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Aanbevelingen aan dienaren van de staat 

 

Prof. dr. Paul Frissen is decaan en bestuursvoorzitter van de Nederlandse School voor Openbaar 

Bestuur (NSOB) in Den Haag en hoogleraar Bestuurskunde aan Tilburg University.  

 

1. 

Wantrouw alle profeten die hun gelijk bevestigd zien of na de crisis alsnog willen halen. De 

coronacrisis moet vooral niet worden opgevat als een groot maatschappelijk experiment 

dat ons veel kan leren over de (ware) aard van de mens of het goede leven dat eindelijk 

binnen handbereik zal komen. Maar al te vaak wordt ‘een nieuw normaal’ aangekondigd, 

dat de gedaante zal hebben van een ingrijpende transitie.  

 

2. 

Onderdruk iedere begeerte om de staat weer (of nog meer) in het centrum van de wereld 

te plaatsen, als hoeder van ons geluk en onze gezondheid, als organisator van alle solida-

riteit, als preventieve geluksmachine. De cruciale rol van de staat berust nog steeds op 

zijn noodzakelijke, maar gevaarlijke monopolies. Terughoudendheid en matiging van am-

bities zijn en blijven van groot belang. 

 

3. 

Besef dat ook deze pandemie alle kenmerken van tragiek heeft: noodlot dat ons treft, 

geheel of ten dele veroorzaakt door ons eigen handelen. Handelen waarin een bizarre com-

binatie van rampspoed, totalitaire politiek en globalisering zichtbaar wordt. Te denken dat 

dergelijke combinaties na corona niet meer zullen opdoemen is op zijn best naïef en op 

zijn slechtst utopisch. 

 

4. 

Denk na over de constitutionele en institutionele versterking van ‘checks and balances’. 

Ondanks alle uitspraken over de wenselijkheid van tegenspraak, fungeert Nederland nog 

volop in de traditie van schikkende en plooiende regenten, van accomoderende en pacifi-

cerende elites, van conflictbezwering door depolitisering en inschakeling van technocra-

tisch vernuft. Voor deze crisis waren er al volop tekenen van legitimiteitserosie – denk aan 

de boeren en het RIVM. Die zullen terugkeren: omdat de anderhalve metersamenleving 

oude en nieuwe maatschappelijke conflicten zal laten zien. 

 

5. 

Plaats tegenover macht meer tegenmacht. Niet omdat tegenspraak leidt tot beter beleid, 

maar omdat tegenspraak beleid kan voorkomen. Als premier Rutte zegt: ‘met 50% kennis 

100% beslissingen’ te moeten nemen, formuleert hij een universele waarheid: politiek 

moet beslissen waar het weten tekort schiet en morele verdeeldheid heerst. Filosofisch 

weten we bovendien dat alle waarheid voorlopig is. Bescheidenheid siert daarom politiek 

én wetenschap. Beide hebben dringend hinderende tegenspraak nodig. 

 

  


