
van het volk. Vrije, democratische verkiezingen
zijn daarvoor de garantie: sommige burgers, par-
lementariërs geheten, worden door andere bur-
gers gekozen, en zij krijgen voor enkele jaren
een mandaat om beslissingen te nemen. Zij leg-
gen die beslissingen neer in ‘wetten’ en in door
bewindslieden gedragen ‘beleid’. Die kunnen het
welzijn of de welvaart van groepen van burgers
beïnvloeden en tegen individuele opvattingen
van burgers in gaan. In een parlement wordt im-
mers het algemeen belang gedefinieerd, behartigd
en bewaakt. Dat idee kan stevig stand houden als
er van uitgegaan wordt dat het parlement een af-
spiegeling van het volk of de volkswil is. Op
grond van deze mimetische (nabootsende) opvat-
ting over respresentatie1 wordt gegarandeerd dat
de afstemming van conflicterende maatschappe-
lijke krachten zich in een begrensde en overzich-
telijke arena afspeelt. Dat legitimeert zowel het
primaat van de politiek ¬ de beïnvloeding van
het welzijn of de welvaart van individuele bur-
gers kan alleen door gekozenen plaatsvinden.

Een dergelijk model is een ideaaltype. In de
praktijk werkt het anders dan op voorhand ver-
ondersteld wordt. Dat is op zich geen reden om
het ideaaltype te verwerpen. Zelfs als de idee van
‘mimetische representatie’ onder druk komt te
staan, bijvoorbeeld omdat de buitenwereld com-
plexer en de volkswil steeds minder gekend kan
worden, dan hoeft daar geen reden voor te zijn.

Het begint erop te lijken dat politici en ambtena-
ren van het besef doordrongen raken dat het echt
anders moet met het openbaar bestuur. Twee de-
cennia van reorganisatie en reinventing govern-
ment hebben allerminst bestuurlijke rust opgele-
verd ¬ het debat is heftiger dan ooit, niet in de
laatste plaats omdat de reorganisatiewoede de
wortels van ons staatsbestel heeft blootgelegd.
De laatste strohalm van de op negentiende
eeuwse leest geschoeide parlementaire democra-
tie dreigt te bezwijken. Het primaat van de poli-
tiek staat ter discussie. Kern van de discussie is
de vorm en rol van representatie: moeten we
vasthouden aan een bestuurlijk stelsel dat draait
om de idee van politieke afspiegeling, waarbij
gekozenen de wil van het volk of het ‘algemeen
belang’ representeren, of niet? In dit artikel wor-
den de ontwikkelingen in de schilderkunst ge-
bruikt om dit debat, met name waar het gaat om
de betekenis van representatie, te verduidelij-
ken.

Het debat over het primaat van de politiek
draait om de rol van representatie. Volgens klas-
siek-parlementaire principes weerspiegelt het
parlement, de volksvertegenwoordiging, de wil
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Op theoretische gronden kan immers betoogd
worden dat het ‘algemeen belang’ weliswaar niet
kenbaar en eenduidig te representeren is, maar
dat het algemeen belang wel de uitkomst van het
politiek debat in klassieke parlementaire institu-
ties kan zijn.2 Dan nog is het ideaalbeeld echter
niet gered. Het is immers de vraag in hoeverre
die opvatting van het algemeen belang in onze
huidige samenleving nog wordt aanvaard; bo-
vendien is ook de kwaliteit van het politiek debat
niet als vanzelf gegarandeerd. 

Op grond van beschikbare beelden van onze
veranderende samenleving3 moeten we name-
lijk constateren dat vele hedendaagse maat-
schappelijke vraagstukken zich lastig in publieke
debatten laten vangen en dat de acceptatie van
publieke besluiten door burgers problematisch
is geworden. Veel vraagstukken zijn ‘informatie-
intensief ’, vluchtig en transnationaal, en er is
professionele expertise nodig om ze te begrij-
pen. Het zijn bovendien juist veelal diezelfde
eigenwijze experts die een geringe bereidheid
aan de dag leggen om zich bij publieke besluiten
neer te leggen.

De stelling die hier wordt verdedigd is dat niet
langer onverkort moet worden vastgehouden
aan het primaat van de politiek en het principe
van ministeriële verantwoordelijkheid. De
samenleving van nu verschilt hemelsbreed van
de negentiende eeuwse, zodat de op de idee van
representatieve democratie gestoelde mimetische
principes herzien zullen moeten worden. Met el-
kaar verweven economische, sociale en technolo-
gische veranderingen hebben een andere maat-
schappelijke constellatie geschapen, zodat een
legitimering van het primaat van de politiek in
termen van een eenduidige afspiegeling van de
volkswil en de representatieve behartiging van
het algemeen belang onhoudbaar is geworden.
Deze stelling is niet nieuw. Zij heeft Ankersmit
er enkele jaren geleden toe gebracht de mimeti-
sche opvatting over representatie te vervangen
door een esthetische opvatting, waarin de maat-
schappelijke realiteit niet direct door politici ge-
representeerd maar geconstrueerd wordt.4 Repre-

sentatie impliceert dan geen ontkenning, maar
een waardering van de ruimte tussen het gere-
presenteerde en de representerenden ¬ net zo-
als dat in de schilderkunst het geval is. 

Ook in dit artikel zal de ontwikkeling van de
schilderkunst als leidraad worden genomen voor
een fundamentele reflectie op politiek en be-
stuur. Daar hebben zich immers vergelijkbare
paradigmaverschuivingen voorgedaan. Maat-
schappelijke veranderingen aan het einde van de
negentiende en het begin van de twintigste
eeuw, en niet in de laatste plaats technologische
vernieuwingen in de vorm van de ontdekking en
verspreiding van fotografie en film, hebben de
schilderkunst fundamenteel en blijvend beïn-
vloed. 

Oude schilderkunst probeerde de driedimen-
sionale wereld zo goed en natuurgetrouw moge-
lijk op het platte vlak na te bootsen. De moderne
schilderkunst is het platte vlak als een wereld op
zichzelf gaan beschouwen, met zijn eigen regels.
Waarom zou een schilder zo’n tweedimensio-
naal plat vlak als een afspiegeling van een driedi-
mensionale ruimte moeten beschouwen, zeker
als er andere media ¬ zoals film en fotografie ¬

zijn die dat vele malen accurater kunnen?
Iets soortgelijks zal hier betoogd worden voor

de reflectie op politiek en bestuur. 

de evolutie van de schilderkunst

De ontwikkeling van de schilderkunst kan op
verschillende wijzen worden samengevat. Het is
gebruikelijk om die evolutie te beschrijven in
termen van elkaar opvolgende stromen, zoals
realisme, sociaal realisme, impressionisme,
fauvisme, expressionisme, dadaïsme, futurisme,
abstract expressionisme, hyperrealisme, post-
modernisme, neuroticisme, en wat dies meer zij.
Dat doet vanzelfsprekend geen recht aan indivi-
duele kunstenaars en kunstwerken, bijvoorbeeld
omdat realisme niet verdwenen is en enkele
vroege kunstwerken graden van abstractie in
zich droegen, maar als grove ordening kan het
belangrijke doelen dienen, bijvoorbeeld om ver-
schillende vormen van schilderkunstige logica te
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onderscheiden. Voordat de koppeling tussen
schilderkunst en politiek/bestuur wordt ge-
maakt, zal hieronder de evolutie van de schilder-
kunst in drie basislogica’s worden onderschei-
den5: figuratie, emotie en abstractie.

Figuratie

Zolang de schilderkunst bestaat, is er sprake van
figuratieve uitingen: elementen uit de zichtbare
of spirituele wereld worden zo herkenbaar mo-
gelijk op een plat vlak afgebeeld. In de prehistori-
sche, Etruskische, Egyptische en Griekse schil-
derkunst waren dat vooral afbeeldingen van go-
den, dieren en mensen, in de Chinese schilder-
kunst waren het landschapsschilderingen, jacht-
taferelen en afbeeldingen van menselijke acti-
viteiten, en in de Byzantijnse en vroegchriste-
lijke schilderkunst tot aan de zestiende eeuw wa-
ren het religieuze, Bijbelse taferelen vol symbo-
liek. Het waren bijzondere figuratieve uitingen:
de schilders bootsten de zichtbare wereld niet
precies en natuurgetrouw na, maar gaven er hun
eigen draai aan. Universele schilderkunstige re-
gels die voorschreven hoe optimale driedimen-
sionale effecten moesten worden bereikt waren
er eigenlijk niet. Toch hielden de schilders zich
aan regels: Egyptische, Griekse, Chinese en
christelijke afbeeldingen kennen hun eigen
beeldtaal die vaak heel karakteristiek en herken-
baar is. Zo werd het menselijk lichaam door de
Egyptenaren verbeeld door het gezicht, armen en
benen en profile en lopend weer te geven, en werd
de Byzantijnse en vroegchristelijke schilder-
kunst gekenmerkt door platte beelden waarin
Bijbelse taferelen en symbolen als vissen, brood
en kruizen werden afgebeeld.

In de Westerse schilderkunst traden in de
loop van de zestiende en zeventiende eeuw fun-
damentele veranderingen op in de manier
waarop figuratie gestalte kreeg. Met de versprei-
ding van het Verlichtingsdenken dat de nadruk
legde op de menselijke rede werd ook de schil-
derkunst langzamerhand gerationaliseerd: de
schilderkunst kon zich niet langer ontrekken
aan welhaast wetenschappelijke regels die ten

aanzien van kleur, plasticiteit, vorm en composi-
tie voorschreven hoe het optimale effect kon
worden bereikt, hoe de echte wereld zo natuur-
getrouw mogelijk op het platte vlak afgebeeld
kon worden. Tot ver in de negentiende eeuw
maakten schilders natuurgetrouwe schilderijen,
in hun ateliers en met de grootst mogelijke (am-
bachtelijke) expressie. De regels bepaalden ook
welke voorstellingen wel en niet acceptabel wa-
ren. Al te volkse of uitdagende scènes konden
voor de nodige opschudding zorgen. Maatschap-
pelijk verankerde normen en waarden bepaal-
den zowel de vorm als inhoud van de schilder-
kunst, wat overigens niet betekende dat indivi-
duele creativiteit uitgesloten was. In de langdu-
rende figuratieve fase probeerden schilders de
regels op te rekken of naar hun hand te zetten ¬

alleen al omdat economische, sociale en politieke
omstandigheden veranderden ¬ en zijn zowel
losse (Rembrandt, Ruebens) als strakke (Ruys-
dael) kunstenaars aan te treffen.

Emotie

In de tweede helft van de negentiende eeuw be-
reikten de maatschappelijke veranderingen hun
voorlopige hoogtepunt: voortgestuwd door
nieuwe technologische toepassingen (stoomma-
chine, en dergelijke), nieuwe produktiemetho-
den en nieuwe produktieplekken (fabrieken)
werden agrarische samenlevingen definitief om-
gevormd tot industriële samenlevingen. Steden,
werk, sociale verhoudingen en maatschappelijke
waarden veranderden daardoor van gedaanten,
en in die veranderende maatschappelijke ver-
houdingen konden nieuwe technologische vin-
dingen op hun beurt goed gedijen. Belangrijk
voor de ontwikkeling van de schilderkunst is de
verspreiding van fotografie en  later film ge-
weest. Dat was de meest direkte aanleiding voor
het verlies van de representatieve functie van de
schilderkunst, al ging dat niet zonder slag of
stoot.

Nieuwe technologische toepassingen en ver-
anderde maatschappelijke verhoudingen had-
den een gecombineerde invloed op de schilder-
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kunst: ze beïnvloedden zowel de gehanteerde
vorm als de inhoud. Allerlei schilders verlieten
hun ateliers en legden buiten de nieuwe wereld
vast, met spoorlijnen en steden. Bovendien gin-
gen allerlei schilders nieuwe expressiemogelijk-
heden verkennen. Sociaal realisten als Millet
schilderden de werkende mens, veelal op het
boerenland, en Barbizon-schilders als Corot en
Courbet, die schilderden landschappen met een
nieuw gevoel voor kleur en sfeer, waardoor de
weg werd vrijgemaakt voor Impressionisten als
Manet, Monet, Sisley, Degas en Pissarro. Indivi-
dualisten als Van Gogh, Gaugain en Cézanne
werden daardoor beïnvloed en beïnvloedden het
Impressionisme, maar hielden toch vooral vast
aan hun eigen herkenbare stijl. Zij maakten de
weg vrij voor nieuwe experimenten met kleur,
zoals de Fauvisten, de ‘wilde beesten’ als Matisse,
Dufy en Van Dongen. Daarmee werd de weg vrij-
gemaakt voor de opkomst van de Expressio-
nisten die langzamerhand de figuratie naar de
achtergrond drukten en een eigen, door primaire
kleuren gedragen, beeldtaal ontwikkelden. In
Duitsland werd het Expressionisme vooral ont-
wikkeld door Kandinsky en Marc en door Beck-
mann, Dix, Grosz en Kokoschka. 

Andere schilders, zoals Dali en de vroege Pi-
casso, gingen hun eigen weg, waarbij ze respec-
tievelijk door middel van paranoïde kritische
(dubbel)afbeeldingen en kleurgebruik hun eigen
stempel op de schilderkunst drukten. In schil-
derkunstig opzicht kunnen deze ontwikkelin-
gen als ‘revolutionair’ worden beschouwd. In re-
latief korte tijd werden eeuwenoude tradities,
voorschriften en principes overboord gezet:
> Het streven naar plasticiteit werd gerelati-

veerd. Met name Fauvisten en Expressio-
nisten hanteerden een ‘platte’ beeldtaal: de
platheid van het platte vlak kwam tot uitdruk-
king in de platheid van de objecten, figuren
en taferelen. Het subtiele spel met licht en
donker verdween.

> De wetten van het perspectief werden met voe-
ten getreden: verdwijnpunten verdwenen;
het subtiele spel met ‘voor’ en ‘achter’ boette
aan belang in.

> Primaire kleuren werden direkt uit de tube op
het doek gesmeerd, kleurmenging was er niet
langer op gericht levensechte kleuren te ver-
krijgen, en er werden kleuren die voorheen als
strikt gescheiden werden gezien naast en door
elkaar gebruikt. Het subtiele spel met pri-
maire en secundaire kleuren werd verlaten.

> In termen van compositie werden de eigen
compositorische inzichten van de schilder tot
uitgangspunt verheven. Het subtiele spel met
links en rechts, en boven en onder nam
nieuwe vormen aan.

Het revolutionaire gehalte van deze ontwikkelin-
gen is begrijpelijk: de samenleving, waarin de
schilders woonden en werkten, maakte zelf revo-
lutionaire veranderingen door: de toenemende
industrialisatie en de verspreiding van nieuwe
technologieën (auto en trein), veranderden de
schaal waarop het maatschappelijke leven zich
voltrok, alsook de aard van het maatschappelijke
leven. Mensen werden mobieler, trokken naar de
stad, menselijke relaties werden anoniemer, het
bestaan werd onzekerder en hectischer, de rust
van het platte land en de geborgenheid van de tra-
ditionele familie werden naar de achtergrond ge-
drukt en nieuwe normen en waarden (groei, effi-
ciency, winst) wonnen terrein. De ontwikkelin-
gen zijn daardoor ook dubbelzinnig. Schilders kre-
gen steeds meer ruimte naar eigen inzicht te
schilderen, ze hoefden zich minder van oude ze-
kerheden aan te trekken, maar tegelijkertijd laten
hun schilderijen de worsteling met de moderne
tijd en een zoektocht naar nieuw houvast zien.
De vrijheid moet bovendien niet overdreven
worden: de druk om te voldoen aan heersende
principes is altijd groot gebleven en de zoektocht
van avant-garde schilders, de grensverleggers,
naar nieuwe schilderkunstige uitingen was ook
een zoektocht naar nieuwe institutionele inbed-
ding. Zij werden bijvoorbeeld genoodzaakt hun
eigen ‘salons’ op te richten, zoals de ‘Salon des In-
dépendants’, omdat hun schilderijen niet werden
toegelaten in de gevestigde salons.
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Abstractie

Het impressionisme en expressionisme hebben
tot een aardverschuiving geleid, omdat beide be-
wegingen de eigenheid van het platte vlak onder-
streepten: geen één-op-één afspiegeling van een
driedimensionale ruimte, maar een eigen in-
druk (impressie) of intensivering (expressie)
van de realiteit. In de twintigste eeuw gingen
allerlei schilders, zoals Mondriaan, Malevitsj of
Kandinsky, nog een stap verder: de realiteit
speelde een steeds geringere rol en werd soms zo
onherkenbaar dat op het platte vlak een nieuwe
realiteit werd geschapen. In andere abstracte
stromingen werd ook een eigen wereld gescha-
pen, maar werden de banden met de omrin-
gende wereld niet zo drastisch doorgesneden als
bij genoemde kunstenaars. Diverse schilders
probeerden de moderne tijd op eigen wijze af te
beelden, waarbij schilderijen ontstonden die
met tijd en ruimtelijkheid speelden teneinde de
dynamiek en fragmentatie van moderne maat-
schappijen te symboliseren ¬ of om de ontoe-
reikendheid van de klassieke beeldtaal of
gewoon de eigenzinnigheid van de kunstenaar
te onderstrepen (Picasso, Braque, Delaunay,
Klee, Italiaans Futurisme, Léger). Andere
schilders, zoals de Dadaïsten (Ernst), zoeken naar
een nieuwe beeldtaal. Opnieuw zien we dat ver-
anderende condities doorwerken in zowel de
vorm als de inhoud van schilderkunstige uitin-
gen.

Tijdens en na beide wereldoorlogen verplaat-
ste het epicentrum van de avant-gardistische
schilderkunst zich naar New York. Daar zien we
de opkomst van het Amerikaanse Abstract-
Expressionisme met vertegenwoordigers als
De Kooning, Pollock, Rothko, Newman, Kline en
Motherwell. Hoe uiteenlopend zij ook schilder-
den, ze hadden verschillende dingen gemeen: ze
schilderden op grote doeken, waardoor ze het
klassieke formaat van schilderijen negeerden; ze
werkten vaak met grote kleurvlakken en legden
veel nadruk op het schilderproces zelf (‘action
painting’). Al waren hun werken soms relatief
concreet, er was sprake van een tweevoudige ver-

schuiving (vergelijk ook werk van Bacon, Dubuf-
fet, Klein, Richter):
> Hun schilderijen zijn onbegrijpelijk. Het effect

is paradoxaal: we moeten het platte vlak in
(we moeten er onze eigen ruimte van maken)
om het te ‘begrijpen’.

> Het schilderen zelf is onderdeel van het schilde-
rij geworden. Bij het kijken naar sommige
schilderijen kan het schilderen alsnog wor-
den beleefd.

Evolutie van de schilderkunst.

implicaties

De evolutie van de schilderkunst is relevant voor
politiek en bestuur. De worsteling in de politiek
gaat over representatie: is ‘de politiek’ een één-op-
één afspiegeling van het volk, of iets anders? Ver-
tegenwoordigt de politiek het algemeen belang,
het gemeenschappelijke, de gedeelde waarheid,
of niet? Dat de traditionele rol van politieke orga-
nen ter discussie staat is het bewijs van de pro-
blemen die zich rondom het idee van representa-
tieve democratie voordoen. De evolutie van de
schilderkunst leert ons een aantal belangrijke
dingen. In de eerste plaats moet de relativering
van representativiteit tegen de achtergrond van
maatschappelijke en technologische veranderin-
gen worden beschouwd. Er ontstaan nieuwe ex-
pressiemogelijkheden (fotografie en film) en de
nieuwe maatschappelijke constellatie ¬ anonie-
mer, sneller, hectischer, onzekerder ¬ maakt
eenduidige representaties lastiger en minder
interessant. In de tweede plaats gaat de relative-
ring van representatie niet vanzelf. Daar zijn zo-
wel ‘eigenwijze’ of vooruitstrevende individuen
als nieuwe institutionele circuits voor nodig die de
nieuwe expressievormen legitimiteit en bekend-
heid verschaffen. 
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Onvermijdelijke relativering

De samenleving is te complex, te veelvorming, te
veranderlijk om vanuit één punt en op grond van
hiërarchische sturing beïnvloed te worden. Die
constatering is niet nieuw, sterker, ze is in de af-
gelopen jaren al zo vaak benadrukt dat de over-
tuigingskracht aan intensiteit heeft ingeboet. De
parallel met de schilderkundige aardverschui-
ving biedt evenwel mogelijkheden om de consta-
tering nogmaals te onderstrepen. Aan het einde
van de negentiende eeuw kwam een nieuwe, ge-
varieerde beeldtaal op omdat schilders de maat-
schappelijke variëteit niet langer met behulp van
traditionele voorschriften en principes konden
verbeelden. Dat wilden ze niet ¬ waarom zou je
je laten beperken als er zoveel mogelijk is? ¬,
dat konden ze niet ¬ hoe beeld je de dynamiek
en complexiteit van de moderne samenleving uit
met klassieke middelen? ¬ en ze hoefden het ook
niet: de opkomst van de fotografie nam de figu-
ratieve taak van de schilderkunst over. Het debat
over politiek en bestuur bevat dezelfde drie com-
ponenten.

Waarom wil je je laten beperken door traditio-
nele opvattingen over de rol van de politiek? Als
burger, maar ook als ambtenaar en bestuurder,
ben je vrij en autonoom, dat wil zeggen, is het
recht van anderen om de legitimiteit van wat je
denkt en doet ter discussie te stellen, ingeperkt.
Dat betekent automatisch dat ook politici een be-
perkt recht hebben de legitimiteit van wat je
denkt en doet ter discussie te stellen. Naarmate
burgers meer hoogopgeleide experts of professio-
nals zijn, is die houding sterker.6

Je kunt je niet langer laten beperken door klas-
sieke opvattingen over het bedrijven van poli-
tiek: er gebeurt zo veel dat complex is, snel veran-
dert en zich buiten je grondgebied afspeelt, bij-
voorbeeld op het Internet, dat je dat op basis van
vierjaarlijkse verkiezingen en strakke regeerak-
koorden niet allemaal kunt regelen. In dit ver-
band kan ook worden gewezen op de groei van
expertdomeinen en van ‘infranationale’ netwerken,
zoals het netwerk van aandelenmarkten, die
goeddeels ongrijpbaar zijn voor nationale staten

en die zich aan democratische besluitvorming
onttrekken.7

Je hoeft je niet te laten beperken door klas-
sieke noties omdat maatschappelijke en techno-
logische ontwikkelingen nieuwe mogelijkheden
scheppen, net zoals fotografie en film nieuwe
mogelijkheden schiepen voor het afbeelden van
de realiteit. De voortgaande professionalisering
van de meeste kennisintensieve beroepen zorgt
ervoor dat beroepsbeoefenaren zelf hun werk af-
bakenen, waarbij ze zelf hun maatschappelijke
verantwoordelijkheid nemen (moderne ge-
dragscodes). Dat betekent dat politici die bewe-
ging kunnen stimuleren en dat ze hun positie
op een andere manier kunnen vormgeven en
legitimeren: ze kunnen zich vooral tot doel stel-
len de afstemming tussen professionele expert-
domeinen te versterken. Informatie- en communi-
catietechnologieën (ict) maken het mogelijk om
expertdomeinen toegankelijk te maken en op
nieuwe manieren met burgers in contact te tre-
den.

Deze componenten zijn niet nieuw, maar
voor velen is het een brug te ver om er aan toe te
geven. Ze hebben er, allereerst, moeite mee om
zichzelf een beperkt recht op interventie toe te
kennen, wat begrijpelijk is tegen de achtergrond
van zwaarwegende maatschappelijke problemen
en hoge maatschappelijke verwachtingen. Ze
zijn er, ten tweede, van overtuigd dat maatschap-
pelijke processen manipuleerbaar zijn; er wordt
op z’n minst verwacht dat ze retorische daad-
kracht tonen. Ze zijn, ten derde, van mening dat
ict-toepassingen de werking van het politiek
primaat versterken. Zo was er het gevoelen dat
chatsessies met www.rogervanboxtel.nl de staats-
secretaris van bzk in staat stelden om effectiever
beleid te voeren. Tegelijkertijd moeten we echter
constateren dat politici en bestuurders in vele
opzichten in een achterhoedegevecht verzeild
zijn geraakt. De rol van de politiek is, niettegen-
staande het op behoud van het politiek primaat
gerichte retorische geweld van de afgelopen ja-
ren, de facto aan verandering onderhevig. Wan-
neer we de evolutie van de schilderkunst op-
nieuw als referentiepunt hanteren, dan moeten
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we vaststellen dat deze veranderingen zich op
twee manieren voltrekken:
> De overgang naar emotiepolitiek is al enige tijd

geleden ingezet: individuele politici zijn als
personen belangrijk geworden.

> Er is thans een voorzichtige overgang naar ab-
stracte politiek waar te nemen, niet omdat de
rolopvatting van politici verandert, maar om-
dat de samenleving zo veranderd is: politiek
en samenleving zijn twee gescheiden, niet
langer met elkaar corresponderende werel-
den geworden.

van figuratie- naar emotiepolitiek

Binnen een emotiepolitiek kunnen, in overeen-
stemming met de schilderkunstige evolutie, zo-
wel impressionistische als expressionistische
elementen worden aangetroffen. In beide geval-
len wordt het belang van politieke systemen
naar de achtergrond verdrongen en wordt de po-
litiek gepersonaliseerd: staatsrechtelijke regels
en procedures zijn niet langer een garantie op
soepel verlopende politieke processen; politiek
wordt een zaak van aansprekende en te vertrou-
wen politici. In termen van respresentatie vindt
dan een radicale omkering plaats: sterke politici
representeren de wil van het volk niet, maar zijn
drijvende krachten achter het creëren of constru-
eren van de wil. Als wat gerepresenteerd moet
worden onduidelijk is (wat willen we eigenlijk?)
of vol van tegenstrijdigheden is, niet alleen tus-
sen mensen, maar ook ín mensen,8 dan kan het
juiste verhaal niet gevonden worden, maar moet
het worden gemaakt en verteld, en wel zo dat het
betekenis heeft. Dat is wat in een emotiefase ge-
beurt (terwijl de schijn van figuratie overeind
wordt gehouden). Dit ligt dicht bij de esthetische
representatie-opvatting van Ankersmit:9 ‘Repre-
sentation finds its purpose and meaning in the
indeterminate and interpretable character of the
“reality” that is to be represented.’

In het geval van impressionistische emotiepoli-
tiek is er sprake van wijze politici, van staatsman-
nen die op grond van hun ervaring, wijsheid en
leidinggevende capaciteiten in staat zijn leiding

en sturing te geven. Zij hebben het vermogen de
grote lijnen te zien, incidenten in een breder ka-
der te plaatsen en om anderen daarvan te over-
tuigen. Goede politici zijn zij die niet blindelings
de wil van het volk volgen, maar die de wil van
het volk (mede)maken. Het zijn ook geen bange
politici; zij nemen verantwoordelijkheid binnen
en voor de publieke ruimte. In Nederland zijn we
gecharmeerd van zulke verantwoordelijke, rede-
lijke bewindslieden. Dat betekent dat ons poli-
tiek stelsel in vele opzichten niet langer door de
negentiende eeuwse fundering wordt gedragen,
maar door ‘sterke’ politici die kunnen signaleren
en overtuigen. In het geval van expressionistische
emotiepolitiek is er sprake van opvallende politici
die op grond van uiterlijk vertoon indruk maken
en die door glitter en glamour op de been wor-
den gehouden. Het is de veramerikaniseerde po-
litiek die gekenmerkt wordt door sterke per-
soonlijkheden die met behulp van veel geld,
grote verkiezingscampagnes en opvallende me-
diaspekakels de aandacht op zich weten te vesti-
gen en die niet zozeer inhoudelijk richting bepa-
len, alswel de identiteit van een volk vertegen-
woordigen en de bevolking het gevoel geven dat
de mooiste dromen te verwezenlijken zijn.

van emotie- naar abstracte politiek

In het geval van abstracte politiek is de politiek
een op zichzelf staande realiteit geworden (à la
het twee-dimensionale vlak) die geen duidelijke
afspiegeling is van de haar omringende wereld.
In staatsrechtelijke zin hebben we het ontbreken
van een correspondentie tussen politiek en
samenleving nog lang niet bereikt ¬ de meeste
politici, inclusief de wijzen en aansprekenden,
geloven in klassieke politieke principes, zelfs als
hun eigen analyse van de maatschapelijke situa-
tie weinig aanleiding geeft dat geloof overeind te
houden.10 In maatschappelijke zin wordt het
echter steeds onvermijdelijker om het Neder-
landse politieke systeem in meerdere opzichten
als abstract te kenschetsen, niet in de laatste
plaats omdat wat er in politieke kringen gebeurt
in allerlei gevallen in empirische zin eenvoudig-
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weg geen afspiegeling meer vormt van wat zich
in de samenleving voltrekt. De politiek heeft
zich verplaatst,11 de samenleving is haar eigen
weg gegaan: in geval van complexe maatschap-
pelijke vraagstukken als criminaliteit, zinloos
geweld, milieuvervuiling, filevorming, en derge-
lijke, is het verleidelijk om van twee werelden te
spreken. 

De maatschappelijke wereld van real life-
vraagstukken en de politiek-bestuurlijke wereld
van debat, nota’s en beleidsstukken, waarbij
oude woorden in ambtelijke en politieke krin-
gen worden herkauwd en nieuwe woorden wor-
den geïntroduceerd teneinde de mythe van het
algemeen belang levend te houden. Sterker nog,
keer op keer wordt krampachtig benadrukt dat
de mythe levend moet worden gehouden. Terwijl
de maatschappelijke wereld, met incidenten, on-
verwachte gebeurtenissen, uiteenlopende erva-
ringen en voorkeuren en onderlinge strijd, zijn
eigen weg gaat, proberen politici mooie teksten
politiek geaccordeerd te krijgen.12 Zo worden al
jarenlang fileplannen gepresenteerd, maar blij-
ven de files groeien, worden er enorme bedragen
de zorg ingepompt om de wachttijden te bekor-
ten, maar groeien de wachttijden, en wordt het
Groene Hart beschermd, maar groeien de steden
in het Groene Hart naar elkaar toe. De politieke
produktie van een welhaast oneindige tekstuele
stroom ¬ en zelfs pogingen de stukkenstroom
in te dammen worden via stukken geïnitieerd ¬

krijgt meer en meer weg van een abstracte exer-
citie met hoge museale waarde. Alsof politiek al-
leen daar is waar politici zijn. 

Politiek ¬ als ‘afweging van waarden’ of ant-
woord op de vraag who gets what when and how?
¬ is overal. De verplaatsingsthese13 kent ver-
schillende gedaanten, omdat de maatschappe-
lijke transformatie gedifferentieerd is. Voor nu is
het zinvol om er twee centrale elementen uit te
halen, omdat zij het abstracter worden van het
politieke spel inzichtelijk maken en houvast bie-
den voor de welbewuste ontwikkeling van een
nieuwe politiek.14 Aangedreven door moderne
informatie- en communicatietechnologieën
wordt onze samenleving, in de eerste plaats, een

informatiesamenleving: informatie wordt de
voornaamste produktiefactor; de meeste werk-
nemers vormen informatie om tot kennis ten-
einde toegevoegde waarde te genereren. De in-
formatiesamenleving, in de tweede plaats, pro-
fessionaliseert: informatiewerkers zijn hoogop-
geleid; de nieuwe professionals, die veelal lid zijn
van beroepsgroepen, mastersopleidingen volgen
en de vakbladen bijhouden, weten wat ze moe-
ten (horen te) doen, niet doordat de produktie-
factoren, zoals machines, hun gedrag voorstruc-
tureren, maar doordat ze over het ‘juiste’ referen-
tiekader beschikken. Deze professionalisering-
stendens15 holt het politieke machtscentrum op
twee manieren uit. In de eerste plaats weten po-
litici niet langer wat er in desbetreffende maat-
schappelijke sectoren speelt, tenzij ze zelf profes-
sionals zijn geworden, tenzij ze zelf de beroeps-
groepen kennen en de vakbladen lezen. Dat is de
enige manier om de vluchtige, complexe en
grenzeloze issues die zich in de diverse sectoren
voordoen, te begrijpen. Ten tweede zal de legiti-
miteit van politieke keuzen welhaast per defini-
tie ter discussie staan, omdat een hoogopgeleide
en kritische professional niet zo maar alles pikt.
Als hem dan toch iets overkomt dat hem niet
zint, is de gang naar de rechter snel gemaakt. De
zogenaamde juridisering van de samenleving en
de ontwikkeling van een ‘claimcultuur’ zijn wei-
nig verbazingwekkend: de rechterlijke macht is
op dit moment het diepst gewortelde institutio-
nele houvast om met interpretatieverschillen
om te gaan.

Evolutie van de politiek

professionele politiek?

Bovengenoemde bewegingen in de richting van
emotie- en abstractiepolitiek zijn begrijpelijk.
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Een terugkeer naar figuratiepolitiek is, gegeven
reikwijdte en intensiteit van maatschappelijke
verschuivingen in een zich professionaliserende
informatiesamenleving, illusoir, met name om-
dat de idee van representatie die daarin besloten
ligt illusoir geworden is. Dit idee van mimeti-
sche of figuratieve representatie heeft grotendeels
plaats gemaakt voor een bij emotiepolitiek pas-
sende constitutieve representatie, waarbij politici
de maatschappelijke realiteit niet weerspiegelen,
maar creëren. Een tweede alternatieve vorm van
respresentatie, passend bij ‘abstractiepolitiek’,
zou professionele representatie zijn, waarmee
twee gedachten worden uitgedrukt. Zij past bij
een zich professionaliserende samenleving en
zegt tegelijkertijd iets over de professionaliteit
van politici. Daarmee kunnen drie vormen van
respresentatie worden onderscheiden; zie bij-
gaande tabel.

Vormen van representatie

Dit alles roept de volgende vragen op: moeten we
de beweging richting emotie- en abstractiepoli-
tiek, zoals hierboven beschreven, over ons heen
laten komen? Moeten we vooral streven naar im-
pressiepolitiek en de radicale beweging richting
abstractiepolitiek afdempen? Indien we de bewe-
ging richting abstractiepolitiek accepteren, hoe
moeten we die beweging gebruiken om er ons
voordeel mee te doen? Bovendien is het belang-
rijk om, overeenkomstig de schilderkunstige
evolutie, stil te staan bij de aanwezigheid van
kansrijke nieuwe institutionele circuits die de aan-
passing van de politieke ‘modus operandi’ kun-
nen legitimeren en verspreiden.

Om dergelijke vragen te beantwoorden is het
zinvol om het onderscheid tussen korte en
(middel)lange termijn te hanteren. Gedurende de
komende jaren zullen we het immers prima
kunnen redden met wijze politici (impressiepo-
litiek) die weliswaar de fictie van politiek pri-

maat levend houden, maar het politieke spel te-
gelijkertijd zo spelen dat ze niet uitvinden hoe
‘het in elkaar zit’, maar er hun eigen geloof-
waardige verhaal over heen leggen, zodat ande-
ren denken dat het zo in elkaar zit. Het is ook zin-
vol om de aard van de issues die worden aange-
pakt, te verdisconteren. In sommige gevallen is
het immers heel wel mogelijk dat de aanpak van
collectieve vraagstukken via ‘ouderwetse’ poli-
tiek-bestuurlijke regulering verloopt. Dat geldt
met name voor die issues die min of meer tast-
baar zijn, of waarvan de gevolgen tastbaar zijn,
die evident risicovol zijn, voor mens, milieu en/of
economie (zoals vuurwerkfabrieken of chloor-
transporten), en die met een bepaalde mate van
urgentie aangepakt moeten worden. Zo is de aan-
pak van vuurwerkopslag of mkz thans in allerlei
opzichten eenvoudiger dan de uitbreiding van
Schiphol of het veiligheidsvraagstuk of, nog
lastiger, de genetische modificatie van dier en
mens. De laatste issues zijn vluchtig, omdat de
(technische) informatie die erover beschikbaar
is, vluchtig is, meervoudig, omdat de achtergron-
den en causale relaties meervoudig zijn, en gren-
zeloos, niet enkel in territoriaal opzicht, maar ook
omdat technisch alles kan. De hang naar profes-
sionalisering geldt met name voor dergelijke is-
sues: het oprichten van beroepsgroepen, het ma-
ken van gedragscodes, het maken van keurmer-
ken, het certificeren van processen, het uitloven
van beroepsprijzen, het ontwikkelen tuchtrech-
telijke procedures bieden immers houvast. Een
houvast dat vanuit de issues en het veld zelf tot
stand wordt gebracht ¬ en dat is gegeven de
complexiteit ervan de enige mogelijkheid.

Langzamerhand onstaan, kortom, institutio-
nele circuits die de verspreiding van nieuwe
praktijken vorm en inhoud kunnen geven. Pro-
fessionals spreken met elkaar af wat hun werk
inhoudt, wat relevante issues zijn, hoe ze het
beste aangepakt kunnen worden, en wat succes-
vol management is. Politici hebben dan twee
keuzen. Ofwel kunnen ze zelf sectorspecifieke
professionals worden en op die manier meepra-
ten over de complexe materie; op basis van hun
persoonlijke status en standing kunnen ze pro-
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beren het debat in de door hen gewenste richting
te beïnvloeden ¬ maar ‘onafhankelijke’ politici
zijn het dan natuurlijk niet meer. Ofwel kunnen
ze voor zichzelf een nieuwe rol weggelegd zien:
> Ze kunnen professionalisering stimuleren en

alles in het werk stellen om de zelfregulering
door professionals adequaat vorm en inhoud
te laten geven. Zelfregulering is immers één
van de belangrijkste kenmerken van professi-
onele gemeenschappen.

> Ze kunnen expertdomeinen transparant (la-
ten) maken, niet in de laatste plaats met be-
hulp van ict-ondersteuning.

> Ze kunnen het (inter)professionele debat, het
debat tussen expertdomeinen, stimuleren en
op die manier moderne checks and balances ge-
stalte geven.

Dit zou een rolverschuiving betekenen die aan
het politieke systeem een eigenstandige positie
geeft, met abstract-expressionistische trekken.
Geen inhoudelijke figuratieve correspondentie,
maar een indirekte betekenisgevende rol die
dubbelzinnig is, net als abstracte schilderkunst:
ambiguïteit accepteren én verwerpen.

De vergelijking tussen de evolutie van de
schilderkunst en de ontwikkeling van politiek
en bestuur is er vooral op gericht om ons in staat

te stellen hedendaagse ontwikkelingen beter te
begrijpen en om de aard en richting van die ont-
wikkelingen bewuster te beïnvloeden. 

Ons politiek-bestuurlijk stelsel rust op de idee
van mimetische representatie: gekozen volks-
vertegenwoordigers weerspiegelen de wil van
het volk. Dit vertoont grote overeenkomsten met
de traditionele schilderkunst, die figuratief was:
het platte vlak diende de haar omringende rea-
liteit zo precies mogelijk na te bootsen. In de
schilderkunst is het figuratieve ideaal al lang ver-
laten. Onder invloed van laat-negentiende
eeuwse maatschappelijke en technologische ont-
wikkelingen, met name de ontwikkeling van
fotografie en film, brak eerst een emotie-fase aan
(impressionisme en expressionisme), met een
constitutieve vorm van representatie, en later een
abstractie-fase, met een vorm van professionele re-
presentatie. In dit artikel wordt aangetoond dat
het Nederlandse stelsel overeenkomstige ver-
schuivingen doormaakt. Betoogd wordt dat de
verschuiving van figuratieve via constitutieve
naar professionele representatie, beïnvloed door
professionalisering en ict-ontwikkelingen, toe-
gejuicht moet worden en er wordt beredeneerd
hoe een passende professionele politiek eruit
zou kunnen zien. 
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