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Voorwoord

Hoe moeten we ons heden ten dage de verhouding tussen economie en 
politiek voorstellen? Om enige greep op deze vraag te krijgen, is het van 
belang om na te gaan hoe de betekenis van deze twee termen in onder-
linge samenhang tot stand is gekomen. De inzet van deze ontwikkeling was 
namelijk steeds de rigoureuze begrenzing – wederkerig, hiërarchisch en 
oppositioneel – van deze termen ten opzichte van elkaar: oikos en polis, het 
leven en het goede leven, het private en het publieke, burgermaatschappij 
en staat, markt en politiek, globalisering en soevereiniteit. Dat was in ieder 
geval de boodschap van de filosofische traditie en meer bepaald van wat wij 
tegenwoordig de ‘politieke filosofie’ noemen. Binnen deze traditie omvat 
en voltooit de politiek soeverein de sociale ruimte. En aangezien de econo-
mie volgens de traditie wezenlijk deel uitmaakt van deze ruimte, is zij ook 
onderworpen aan de soevereiniteit van de politiek. Dit zal het onderwerp 
vormen van het eerste hoofdstuk.

Tegenwoordig ervaren we de verhouding tussen economie en politiek echter 
op een heel andere manier. De bedoeling van dit essay is om de verschillende 
lijnen van deze nieuwe configuratie te ontwarren. De eerste en tevens meest 
schokkende en opvallende vaststelling rond deze nieuwe samenhang is zijn 
radicale omkering: terwijl de economie traditioneel tegengesteld wordt aan 
de politiek en er aan onderworpen is, lijkt de economie de politiek inmid-
dels zodanig te onderwerpen dat ze er zich uiteindelijk helemaal meester van 
maakt. Deze vaststelling, die de economie op een nieuwe manier belicht, is 
het thema van het tweede hoofdstuk.

Maar zelfs als deze nieuwe betekenis van de term ‘economie’ op zich niet 
onjuist is, volstaat deze vaststelling dan wel? Is het niet eerder zo dat deze 
omkering ten voordele van de economie ons dwingt een veel verder gaande 
verandering van betekenis toe te kennen aan wat we onder ‘economie’ heb-
ben te verstaan en daarmee ook van wat ‘politiek’ nog betekent? Het lijkt 
inderdaad moeilijk te betwisten dat in deze tijd van globalisering de eco-
nomie aan de macht is. Maar met haar onverbiddelijke heerschappij laat 
de economie tegelijkertijd ook de ontoereikendheid zien van de middelen 
waarover zij beschikt om zich te belasten met het reilen en zeilen van de 
samenleving in haar geheel. Bijgevolg kan die heerschappij van de econo-
mie slechts wankel zijn en onderhevig aan vele invloeden. Men denkt bij 
die invloeden uiteraard in eerste instantie aan die van machthebbers en 
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machtsconstellaties, maar vele andere zijn denkbaar, zoals die van de religie, 
van morele overtuigingen of van traditionele gewoontes. De economie is 
dus, om het zo te zeggen, ‘poreus’.

Indien we moeten vaststellen dat de economie tegenwoordig belast is met 
de samenleving in haar geheel, neemt ze de plaats in die traditioneel weg-
gelegd is voor de politiek. In die zin tekent zich binnen de omkering, die de 
politiek onderwerpt aan de economie, een terugkeer af van de politiek in 
de gedaante van de economie. Dit nieuwe concept van politiek is vanwege 
zijn economische strekking uiteraard ook niet in staat de samenleving te 
omvatten en te voltooien en is even poreus als de economie zelf. De politiek 
maakt niet meer de ultieme horizon van het maatschappelijke bestaan uit. 

De hedendaagse omkering leidt dus tot een herziening van de traditionele 
visie op de verhouding tussen politiek en economie. Deze verhouding is 
inderdaad niet meer denkbaar in termen van een tegenstelling, maar blijkt 
poreus. Door hun tegengesteld karakter kon de onderlinge verhouding 
tussen economie en politiek enkel gedacht worden in termen van domi-
nantie: ofwel domineerde de politiek – dankzij haar soevereiniteit – de 
economie, ofwel domineerde deze laatste de politiek. De greep waarin ze 
elkaar houden – nochtans een empirisch gegeven waarvan de crises die de 
Westerse samenlevingen sinds 2007 teisteren een pijnlijk voorbeeld geven – 
blijft ongedacht. Ongedacht blijft dan ook de onmogelijkheid om voortaan 
nog vorm te geven aan de samenleving in haar geheel, want die onmoge-
lijkheid is de belangrijkste implicatie van de wederzijdse poreusheid van 
economie en politiek. Het derde hoofdstuk is aan deze logica van de poreus-
heid gewijd. Zij verplicht ons om de traditie vanuit het standpunt van de 
poreusheid tussen economie en politiek en dus niet langer in termen van 
hun tegenstelling opnieuw te onderzoeken. De poreusheid en tendens van 
de politiek om zich te economiseren blijken zich dan niet tot de periode van 
de globalisering te beperken.

Het zou trouwens meer voor de hand gelegen hebben om in deze context te 
spreken van het politieke, zoals Claude Lefort gezegd zou hebben, in plaats 
van de politiek, aangezien het eerder mijn bedoeling is te verduidelijken 
wat voortaan het politieke uitmaakt dan een of andere vorm van politiek 
handelen te bepleiten. Elk discours over de politiek maakt hoe dan ook 
gebruik van een criterium – het politieke – dat het in staat stelt om aan een 
verschijnsel al dan niet de kwalificatie ‘politiek’ toe te kennen. Deze logische 
noodzaak veronderstelt echter nog geen ontologische noodzaak. De stel-
ling van de poreusheid impliceert namelijk een betwisting van het politieke 
als dusdanig, van het politieke dus als een zelfgenoegzame en soevereine 

Poriën van de economie DRUKKLAAR.indd   8 10/3/2016   5:43:50 PM



9

Voorwoord

instantie waaraan de economie onderworpen is. Daaruit volgt dat ik niet zal 
kunnen vermijden om me op zoiets als het politieke te beroepen; tegelijker-
tijd echter kan ik dit politieke ook niet rigoureus van de economie onder-
scheiden. Deze dubbelzinnigheid is typisch voor de politiek. Ik zal het dan 
ook bij voorkeur hebben over de politiek, behalve wanneer het erom gaat de 
metafysische idee ervan te verwoorden, waarin het politieke juist fungeert 
als de totaliserende instantie van de samenleving.

Dit boek is dus gewijd aan de economie en de politiek en in het bijzonder 
aan hun onderlinge verhouding. Het bestudeert enkel deze twee catego-
rieën en geen andere waarvan binnen de samenleving evengoed sprake kan 
zijn, zoals religie, taal of kunst, en waarop de these van de poreusheid wel-
licht ook van toepassing is. Het zij in dit verband nog opgemerkt dat ik ver-
schillende thema’s die in dit boek aan de orde komen al eerder en vaak ook 
veel uitgebreider behandeld heb in mijn boek Kringloop en woekering, uitge-
geven door Boom in 1998. Voorts analyseert dit essay enkel het onderlinge 
verband tussen economie en politiek. Het laat dus heel wat andere aspecten 
in het midden, zowel van de ene als van de andere term. Ten slotte concen-
treert dit essay zich vooral op de economie en komt de politiek slechts ter 
sprake op grond van de status en poreusheid van die eerste. De poriën van 
de economie staan dus centraal, niet die van de politiek.

Poriën van de economie DRUKKLAAR.indd   9 10/3/2016   5:43:50 PM


