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Begin jaren negentig zei u nog: het primaat van de politiek loopt op z’n 
einde, er komt een tijdperk van horizontale democratie aan. Later schreef 
u dat u zich realiseerde dat dit een grote vergissing was; politiek is onont-
koombaar en geen menselijke werkelijkheid is denkbaar zonder politiek. 
Kunt u ons meenemen in hoe u van gedachten bent veranderd?
‘Begin jaren negentig waren er allerlei redenen om ‘het einde van de poli-
tiek’ te verkondigen. Er verscheen bijvoorbeeld vanuit de Wiardi Beckman 
Stichting [het wetenschappelijk bureau van de Partij van de Arbeid, red.] een 
studie getiteld De verplaatsing van de politiek: een agenda voor democrati-
sche vernieuwing, waarin een aantal ontwikkelingen werd gesignaleerd 
waarom politieke besluitvorming zich verplaatste naar andere domeinen 
dan de klassieke politiek. In mijn eigen vakgebied, de bestuurskunde, 
verschoof de aandacht naar het procesmatige in plaats van het inhou-
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bij wat hij – met een knipoog naar Karl Marx –  
‘de zittende klasse’ noemt. 
Interview door Daniël Boomsma

‘ De politiek lijdt  
aan ernstige  
ideeënarmoede’

interview 
Paul Frissen

Paul Frissen is Hoog-
leraar bestuurskunde 
aan Tilburg University 
en decaan en bestuurs- 
voorzitter van de Ne-
derlandse School voor 
Openbaar Bestuur 
(NSOB) te Den Haag. 
Hij doceert, verricht 
onderzoek en advi-
seert op het terrein 
van de bestuurskun-
de en de politieke 
filosofie. In zijn meest 
recente boek Staat 
en taboe. Politiek van 
de goede dood (2018) 
schreef hij over de rol 
van de staat waar het 
de beschikking over 
leven en dood betreft.

fo
to

: H
er

m
an

 W
o

u
te

rS



Wat is politiek?idee juli 2020 0908 interview met Paul Frissen · ‘De politiek lijdt aan ernstige ideeënarmoede’

is dat we het nooit eens hoeven worden, maar wel in staat zijn om het 
compromis vinden.’

‘Het politieke’ wordt dus bepaald door strijd en conflict? ‘Ja. En in Neder-
land heeft dat altijd een bijzonder karakter gehad. Nederland heeft altijd 
grote tegenstellingen gekend, veel minderheidsgroepen, waardoor we 
in wezen gedurende lange tijden vaak op de rand van een burgeroorlog 
hebben gestaan. Tegen die achtergrond is de depolitisering van maat-
schappelijk conflict altijd een heel beproefde en succesvolle politieke 
strategie geweest om de politieke agenda relatief klein en leeg te houden. 
De verzuiling was natuurlijk – in de zin van ‘het politieke’, zoals Lefort dat 
formuleert – een institutionele vormgeving van maatschappelijk verschil, 
berustend op een compromis tussen elites. Die stelden: inhoudelijk, 
in termen van ideologie en waarden, is de zuil autonoom. Het politieke 
compromis is dat we agree to disagree. Vervolgens werden publieke mid-
delen onder elkaar verdeeld om de zuilen te laten functioneren. Dat was 
natuurlijk een relatief toevallige uitkomst van allerlei maatschappelijke 
vormen van strijd en conflict, maar het valt ook te zien als een briljante 
manier om de dreiging van maatschappelijk conflict te erkennen maar 
buiten ‘het politieke’ te houden. Zodra een sterke politisering zou optre-
den, bestond het grote risico van absolute meerderheidsvormingen en de 
systematische onderdrukking van één van de zuilen. Dat lot heeft een tijd 
lang de katholieken getroffen. Met de Pacificatie van 1917 is daaraan een 
einde gekomen. Het is altijd goed onze seculiere samenleving daar toch 
nog even aan te herinneren.’

Tegenwoordig worden ook steeds vaker in politieke en bestuurlijke 
kringen technocratische antwoorden gegeven op politieke vragen. Van 
strijd en conflict wordt een beetje weggedoken. ‘Wat je nu ziet is dat we de 
depolitisering van maatschappelijk conflict hebben gecontinueerd in de 
traditie van de planbureaus, commissies, adviesorganen en permanente 
consultatie van belangengroepen. We zijn blijven zoeken naar vormen om 
maatschappelijke strijd buiten de politieke agenda te houden. De planbu-
reaus zijn exemplarisch voor deze technocratische blik. Ze zijn gestoeld 
op het Franse model van staatsplanning van na de oorlog en daarna zijn ze 
ook hier, geïnspireerd door iemand als Jan Tinbergen, tot stand gekomen. 
Velen gingen ervan uit dat de economie vanaf dat moment rationeel zou 
worden georganiseerd. Dat heeft zich in Nederland ontwikkeld tot een 
omvangrijke traditie van kennisinstellingen en de legitimatie van politiek 
door modellen en berekeningen, zoals het Centraal Planbureau, dat de 
verkiezingsprogramma’s van politieke partijen doorrekent.’

Jeroen Dijsselbloem had het in zijn tijd als minister van Financiën en 
als voorzitter van de Eurogroep (2013–2018) geregeld over ‘verstandige 
beslissingen’ en ‘rationele keuzes’, terwijl er politieke besluiten werden 
genomen over bijvoorbeeld de Griekse economie. ‘Het is altijd heel nuttig 
om de Grieken nog eens te vragen of ze het beleid van Dijsselbloem daar 
ook zo ‘verstandig’ en ‘rationeel’ hebben gevonden. Wat je in die tijd na-
tuurlijk zag, was het in de praktijk brengen van het adagium van Margaret 
Thatcher: ‘There is no alternative’. De Eurogroep vond toen dat er maar één 

delijke. Daardoor werd bijvoorbeeld de rol van het bestuur ten opzichte 
van de klassieke politiek dominanter. Mijn onderzoeksonderwerp in die 
tijd was de betekenis van informatietechnologie. Toen heb ik de stelling 
betrokken dat nieuwe technologie zou leiden tot een horizontalisering 
van onze manier van organiseren. Van politiek dus ook. Informatie en 
communicatie kregen een veel horizontaler patroon in plaats van de ver-
ticale ordening van klassieke politiek. Relaties tussen burgers zouden die 
tussen burger en machthebbers gaan overvleugelen. En daardoor zou de 
klassieke politiek ook minder belangrijk worden. Op dat punt valt nu heel 
veel af te dingen. Nieuwe technologie heeft weliswaar een nieuwe virtu-
ele wereld geschapen, en uiteraard is de betekenis van data en informatie 
gegroeid, maar het heeft niet overwegend tot horizontalisering geleid. 
Het heeft vooral de monopolistische machtspositie van enkele techno-
logiebedrijven als gevolg gehad. Wat in die tijd ook vaak werd betoogd, 
was dat er steeds meer sprake zou zijn van wat wij toen ‘deterritorialise-
ring’ noemden. Met het afnemen van de betekenis van territorium zou 
ook de betekenis van de nationale staat ernstig eroderen. En daarmee de 
betekenis van de politiek zoals we die kennen. Maar de nationale staat 
is nu prominenter dan ooit. Dat zie je in Europa bijvoorbeeld, waar het 
machtsevenwicht tussen de Raad en de Commissie zo evident verschoven 
is in de richting van de Raad – áls dat niet altijd al het geval was. Nationale 
staten hebben ook in geopolitieke zin een grotere betekenis gekregen.  
Dat is in deze coronatijd sterk gebleken.’

Politiek is op zichzelf een betwist begrip. U bent geïnspireerd door de 
Franse politieke denker Claude Lefort (1924–2010). Hij gebruikte in zijn 
boek Wat is politiek? (Boom 2016, vertaling door Bart Verheijen en Pol  
van de Wiel) de termen ‘de politiek’ en ‘het politieke’. Wat is de betekenis 
ervan? En waarom is dat een nuttig onderscheid om te hanteren?  
‘Die termen verwijzen naar twee kanten van dezelfde medaille, die we 
desondanks uit elkaar moeten houden. ‘Het politieke’ – le politique in het 
Frans – is een filosofische vanzelfsprekendheid. Het refereert aan de wijze 
waarop macht in de samenleving is georganiseerd, en de instituties die 
daarvoor in het leven zijn geroepen. Dat is universeel. De democratie en 
de rechtsstaat zijn daar de actuele gedaanten van. Die moeten vervolgens 
de bedding vormen voor de concrete, dagelijkse vormgeving van ‘het poli-
tieke’ in ‘de politiek’; via politieke actoren zoals partijen, politici, bestuur-
ders in de context van media. ‘Het politieke’ krijgt concreet gestalte in ‘de 
politiek’ – de concrete, dagelijkse gebeurtenissen en verschijningsvormen 
van macht die we in het dagelijks taalgebruik ‘politiek’ noemen. Lefort is 
heel interessant, omdat hij zegt dat één van de belangrijkste kenmerken 
van onze democratische rechtsstaat is dat de plek van de macht leeg wordt 
gelaten. En daarmee bedoelt hij dat de waarde van democratie en rechts-
staat is gelegen in het feit dat macht nooit permanent wordt bezet door 
één concreet politiek gedachtegoed, één politieke partij, één maatschap-
pelijke organisatie, enzovoorts. Die leegte is de kern van de democratische 
rechtsstaat. Ze beschermt het verschil en biedt de ruimte aan onenigheid. 
Politiek kan dus binnen dat raamwerk nooit tot definitieve collectieve ant-
woorden komen op bepaalde maatschappelijke vragen. Morele verdeeld-
heid zal er altijd zijn. De grote kwaliteit van de democratische rechtsstaat 

‘ We zijn  
blijven zoeken 
naar vormen  
om maatschap- 
pelijke strijd 
buiten de poli-
tieke agenda  
te houden.  
De planbureaus 
zijn exempla-
risch voor deze 
technocratische 
blik’

‘ Nieuwe  
technologie 
heeft niet  
overwegend  
tot horizontali-
sering geleid.  
Het heeft  
vooral de  
monopolistische 
machtspositie 
van enkele  
technologie- 
bedrijven als  
gevolg gehad’



Wat is politiek? 10idee juli 2020 11interview met Paul Frissen · ‘De politiek lijdt aan ernstige ideeënarmoede’

‘Dat zie je nu, wat ons gezondheidsbeleid in de coronacrisis betreft, heel 
sterk terug. Het RIVM neemt grootse vormen aan. En dat een paar maan-
den nadat de boeren in Bilthoven stonden! [Waar boeren protesteerden 
tegen de stikstofmetingen en -berekeningen van het RIVM, red.]. In maat-
schappelijke zin is dat overigens een zeer betekenisvolle vorm van verzet 
geweest. Niet dat die boeren dat allemaal zelf bedachten, maar voorbij 
hun gewelddadigheid zeiden ze eigenlijk: ‘We moeten een einde aan de 
technocratie maken, want we worden door modellen geregeerd’. En dat  
ís natuurlijk ook zo. Zo is dat historisch in Nederland geregeld. Dat debat 
kun je niet begrijpen zonder het fenomenale succes van onze landbouw-
politiek mee te nemen. Onze landbouwpolitiek is het schoolvoorbeeld 
van de inschakeling van deskundigheid. Er is in Wageningen zelfs een 
complete universiteit in het leven geroepen om economische belangen 
van die landbouwpolitiek wetenschappelijk te dienen. De negatieve effec-
ten ervan zijn steeds gedempt door het opstellen van modellen en calcu-
laties. Maar als je modellen maakt, maken de indicatoren en de meetin-
strumenten álle verschil. En economische modellen zijn iets anders dan 
waarheid. Welk model je ook hanteert, je weet nooit ‘alles’. Dat is nou de 
wet van de politiek. Kijk ook naar de manier waarop de regering met de 
coronacrisis is omgegaan. Als Rutte zegt: ‘We moeten 100 procent beslis-
singen nemen met 50 procent kennis’, dan is dat een briljante uitspraak 
die natuurlijk áltijd waar is. Daar is politiek ook voor: om beslissingen te 
nemen als we te weinig weten, of te veel, maar de waarheden uiteenlopen, 
en als we in morele zin diep verdeeld zijn. Politiek is dan het compro-
mis voorbij waarheid en moraal, tijdelijk van aard, zonder de definitieve 
oplossing van de onenigheid. In een geseculariseerde samenleving als 
de onze werkt een beroep op wetenschap en rationaliteit dan goed als 
verhulling van de in de kern politieke aard van de beslissing. Rutte past 
perfect in dit technocratische model. Hij was altijd al een man van het 
proces. Zijn hele retoriek is daarin geperfectioneerd. Dat is niet kwalijk, 
zolang het maar duidelijk is dat het uiteindelijk om politiek gaat, die het 
gat tussen 50 en 100 procent moet dichten. En zolang er tegenmacht is.’

Die vlucht in de deskundigheid zag je ook tijdens deze coronacrisis. ‘Ja, 
maar nu wordt al duidelijk dat du moment dat ingebracht wordt dat er 
allerlei afwegingen plaatsvinden – wie er wel of niet risico op ziek worden 
moet lopen, bijvoorbeeld, je het debat meteen ziet politiseren. Van de 
kroegbaas die zegt dat hij zijn terras wil openen en Jort Kelder die sugge-
reert dat lifestyle-ziektes misschien bepalend zijn, tot de acceptatie van de 
grote maar stille sterfte in de verpleeghuizen. Want dat heeft natuurlijk op 
grotere schaal plaatsgevonden, als gevolg van politieke beslissingen. Dat 
wij te weinig ic-bedden hadden is óók politiek. Dat is namelijk het resul-
taat van het feit dat Nederland het neoliberale economische model ook in 
de gezondheidszorg fanatiek heeft toegepast, door efficiëntie en effecti-
viteit als dominante uitgangspunten te hanteren – dat is de beleidsreto-
riek van de marktwerking die elke overvloedigheid uit het systeem wilde 
halen. Als echter belangen- en waardenconflicten manifest worden, zoals 
nu tijdens de coronacrisis, stuit deze technocratische politiek op serieuze 
grenzen van normatieve aard. Beslissen over belangen en waarden die 
conflicteren is natuurlijk pure politiek.’

uitweg voor Europa was. Ook nu zie je diezelfde manier van denken als 
het gaat over het verplaatsen van geld van Noord- naar Zuid-Europa. De 
verzamelde economen-kaste heeft decennialang geroepen: ‘There is no al-
ternative’. Hun systematische betoog was om Europa te depolitiseren. Om 
Europa te technocratiseren. Dijsselbloem is daar zo ongeveer het iconi-
sche voorbeeld van. Wat daar gebeurd is – richting Griekenland, maar ook 
richting Italië en Portugal – is het opleggen van één specifieke opvatting 
van politiek en economie. Het is illustratief voor een politiek die een 
beroep doet op technocratie, op expertise. Dat is een politiek-strategisch 
beroep doen op één politieke waarheid.’

Wat maakt die technocratisering zo aantrekkelijk in deze tijd? ‘Ik denk 
dat daar twee redenen voor zijn, in ieder geval in Nederland. Ten eerste 
verwijst het heel sterk naar het idee van Nederland als één van de meest 
moderne samenlevingen ter wereld, althans: in het zelfbeeld. Het meest 
geseculariseerd ook. Er spreekt uit: weg van de religie. Weg van de ideo-
logie. En óp naar de ratio, naar de moderniteit, en dus naar de wetenschap 
en expertise als middel om op een een verstandige manier maatschappe-
lijk conflict te regelen. Je ziet die manier van denken op allerlei gebieden 

terug. Mijn laatste boek ging over 
voltooid leven en euthanasie. De 
opmerkelijkste observatie die naar 
voren kwam in mijn gesprekken 
was: ‘We hebben een verstandige, 
nette regeling.’ Dat is bizar. Er is geen 
cultuur ter wereld waarin gedacht 
wordt dat je vraagstukken van leven 
en dood ‘netjes’ kunt regelen. Ten 
tweede suggereert een beroep doen 
op expertise en rationaliteit dat 
je conflict niet via vuile politieke 
machtsspelletjes oplost, maar dat je 
dat verstandig kunt doen. Rationali-
teit heeft altijd de dubbele associa-
tie van verstandigheid enerzijds en 
redelijkheid en rechtvaardigheid 
anderzijds.’ 
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maar zeer gefragmenteerd en diffuus is geworden en niet meer in heldere 
systemen past. Je kunt dus zeggen dat de betekenis van partijen kleiner is 
geworden en dat ze dus minder gelegitimeerd zijn. Maar de tweede func-
tie van selectie van politieke functionarissen is belangrijker dan ooit. De 
greep van partijen daarop is sterk toegenomen. De partijkaart is cruciaal 
om volksvertegenwoordiger of bestuurder te kunnen worden. Partijen 
zijn wat dat betreft banenmachines geworden, ondanks pogingen, zoals 
van D66, om dat anders te organiseren. Gek is dat niet. Instituties zijn 
krachtig, dat is heel moeilijk te veranderen.’

De Franse historicus Pierre Rosanvallon, een student van Claude Lefort, 
betoogde recent in een interview in De Groene Amsterdammer dat mensen 
weliswaar kiesrecht hebben, maar niet emotioneel gerepresenteerd zijn. 
‘Er is behoefte aan narratieve representatie’ in de politiek, zegt hij, ‘niet 
alleen procedurele representatie’. Maar daar is een vacuüm ontstaan,  
want die vorm van representatie is in de politiek veelal verdwenen.
‘Wat je van populisten kunt zeggen, is dat ze – beter dan technocratische 
bestuurderspartijen – begrijpen dat de kern van politiek symboliek is. 
Populisten maken de verbinding met de emotie en de ‘irrationaliteit’. Dat 
is ook altijd de kritiek op populisten; dat ze niet met oplossingen komen. 
Natuurlijk niet! Daar zijn jullie bestuurders van! En dat is allemaal een 
puinhoop geworden, zeggen populisten dan. Wij zijn van de problemen. 
En wat dat betreft staat ons nog wat te wachten. Er komen verkiezingen 
in Duitsland, Italië, Nederland en Verenigde Staten aan. Overal dreigen 
populisten aan de macht te komen. Nu lijden ze nog onder de technocratie 
die alle aandacht voor gezondheid losmaakt. Maar die is binnen nu en een 
aantal maanden voorbij, als er serieuze sociale en economische proble-
men ontstaan. Dan komen ze ongetwijfeld terug. Het probleem is dat de 
zittende klasse geen narratief antwoord heeft op het populisme. Waar 
de bestaande politiek aan lijdt, is ernstige ideeënarmoede. Retorische 
armoede ook. Alle verhalen zijn beleidsteksten. Dan worden bijvoorbeeld 
ministers van Financiën, zoals Wopke Hoekstra, als vanzelf populair, want 
dat is de machtigste beleidsportefeuille die je kunt hebben. Het opmer-
kelijke is: het is niet zo dat er geen grote vragen te beantwoorden zijn. Er 
zijn genoeg nieuwe vraagstukken die niet geregeld kunnen worden zoals 
vroeger – vraagstukken over ongelijkheid, solidariteit, de staat van de de-
mocratie, de toekomst van Europa. Die behoeven rijkere antwoorden dan 
het eenzijdige en armoedige neoliberale economische model kan geven. 1

D66 wordt soms in die traditie van het rationalisme geplaatst, waarin het 
Verlichtingsidee heerst dat je in de politiek eigenlijk steeds een soort puz-
zel aan het oplossen bent. De partij wordt weleens verweten de deskun-
digheid tot ideologie te verheffen. ‘D66 kent eigenlijk twee oorsprongen. 
Enerzijds een soort radicaal democratisch-populisme dat zich tegen de 
bestaande elites en structuren, tegen de verkalkte structuren, keerde. Met 
toen al de inzet van media op een heel geavanceerde manier; denk aan het 
reclamespotje met Hans van Mierlo wandelend langs de Amsterdamse 
grachten. Noem het een soort ‘progressief Trumpianisme’. Anderzijds 
is de basis van D66 een heilig geloof in redelijkheid als oplossing voor 
ideologische vraagstukken. Daar zit een diep Verlichtingsverlangen naar 
maakbaarheid in. En het is ook terug te zien in de gedachte dat als we 
maar lang genoeg over een vraagstuk praten, we er wel uitkomen. Maar 
dan dreigt de technocratie, waarachter op zichzelf dus allerlei normatieve 
opvattingen schuilgaan. Ik lees nu The Game van de Italiaanse schrijver 
Alessandro Baricco, over de technologische revolutie. Baricco laat feilloos 
zien: technocratie is anti-politiek en anti-democratisch. Technocraten 
willen in wezen af van elke vorm van bemiddeling en elke vorm van repre-
sentatie. Want de waarheid is volgens hun in onmiddellijke zin zichtbaar. 
Technocratie en populisme lijken in die zin op elkaar. Er is één waarheid 
en dat is die van het volk, zeggen populisten. Technocraten geloven in een 
denksysteem waarmee je uiteindelijk de politiek kunt uitschakelen. Zij 
zeggen: deskundigen en wetenschappers hebben de waarheid in handen, 
maar die wordt steeds bedorven door politiek opportunisme en ideologie. 
In de radicale versies van zowel populisme en technocratie komt er op 
enig moment een einde aan de geschiedenis. Populisten stellen dat we 
dan eindelijk waarlijk door het volk worden geregeerd. En technocraten 
zeggen: er komt een einde aan de geschiedenis, omdat we dan alles zullen 
weten. Politiek denker Luuk van Middelaar noemde dat politicide, dé 
droom van de grote systeembouwers en Verlichtingsfundamentalisten. 
Je ziet dat eigenlijk nu ook. Deskundigen verwachten na de coronacrisis 
een nieuwe, op de rede gestoelde wereld. Maar de waarheid is ook aan de 
gebrokenheid van de wereld onderhevig. We zullen altijd weten wat we 
niet weten. En Karl Popper wist al: causaliteit is altijd een hypothese.’

U noemde het woord ‘representatie’, dat door technocraten overbodig 
wordt genoemd. Het zijn altijd politieke partijen geweest die de represen-
tatiefunctie binnen ‘het politieke’ hebben vervuld. U heeft eens gezegd 
dat politieke partijen ‘zielloos’ zijn geworden. D66-senator Jan Vis noem-
de ze zelfs ‘oude olifanten op weg naar hun laatste rustplaats’. Hoe denkt 
u daar nu over? ‘Je ziet bij politieke partijen dat die diagnose nog steeds 
geldt. Partijen hebben een paar functies: het organiseren van ideologie  
en politiek debat, het selecteren van representanten om volksvertegen-
woordigers en bestuurders te kunnen leveren, en de mobilisatie van 
burgers om participatie mogelijk te maken. Van die drie functies kun je 
zeggen dat de eerste en laatste aanmerkelijk zijn verzwakt. Dat is niet per 
se een probleem, want voor burgers zijn de participatie- en representatie- 
mogelijkheden op andere gebieden sterk toegenomen. Het debat vindt 
allang niet alleen maar plaats in en rond politieke partijen. Wat betreft de 
ideologische ontwikkeling kun je zeggen dat ideologie wel van belang is, 
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