sociaal kapitaal betitelt, in het leven geroepen. In het: zui

den waren dergelijke dingen, ver te zoeken. Op tal van. plaatsen trof men hier feodale 

toestanden aan en werd er door de maffia aan. de touwtjes getrokken. 

De verschillen tussen Putnam en Plessner moet men niet over het hoofd zien. De 

een onderzoekt de ontstaansvoorwaarden van dictatoriale regimes, terwijl de ander 

geïnteresseerd is in verschillen, op nationaal niveau bij de implementatie van demo

cratische vormen van regionaal bestuur. De overeenkomsten echter zijn frappant. 

Zowel Plessner als Putnam zien in een. civil society een noodzakelijke voorwaarde voor 
de democratie. Noch in het Duitsland van de jaren dertig noch in het zuiden, van Italië 
in de jaren zeventig was aan die voorwaarde voldaan en dus kon daar in beide gevallen 

zoiets als democratie niet van de grond komen. 

Aan wat voor soort dingen moet men denken bij de term civil society1? Cohen en 

Arato, die eveneens een nauw verband zien tussen civil society en. democratie, kunnen 

ons hier met hun Civil society and political theory (1992} verder helpen. Van hun systema

tisch onderzoek kan gezegd worden dat het de historische observaties van Plessner en 

Putnam in theoretisch opzicht ondersteunt. Er moet sprake zijn van een publieke sfeer, 

waar de vrijheid bestaat om controversiële aangelegenheden te bediscussiëren. Verder 

is een rule of law vereist, zodat botsende belangen door de rechter vreedzaam beslecht; 

kunnen worden. Een pluraliteit van levensvormen is onmisbaar en niet pas actueel in 

verband met de aanwezigheid van vreemdelingen. En ten slotte dient de privacy van 

individuen en groepen te zijn gewaarborgd. 'Together', aldus Cohen en Arato, 'these 

structures secure the institutional existence of a modern differentiated civil society/4 

Cruciaal in het laatste citaat is de term institutioneel. Democratie is niet alleen een 

kwestie van je stem uitbrengen en. aldus voldoen aan je plichten, als staatsburger. 

Gestemd wordt overal, ook in dictaturen. Er moet eveneens aan voorwaarden voldaan 

zijn van institutionele aard, die onbestaanbaar zijn zonder een krachtige civil society. 

Democratie - aldus wist Tocqueviile in de negentiende eeuw al.5 - is in die zin een 

modus viveiidi die door specifieke organisaties en instituties bewerkstelligd en instand-
gehouden wordt. 13 

Anders gezegd en meer met het oog op de politieke actualiteit geformuleerd: wij 

ontwaren hier een conceptie van civil society die ver afstaat van de betekenis die er van

daag in conservatieve of rechtse kringen aan gegeven wordt. Denk maar aan de normen tcrisis 2005 | 3 

en waarden van Jan-Peter Balkenende. Hierbij wordt niet in de eerste plaats aan Insti

tuties gedacht in de zin van Cohen en Arato, maar aan de hulp die mensen geacht wor

den eikaar in een sterk geprivatiseerde samenleving te kunnen en moeten bieden. De 

positie van Plessner en Putnam kan op basis van het bovenstaande contrafactisch wor-
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den geformuleerd: indien er van een civil society in deze institutionele zin sprake geweest 
zou zijn. in de Weimarer Republik en. In Zuid-Italië, dan hadden zich op de betreffen

de nationale en regionale niveaus democratische verhoudingen kunnen ontwikkelen. 

Het sterke verband tussen democratie en civil society dat Cohen en Ara to bepleiten, is 

ook typerend voor het onderzoek van Plessner en Putnam. Met behulp van de term 

civiele praktijken wil. ik in de volgende paragraaf die samenhang uit de doeken doen. 

Civiele praktijken 

Ook al zeggen zij dat niet met zo veel woorden, Plessner en Putnam gaan uit van de 

onderstelling dat processen van verstatelijking en zich uitbreidende handel nieuwe 

vormen van Interactie nodig maken. In huidige theorieën over de civil society is deze 

vaak iets dat als het ware van bulten komt en van waaruit de uvee bereiken van staat 

en markt gecorrigeerd kunnen, worden. Daarbij wordt niet altijd beseft dat aanvanke

lijk, aan het begin van de moderne tijd, eerder het omgekeerde het geval. is. 

Oorspronkelijk komt de civil society uit de nieuwe staten en markten voort. 

Economische ruilprocessen bijvoorbeeld, maar ook nieuwe vormen van politiek 

doen de behoefte gevoelen aan nieuwe spelregels en aan een nieuw soort actoren. Zij 

vormen de bouwstenen van wat ik wil omschrijven als een verzameling nieuwe civiele prak

tijken. Wat er in dit opzicht aan het begin van de moderne tijd op verschillende plek

ken in Europa ontstaat, is niet een nieuw gebied dat als een raadselachtige entiteit uit 

de lucht komt vallen. Het betreft hier patronen van Interactie, die door de nieuwe vor

men van Industrie, handel en bestuur letterlijk worden afgedwongen. 

Om tot een omschrijving van deze praktijken te kunnen komen, wil ik drie ken

merken naar voren halen. Het eerste is naar aanleiding van Plessner, Putnam, Cohen 

en Arato al even aangestipt. De veranderingen die in de moderne tijd optreden, maken 

nieuwe instituties nodig. Behalve aan rechtbanken en vormen van politieke vertegen

woordiging zoals parlementen, kunnen we hier ook denken aan Instellingen op 

commercieel gebied, zoals kamers van koophandel en verzekeringsmaatschappijen, 

bijvoorbeeld ten behoeve van de scheepvaart. 

Ontwikkelingen op het gebied van. het vroege kapitalisme bewerkstelligen meer 

dan kapitalisme alleen. Mensen maken afspraken met elkaar die nieuwe bindingen 

en vormen, van vertrouwen In het leven roepen en voor alle zekerheid vaak schriftelijk 

worden vastgelegd. Allemaal tot op zekere hoogte onbedoelde bijdragen aan het ont-
14 staan van een civil socict}? op grond van bestuurlijke, commerciële en niet te vergeten 

natuurlijk technische ontwikkelingen. 

Karl Marx, die de ondergang van het kapitalisme meende te kunnen voorspellen, 

Krssis 2005 l 3 heeft voor het revolutionaire karakter ervan een scherp oog gehad en kan behulpzaam 

zijn bij de formulering van een tweede kenmerk. De nieuwe civiele praktijken krijgen 

niet alleen gestalte in bestaande en nieuwe instituties, maar doorbreken ook grenzen. Zij 

brengen een proces op gang dat later als globalisering zal worden betiteld. De civil socie

ty is niet een gemeenschap van burgers die door allerlei ontwikkelingen nu eenmaal 



steeds meer met kwesties van internationale aard te maken krijgen. Dat is een te 

simpele voorstelling van. zaken en niet principieel genoeg geformuleerd. Als het sub

ject van zich nieuw ontwikkelende civiele praktijken, Is zij zelfbij voorbaat en tot in 

haar diepste wezen kosmopolitisch van aard. In. de woorden van Marx en Engels zelf: 

4Die Bourgeoisie kann nicht exisricren, ohne die Produktionsinstrumentc, also die 

Produktionsverhaltnisse. also samtiiche gcsellschaftlichen Vcrhaltnisse fortwahrend 

zu revolutionieren ... Die Bourgeoisie hat durch ihrc Exploitation des Weltmarktes die 

Produktion und Konsumption aller Lander kosmopolitisch gestaltet... Die Bourgeoisie 

reiszt durch die rasche Vcrbesserung aller Produktionsinstrumente, durch uncndlich 

crleichterte Kommunikationen alle, auch die barbarischten Nationen in die 

Zivilisation/7 
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Men hoeft de ondergangsstemming van Het kommunmsdi manifest niet te onderschrij

ven, en. de visie van Marx en Engels op de bourgeoisie niet te delen, om toch in. te zien 

dat de auteurs voor het 'ontgrenzend' karakter van de nieuwe civiele praktijken In de 

negentiende eeuw al een. scherp oog hadden. Uitdrukkelijke kosmopolitische inten

ties zijn daarvoor niet nodig. De nieuwe vormen van handel en Industrie zorgen, er zelf 

wel voor dat de actoren over de nationale grenzen heen gedreven worden. 

Naast nieuwe vereisten van Institutionele aard en ongeplande vormen van globa

lisering vertonen de nieuwe praktijken een derde kenmerk waaraan niet altijd recht 

gedaan wordt, en dat Is hun geweldloos karakter. Hlrschman heeft hier o.a. op gewezen. 

Jij vertrouwt mij en ik jou dus ook maar. Voor dat soort Interacties zijn meerdere 

partijen nodig die elkaar niet naar het leven staan en in plaats daarvan goederen, plan

nen en ideeën uitwisselen. Montesquieu gebruikt hier de bekend geworden uitdruk

king Ie doux commerce. Hij schrijft: "Et il est heureux pour les hommes d'etre dans une 

situation ou, pendant que leurs passions leur inspirent la pensee d'etre méchants, ils 

ont pourtant intérêt de ne pas t etre/9 

In de zich met name In stedelijke gebieden vestigende rechtbanken treffen we 

eveneens geweldloze, symmetrische vormen van interactie aan. Hier hoort de rule qflaw 

thuis, waarin Cohen, Arato en ook Habermas zich verdiepen. Eilandjes van. rationali

teit. Belangenconflicten die aan een rechter of bemiddelaar in vertrouwen op diens 

objectiviteit worden voorgelegd. Als regel geldt dat men het oordeel aanvaardt, ook 

wanneer dit in het eigen nadeel uitpakt. Een principe dat eveneens in hoger beroep 

van kracht blijft. 15 

Ieder zijn recht 

lus suum caique valt er op de gevel van het voormalige gerechtsgebouw van het Friese 

stadje Sneek te lezen. Door de toepassing van het principe van leder zijn recht' groei

en er praktijken van geweldloosheid.. De uitstralende waarde ervan is lang onderschat, 

omdat de belangen van de rijken en machtigen toch vaak de doorslag gaven. 

Krlsïs 20-05 I 3 



Mijn stelling is dan ook niet: moetje eens zien hoe geweldloos zich de gedragin

gen van de nieuwe stand van de burgerij ontwikkelden. Zo verlicht was men in de 

praktijk nu ook weer niet. Mijn stelling luidt dat in de marge van een burgerlijke 

stand die ten opzichte van buitenstaanders als proletaries, vrouwen en koloniale vol

ken onbekommerd gewelddadig was, zich praktijken, ontwikkelden, die onbedoeld 

een geweldloos karakter droegen en waarvan het verstrekkend karakter vaak niet werd 

onderkend. 

Deze praktijken beperkten zich aanvankelijk tot de burgerij, Zij waren slechts 

civiel, om het in de termen van dit stuk te zeggen. Achter de burgerlijke gevels echter 

waren zij invloedrijk en vanwege de verbreiding van allerlei soorten rechten zouden 

zij tot de burgerij niet beperkt blijven. Het behartigen van de eigen, belangen lijkt een 

individueel, maar wordt in toenemende mate een maatschappelijk, proces, zoals Adam 

Smith in economisch opzicht al had laten. zien. Dwars door een landschap van duiste

re plekken en onverlichte paden heen baant zich de verlichting een eigen weg. 

Hier, in deze civiele praktijken en nergens anders ligt de oorsprong van de civil 

society en van. de principes van de moderne democratie. Wie dat vanuit een conservatie

ve instelling terzijde schuift, blaast het politieke bestel, op waarvan hij deel uitmaakt 

en. profiteert. 

Deze civiele praktijken heten niet voor niets praktisch. Men begrijpt ze niet, wan

neer men ze interpreteert als een theorie met bepaalde praktische gevolgen. Het is 

omgekeerd. De praktijk gaat hier aan de theorie vooraf Er ontwikkelen zich 

brokstukken filosofie en. aanzetten tot een theorie ten gevolge van. bepaalde praktij

ken op het gebied van handel, bestuur en rechtspraak. Door aan die praktijken deel te 

nemen, waarvan men ook bij sociologen als Ellas en Weber tal van voorbeelden kan 

vinden, leren individuen en groepen zich tot andere individuen en groepen op een. 

nieuwe manier te verhouden. Pas daarna gaat men zich hiervan in ideologische en. the

oretische zin rekenschap geven. 

Hetzelfde anders geformuleerd: door die praktijken van civiel gedrag worden 

bepaalde vormen van 'gelijkheid'' afgedwongen die de basis kunnen vormen van een 

zich democratiserende civil society. Dat kan het geval zijn met verdragen betreffende de 

manier waarop men bestuurd wenst te worden, en te besturen. Het kan net zo goeci om 

verdragen gaan op het gebied van handel en industrie. Staat en economie laten zich in 

de nieuwe regimes minder makkelijk van elkaar scheiden clan hedendaagse theorieën 

over de civil society vaak doen vermoeden. In beide gevallen gaat het namelijk om nieuw 

16 gedrag, om civiele praktijken van wederzijdse confonneruig, zoals ik ze wil noemen. Een 

soort principieel, conformisme zou je ook kunnen zeggen. Wanneer in de rol die iemand 

speelt voor de rechtbank - een getuige bijvoorbeeld die beklaagde blijkt - veranderingen 

Krisis 2005 j 3 worden aangebracht, kan het hele 'spel' van dat conformeringspatroon veranderen en 

kunnen eveneens de rollen, van de medespelers onderuitgehaald worden. 

De 'contracten die in de moderne politieke filosofie een cruciale rol zijn gaan. spe

len, vinden in dergelijke praktijken hun oorsprong. Nogmaals, het is niet omgekeerd. 

In allerlei vormen van contracttheorie, zeg maar vanaf Hobbes tot. en. niet Rawls, kan 
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men. restanten terugvinden van verbindingen die mensen in. de eeuwen daarvoor met 

elkaar zijn aangegaan. Restanten die het verdienen archeologisch, te worden opgegra- z 

> 
ven. c 

De politieke interpretatie hiervan is een ander hoofdstuk. De differentiatie tussen > 

links en rechts in. de politiek is, zoals bekend, van. veel jongere datum dan. de contrac

ten die mensen sluiten, de verbindingen die zij aangaan en de wettelijk gegarandeer

de rechten die zij - terecht often onrechte - opeisen. Streven naar meer gelijkheid is Jf 

geen uitvinding van utopisten of van idealistische socialisten die Thomas More gele

zen hebben. Het is een meer of minder geslaagde Interpretatie van wat er, gedragen 

door wat ik als civiele praktijken betitel, maatschappelijk al aan de hand was. Het is 

een van de grootste vergissingen van Marx en. de zijnen geweest, om de rechten waar

op de bourgeoisie met andere groeperingen, in. haar gevolg aanspraak maakte, als ide

ologie en vals bewustzijn af te doen. 

Links moet zich juist baseren op die praktijken en op de vaak impliciete kennis 

waarop ze gebouwd zijn. Het kan. zich. alleen heroriënteren wanneer het de praktische 

kennis, die in tal van civiele praktijken belichaamd is, weer weet op te diepen en aan 

de gebruikers terug weet te geven. Het is niet toevallig dat het werk van filosofen als 

Habermas, Rawls, Beck en Barber voor velen, nog steeds inspirerend is. Dit is niet te 

wijten aan hun politieke overtuiging alleen. Het betreft hier allemaal denkers die voor 

links van belang zijn omdat zij bestaande civiele praktijken, waarover Marx met ver

achting sprak, mobiliseren en relevant maken. Het voert helaas te ver om. deze stelling 

hier voldoende te beargumenteren. 

Rechten 

In de politieke of praktische filosofie zijn twee manieren gangbaar om samenlevingen te 

typeren, een communitaristische en een liberaal-democratische. Bij de eerste staat voor

op wat de leden van een samenlevinggemeen hebben. In politieke discussies in Duitsland 

wordt in dit verband het begrip Leitkultur gebezigd, het geheel aan waarden en normen 

dat de leden van een samenleving volgens de meer behoudende leden van die samenle

ving geacht worden te delen... Maar ook in Nederland doen communitaristische stand

punten van zich spreken. Bijvoorbeeld bij de eisen waaraan immigranten moeten vol

doen om als volwaardig burger te kunnen gelden. Waarin die identiteit volgens de eisers 

overigens zou moeten bestaan, blijft nogal eens in de Hollandse mist hangen. 

Bij de liberaal-democratische karakterisering van. samenlevingen staan in plaats 17 

van empirische kenmerken die mensen, delen, rechten, normatieve grootheden dus cen

traal Rechten, die individuen en groepen wettelijk toekomen en hun vrijheid garan

deren, voorzover deze niet in strijd is met de vrijheid van anderen. tcrisis 2005 | 3 

Liberaal-democratische en communitaristische opvattingen worden vaak tegeno

ver elkaar geplaatst. Bij de laatste zou volgens de liberalen het rechtendomein ver

waarloosd worden, terwijl het liberaal-democratische wereldbeeld volgens de 

communitaristen zich ten onrechte tot de voorwaarden van het goede leven zou 

beperken. 



Ik wil In deze paragraaf de stelling verdedigen dat civiele praktijken ten opzichte 
van deze maatschappij-Interpretaties een derde optie vormen die er niet toe kan wor
den herleid. Mijn stelling luidt niet dat deze derde optie de andere twee zou moeten 
of kunnen vervangen. Zij luidt dat de derde optie kenmerken van onze samenleving 
naar voren haak die bij de andere twee onderbelicht blijven. 

Ik ga daarbij uit van de overweging dat democratische samenlevingen in het 
Westen sinds het begin van de moderne rijd in toenemende mate algemeen aanvaarde 
politieke kenmerken gaan vertonen die in de debatten over die samenlevingen op 
storende wijze afwezig zijn. De desoriëntatie in het linkse oftewel progressieve kamp 
heeft hier alles mee te maken. 

Neem de rol die aan belangengeschillen wordt toegekend. Over civiele praktijken 
heb ik gezegd dat ze belichaamd zijn In Instituties die individuen en groepen In staat 
stellen om. dergelijke geschillen vreedzaam te beslechten. Beschrijft men samenlevin
gen in communitarisrische zin, dan wordt deze vreedzame behandeling van geschil
len die In tal van contexten zo normaal, is als wat, vaak niet eens zichtbaar. Voorop 
staat hier immers wat men met elkaar gemeen heeft en de op grond daarvan vaak gere-
ificeerde verschillen met andere groeperingen. 

Het debat over allochtonen draagt hier de sporen van. Een allochtoon is iemand 
die aan onze normen hoort te voldoen. Wie zich aan die normen, niet conformeert, 
hoort hier niet thuis. Tot een vreedzame behandeling van de geschillen tussen alloch
tonen en autochtonen komt het lang niet altijd. Dat onze hooggeprezen waarden en 
normen in specifieke civiele praktijken belichaamd zijn, speelt vrijwel geen rol. Wat 
de minderheid van immigranten zelf wenst, is irrelevant. Wat de machthebbers wil
len, wordt uitgevoerd. Bij een exclusief communitarisrische visie op de samenleving 
staat de politie op de achtergrond. De sabels rinkelen. Een keus voor een exclusief 
communitarisrische Instelling is in strijd met gevestigde, civiele praktijken en de 
daarmee geïmpliceerde waarden die aan een moderne, multiculturele democratische 
samenleving ten grondslag liggen. 

Hoe staat het met de meerwaarde van civiele praktijken ten opzichte van het libe
raal-democratische model? Dat is ingewikkelder dan de betrekkingen tussen een 
exclusief communitarisrische visie en de civiele praktijken die ik hier als leidraad neem. 
Aan de ene kant is ei een onmiskenbare overlap tussen de twee. Een liberaal-democrati
sche instelling komt niet uit de lucht vallen, maar vindt haar oorsprong in praktijken 
waarin over belangen wordt onderhandeld. Aan de wieg ervan staan overleg en com-

18 promls die waarachtig geen Nederlandse, iaat staan Wassenaarse uitvindingen zijn. Zij 
vormen het ruggemerg van een publieke sfeer, waarin grondrechten, onmisbaar zijn en 
levensvormen zich pluralistisch en soms zelfs strijdig tot elkaar verhouden. 

Krisss 2005 ] 3 Behalve overlap zijn er echter ook aanmerkelijke verschillen tussen de twee, waar
op het werk van. iemand als Ulrich Beek steeds maar weer attent maakt. Dit verschil 
komt met name hierop neer dat liberale praktijken met hun wettelijk gegarandeerde 
rechten functioneren in contexten waarin nationale belangen vaak de doorslag geven. 
Communitarisrische ideeën en liberaal-democratische principes zijn lang niet altijd 
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zo keurig van elkaar gescheiden, als de theorie dat wil Vaak lopen zij door elkaar en 

worden zij gebruikt ter rechtvaardiging van elkaar. 

Rechten hebben zich in de loop van cie moderne tijd zowel in horizontale als ver

ticale zin ontwikkeld. Nieuwe groepen. - denk maar aan het vrouwenkiesrecht - maak

ten er aanspraak op en nieuwe soorten rechten werden in het leven geroepen, om de ^ 

burgers een menswaardig bestaan te verschaffen. Behalve politieke en civiele rechten 

die stammen uit de achttiende en negentiende eeuw, worden in de twintigste eeuw 

aan mensen ook sociale en culturele rechten toegekend. Er is op deze wijze een soort 

van maatschappelij k-politiek vangnet ontstaan dat in democratische samenlevingen g" 

velen een zekere bescherming biedt, nf 

Het is helaas ook in linkse kringen gebruikelijk geworden om onder een demo

cratische samenleving de eigen nationale samenleving te verstaan. Vanwaar deze 

beperking en de vanzelfsprekendheid ervan? Waar berust ze op? Ligt het voor de hand 

dat progressicf-linkse stromingen voor dergelijke netwerken die vrijheid garanderen 

en een zekere gelijkheid bewerkstelligen, desalniettemin bij het debat over inter

nationale kwesties slechts een vrij beperkte plaats inruimen? 

De politiek is in Nederland, juist in een rijd waarin haar bereik zich in kwantita

tieve zin uitbreidt, eenkenniger geworden. De oorspronkelijk internationale oriënta

tie van links is bijna verdwenen. Terwijl, de wereld kleiner is geworden, geldt voor ons 

land dat het in het laatste decennium groter aan het worden is. Men blijft in gebreke 

zich aan internationaal georiënteerde landen als Spanje, Noorwegen, Canada en. 

Finland te spiegelen.10 Men heeft zelfs de euvele moed om een land als Spanje verwij

ten te maken als het aan vele tienduizenden illegale asielzoekers een officiële status 

verleent. Onze eigen arbeidsmarkt zou hierdoor immers kunnen worden geschaad. 

Samengevat: de wetten en regels van een liberale democratie geven, aan hoe de 

samenleving bestuurd behoort te worden. De civiele praktijken, waarin ze hun oor

sprong vinden, vertellen ons hoe en waarom men ooit op het idee gekomen is om 

instituties in het leven te roepen die mensen in staat stellen hun geschillen op vreed

zame wijze te beslechten. Progressieve groeperingen zouden uit de enorme voorraad 

internationaal erkende grondrechten plus de erbijhorende jurisprudentie moeten 

putten om hun Ideeën handen en voeten te geven. Materiaal genoeg om conservatie

ve visies oftewel denktanks die de Verlichting in de ban doen, consequent en vasthou

dend te bestrijden. 

Trouwens, die Verlichting kan, in tegenstelling tot de grote woorden die conser

vatieven soms in de mond nemen, helemaal niet worden afgeschaft. In dictatoriaal 19 

creregeerde en onder repressie zuchtende landen niet en in iiberaal-dem.ocrati.sche 

samenlevingen al helemaal niet. Hoezeer zelfs hier diverse groeperingen nog steeds 

schatplichtig zijn aan exclusief communltarlstlsch ideeëngoed, leder zit met duizend Krisis zoos | 3 

draden aan het verllchtlngsproces vast. Zoals uit de volgende paragraaf over het sub

ject in de civil society zal blijken: geen mens die meer kan leven zonder de voedings

kracht van dit spinneweb. 

http://iiberaal-dem.ocrati.sche


Subjecten 

Indien het laatste 'statement7 klopt, hoe ziet dan dat verlichte subject dat haar of zijn 

positie wel of niet kan aanvaarden, eruit? Ik. heb in het begin gezegd dat de hier be

pleite derde visie op de samenleving niet in de plaats komt van de andere twee maar 

aspecten naar voren haak die daarin onderbelicht blijven.. Enkele van deze aspecten, 

wil ik met het oog op het subjeccbegrip nader bekijken. Dit subjectbegrip is voor mij 

van belang omdat ik met nieuwe argumenten de ouderwetse stelling wil. verdedigen 

dat in de moderne tijd - laten, we zeggen vanaf de Renaissance - op verschillende plek

ken en uiteraard in gevarieerde contexten een nieuw subject het wereldtoneel 

betreedt. 

Over hctcommunitaristischsubjectbe^rip kan ik kort zijn. Autonome subjecten komen, 

hier niet op de eerste plaats. De kern ervan is een wij dat verkozen wordt boven ande

re wij-vormen, in de wereld. Of, misschien beter, het 'wij' dat. hier in het geding is, 

bestaat altijd bij de gratie van andere wij-vormen die vaak als rivaal worden 

beschouwd. Iedereen maakt deel uit van. dergelijke 'excentrische' netwerken en aan 

iedereen is het overgelaten hoe men zich tot andere wij-vormen wenst te verhouden. 

Met de sport natuurlijk als exemplarische situatie. Altijd horen bij de beleving van een 

eigen wij andere 'wij-vormen/. Als afzetpunt, rivaal, voorbeeld van vergelijking, object 

van discriminatie of hoe men het maar wenst te beleven ofte noemen. 

Het liberaal-democratisch subjeccbegrip bewerkstelligt een zekere mate van gelijkheid. 

Zoals we al eerder zagen, is dit subject een drager van rechten en deze status heeft het 

uiteraard met die cosubjcctcn gemeen die eveneens over dergelijke rechten - civiele, 

politieke, sociale, het. doet er niet toe - beschikken. Een democratische structuur is wat 

dat betreft altijd de gangmaker van. een generalisatieproces.11 Een generalisatieproces 

dat zich zowel, in horizontale als in verticale zin kan. uitbreiden. Nieuwe groeperingen 

maken aanspraak op reeds aan anderen, toegekende rechten en er komen nieuwe soor

ten rechten bij die het juridificatiedomein, om het zo maar te noemen, uitbreiden tot 

andere aspecten van het menselijk bestaan. 

Een. belangrijk aspect van deze nieuwe liberaal-democratische gelijkheid is door 

de socioloog Elias naar voren gehaald. Hij heeft, om een vaak. misbruikte uitdrukking 

uit de kast te halen, het nieuwe subject, waarover ik het in verband met de Renaissance 

en de Verlichting al even had, handen en voeten gegeven. 

Met eerdere even. utopistische als repressieve speculaties heeft deze nieuwe mens 

20 overigens niets van doen. Elias hield zich bezig met een onderwerp waarvoor filosofen 

en sociologen, vóór hem nog niet vaak belangstelling hadden opgebracht, te weten eti-

quetteboeken. Door veranderingen op dat gebied aan het licht te brengen, ontdekte 

Krisis 2005 1 3 hij nieuwe vormen van zelfbeheersing die de verhouding betroffen van de mens rot 

zijn lichaam. Hij liet zien dat de opkomende burgerlijke stand ten opzichte van de 

adel en geestelijkheid nieuwe competenties verwierf. Deze overigens ten dele van. de 

adel zelf afgekeken deugden of verworvenheden stelden hen in staat aan de nieuwe 

ontwikkelingen op commercieel, en. bestuurlijk terrein actief deel. te nemen. 
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Daardoor brengt Elias, op het voetspoor overigens van Weber, Freud en Simmel, 

niet alleen, onvermoede aspecten van de opkomende burgerij in. kaart. Hij is aldus ook 

in staat om het verband te laten zien tussen zich veranderende aspecten van menselijk > 

gedrag op het microniveau van het individu en veranderingen op macroniveau die > 

problemen van staatsvorming betreffen. Naarmate die staatsvorming voortschrijdt, I 

komt het gewcldmonopolie uiteraard in toenemende mate bij de staar te liggen en dit 

proces blijkt in tal van opzichten parallel te lopen met ontwikkelingen waarbij indi

viduen en. groepen er in toenemende mate van afzien het recht in eigen hand te 

nemen. *r 

Aldus wordt een nieuwe vorm van. gelijkheid afgedwongen. Participatie aan de 

nieuwe processen van staatsvorming is alleen, mogelijk wanneer men. niet alleen het 

gewcldmonopolie van de staat erkent, maar ook op individueel niveau bereid en in 

staat is tot nieuwe vormen van zelfbeheersing. Aan de hand van Elias kost: het weinig 

moeite om in te zien dat de rechten, die groepen mensen in. de moderne rijd verwer

ven, niet uit de lucht vallen. Zij zijn deel van omvattende veranderingen, op het micro-

en. macroniveau, van het menselijk gedrag. 

De verdienste van Elias bestaat hierin, dat hij hiermee een nieuwe civiele praktijk, 

blootlegt. Waarom is het zinvol het zo te noemen en de sleutcltermen van dit stuk 

hier opnieuw te voorschijn te halen? Daar heb ik enkele belangrijke motieven voor. 

Het eerste is van institutionele aard. Wat in de door Elias opgediepte omstandighe

den gebeurt, is precies waarop ik met de term. civiele praktijken de aandacht wil vesti

gen. Er worden nieuwe instituties in het leven geroepen die individuen en groepen, in 

staat stellen op vreedzame wijze met belangenverschillen, om te gaan. Daarbij kan. 

men. denken aan allerlei reeds eerder genoemde praktijken op het niveau van de 

nationale staat waar een pacificerende werking van uitgaat: de opbouw van een. trias 

politica in verschillende nationale contexten, een. mie of law voor het bijleggen van ge

schillen, een publieke sfeer waar controverses welkom zijn. en ten slotte een pluraliteit 

van lang niet altijd verenigbare levensvormen, als de normaalste zaak van cle wereld.12 

Deze kenmerken van onze sameneving worden ten onrechte als vanzelfsprekend 

beschouwd, terwijl zij juist voor de ideologische heroriënttie van links van cruciaal 

belang zijn. 

Het tweede motief betreft de positie van het subject. Elias behandelt problemen van. 

staatsvorming op het niveau van het subject en problemen, van subjecrvorming op het 

niveau van de staat. Deze niveaus liggen niet slechts in. elkaars verlengde, zoals bij 

Foucault vaak het geval is. Met de nieuwe subjecten wordt een. vrijplaats geconstitu- 21 

eercl voor vreedzame confrontatie tussen, burgers onderling en eveneens tussen de 

burger en de Instituties die cle staat vertegenwoordigen. 

De aan de burger toegekende macht maakt hem of haar enerzijds op de wijze van. Krisis 2005 | 3 

Foucault tot een verlengstuk van de staat, maar moet hem anderzijds ook tegen 

diezelfde staat beschermen. De grote theoretici van de democratie hebben, dat altijd 

weer beklemtoond en de sociaal-democraten en liberalen van. vandaag zien het nogal. 

eens over het hoofd. 



Het is niet toevallig dat processen, van staatsvorming en. subjectvorming zo nauw 

verweven zijn. De door Montesquieu bedachte trias politica is er niet voor niets. De 

ruimte die zijn drieslag openlaat, stek burgers in staat hun. geschillen vreedzaam bij 

te leggen en mogelijkheden te creëren voor het politieke debat. Dankzij dergelijke 

discursieve ruimtes treden er veranderingen op in de status van het subject.13 Wie 

debatteert of protesteert, is een ander dan degene die zich onderwerpt. Wil men als 

subject participeren in de nieuwe, civiele praktijken die sinds de Renaissance op het 

toneel verschijnen, dan. moet men in staat zijn diverse rollen tegelijk te spelen. Men 

moet zich de gezichtspunten van anderen - al is het maar tijdelijk, voor de duur van 

een debat, rechtszitting of lectuur - eigen weten te maken. Zonder empathie kan nie

mand hier meer uit de voeten. 

Anders gezegd, het nieuwe civiele subject is meervoudig of multipel van aard en 

verschilt daarin zowel van zijn comniunltarlstische als van. zijn liberaal-democrati

sche tegenhanger.14 De eerste is, ik schreef het al, gebaseerd, op de gemeenschappelij

ke beleving van een wij dat met andere wij-vormen, de strijd aangaat. De tweede is met 

name dankzij rechten verbonden met anderen en in die zin eveneens als drager van 

rechten enkelvoudig van aard. Uiteraard is dat van levensbelang. Subjecten die rech

ten ontberen, hebben in een samenleving niet veel. te zoeken, zoals Hannah Arendt al 

met betrekking tot gediscrimineerde personen, liet zien. 

Het nieuwe civiele subject dat in de moderne tijd op verschillende plekken. - de 

Italiaanse stadstaten voorop - zijn opwachting maakt, is behalve meervoudig ook per 

definitie grensoverschrijdend. Via Elias komen we daarover niet veel. te weten. Bij hem 

fungeren de grenzen van de nieuwe nationale staten, als maatstaf Daarbuiten hebben, 

individuen die zichzelf beheersen, niet veel te zoeken. Elias leert ons dat het moderne 

subject een getransformeerde, multipele entiteit is en dat is het dan, Intern, binnen de 

staat, slecht het de ene grens na de andere, van provinciale, sociale en godsdienstige 

aard bijvoorbeeld. l5 Extern, wordt dit getransformeerde subject geacht zijn of haar 

identiteit, aan. diezelfde staatsgrenzen te ontlenen. Zijn meervoudigheid houdt ergens 

op. Hij kan niet te allen tijde burgerlijke rollen, opvatten, als spel. 

Maar hoe en waar moeten, we dan die grensoverschrijdende kwaliteiten, in een 

meer omvattende zin localiseren, waarop Marx en Engels al bleken te zinspelen?10 Op 

welke gronden kunnen civiele praktijken, geacht worden, steeds meer globale ken

merken, te gaan vertonen? 

Een eerste argument ontleen, ik aan een geestige passage van Kant, in het late 

22 geschrift Anthropologic in pragmatischer Hinsicht van 1798. l7 Mensen, aldus schrijft hij, zijn 

des te meer toneelspeler naarmate ze beschaafder of zivilisierter zijn en. wat zien we 

vervolgens gebeuren? Door dit gekunstelde gedrag dat specifieke omgangsvormen in 

Krisis 2005 1 3 acht neemt - wij kunnen hier evenzeer denken aan Elias als aan Plessner - worden de 

deugden die men aanvankelijk slechts speelt, 'nach und nach wohl wirklich erweckt'. 

Toneel wordt werkelijkheid. Waar je mee omgaat, word je mee besmet. Actoren die 

door hun eigen spel. worden, gemotiveerd! 

Innerlijke motieven, en uiterlijk gedrag groeien naar elkaar toe. De hebzuchtige 



koopman wordt na verloop van tijd een professional, die oprecht handelt en 

onderhandelt. Zo niet, dan verliest hij het vertrouwen en vak hij behalve uit de natio

nale ook. uit de internationale boot. De rechter die eerst alleen maar een superieure rol 

wilde spelen, gaat tenslotte werkelijk vrouwe iustiria dienen. Het portret van het 

staatshoofd siert niet voor niets elke rechtszaal. 
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Zelfinductie 

Civiele praktijken kenmerken zich door 'zelfinductie'. Zij werken, hun eigen versprei- J [ 

ding, hun grensoverschrijdend karakter zelf in de hand. Het hoort bij de aard van de g 

betreffende netwerken dat deze zich uitbreiden en vermenigvuldigen, l8 Het multipel 

karakter van de menselijke persoon is niet iets wat beklaagd dient te worden, zoals 

cultuurpessimisten als Cioran en Bauman geneigd zijn te doen. Het vormt m toene

mende mate een algemeen geaccepteerd en. typisch kenmerk, van individuen m een 

f postmodern tijdperk. De filosofische antropologie, zoals deze in de twintigste eeuw 

ontwikkeld is door denkers ais Plessner en G.H. Mead, getuigt ervan. Hun werk. kan 

worden, omschreven als een theorie over het meervoudig karakter van cie menselijke 

persoon. 
Het tweede argument wil ik. als volgt formuleren: de grenzen van de nationale 

staat die door de civiele praktijken en de ermee gepaard gaande vormen van. zelfbe

heersing worden gevestigd en bevestigd, blijken tegen die praktijken niet bestand. 

Mede dankzij de migratiestromen wordt burgerschap nationaal en internationaal 

steeds meer een betwiste aangelegenheid. Wie er wel en geen recht op heeft, het is 

steeds meer een kwestie van politieke strijd vanwege de bescherming die er door 

ontheemden van wordt verwacht en waar de bezitters ervan zuinig zo niet gierig mee 

omgaan. Termen als Inburgeren en uitburgeren zijn inmiddels onderdeel van het 

gangbare spraakgebruik. 

Daar komt bij dat de rechten die burgers toekomen, steeds minder een nationaal 

karakter dragen. Staten worden geacht ze in stand te houden - alleen al hun grondwet 

verplicht hen hier meestal toe -, maar die rechten vormen niet hun exclusief bezit. 

Denk. maar aan de klassieke mensenrechten. Waar men in het ene democratische land 

recht op heeft, heeft men dat in het andere niettegenstaande lokale interpretatiever

schillen vaak ook. Dat alleen al ondermijnt de nationale kleur van liberale democra

tieën en komt hun in principe kosmopolitisch karakter ten. goede. Smaken verschil

len, rechten niet. Zij maken gelij k.19 2 3 

Ook internationale ontwikkelingen wijzen in deze richting. De toenemende 

macht en omvang van NGO's in de wereld bijvoorbeeld. Het feit dat zij ook wel als 

CSO's, als Civil Society Organisations worden betiteld, wijst op het afnemend belang van tcrisis 2005 1 3 

de grenzen van de nationale staat. Niet alleen de markt trekt zich van die grenzen 

steeds minder aan, ook die organisaties zelf zijn op duizend en een manieren grens

overschrijdend. Alleen al hun aantal spreekt boekdelen. In i960 waren het er 1300, 

omtrent de eeuwwisseling ongeveer 40.000.zo Wie het in deze Invloedrijke organlsa-



ties voor het zeggen hebben, is lang met altijd duidelijk.21 De besluitvorming ver

loopt er lang niet altijd democratisch» Dat de grenzen van de nationale staat tegen de 

activiteiten ervan lang niet altijd opgewassen, zijn, is echter onmiskenbaar. Links zou. 

veel duidelijker moeten, inzetten op dit kosmopolitisch burgerschap in de praktijk.. 

Wij zijn. burgers die met vallen en opstaan übcr Nacht wereldburgers aan het worden 

zijn.22 

En ten slotte een. derde argument waarom civiele praktijken steeds meer globale 

kenmerken gaan vertonen en in beginnende vorm, half af of zelfs ten dele voltooid op 

tal van plekken in de wereld aan te treffen zijn. Op een korte formule gebracht: zij zijn 

geweldloos. 23 

Zoals ai eerder gezegd, zonder dat ik er langer bij stilstond, dwingen civiele prak

tijken de betrokkenen uit eigener beweging van de uitoefening van geweld af te zien, 

Zij maken hen niet in klassiek socialistische zin maar in. praktisch opzicht aan elkaar 

gelijk. Men conformeert zich wederzijds aan destijds nieuw uitgevonden en inmid

dels institutioneel lang en breed gevestigde spelregels. 

Grensoverschrijdend en vreedzaam 

Deze dwang is niet een opgelegd regime a la Foucault en evenmin een. vorm van vrij 

gekozen communicatie op de wijze van Habermas. Hij ligt er tussenin, hij is evenmin 

opgelegd als vrij gekozen. Hij beloont gedrag dat op eigen voordeel bedacht is, een 

voordeel dat bestaat bij de gratie van het feit dat van anderen een. soortgelijke behar

tiging van de eigen belangen wordt verwacht. Individuen en groepen worden door 

civiele praktijken in staat gesteld om met belangenverschillen vreedzaam om te gaan. 

De vorm waarin dat gebeurt, is lang niet altijd een kwestie van vrije keuze. Deze is 

meestal wettelijk vastgelegd. De beslissing of men mee wil doen. en bijvoorbeeld een 

bepaalde verbintenis aan wil gaan of zijn actief of passief stemrecht uit wil oefenen, 

berust daarentegen meestal wel op een eigen keus van de vrouwelijke of mannelijke 

betrokkenen. 

Mijn stelling luidt niet: dat dankzij de hier besproken, civiele praktijken onze 

samenleving zou moeten worden opgevat als zijnde niet op geweld gebaseerd. Het bij 

de staat berustende geweldsmonopolie leert wel anders. Ik beweer alleen dat de hier 

besproken civiele praktijken aan de basis liggen van onze nationaal gekleurde civil 

societies. Deze civil societies kan men pas goed begrijpen, als men. inziet dat ze gebaseerd. 

24 zij n op civiele praktij ken die behalve meervoudig en grensoverschrijdend ook. geweld

loos zijn. Dat is de reden waarom prominente filosofen als Habermas, Beek, Giddens, 

Arato, Cohen en Barber ze als belangrijk beschouwen. Het. traditionele pacifisme is 

Knsis 2005 f 3 reeds geruime rijd vieux jeu, onder andere vanwege zijn naïeve maatschappelijke ver

onderstellingen. Links zou veel explicieter partij moeten kiezen voor een pacifisme 

van postmoderne snit. Verwant aan de mentaliteit waarmee vandaag de dag Europese 

troepenmachten interveniëren ter wille van de vestiging van vreedzame regimes 

elders in de wereld. Links zou vandaag de dag contra de conservatieven, die geweld 



verheerlijken en nationale grenzen bewieroken, partij moeten kiezen voor het 

grensoverschrijdend en vreedzaam belang van wat ik in dit stuk als civiele praktijken 

heb betiteld/ 
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