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Paul Frissen
OPINIE

In ons vakgebied zijn de feiten - voor 
een wetenschapper de bouwstenen 
van de waarheid - altijd gekker dan 
we ze verzonnen kunnen krijgen.  
Dat is ons comparatieve voordeel ten 
opzichte van andere sociale weten-
schappen als economie en psycho-

logie. Dat scheelt immers een hoop methodisch gemani-
puleer en houdt enkele morele dilemma’s buiten de deur. 
Daarom ook ben ik zo verzot op de kleine verhalen in de 
wereld van het openbaar bestuur, waarvan dit blad een  
ware ‘Fundgrube’ is. Met Duitse termen haal je weliswaar 
geen A-journal, maar het gebruik ervan staat daarente-
gen weer machtig erudiet. Dat velen die taal niet meer 
machtig zijn is natuurlijk jammer. Troostrijk in paradoxale 
zin is een lied van Gé Reijnders over de teloorgang van 
het Gregoriaans waarmee de leegloop van de Moeder-
kerk een aanvang nam, toen de gelovigen de in Ooster-
huis’ therapeutentaal gestelde teksten konden verstaan.
In de vorige aflevering van dit blad stond nieuws uit Moer-
dijk. Deze gemeente heeft mijn bijzondere aandacht van-
wege de grote ramp die zich daar dit jaar heeft voltrok-
ken. Dat heeft overigens niets te maken met rampen als 
zodanig. Hoewel je daar minister mee kunt worden heb ik 
weinig last van de in bestuurskundig Nederland welig tie-
rende rampenfixatie, die deel uitmaakt van een cultuur 
van schuld en boete, waarin de wereld een tranendal is, 
hetgeen steevast veel argumenten voor overheidsingrij-
pen oplevert.
De Moerdijk-ramp  laat ons veel zien over het bestuur. Er 
was natuurlijk het fascinerende beeld van de burgemees-
ter die tegen een achtergrond van zwarte en oranje luch-
ten, met gifgroen gekleurd water aan zijn voeten, de be-
volking geruststelde, net zoals Sadam Hoesseins minister 
van informatie Bagdad bomvrij verklaarde tegen een ach-
tergrond van hevige explosies. Wat mij onmiddellijk inte-
resseerde was hoe de Veiligheidsregio het zou doen. De 
‘Werdegang’ (alweer Duits) van dit fenomeen werd in één 
klap inzichtelijk. In de jaren ervoor had ik nooit goed be-
grepen waarom we voor een verschijnsel dat toch relatief 
beperkt in frequentie is, zo’n zware bestuurlijke structuur 
in het leven roepen. Geraadpleegde deskundigen kwamen 
bij herhaald navragen nooit boven de 10 à 15 rampen uit, 
en dan namen ze het begrip ramp altijd ruim. 
Maar goed. Regio-indelingen, schaal in het algemeen, zijn 
voor bestuurders wat Gods woord voor een ouderling is: 
bron van veel twist en tegelijk uitweg uit werelds getob. 

Vandaar dat we na jaren bestuurlijke strijd 25 van deze 
regio’s hebben. Dat leek natuurlijk mooi bij politieregio’s 
aan te sluiten, maar ach, daar heeft, net als in de magis-
tratuur, voortschrijdend inzicht weer nieuwe kabbalistiek 
opgeleverd. Moerdijk zou dus meteen een stevige test op-
leveren voor de heilzame robuustheid van de Veiligheids-
regio. Helaas. De ramp hield zich niet aan de nieuwe re-
gio-indeling. Dat is natuurlijk knap slordig van zo’n ramp, 
maar dat schijnt een belangrijk kenmerk van rampen te 
zijn: slordigheid. Zo veel heb ik van de rampenliteratuur 
wel geleerd.
Precies dat - leren van rampen - hebben ze in Moerdijk 
ook gedaan. Op het industrieterrein geldt sinds kort een 
nieuwe veiligheidsmaatregel. Bij een ramp moet de bur-
ger ‘tegen de wind in’ vluchten. Of het nu om vuur of om 
een gifwolk gaat, de klassieke Hollandse pose van ‘kop in 
de wind’ is dan het verstandigst. Probleem is echter dat 
de moderne burger niet meer van de bevochtigde vinger 

op de hoogte is. Daarom is het hem, zeker ’s nachts, een 
raadsel uit welke hoek de wind waait. Dat is weliswaar 
cultuursociologisch in overeenstemming met zijn gemid-
delde gemoedstoestand, maar niet handig als vuur of 
 gifwolk dreigt. Daarop heeft het bestuur iets gevonden.  
Er zijn zeven windvanen geplaatst. Een even simpele als 
briljante oplossing.
De nieuwe burgemeester weet dit ook nog te plaatsen in 
het leerstuk van de eigen verantwoordelijkheid: de burger 
moet niet op de overheid wachten, maar zelf handelen. 
Dat de burger als het er echt op aan komt vooral dwars 
moet zijn door met rechte rug tegen de heersende wind-
richting in te gaan bevalt mij als politieke symboliek wel. 
Dat er maar veel burgers op door het bestuur geplaatste 
windvanen mogen letten en er tegen in bewegen.
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