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Corona en democratie 

 

Prof. dr. Frank Hendriks is hoogleraar Vergelijkende bestuurskunde aan Tilburg University.  

 

Met het oog op democratische verhoudingen en praktijken roept de coronacrisis in kort 

bestek de volgende observaties/vragen bij mij op: 

 

 Boekenkasten zijn volgeschreven over de 'shift from government to governance', over 

'governance without goverment', over de verplaatsing van politiek voorbij de staat. Bij 

de coronacrisis is 'government' weer volop in beeld, en niet alleen als 'governance with 

goverment' (de overheid die stipuleert dat we het met 17 miljoen moeten doen). Is dit 

'bringing the state back in', zoals decennia geleden door sommigen werd voorspeld 

danwel gehoopt?  

 

 Experts en professionals die vanouds met kernfuncties van de publieke sector worden 

geassocieerd ‒ volksgezondheid, law & order ‒ zijn tijdens de coronacrisis op het schild 

gehesen, in het bijzonder de volksgezondheidsexperts van het RIVM. Het lijkt een her-

waardering van de deskundige ‒ in weerwil van feitenvrije politiek en elitekritiek ‒ maar 

de expert wordt tegelijk ook in een politiek kwetsbare positie gemanoeuvreerd. Van 

een hoog schild is het hard vallen. Ministers blijven politiek verantwoordelijk, maar 

feitelijk ligt een grote verantwoordelijkheid bij de experts (de adviezen van het RIVM 

zijn heilig, verklaarde de premier).  

 

 Beleidsbepalers hebben in de coronacrisis behalve naar deskundigen ook naar de de-

mos geluisterd, vooral de demos die tevoorschijn komt uit snelle peilingen. Zie de om-

slag ten aanzien van de schoolsluiting: een volgend voorbeeld van voortschrijdende 

stemmingendemocratie. In crisissituaties is stemmingendemocratie ook sneller op te 

roepen dan haar concurrent, de deliberatieve democratie. De literatuur mag bol staan 

van deliberatieve minipublieken en aanverwante gremia ‒ als klankbord voor corona-

beleid zijn ze in Nederland voor zover bekend niet overwogen. Internationaal lijkt het 

beeld niet anders te zijn.  

 

 Met de coronadreiging en de social distancing-doctrine krijgt online en digitale demo-

cratie een stimulans, terwijl face-to-face democratie onder druk staat. De digitale de-

mocratie kan twee sporen volgen (mogelijk naast elkaar): het spoor van de digitale 

stemmingen (online georganiseerde plebiscieten) en het spoor van de digitale delibe-

raties (online gemodereerde beraadslagingen). De lokale doe-democratie van samen 

de handen uit de mouwen steken staat onder druk zolang corona(-beleid) er is.  

 

 Het Nederlands coronabeleid ontwikkelde zich zoals men op basis van democratische 

traditie en nationale cultuurkenmerken had kunnen verwachten. Democratisch leider-

schap leek meer dan ooit communicatief en samenbindend leiderschap.  

  


