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DEBAT 

Over politiek en bestuur 

Door Bart Tromp 

B eschouwingen over contro
versiële begrippen beginnen 
vaak met een voorstel tot de-

finiti e. Zo'n definitie wordt geacht 
het terrein waarop de auteur zich wil 
bewegen af te bakenen , voor hemzelf 
en voor zijn lezel"s. Niet zelden mis
lukt de operatie, omdat definities nu 
eenmaal van rechts naar links moe
ten worden gelezen. Wie al niet weet 
wat onder ' Europa ' wordt verstaan , 

Bart Tromp concentreert 
zich op de definities van 

politiek en bestuur en de rol 
van de politicus die hieruit 

voortvloeit (1) . In dit artikel 

omstredene. In mijn kleine studie 
'Het einde van de politiek? ' (Amster 
dam , 1990) onder scheid ik drie ver 
schillende begrippen van 'politiek', 
die in het Wester se politieke denken 
min of meer op elkaar gevolgd zijn. 
'Politiek ' in zijn oorspronkelijke con
text -die van de Griekse stadsstaat
betekent het nastreven van 'het goede 
leven ' door deelname aan de publieke 
zaak. Het tegen begrip van dit begrip 
is ' idiotès', het woord waarmee in de 
Gl"iekse stadsstaat de burger wordt 

chiet met een zeer precies geformu
leerde omschrijving niets op. 

concentreert hij zich op 
het spel van definities van 

politiek en bestuur en de rol 
van de politicus daarin. 

Het geringe succes van definities als 
instrument van verduidelijking vloeit 
bij de meeste centrale begrippen in het maatschappelijk 
debat voort uit hun controversialiteit. Er is geen enkelvou
dige relatie tussen het woord dat voor een begrip wordt ge
bruikt en dat begrip ; het laatste is veelduidig en verwij st 
naar een reeks van elkaar overlappende ver schijnselen en 
relaties . De omstredenheid van het begrip betekent, in an
dere wOOl"den, dat elke definitie zelf controver sieel is. 
In zo' n situatie is het verstandiger van die blijvende con
troversialiteil uit te gaan , dan te proberen deze te elimine
ren met behulp van een precieze definitie. De omstreden
heid van centrale poLitieke begrippen laat zich vaak het 
best inzichtelijk (en toegankelijk voor debat) maken door 
op zoek te gaan naar het tegen begrip van dat concept. Het 
tegenbegr"ip is de schaduw van het begrip , het zit er onlos
makelijk aan vasl, maar het wordt pas zichtbaar als de 
schijnwerper op het begrip wordt gericht. 
Neem discussies over hel begrip ' macht' . Deze krijgen hun 
specifieke patroon al naar gelang het onuitgesproken te
genbegrip: macht ver sus onmacht, macht versus l"echt, 
macht versus verantwoordelijkheid, macht versus markt, 
macht versus moraal , macht ver sus gezag. Elk paar van 
begrip en tegenbegrip bakent een specifiek terrein van in
houdelijke discussie af. 

Het politiek begrip 

Een beschouwing over de toekomst van ' de politiek' laat 
zich daarom het best Ol"ganisel"en in termen van de onuit
gesproken tegenhegrippen van ' politiek ', want van alle po
litieke begr"ippen is ' politiek' zelf waarschijnlijk het meest 

Bart Tromp is hoogleraar in de theorie en geschiedenis der internatio
/lale betrekkingen aan de Universiteit van Amsterdam en universitair 
hoofddocent polit ieke wetellschappen aan de Rijkswtiversiteit Leiden. 
(1) Op ons verzoek schreef Bart Tromp een beschouwing over politiek , 
die in het verlengde ligt van zijn oratie "Het einde van de politiek ?", 
Dubio?boeken, Schoonhoven 1990 . 

aangeduid voorzover hij niet in zijn 
kwaliteit als stadsburger opt,"eedt; 

ziedaar de etymologische wortel van ons woord 'idioot' . 
Dit klassieke begrip ' politiek' is echter buiten zijn histori
sche context niet zonder meer toepasbaar. Daarvoor ont
brak het in de stadsstaat aan de erkenning van een pl"ivé
sfeer naast de publieke en aan de notie van onvervreemd
bare individuele eechten , die voor de moderne idee van 
democratie zo kenmerkend zijn . 
Een tweede begrip ' politiek' ontstaat in de zestiende eeuw, 
met Machiavelli als auctoe intellectualis. Het tegenbegl"ip 
is nu: ethiek. Politiek is hier de kunst om de staat te hand
haven, tegenover binnen- en vooral buitenlandse vijan
den. Dit vereist bij de politieke leider een opstelling waar
in de methoden om dat te doen in geen enkel opzicht wor
den beperkt door ethische regels die in het maatschappe
lijk leven gelden. De implicatie van dit begrip ' politiek ' is, 
dat het niet gemakkelijk in OVel"eenstemming is te brengen 
met de idee van democratie, tenzij men ervan uitgaat dat 
alle burger s dool"kneed zijn in de staatsmanskunst en de 
daarvoor noodzakelijke amorele instelling op kunnen 
brengen. De meeste autem"s op het gebied van de buiten
landse politiek , van Machiavelli tot en met Anton 
Constandse, hebben gesteld dat dit niet het geval is. 
Het del"de begrip 'politiek' ontstaat na de FI"anSe 
Revolutie; het is, in tegenstelling tot het tweede, nu juist 
bij uitstek op de verhoudingen binnen de staat gericht , en 
het veronderstelt dat er sprake is van een politieke demo
cratie. Dit begrip is nauw gelieerd aan de grote ideologi
sche stromingen die dan opwellen. ' Politiek ' is hier zowel 
het vormgeven aan de maatschappij op grond van ideolo
gische uitgangsptmten , als de vreedzame competitie tussen 
de veeschillende ideologische stromingen en partijen. Het 
tegenhegrip hier is: bestuur. 'Bestuur' als de notie dat de 
inrichting van de maatschappij een technische kwestie is, 
die op basis van ambtelijke deskundigheid kan worden af
gehandeld. 
Het begrip 'politiek ' dat in de huidige Nederlandse poli-
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tiek het vanzelfsprekende is, heeft elementen van die drie 
historisch op elkaar volgende begl'ippen , ' Politiek' is hier 
onlosmakelijk gekoppeld aan de moderne democratie, 
' Politiek ' wOl'dt geacht zich af te spelen in de publieke 
ruimte die door de instituties van de democra tie is gescha
pen. Natuurlijk , men weet dat 'politiek ' zich ook afspeelt 
binnen ministeries (of grote bedrijven), maar dat is niet de 
'echte' politiek. En politiek kan niet gereduceerd worden 
tot zaken van technische competentie. Een laatste vooron
det'stelling van het nu gangbare concept ' politiek' : er is 
een helder onderscheid tussen binnenlandse en buiten
landse politiek. 
Dit begrip ' politiek ' wordt bedreigd door drie tendensen, 
die al heel lang werkzaam zijn. 'Politiek' verwordt tot 'be
stuUt"; de staat verliest soevereiniteit, en daarmee krimpt 
het domein van de politiek; het publieke domein WOl'dt be
dreigd door technologische en commerciële processen. 
De verwording van 'politiek' tot ' bestuur' is in eerste aan
leg een gevolg van het verval van de ideologieën die het 
derde door mij onderscheiden begrip 'politiek ' stempel
den. Daarin was politiek 'vormgeven aan de toekomst' op 
grond van een reeks herkenbare uitgangspunten , die dui
delijk verschilden van die van andere ideologische bewe
gingen. Die duidelijke verschillen zijn et' een tijdlang wel 
geweest, maar het 'einde der ideologieën ' was al aangebro
ken ver voordat het in de jaren vijftig voor het eet'st werd 
geproclameerd. Al in 1946 klaagde Drees erover -bij de 
oprichting van de PvdA- dat de grote politieke tegenstel
lingen van voor de oorlog, zoals die tussen voorstanders 
van protectie en die van vrijhandel, geen gewicht meer be
zaten. 
De t'edenering op grond waarvan de theoretici van het 
einde der ideologieën tot hun conclusies kwamen , bevatte 
al de belofte van de reductie van politiek tot bestuur. Die 
r edenering verliep ongeveer als volgt: Met de nederlaag 
van fascisme en nazisme en met het verdwijnen van het 
communisme als bedreiging van de democratie in de ont
wikkelde Europese landen, was de vraag naar de aard van 
de politieke orde beantwoord. Er bestond geen mogelijk of 
geloofwaardig alternatief meer voor de nu bestaande de
mocratische stelsels. Daarmee was het centrale punt in de 
strijd der grote 1ge-eeuwse ideologieën vet·dwenen. Binnen 
deze democratische stelsels, die nn door alle politieke be
wegingen werden onderschreven, was dus geen nJ.Ïmte 
meer voor 'grote' politieke conflicten . Wat politiek restte 
waren technische problemen, 

Het bestaansrecht van politieke partijen 

Met die conclusie was in feite de transformatie van politiek 
tot bestuur voltrokken. De echo van deze redenering 
klinkt de laatste jaren weer duidelijk op. Het bestaans
r echt van politieke partijen wordt dan in twijfel getrok
ken, omdat er tussen hen geen 'fundamentele politieke te
genstellingen' meer zouden bestaan. Nooit wordt dan de 
vraag beantwoord wanneer die 'fundamentele' tegenstel
lingen er wel waren - tijdens de grote jaren van de verzui
ling, of in de jaren zeventig? Noch welke dat dan wat'en. 
De Republiek van Weimar, daar kan men terecht voor 

'fundamentele politieke tegenstellingen ' tussen grote 
politieke partijen. Of, om het anders te zeggen: een stabiel 
democra tisch stelsel kan geen ' fundamentele politieke te
gen s tellin gen , tussen de voornaamste politieke partijen 
velen, omdat deze onherroepelijk betrekking zouden heb
ben op dat stelsel als zodanig. 
De theoretici van het einde der ideologieën in de jaren vijf
tig stelden zonder verdere discussie de afwezigheid van 
deze grote ideologische tegenstellingen gelijk aan de over
gang van 'politiek ' in 'bestuur' . Die gedachte is in de afge
lopen jaren in het publieke debat tet'Uggekeerd als ' het 
einde van de politiek'. Maar tussen de jaren vijftig en de 
late jaren tachtig ligt een periode waarin deze stellingen 
juist ten scherpste werden bestreden, De opleving van het 
ideologisch debat in de jat'en zestig en zeventig leek een fei
telijke weerlegging van de these van het einde det' ideolo
gieën. Dat bleek maar zeer gedeeltelijk het geval te zijn. 
De herideologi ering bleek veelal in symboliek en ritueel 
van Vt'oeger te blijven steken, met als grote uitzondering 
de opkomst van een radicaal neoliberaal conse rvatisme in 
de Angelsaksische staten. 

Eén aspect is echter van belang voor deze verhandeling: 
het was de verruiming van het begrip politiek. De traditio
nele opvattingen over de arbeidsverdeling en scheiding 
tussen 'politiek ' en ' bestuut" werden verworpen als een 
ideologische fictie. De politieke vet·taling van deze verwer
ping was de opt'oep tot 'politisering' : aan processen en in
stituties die buiten het normale domein van de officiële 
politiek hadden gelegen werden nu intrinsieke politieke di
mensies onderscheiden. De spreekwoordelijke lantaarn
paal op de hoek van de straat werd ontdekt als potentieel 
object van een politieke (en niet een bestuurlijke of ambte
lijke) beslissing. Alles was politiek: de school , het bedrijf, 
het gezin, ja zelfs het bed. Deze ontdekking hield ook in 
dat er voor 'bestuur' geen ruimte bleef: het bestaan werd 
geloochend van een domein waarin bepaalde taken met be
hulp van vaste en objectieve procedut'es door politiek-neu
trale functionarissen worden afgedaan. Dit waren ook de 
jaren waarin de wetenschappelijke litet'atuur over 'bu
reaucratische politiek ' pt'Olifereerde en de macht van de 
'vierde macht' werd ontdekt. 
Het grote probleem van algehele politisering is echter dat 
als alles 'politiek ' is, politiek als een specifieke vorm van 
handelen in een herkenbaat' domein van de maatschappij 
onmogelijk wordt. Als alles politiek is, is er geen politiek 
meer mogelijk. 

De rol van de politici 

Voor dat probleem zich feitelijk voordeed was de trend 
naar algehele politisering alweer over, en sinds enkele 
jaren voet·t de these van het einde van de ideologieën weer 
de boventoon , zij het onder andere naam: ' het einde van 
de geschiedenis', ' het einde van de politiek'. De verhou
ding tussen ' politiek ' en ' bestuur' is veranderd ten koste 
van de politiek. 
Het misverstand dat aan beide posities ten grondslag ligt 
('einde van de ideologie' re pectievelijk ' algehele politise-
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ring') is dat er een objectieve, permanente stand van 
zaken is dje ' politiek ' of ' bestuur' is, en dat het zaak is 
deze vast te stellen en daarnaar te handelen. Naar mijn 
opvatting is het echtet' juist de politicus die defini eert wat 
' politiek ' is, wat ' bestuur' . In zekere zin is dit de voor
naamste taak die van een politicus wordt gevraagd : dat hij 
weet te bepalen wat in een gegeven situatie het punt is dat 
het verdient als politieke kwes tie aandacht te krijgen. Het 
doel van elk politiek debat dient echter in tendentie ' be
stuurlijk ' te zijn, dat wil zeggen de zaak voortaan door 
niet-politieke functionarissen langs ambtelijke weg af te 
laten doen . Na een aantal jaren kan het nodig zijn dit be
stum' zelf tot onderwerp van politiek te maken , maar dat 
is iets anders dan de permanente politisering van bestuur. 
Het verval van de politiek in Nederland is zo gezien aller
eerst een gevolg van het tekortschietende vermogen van 
politici om politiek te bedrijven. Dit is een aardige gedach
te om op door te gaan , maar in het kader van deze verken
nende opmerkingen wil ik tot slot een tweede oorzaak van 
het vet'val van politiek bespreken. Dat is het weglekken 
van soevereiniteit in het kader van de Europese integratie. 
Over' dat integratieproces bestaan vooral in Nederland 
zonnige gedachten. De nationale staat wordt een provincie 
van Europa, een Elll'opa dat democratisch geregeerd 
wordt , natuurlijk , en de afbakening van bevoegdheden 
tussen de voormalige staten en de communiteit geschiedt 
volgens het beginsel van subsidiariteit: alles wat op een 
lager niveau kan worden gedaan, wordt daar ook aan 
overgelaten. De Nederlandse politiek verliest een aantal 
onderwerpen - of misschien ook wel niet: in welke gemeen
teraad vinden nu al niet wereldpolitieke debatten plaats? 
Subsidiariteit is echter een formule, die op elke mogelijke 
taakverdeling blijkl te passen, en het integratieproces ver
loopt helemaal niet lang de hierboven be chreven lijnen. 
Wat er gebeurt is de sluipende opmars van EUl'Opese r e
gelgeving. Niet op basis van democratische besluitvorming 
(al men beslissingen van de Europese Raad of het 
Europese Padement daartoe rekent) maar door toevallig 
tot stand gekomen uitspl'aken van het Europese Hof of de 
Europese Commissie, die erop neer komen dat bepaalde 
beleidsterreinen binnen de wet'kingssfeer van het Vet'drag 
van Rome worden gebracht , omdat er volgens deze autori
teiten economische aspecten aan kleven . Op de terreinen 
van cultuur en ondet'wij s tekent dit proces zich duidelijk 
af. 
Het is een voorbeeld van de uitholling van het domein van 
de (nationale) politiek door het weglekken van soevet'eini
teit. Want de beslissingsruimte die nationaal uit het do
mein van de politiek verdwijnt keert niet terug op een 
E uropees politiek domein: ze lekt weg, en komt terecht bij 
aUerlei nationale, bovennationaJe en E uropese organen en 
or'ganisaties, die dit gemeen hebben: dat ze tot het 'be
Slum" behol'en en dus niet tot 'de politiek' .Ook hier' zijn 
het de politici zelf, die het eigen verval organiseren. I n dit 
geval dOOl' te blijven geloven .in de boven geschetste mythe 
van een verenigd EUl'Opa. Als deze conclusie juist is, dan 
heeft dat ook iets bemoedigend . Het vet'val van de poli
tiek is dan geen onontkoombaar proces, maar gevolg van 
een toevallige constellatie . Dan kan het dus ook andel's .• 

Una mercede 
duas res assequi* 

* aldus Cicero 

(I) ftewel: het mes snijdt aan twee kanten. 
Als D66-er èn als ondernemer is adverteren 
in Idee een zinvolle investering. 
Als ondernemer bereikt u met uw advertentie 
een 'uitgelezen' doelgroep van Kamerleden, 
beslissers bij Rijks-, Provinciale- en Gemeen
telijke overheid, wethouders, gedeputeerden, 
gemeenteraadsleden en vele andere econo
Il!isch interessante exemplaren van de soort 
'homo politicus'. Die bovendien gráág werk 
zullen uitbesteden resp. inkopen bij een 
partijgenoot. En dus bij u. 
Als D66-er draagt u, adverterend in Idee, bij 
aan de continuïteit en kwaliteit van dit blad. 
Een tijdschrift dat volop in ontwikkeling is 
en, mede daardoor, een steeds grotere groep 
mensen binnen èn buiten de partij bereikt. 
Als u nu even belt (020-6329643; Magazine 
Makers) , informeren wij u graag nader over 
adverteren in Idee. 

• Belt u even? We zitten er voor! 

Adverteren in Idee. 

Zinvol.·En niet duur. 

De veranderende 
rol van de 

politiel{e partijen 
is het thema van Ideeën nmnmer 1. Een 1U1Îeke 

uitgave ter gelegenheid van 25 jaar D66. 
Bijdragen van o.a. Jan van Deth, Gerrit-Jan 

Wolffensperger, Pim Fortuijn, Ido de Haan 
en Jos de Beus. ]ubileumprijs: f 15,-. 
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