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1. 

In het woord management schuilen twee Latijnse woorden: ‘manus’, hand, en ‘agere’, in 

beweging zetten, vooruit leiden, handelen, werken, verrichten. Het geheel refereert aan twee 

semantische velden: enerzijds ‘aan de hand leiden’, ‘richting geven’, en anderzijds ‘handig 

ten uitvoer brengen’, ‘van aanpakken weten’. Beide klinken door in de hedendaagse term. 

Management staat voor ‘leidinggeven’, ‘besturen’, ‘de koers uitzetten’, maar ook voor ‘met 

kennis van zaken regelen’, ‘een organisatie draaiende houden’, ‘een zaak runnen’. Beide 

vlaggen dekken niet zonder meer dezelfde lading. Wie de zaak draaiende houdt, is niet 

noodzakelijk een leidinggevende. Omgekeerd kan een leider op een bepaald moment 

beslissingen moeten nemen die het draaiend houden van de zaak er niet meteen gemakkelijker 

op maken. Ook managementopleidingen hechten er doorgaans aan om de beide betekenissen 

van elkaar te onderscheiden.2 Managen is geen leidinggeven maar de zaken efficiënt ‘runnen’, 

zo heet het dan.  

Toch is het feit dat diezelfde managementopleidingen ook cursussen “leidinggeven” 

inleggen maar al te significant. Wie leiding geeft, wordt geacht manager te zijn, of minstens 

óók manager; en wie manager is, mag het leidinggevend aspect van zijn taak nooit uit het oog 

verliezen. De beide betekenissen die in het woord management schuilen zijn theoretisch 

misschien mooi uit elkaar te halen, in de realiteit laten ze zich veel moeilijker van elkaar 

scheiden. Leidinggeven en in staat zijn de zaken te ‘runnen’ – of, zoals verderop zal blijken, 

macht en organisatietalent – impliceren elkaar in een mate die vérstrekkender is dan de 

meeste managementtheoretici publiekelijk toegeven. Vérstrekkender, zeker als je beseft dat in 

die relatie de paradox van de moderniteit in het spel is.  

 

                                                 
1 Deze tekst gaat terug op een lezing gehouden op het symposium “Management en de maat van de mens: een 
spannend evenwicht?”, georganiseerd door het Postuniversitair Centrum K.U.Leuven Campus Kortrijk en het 
CVO Vormingsleergang voor soiaal en pedagogisch werk, Kortrijk, 27 mei 2008.  
2 Zie bijvoorbeeld de cursus ‘Management’ op Leren.nl (http://www.leren.nl/cursus/management/intro/leidinggeven.html). 
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2. 

Wat in de term ‘management’ wordt genoemd, is in zekere zin eeuwen oud. Zodra de mens 

aan arbeid en arbeidsverdeling toe was, zodra hij geordend ging samenleven en zich 

genoodzaakt zag aan politiek en/of bestuur te doen, werd een of andere vorm van 

leidinggeven, organiseren, procesbeheersing, coaching, kortom ‘management’ onmisbaar. 

Toch belet dit niet dat de term met het specifieke betekenisveld dat hij momenteel beroert, 

niet ouder is dan een eeuw.3 Pas in het begin van de 20ste eeuw – en voor sommige domeinen 

moet je die datum nog een halve eeuw in de richting van het heden opschuiven – gaan zaken 

als leidinggeven en een bedrijf ‘runnen’ ‘management’ heten, en verwerft die term een eigen 

faam en weerklank. Die laatste dankt hij in niet geringe mate aan de hoog performante kracht 

die van de term bleek uit te gaan. Het boude feit dat men zaken als leidinggeven, organisatie-

uitbouw, procesbegeleiding, et cetera ‘management’ ging noemen, werd algauw een feit op 

zich en genereerde eigen effecten. Die naamgeving kwam – en komt – niet alleen tussen in de 

inhoud van wat hij noemt (er wordt méér – of mogelijk zelfs iets anders – gezegd door iets 

‘management’ te noemen), hij geeft het genoemde ook een andere plaats binnen het geheel. 

Of plaatst het mogelijkerwijs in een ander geheel en modificeert daardoor op zijn beurt ook 

dat geheel. 

 

3. 

Wanneer in de bedrijfscultuur van de vroege 20ste eeuw de term ‘management’ die van 

‘leiding’ of ‘directie’ gaat vervangen, is dat dus geen puur nominale make-up. Het brengt iets 

teweeg in de feiten. Niet dat dan op het inhoudelijke vlak zoveel verandert. Er blijven bazen 

die het productieproces runnen en daarom arbeid en arbeiders zo efficiënt mogelijk in dat 

proces moeten inschakelen. Maar de term ‘management’ definieert wel de 

arbeidsverhoudingen op een andere manier. Waar die term bepaalde aspecten extra uit de verf 

doet komen, laat hij andere onderbelicht of geheel ongenoemd. Hetzelfde doet zich ook 

enkele decennia later voor, wanneer, na de opgang van het management in het bedrijfsleven, 

deze term nu in het bestuurlijke apparaat en het politieke leven doordringt. Daar komt de term 

management tussen in het reilen en zeilen van de politiek – een tussenkomst die veel minder 

onschuldig is dan toen hij hetzelfde deed in het bedrijfsleven. 

In wat volgt ga ik vooral nader in op de impact die de term manangement heeft in het 

domein van het politieke. Welke politieke implicaties worden in de term ‘management’ mee 

                                                 
3 Zei onder meer Stuart Crainer (2000), The Management Century. A Critical Review of 20th Century Thought 
and Practice, San Francisco: Jossey-Bass Publishers. 
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verondersteld zonder expliciet genoemd te worden? Heeft de invoering van het management 

in industriële en andere productieprocessen consequenties voor de manier waarop de politiek 

met arbeid en arbeidsverhoudingen omgaat? En, vooral, wat zijn de gevolgen wanneer de 

managementcultuur model gaat staan voor het politieke bestuur? Wat is er aan de hand 

wanneer in een democratisch politiek bestel ‘management’ een toonzettende en 

richtinggevende term wordt? Verdragen management en democratische politiek elkaar wel? Is 

democratische macht wel verenigbaar met management? Wat is met andere woorden de 

relatie tussen management en macht, in het bijzonder democratische macht?  

 

4. 

Om de kruisverbindingen tussen management, macht en democratie in het vizier te krijgen, is 

het verhelderend hen te beschouwen als drie exponenten van de laatmoderne conditie waarin 

onze cultuur zich momenteel bevindt. Op die manier, zo mag hopelijk blijken, wordt iets van 

de typisch moderne traumatische kern zichtbaar waarmee elk van de drie op een eigen manier 

aan het worstelen is. Inzicht in dit trauma en in de manier waarop ieder van hen dit verschalkt, 

neutraliseert of omzeilt, maakt het kluwen dat ze in de huidige politieke cultuur vaak vormen 

in elk geval iets minder ondoorzichtig.  

Maar waaruit bestaat die laatmoderne conditie dan wel? Zij spreekt uit de paradoxen 

en anomalieën die de moderniteit sinds haar ontstaan in de 17de eeuw besluipen, en die in het 

huidige tijdsgewricht op verscherpte wijze naar boven komen. Macht en democratie zoals die 

momenteel functioneren geven daar onmiskenbaar blijk van, zo zal ik verderop uitleggen. En 

ook management. Dit laatste – als term en als expertise – wordt altijd ook ingezet om die 

typisch moderne paradoxen te verdonkeremanen of anderszins te counteren. Naast het feit dat 

die term nieuwe aspecten in de relatie tussen macht en democratie adequater lijkt te noemen 

en te belichten, dient hij vooral ook om andere aspecten uit het licht te houden of ongenoemd 

te laten. Het is in het belang van zowel de democratische cultuur als het management zelf om 

zich daarvan bewust te zijn en het ongezegde dat hier in het spel is, naam en gezicht te geven.  

 

5.  

Wat is moderniteit? Het is de manier waarop de West-Europese mens zich is gaan begrijpen 

na het failliet van het middeleeuwse ‘zelfverstaan’. In de middeleeuwen verstond de mens 

zichzelf als geschapen door God. Niet dat hij daarom per se geloviger was dan wij nu, maar 

hij hing er van uit dat hij met de wereld waarin – en waarvan – hij leefde een ‘wezenlijke’ 

band had terwijl hij, zo besefte hij, niet zelf aan die wereld ten grondslag lag. Niet híj had de 
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wereld gemaakt, die was gemaakt door de instantie die ook hem had gemaakt, met name God. 

Mens en wereld gingen door voor gegrond in dezelfde goddelijke scheppingsdaad en waren in 

die zin fundamenteel met elkaar verbonden: de mens leefde van de wereld, zoals op zijn 

manier de wereld ook van de mens leefde. Die wederzijdse relatie hadden ze aan hun beider 

schepper te danken – zo stonden ze beide in Gods scheppingsplan ingeschreven – en zij 

vormde het substantiële deel in het zelfverstaan van de middeleeuwse mens. 

Dit ‘zelfverstaan’ wordt in de loop van de 16de en 17de eeuw onhoudbaar. Een eerste 

factor in dit proces vormen de godsdienstoorlogen die West-Europa in die periode hebben 

geteisterd. Het uitgangspunt van waaruit men zichzelf en de wereld eeuwenlang had verstaan 

– God – werd plots inzet van een ellenlange en pijnlijk onbeslisbare strijd. Toen men, 

oorlogsmoe, medio de 17de eeuw eindelijk tot vrede kwam, was God zijn klassieke, 

funderende plaats definitief kwijtgespeeld.  

Een tweede factor in dit proces, de wetenschappelijke revolutie die in diezelfde 

periode een beslissend sprong maakte, bevestigde die tendens. Door niet langer uit te gaan 

van een goddelijk scheppingsprincipe werd de werkelijkheid weliswaar complexer, maar 

bleek ze nu eindelijk echt aan te sluiten bij de concrete waarneming. Wetenschappers die, als 

Galilei en Newton, ophielden naar de oorzaken ‘achter’ of ‘diep in’ de dingen te zoeken, maar 

zich strikt aan de ‘oppervlakkige’ waarneming van de al even ‘oppervlakkige’ verschijnselen 

hielden, kwamen tot inzichten die de toen gangbare blik op het universum helemaal overhoop 

haalden. De mathematische formulering waarin ze inzichten vertolkten beloofde een greep op 

de werkelijkheid die onnoemelijk veel efficiënter was dan de oude, in zijnsprincipes en 

scheppingsoorzakelijkheid gefundeerde wetenschap ooit van had durven dromen. Die nieuwe  

wetenschappers geloofden stellig nog in een God die mens en wereld had geschapen en aan 

elkaar had geschonken, maar geen van hen verklaarde de werkelijkheid nog vanuit die 

schenking, vanuit die ‘schepping’.  

Kortom, in de loop van de 17de eeuw werd het de modern wordende mens duidelijk dat 

het hem niet langer gegeven was zichzelf te begrijpen vanuit het feit dat hem de wereld 

gegeven was door een God die ook aan hem het leven had geschonken. Voortaan had hij 

alleen nog zichzelf als punt van waaruit hij de wereld, inclusief zichzelf, kon verstaan.  

Dit is voor het eerst helder geformuleerd en bevraagd door René Descartes. Die is erin 

geslaagd om van de alom heersende onzekerheid die met de crisis van het middeleeuwse 

wereldbeeld in de 16de eeuw was ontstaan, een heuse methode te maken om tot een nieuwe 

grond van zekerheid te komen. Eenmaal twijfel mogelijk is, moet je vooral blijven twijfelen, 

zo luidde zijn devies. Anders vind je nooit echte zekerheid. En die vind je tenslotte in de 
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twijfel zelf, in het zelf dat zich noodzakelijk als substantiële grondslag voor je twijfel 

aandient. Daarmee stelde hij als eerste het paradigma van de moderniteit scherp, dat ein 

bestaat de wereld te benaderen als een universum dat geen enkel houvast biedt, maar waarin 

uitgerekend de twijfel aan elk mogelijk houvast nog het enige echte houvast biedt. Daar, in 

die twijfel, vindt de moderne mens een nieuwe ‘grond’, een nieuw ‘subjectum’, een nieuw 

onproblematisch draagvlak van waaruit hij de problematisch geworden wereld met gerust hart 

tegemoet kan treden.  

Waar de middeleeuwse mens de wereld tegemoet trad vanuit een besef met die wereld 

verbonden te zijn (omdat hij besefte zijn bestaan aan die wereld – want aan de schepper van 

die wereld – te danken te hebben), treedt de moderne mens zijn wereld tegemoet vanuit een 

besef vrij  te zijn, wat in de eerste plaats betekent: onafhankelijk van de wereld die hem 

omgeeft. Pas op basis van de kloof die hij tussen hem en de wereld buiten hem geslagen heeft, 

haat hij met die wereld een band aan. Geen wonder dat hij, meer dan zijn antieke of 

middeleeuwse voorganger, geneigd – en in staat – is om de werkelijkheid naar zijn hand te 

zetten. Op het meest fundamentele niveau acht hij zichzelf immers vrij van – en dus niet 

gebonden aan – de wereld. Om er vervolgens vrij mee uit te richten wat hij wil. Het is in die 

zin dat ‘vrijheid’ onze moderniteit definieert.  

 

6.  

Wat is, naar de premissen van die moderniteit gedacht, ‘macht’? Ook hier is het verhelderend 

om eerst na te gaan hoe de premoderne middeleeuwen tegen dit fenomeen aankeken. ‘Macht’ 

was toen een ‘vermogen’, en het ‘mogen’ dat daarin klinkt had nog zijn volle betekenis. 

Menselijke macht was er omdat die er ‘mocht’ zijn. Omdat een genadige God die had 

geschapen. De mens vermocht macht te hebben over de dingen omdat hij deel had aan een 

creatieve macht die aan de dingen ten grondslag lag. In tegenstelling tot de goddelijke macht, 

was die van de mens echter beperkt. Het was daarom zaak dat zijn vermogen om in de natuur 

in te grijpen aansluiting zocht bij de het vermogen dat God in de natuur der dingen zelf had 

gelegd. De middeleeuwse variant van wat wij ‘techniek’ noemen stond dus in dienst van de 

een zelfontplooiing die mens en natuur met elkaar gemeen hadden. Het kwam er voor de 

techniek op aan die naar best vermogen te optimaliseren.  

 Macht over mensen – politieke macht dus – verstonden de middeleeuwen op 

gelijkaardig manier. Ook hier werd de menselijke macht geacht deel te hebben aan de 

goddelijke macht. Zoals Gods liefde de mens gratis en voor niets een bestaan had geschonken, 

zo vermocht ook de mens die met macht was bekleed zijn horigen met ‘machtige’ liefde te 
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overladen en hen een bestaanszekerheid te schenken. Het was de manier waarop de 

toenmalige sociale cultuur – de feodaliteit – zichzelf verstond.  

Met de moderniteit gaat de semantische band tussen ‘macht’, ‘vermogen’ en ‘mogen’ 

verloren. Macht wordt vanuit vrijheid gedacht, en die verstaat de moderne mens niet langer 

als wat hem wordt gegeven (door God of de Natuur), maar als wat hem juist van elke 

afhankelijkheid van die gift bevrijdt. Niet meer gebonden aan de (essentialistisch opgevatte) 

‘natuur’ van de dingen, acht het machtige menselijke vermogen zich in staat om met de natuur 

om te gaan als naar believen. We kijken voortaan tegen de natuur aan als tegen een 

mechanisch universum, een geheel van ‘dood’ plastisch materiaal waarmee de mens kan 

uitrichten wat hij wil. Dit alles vormt de bedding voor de moderne conditie van onze techniek, 

zoals hierboven al is geëvoceerd.  

Voor de moderne politieke macht is het niet anders, al dringen de inherente 

anomalieën zich hier veel sneller op. Macht is ook nu niet langer te begrijpen vanuit een 

goddelijke macht waaraan machthebber en onderdaan deelachtig zijn. Zonder dat de 

machthebber dat met zoveel woorden kan toegeven, begrijpt hij zijn macht vanuit het eigen 

vrije, soevereine zelf en laat hij die macht in absolutistische zin gelden, dit wil zeggen als een 

macht die voor anderen datgene onmogelijk maakt waarvan hij zelf getuigt, met name 

vrijheid. Dit soort vrije macht heeft de moderne tijd van bij haar ontstaan altijd geteisterd. 

Niet toevallig was het absolutisme de dominante politieke orde van de vroege moderniteit. In 

de grond was het de toepassing van de nieuwe, modern technische conditie op het domein van 

het politieke en het sociale. De machthebber voelde zich vrij en dus niet gebonden aan het 

sociopolitieke veld waarover hij macht had, en achtte zich daarom vrij met dat veld te doen 

wat hij wilde.  

Het is genoeglijk bekend dat dit soort machthebber door de geschiedenis is afgestraft 

en dat een samenleving in het leven werd geroepen waar niet een en luttele enkelingen, maar 

allen vrijheid werd toegekend. Maar ook dan nog spookte die absolutistische vorst als model 

door het hoofd van de burger wanneer hij de slogan ‘vrijheid, gelijkheid, broederlijkheid’ in 

de mond nam. Die burger bleef zijn vrijheid altijd ook verstaan als een vrijheid die hem niet 

fundamenteel aan de samenleving bond. De op vrijheid gestoelde, burgerlijke samenleving 

was er een van burgers die zich in principe buiten – vrij en los van – die samenleving 

waanden en enkel op die vrije basis een band aangingen met de andere leden van de 

samenleving  

Geef, in deze condities, een burger macht over zijn medemensen, en de spontane 

manier waarop hij die macht gestalte geeft verschilt in niets van die waarop de absolutistische 
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vorst van weleer zijn macht heeft uitgeoefend. Net zo min als het verschilt van de manier 

waarop een moderne technicus zijn macht uitoefent ten aanzien van een als grote ‘machine’ 

opgevat universum. Wie in dit klimaat met macht is bekleed, voelt onvermijdelijk de neiging 

om, vanuit zijn positie buiten de samenleving, met de samenleving te doen wat zijn vrije wil 

hem ingeeft.  

Hier dringt zich met andere woorden de vraag op hoe in deze omstandigheid een 

politiek ‘macht’ te denken valt die niet aan zichzelf ten onder gaat, een macht die van 

iedereen uitgaat en tegelijk voor iedereen leefbaar is?  

 

7. 

Wat in de twintigste eeuw ‘management’ zal heten, vindt zijn herkomst in die typische 

moderne problematiek. ‘Management’ is in dit opzicht een mogelijk antwoord op de neiging 

tot machtsmisbruik die inherent is aan een modern opgevatte politieke macht – en die 

naadloos spoort met de anomalieën die ook met de condities van de moderne techniek zijn 

meegegeven. Het moderne paradigma slaagt er immers niet in om de impasses waarin haar 

machtsbegrip haar brengen, definitief te vermijden. De mens blijft zich immers als vrij 

verstaan, dit wil zeggen als los van de wereld, ook van de sociale wereld waarin en waarvan 

hij niettemin leeft. Dit geldt evenzeer voor een als vrij opgevatte macht over vrije mensen. 

Die macht zal daarom constant op haar hoede moeten zijn om niet te vervallen in 

absolutisme of later in dictatuur – een risico die onvermijdelijk in elke moderne politieke 

cultuur sluimert, de democratische cultuur inbegrepen.  

Maar het is niet omdat een probleem geen principiële oplossing vindt, dat er niet op 

een of andere manier ‘ad hoc’ aan te sleutelen valt. Ook zonder oplossingen ten gronde 

kunnen zaken in een min of meer goede zin ‘geregeld’ worden. Het is in die zin dat, lang voor 

de term zelf in voege kwam, ‘management’ zijn intrede in de moderniteit deed. Bij gebrek aan 

een principiële oplossing, zag men zich immers verplicht de problemen hoe dan ook te 

‘managen’. Men kon er niet onderuit de zaken zo aan te pakken dat het toch min of meer tot 

een evenwichtige regeling kwam zodat impasses en crisissen minstens voor zich uit konden 

worden geschoven. Ook al verwoordde men het niet in die termen, de vroegmoderne politieke 

realiteit kwam daar maar al te vaak om neer. ‘Management’ (avant la lettre) was het antwoord 

op de permanente crisis waarin de op vrijheid stoelende sociopolitieke realiteit van de 

moderniteit onophoudelijk terecht dreigde te komen. Het is daarom verre van gek om 

‘crisismanagement’ tot definitie van management tout court te verheffen. De bestaansreden 



 8 

van het management ligt er immers in om oplossingen en compromissen te bedenken voor 

problemen die strikt genomen elke principiële oplossing ontberen.  

 

8.  

Wat is democratie anders dan een manier om de anomalieën van een in vrijheid gefundeerde 

samenleving via ‘ad hoc’ maatregelen min of meer onder controle te houden. Een manier om 

desondanks de zaken toch min of meer ‘geregeld’, ‘gemanaged’ te krijgen. Niet toevallig 

heeft dit soort politieke bestel pas laat in de moderniteit zijn opwachting gemaakt. De eerste 

moderne vorm van politiek was, zoals gesteld, absolutistisch. Dit was, zo mocht eigenaardig 

genoeg blijken, een logisch gevolg van het idee om de samenleving in de soevereine vrijheid 

van haar participanten te funderen. Aangezien die vrijheid erin bestaat zich vrij – en dus los 

van – de samenleving te weten om haar van daaruit naar believen te kunnen manipuleren, ligt 

het in de aard van een op vrijheid stoelende macht om de facto slechts te worden bezet door 

enkelingen of zelf maar door één iemand, die daarom de vrijheidsaanspraak van alle andere 

beknot. Geen wonder dus dat die ene machthebber, om zich te legitimeren, teruggrijpt naar de 

christelijke ideologie: het dogma van de ene God als grond van voor de almacht van zijn ene 

plaatsvervanger. Die ideologie kon echter, in weerwil van haar vaak meedogenloze repressie4, 

niet verhinderen dat de vrijheidsidee ondergronds ging en zich voorbereidde op de 

machtsovername die in het laatste kwartaal van de 18de eeuw plaatsvond. De Amerikaanse en 

de Franse Revolutie hebben het toen gewaagd om een politieke orde in het leven te roepen 

waarin niet langer één of enkelingen vrije macht werd toegekend, maar die vrije macht 

iedereen werd toegekend.  

Ook toen echter was de pas gestichte moderne democratie, waar alle burgers in gelijke 

mate ‘vrij, gelijk en broeder’ werden verklaard, vooral mooi op papier. In naam van de in 

1789 uitgeroepen vrije republiek, werd amper drie jaar later een regime van Terreur 

geïnstalleerd, waarin eenieder die iets of wat afweek van de geproclameerde ‘gelijkheid’ – en 

wie deed dat niet? – voor suspect werd gehouden en gevaar liep als volgende onder de hakbijl 

van de guillotine terecht te komen. Hier keert het principe van de op vrijheid stoelende 

samenleving zich tegen zichzelf en verraadt zij haar eigen inherente anomalie. Het punt van 

waaruit de burger aan de samenleving participeert – met andere woorden het vrije punt buiten 

                                                 
4 Denk hier bijvoorbeeld aan de repressie in het Frankrijk van Lodewijk de Veertiende, die ook onder zijn beide 
opvolgers gehandhaafd bleef. Die kon niet verhinderen dat precies in Frankrijk het politiek vrijheidsdenken zo 
sterk ontkiemde en de basis legde voor de eerste politieke revolutie in het moderne Europa. 
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de samenleving – blijkt hier tegelijk het punt te zijn van waaruit de samenleving wordt 

ondermijnd.  

De Terreur waarnaar de Franse Revolutie afgleed, was niet te wijten aan 

machtsmisbruik of corruptie (Robespierre werd terecht ‘l’incorruptible’ genoemd): het was 

een logisch gevolg dat rechtstreeks voortvloeide uit de principes waarop de vrije moderne 

samenleving was gestoeld. Wie zich als vrij definieert in de moderne zin van het woord, stelt 

zich ook vrij op tegenover de samenleving, onttrekt zich zo aan de plicht zichzelf te denken 

vanuit de daar heersende sociale gelijkheid en ondermijnt zodoende die samenleving. Hoe 

beter Robespierre’s Commitée du Salut Public zijn best deed om het ideaal van ‘vrijheid, 

gelijkheid, broederlijkheid’ in realiteit om te zetten, hoe meer het werd geconfronteerd met de 

paradox die de kern uitmaakte van de moderne politieke vrijheid.  

Op die confrontatie wist de jacobijnse voorman slechts twee antwoorden te verzinnen: 

terreur en deugd. Al wie zich te duidelijk vrij van de samenleving toonde diende zo snel 

mogelijk uit die samenleving te worden verwijderd, en alle anderen die ook vrij – en dus vrij 

van de samenleving– waren, dienden te worden bestookt met een niet aflatend gepreek waarin 

duidelijk gemaakt werd dat ‘vrijheid’ enkel scrupuleuze gehoorzaamheid aan de Deugd kon 

betekenen.  

Het drama van een in Terreur omslaand vrijheidsregime heeft zich in de loop van de 

negentiende en twintigste eeuw een paar keer herhaald, zowel bij rechtse als linkse revoluties. 

In naam van hoogst sociale idealen verwerd de socialistische sovjetmaatschappij tot een 

continent van “fluisteraars”, waar het grootste concentrationair systeem ooit vakkundig door 

de totaliteit van de bevolking werd verzwegen – of, exacter, ‘weggefluisterd’.5    

 De weg die de democratie in de laatste twee eeuwen heeft afgelegd vertelt, niet hoe 

men die principiële paradox ontzenuwd en opgelost heeft, maar hoe men de zaak, ondanks die 

paradox, wist te ‘managen’. Aan de burgerlijke conditie – dit wil zeggen aan de conditie 

waarbij men vanuit een asociaal standpunt aan de socialiteit deelneemt – werd niet geraakt, 

maar men regelde de zaken zo dat de paradox die het sociopolitieke bestel bedreigde, min of 

meer onder controle bleef en niet de kans kreeg pur sang uit te breken. Het democratisch 

model dat het gehaald heeft, is het model dat de revolutionairen van rechts en links in de 

twintigste eeuw altijd het meest hebben verafschuwd: het reformistische model. Het principe 

van dit reformisme is in zijn kern dat van het management: oplossingen genereren waar in 

                                                 
5 Zie Orlando Figes (2006), Fluisteraars. Leven onder Stalin. Amsterdam: Nieuw Amsterdam Uitgevers / 
Antwerpen: Standaard Uitgeverij. 
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principe geen oplossingen mogelijk zijn. Of, nog: de zaken runnen ondanks de principiële 

onmogelijkheid daarin echt te slagen.  

 

9.  

Democratie is dus niet het systeem waar de macht effectief wordt uitgeoefend door allen en 

iedereen – door het hele volk of ‘dèmos’ – zoals men verwijzend naar de Griekse herkomst 

van het woord vaak denkt. Er gaapt wel degelijk, ook in een democratisch bestel, een kloof 

tussen machthebber en onderdaan, tussen ‘politiek en burger’. In die zin staat ook hier de 

macht over de vrije samenleving buiten – los en vrij van – die vrije samenleving. Hij staat met 

andere woorden op een plaats waar vrijheid de samenleving met terreur kan bestoken. Nu 

bestaat het wezenlijke van een democratie erin dat niemand zich die plaats voorgoed en 

zonder de toestemming van het volk kan toe-eigenen. Democratische macht wordt per 

definitie tijdelijk bekleedt, vereist een mandaat van het volk en moet aan dat volk op honderd 

en één manieren verantwoording afleggen.  

Democratie bestaat in principe uit een stel formele bepalingen die het reilen en zeilen 

van een vrije samenleving regelen, ‘managen’, zonder evenwel de anomalieën en paradoxen 

die dit bestel rechtstreeks aan te pakken. Een democratie bevestigt haar participanten in hun 

asociale conditie (alleen al het strikt ‘private’ stemhokje waar kiezers hun stem uitbrengen 

geeft dit te kennen), ze affirmeert de kloof tussen politiek en burger (en dus de buitenpositie 

van waaruit de macht opereert), ze beklemtoont de voorlopigheid en tijdelijkheid van elk 

regime door het telkens opnieuw aan de grillige wil van het versplinterde volk te 

onderwerpen. Zo zijn er nog wel meer maatregelen op te noemen die een moderne democratie 

typeren, en het valt op dat geen enkele de inherente paradox waarop ze stoelt rechtstreeks en 

ten gronde aanpakt. Geen van de maatregelen maakt het asociale karakter ongedaan dat haar 

socialiteit ten grondslag ligt. Een democratisch bestel beperkt er zich toe de paradox waarin 

het rust te counteren, de gevolgen ervan zo veel mogelijk in te dammen en ervoor te zorgen 

dat de schade beperkt blijft. Het zijn alle maatregelen die typisch zijn voor datgene waar 

vandaag ‘crisismanagement’ op neerkomt.  

In een moderne politieke orde is macht een onmogelijkheid, een paradox die, zo hij 

niet goed gemanaged wordt, catastrofes kan veroorzaken. Managen betekent hier: ervoor 

zorgen dat niemand zich de macht kan toe-eigenen op basis van zijn persoonlijke willekeur, 

van zijn vermeende erfrecht en zelfs niet op basis van zijn expertise. Macht is iets dat je krijgt, 

het is een mandaat, een per definitie tijdelijke opdracht. Voor even geeft macht je de vrijheid 

om ‘buiten’ de samenleving te gaan staan en om die samenleving van daar uit naar je vrije 



 11 

goedvinden vorm te geven, al zul je langs sluipwegen wel degelijk aan die samenleving 

gebonden blijven, al was het maar omdat je op ontelbare plaatsen verantwoording moet 

afleggen, ook en vooral aan mensen wiens democratische plicht het is tegen jouw bewind zo 

hard mogelijk oppositie te voeren. Eenmaal met macht bekleed, krijg je de tijd om deze in se 

onmogelijke, op vrijheid stoelende samenleving, even leiding te geven en te ‘runnen’. Even te 

managen dus.   

 

10.  

De managementsgedachte appelleert aan de meest basale paradox van de moderne politiek. 

Toch is de term zelf niet afkomstig uit het milieu van de politiek, maar uit dat van industrie en 

productie. De eerste managementtheorieën staan op naam van ingenieurs als Henri Fayol6 en 

waren bedoeld als hulpmiddel bij het leidinggeven en het runnen van industriële bedrijven. 

Maar de context is ook hier die van de macht – macht die de eigenaar of verantwoordelijke 

van een bedrijf moet uitoefenen over hen die bij hem in dienst zijn, zijn arbeiders. Ook die 

macht is getekend door zijn moderne conditie. Dit wil zeggen dat hij niet langer gebaseerd is 

op de ‘wezenlijke’ band die ooit heerste tussen meester en knecht/leerling, zoals onder 

premoderne condities het geval was (bij de gilden bijvoorbeeld). Zijn autoriteit ontleende de 

meester aan zijn kennis en kunde. Zijn knecht/leerling mocht daar deelachtig aan zijn.  

Die op ongelijkheid gebaseerde arbeidsverhouding is in de moderne tijd ondenkbaar 

geworden. Tussen werkgever en werknemer heerst nu gelijkheid. Niet dat er geen onderscheid 

is tussen beiden, maar in principe kan iedereen werkgever worden en is een werkgever niet 

meer dan een werknemer, zij het op hoger niveau of op een niveau waar hij rechtstreeks onder 

de aandeelhouders van zijn bedrijf staat. In elk geval is het niet langer diegene die het best is 

in het vak die leidinggevende wordt over hen die dat vak uitoefenen. Zo was het vóór de 

moderniteit. Maar naarmate de oude premoderne arbeidsverhoudingen uitvlakken en 

verdwijnen – ook omdat de bedrijven in vergelijking met hun middeleeuwse voorgangers 

vaak onmogelijk groot zijn geworden – stelt zich meer en meer het probleem hoe en door wie 

de zaken geleid en gerund moeten worden.  

In die context doemt de term ‘management’ op en lijkt geschikt om het 

‘machtsprobleem’ dat zich hier opdringt, te ontzenuwen. Macht stoelt niet meer zoals vroeger 

op meesterschap, en dus op ongelijkheid tussen wie de macht heeft en wie niet. Macht is 

voortaan leidinggeven, de zaak runnen, een organisatie van honderden, duizenden 

                                                 
6 Crainer: 2000: 3. 
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werknemers draaiende houden. Management vermaakt zich niet meer met het claimen van 

machtsprerogatieven, maar houdt het bij deskundig en efficiënt bestuur. Het is het 

management niet om het uitoefenen van de macht omwille van de macht te doen, maar om het 

degelijk en efficiënt organiseren van een arbeidsproces. Binnen dat arbeidsproces is 

leidinggeven een job als een ander, ook al staat hij in het organogram toevallig hoger dan die 

van gewone werknemers.  

 

11. 

En toch valt niet te ontkennen dat een leidinggevende job iemand wel degelijk met macht 

bekleedt. Een macht die in principe openstaat voor iedereen, dat wel, maar die nu eenmaal 

niet door iedereen kán worden bezet. We treffen hier hetzelfde grondprobleem aan als bij een 

typisch moderne politieke orde. In principe kan iedereen leidinggeven, maar de facto doen 

alleen enkelingen dit. Die enkelingen geven leiding over een gemeenschap van vrije 

werknemers en de positie van waaruit ze dat doen plaatst hen formeel altijd op een of andere 

manier buiten dit bedrijf, op een standpunt dat hen toestaat er afstand van te nemen en er vrij 

tegenover te staan zodat ze van daaruit veranderingsprocessen kunnen bedenken en opleggen. 

Ook al zullen ze die vrijheid niet in absolute zin kunnen botvieren, al was het maar omdat ze 

verantwoording af te leggen hebben aan de werknemers onder en de aandeelhouders boven 

hen. In weerwil met wat ze zelf beweren, zijn leidinggevende managers in principe altijd aan 

het schipperen, schipperen tussen de vrijheid van hun werknemers en die van hun 

aandeelhouders, tussen de feitelijke bedrijfscultuur en cultuur die ze zich dromen na de 

geplande veranderingen, tussen het haalbare en het wensbare. Daarin bestaat het wezen van 

hun management: binnen een in principe niet op te lossen conflictsituatie, toch de zaak 

draaiende houden en tot constructieve, productieve oplossingen komen. Koorddansen dus, in 

omstandigheden waarbij men nooit echt zeker weet waaraan het koord waarop men danst 

precies is vastgeknoopt.  

 Alleen laten managers zich zelden of nooit in die termen over hun management uit. 

Ook zij niet die deze visie zijn toegedaan. In de loop van de 20ste eeuw is management immers 

tot wetenschap verheven, en leidinggeven tot een wetenschappelijk onderbouwde vaardigheid. 

Maar zelfs al valt er heel wat weten te vergaren over hoe men bij een gebrek aan principiële 

oplossingen toch oplossingen verzint, die ‘wetenschap’ zal precies daarom altijd suspect 

blijven. Hij heeft zeker niet de status van vaste zekerheid of solide grond die andere 

wetenschappen hebben. En toch heeft het beroep dat het management op de wetenschap doet 

dit op het oog. Wetenschap moet de manager autoriteit geven, zij moet zijn beslissingen het 
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certificaat van gefundeerdheid en waarheid meegeven. Terwijl die beslissingen precies ten 

diepste zijn getekend door de paradoxale conditie waarin het management zijn ‘raison d’être’ 

vindt.   

Hier duikt dus toch weer het oude probleem van de macht op. Het management, in het 

leven geroepen juist omdat het machtsprobleem binnen de moderne conditie geen principiële 

oplossingen kan kennen en daarom ad hoc ‘gemanaged’ dient te worden, zoekt niettemin 

opnieuw naar een principiële gronding, en meent dat in de wetenschappen te vinden. 

Management mag dan lijken op de kunst om ad hoc oplossingen te verzinnen, die kunst is niet 

op lucht, maar op wetenschappelijke bevindingen gebouwd, zou houdt men graag voor. En 

men concludeert dat management derhalve terecht autoriteit en gezag wordt toegekend. En 

dus macht. 

 

12. 

In het bedrijfsleven leidt dit niet meteen tot laakbare toestanden. De manager dient zich nu 

eenmaal te bekwamen in leidinggevende en andere organisatietechnieken. Dit komt zijn 

bedrijf alleen ten goede. Wel kan hij zijn schoolse bagage al te schools toepassen en zijn 

bedrijf en personeel in een situatie brengen waarin zij vooral de voortreffelijkheid van zijn 

voorgekauwde ideeën moeten illustreren. In dit geval is de kans reëel dat zijn management 

contraproductief werkt, al was het maar omdat hij vergeet dat management de kunst van ad 

hoc oplossingen is.  

 De zaak ligt anders in het domein van de politiek. Daar heeft het beroep dat men doet 

op een ten onrechte als wetenschappelijk getypeerd management veel ergere gevolgen. Eisen 

dat de politieke macht in handen komt van bekwame managers, van mensen die 

wetenschappelijk zijn opgeleid in het leidinggeven, tast het wezen van de democratie aan. Een 

democratisch bestel heeft juist door dat politiek niet wordt gevoerd vanuit waarheid of 

deskundigheid. Dit was de fout die Plato al maakte, en nagenoeg onze hele premoderne en 

voordemocratische politieke traditie is hem daarin gevolgd. Politiek was voor Plato niets dan 

het implementeren van een vooraf verworven waarheid. In concreto kwam zijn politiek er dan 

ook op neer dat de mensen aan die waarheid (exacter, aan dit idee dat men voor waarheid 

houdt) onderworpen werden.  

Wat de moderniteit aan de uit de Griekse oudheid stammende democratische gedachte 

heeft toegevoegd, is dat een politieke gemeenschap gefundeerd is in de wil en de wensen van 

het volk. Niet in de vervulling van die wensen (zoals ook vele modernen dat hebben verstaan 

en nog graag verstaan), maar in het wensen zelf. Niet de waarheid regeert in de democratie, 
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maar een verlangen naar waarheid of naar wat dan ook. Niet dat men er in een democratie 

geen waarheid mag op nahouden en, eenmaal men aan de macht is, niet alles mag doen om 

die waarheid ook waar te maken. Maar dat betekent nog niet dat het de waarheid is die 

regeert. Eens de tijd van je democratisch verkregen mandaat om is, zul je jouw gerealiseerde 

waarheid aan de willekeur – de wens, het verlangen – van het electoraat moeten uitleveren, en 

het zijn die willekeur, wens en verlangen die tenslotte de basis van een regering vormen, hoe 

onwetend en onwetenschappelijk die wensen en verlangens verder ook mogen zijn.  

 In het beroep dat democratische mandatarissen op management doen gaat vaak een 

poging schuil om juist dit laatste tegen te gaan of te ontkennen. Zij trachten dan de zaken zo te 

regelen dat het niet langer de willekeur, de ongegronde wens, het onvervulbare en grillige 

verlangen van het volk is dat regeert, maar de rechte weg van waarheid en professioneel 

opgeleide expertise. Hoe nodig die expertise ook is, zij kan en mag in een democratie nooit 

omwille van die expertise de macht claimen. Hoe groot de nood aan managers in ons moderne 

democratische bestel ook is, zij mogen nooit de macht die ze toegemeten krijgen wijten aan 

hun expertise.  


