
'Voor een duiding van de democratie en de politieke actualiteit is zijn 
nieuwe boek een rijke bron.' - De Groene Amsterdammer 

Waarom kunnen we maar niet aanvaarden dat de wereld fundamentele 

tekortkomingen kent? Waarom willen we alle pech, leed en risico uitbannen? 

De menselijke conditie is er nu eenmaal een van tragiek. Al lezen we dat 

graag in de Griekse tragedies, in het maatschappelijk bestaan ontkennen 

we het liever. Daartoe uitgedaagd door het populisme, dat ons wil verlos

sen van het tragische en het onvolmaakte, intensiveert de bestaande 

politieke orde haar greep op de samenleving. De modernistische droom 

van maakbaarheid is verworden tot de nachtmerrie van een alom inter

veniërende staat. 

Maar de politieke orde is een symbolische orde. Een orde waarin met han

delingen, gebaren en woorden de strijd om de macht wordt gevoerd. Dat 

heeft het populisme beter begrepen dan de bestaande politiek, die voor 

elk vraagstuk - van obesitas tot overlast, van pesten tot klimaatverande

ring - een oplossing wil vinden. Waarheid en moraal moeten daarvoor de 

legitimatie bieden, terwijl we van Machiavelli hebben geleerd dat politiek 

machtsuitoefening is zonder vanzelfsprekende legitimatie van buitenaf. 

Dit boek behelst een analyse van de dubbele uitdaging van populisme 

en modernisme en bevat een pleidooi voor een opvatting van politiek als 

esthetisch domein. Daarbij gaat het om een benadering van het politieke 

in termen van stijl, vorm, ordening en constitutie. Het tragische speelt een 

cruciale rol, want het besef dat het bestaan onvolmaakt is en vol 

tegenstrijdigheden, is een voorwaarde om de maatschappelijke pluraliteit 

te waarborgen. Nietsdoen is altijd een optie: fatalisme van de staat is 

heilzaam voor een vrije samenleving. De verzoening met tragiek is politiek 

noodzakelijk. 

www.uitgeverijvangennep.nl 
9 



K O O R A Te spreken heeft hij zich geleerd, te denken 

snel als de wind; 
een samenleving heeft hij opgebouwd; 
hij weet aan vorst en regen in de open lucht te ontkomen, 

tot alles bewerktuigd en nooit 

vindt morgen hem radeloos. 

Wel ontloopt hij de dood niet, maar heeft 

toch uit reddeloze kwalen 

vaak uitweg gevonden. 

K O O R B Ongelooflijke vaardigheid 
leidt tot weldoordacht handelen, 

ten goede of ten kwade: zolang 
hij 's lands zeden maar hooghoudt en 't recht, 
bij de goden bezworen, hoogstaat hij 
op de ranglijst der burgers. - Maar burger van niets 
is hij die uit zelfzucht 't oneed'le verkiest. 

Zij ik nooit zijn genoot of meeloper!'579 

Het is een inzicht dat onontkoombaar lijkt. Toch heeft de geschiedenis niets 
nagelaten om dit inzicht te logenstraffen. De wereldreligies spreken over de verlos
singvan het aardse bestaan vol tragisch leed in een hiernamaals zonder tekort en 
gebrokenheid. Niet voor niets wijst Nietzsche erop dat het leven lijden is, hetgeen 
de Grieken al wisten, maar waarvoor de mens sindsdien 'moralen en religies of 
ascetische idealen' heeft ontworpen. Met het sterven van God en de komst van 
het nihilisme ziet de mens zich vooral geconfronteerd met een onaanvaardbaar 
besef van de zinloosheid van dit lijden. Daartegen neemt Nietzsche op de bekende 
wijze stelling door te betogen dat 'nur als ein asthetisches Phanomen das Dasein 
u nd die Welt gerechtfertigt erschei nt'. 5 8 0 

Ook voor de moderniteit is dit nihilisme onverdraaglijk. In een opmerkelijke 
verwantschap met het Christendom zoekt de moderne mens naar verlossing van 

579 Sophokles, [ 9 8 9 : 151 (Koor A en Koor B verwijzen naar een van de helften van het koor) 

580 Nietzsche, 1 8 8 6 : 107. Zie ook Van Tongeren, 1011: éo en 125 e.v. 
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tragiek, maar nu door deze op te lossen als deel van een project van maakbaarheid 
dat om voltooiing vraagt. 

De politieke noodzaak tragiek te aanvaarden 

In dit boek heb ik een ander antwoord proberen te geven op de vraag naar onze 
omgang met tragiek. Geïnspireerd door het werk van De Mul en Van Eeten - hoe 
uiteenlopend ook - heb ik de tragische houding van het fatalisme verdedigd.581 

Net als de Grieken in hun tragedies moeten we ons weer leren verzoenen met 
tragiek. Althans, wc moeten ons politiek verzoenen met tragiek. 

Die verzoening is noodzakelijk, zo heb ik in dit boek trachten aan te tonen, 
om een aantal filosofische, theoretische en praktische redenen. 

De politieke orde wordt uitgedaagd. Het populisme staat voor een vitale 
onmiddellijkheid die de verlossing propageert. In een radicaal democratisch plei
dooi wordt een imaginair volk dat een identiteit en een geschiedenis zou delen op 
de troon gezet door 'boze, blanke, kale mannen' met hun symbolische discours 
van tessentiment. De tragiek van de ander en het andere vraagt om een onmid
dellijke verlossing. De verraderlijke elite en de vreemde die het volksvreemde 
binnenbrengt moeten beide worden bestreden en uiteindelijk vernietigd: door 
aanpassing of verwijdering. Het is een droom van verlossing die natuurlijk poli
tiek en maatschappelijk op een nachtmerrie kan uitlopen. 

De bestaande politieke orde weet deze uitdaging slechts te pareren door een 
mythologie van waarheid en macht, die geen mythologie suggereert te zijn maar 
een diep gewenste voltooiing van de moderniteit. Meer dan ooit geldt het, de 
tragiek van de wereld op te lossen door een streven naar maakbaarheid waarvan 
een dolgedraaid interventionisme het ritueel is. De alom gediagnosticeerde com
plexiteit geldt als nieuw argument, maar verdiept feitelijk de tragiek en ondermijnt 
de legitimiteit van de orde. 

Deze technocratische bestrijding van tragiek beoogt de kloof van de repre
sentatie te verminderen, maar verdiept deze eerder. De meritocratische paradox 

581 Van Eeten, 1010; De Mul, 200e en 2011 
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van de diplomademocratie maakt van de politieke orde een theater waarin politici 
zonder partij op zoek gaan naar burgers die door de bestaande orde worden bui
tengesloten. Zeverliezen of ontkennen hun burgerschapen zijn daardoor vatbaar 
voor het verlossingsappel van het populisme. Het bestuur probeert hardnekkig 
dit appel te verstaan en van technocratische antwoorden te voorzien. Dat brengt 
een spiraal van steeds intensiever interveniëren tot stand. 

De gevolgen zijn ingrijpend. Gezagen traditie verdampen in de door de mo
dernisering gebrachte 'Entzauberung der Welt'. 5 8 2 Pogingen de effectiviteit en de 
legitimiteit van de politiek te versterken leiden tot een beleidsmachinerie die steeds 
meer kennis gebruikt om zich uiteindelijk te verliezen in receptuur die tragiek 
versterkt. De kennisdemocratie is eerder een symptoom van fatale reflexiviteit 
dan het begin van een echte remedie. De staat kan nooit de wereld reproduceren, 
noch cognitief, noch structureel, noch procesmatig. Nieuwe vormen van stolling 
liggen eerder voor de hand dan horizontaliteit, nodaliteit of vloeibaarheid. 

Het populisme daagt de politieke orde daarom zo ingrijpend uit omdat het 
meer dan de zittende elite weet lijkt te hebben van het symbolische karakter 
van deze orde. De systematische weigering oplossingen te bieden is daarvan een 
bewijs. De even systematische verontwaardiging die de bestaande orde daarover 
uit evenzeer. 

De politieke orde bestaat echter vanwege de gebrokenheid van de wereld. 
De democratische rechtsstaat symboliseert daarom de onvoltooidheid van het 
politieke. Een democratische rechtsstaat die heelheid en voltooidheid nastreeft 
ondermijnt zichzelf. Voormalig minister van Justitie Donner zei bij zijn aftreden 
als gevolg van de Schipholbrand niet voor niets dat rechtsstaat en democratie in 
het gedrangkomen bij overspannen verwachtingen van wat de overheid vermag. 
Daarom is de politieke aanvaarding van tragiek noodzakelijk. Juist in het dage
lijkse leven zijn deze gebrokenheid en onvoltooidheid weliswaar tragisch, maar 
tevens een bescherming tegen de totalitaire verleiding waaraan de politiek steeds 
dreigt toe te geven. 

De fundamentele meervoudigheid van de wereld leidt tot ambiguïteit waarop 

symboliek een antwoord verschaft. De politieke orde gaat in het bijzonder over 

582 Trommel, 1 0 0 9 : 12-15; Webcr, 2.012: 2 0 
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de macht in een samenleving en heeft daarom van doen met de zingeving aan 
en door conflict, contradictie en strijd. Wanneer we deze trachten te beslechten 
in utopie of dictatuur vernietigen we echter politiek als symboliek, omdat het 
geweld en de permanentie van de uitzonderingstoestand dan gaan heersen. Dan 
is er geen verzoening met tragiek meer mogelijk omdat de soevereiniteit geen 
buiten meer is, maar samen is gaan vallen met de wereld. 

Juist om dit samenvallen te vermijden is het vaak verdonkeremaande fata
lisme van de 'cultural theory' wel een politieke positie die perspectief biedt. Het 
is immers voor beleidsmakers een realistische optie. Ze weten dat de wereld 
gedetermineerd is én contingent en dat ze dus moeten handelen in omstandig
heden die hun beloop wel zullen nemen omdat vele krachten nu eenmaal groter 
en anoniemer zijn dan de individuele beleidsbepaler.583 

Daarom is het ook zo belangrijk dat de politieke orde er een is van geïnsti
tutionaliseerde en zelfbeheersing. De politiek moet van terughoudendheid een 
belangrijke waarde maken om het geweld in symbolische zin te beteugelen. De 
constitutie is er om de vrijheid te garanderen, maar kan dat alleen door de mythe 
van de soevereiniteit die de mogelijkheid van de uitzonderingstoestand altijd open 
houdt en deze bij de staat legt. De verleiding om aan alle pech, risico en leed een 
einde te maken, moet juist daarom symbolisch en ritueel worden ingesnoerd. 

De tragiek van de wereld vraagt om distantie van de macht. Die distantie is 
een belangrijk element van de representatie. Deze is er om de politieke gemeen
schap te creëren, door deze enerzijds te vertegenwoordigen bij de macht van de 
soevereiniteit en om anderzijds deze te verbeelden in alle pluraliteit. Het is daarbij 
noodzakelijk te weten dat deze pluraliteit staat voor de tragische gebrokenheid 
van de wereld. Verzoening daarmee is de belangrijkste voorwaarde voor een 
vreedzame omgang met deze pluraliteit. 

Representatie is een term met ook esthetische associaties. Ze laat ons zien 
dat politiek een esthetica heeft, een dramaturgie. Woorden en teksten zijn van 
het grootste gewicht. De performativiteit van het politieke krijgt in de concrete 
politiek steeds gestalte via de woorden waarmee de wereld met symbolische bete
kenis wordt geladen. Veel is daarom afhankelijk van de stijl waarmee de politieke 

583 Kaplan,20i2 
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voorstelling wordt ingekleurd. Precies in deze stijl moet zich de noodzakelijke 

aanvaarding van tragiek politiek articuleren. 

De fatale staat en zijn rituelen 

'Niet elk onrecht kan worden gewroken, niet elk schandaal hoeft te 
worden ontvangen met verontwaardiging. Wat niet betekent dat men 
geen initiatieven meer hoeft te ontplooien, integendeel, hooguit dat ac
ceptatie van een fundamentele onvolmaaktheid een groot goed is. De 
wereld beter maken lijkt actie te veronderstellen. Misschien maak je de 
wereld juist beter door je in de kast op te sluiten en helemaal niets te doen.' 

Zo formuleert Arnon Grimberg het in een als altijd fascinerende 'Voetnoot'. 5 8" 
Het fatalisme als verzoening met de tragiek van het bestaan heb ik in dit boek 

op verschillende manieren proberen uit te werken. Het gaat daarbij eersten vooral 
om een esthetische positie in filosofische en theoretische zin. Voorbij waarheid 
en moraal zie ik de politieke orde als een symbolische orde, waarin betekenis 
moet worden gegeven aan de gebrokenheid van de wereld, het tekortschieten 
van ons handelen en de permanente onenigheid over wat het goede leven is of 
zou moeten zijn. 

Ik heb daarom betoogd dat de staat alleen op afstand kan blijven en worden 
gehouden van de vrijheid als deze dit fatale karakter van het bestaan, deze tragiek 
aanvaardt. Fatalisme is daarom een keuze die door de fatale helden van de poli
tiek moet worden gemaakt om niet in de val te trappen van de technocratische 
verleiding van de maakbaarheid. Scepticisme aan de kant van machthebbers valt 
daarom te prefereren boven hoop. Scepsis is juist een teken van moed en dus van 
heroïsch weerstaan van het interventionistische appel. 

Daartegenover moet gezocht worden naar elegante alternatieven. Juist van
wege die elegantie dient zich de begrenzing aan. Vrijheid vraagt daar immers 
om, om begrenzing. De zware monopolies van de staat zijn voor deze begrenzing 

584 Grunberg, 2013 
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onontbeerlijk. Zwaarte is echter allerminst elegant. Daarom moeten de mono
polies zelf onderhevig zijn aan begrenzing. Hun inzet moet niet door idealen 
en idealisme, maar door rechtsstatelijkheid worden bepaald: in de begrenzing, 
niet in de te verwezenlijken idealen vindt de staat zijn normering. Idealen zijn 
grenzeloos en willen altijd de middelen heiligen die voor hun verwerkelijking 
moeten worden ingezet. Hier geldt de omkering: het zijn de middelen die het 
doel moeten heiligen. Alleen het voortbestaan van de staat heiligt de inzet van 
de zwaarste middelen. 

Incrementalisme is in dit licht van een grote schoonheid en niet teken van te
kortschietend handelen ten opzichte van een synoptische droom. Incrementalisme 
is geen middelmatigheid. Voortmodderen is een normatief wenselijk repertoire, 
omdat we ons steevast kunnen en ook zullen vergissen. We weten het immers nooit 
en al helemaal niet zeker. Tegenover de grenzeloosheid van het modernistisch 
maakbaarheidsideaal heb ik de begrenzing van contrapunt en 'contrafactisch' 
handelen gesteld. Waardenpluralisme vraagt om stevige normering van statelijk 
handelen. Dergelijke normering heeft weer symboliek en ritualisering nodig. 

De wetenschap en in haar kielzog de technocratie vertelt ons dat we geen sym
boliek meer nodig hebben. De onttovering van de wereld laat ons geloven dat we 
geloof kunnen missen. We kunnen er immers van verzekerd zijn dat de oplossing 
van welk probleem dan ook binnen handbereik is gekomen. De mythologie van 
de maakbaarheid is zo succesvol dat deze kan ontkennen mythologisch te zijn. 5 8 5 

Maar Nietzsche heeft ons er al op gewezen dat ook het geloof in de wetenschap 
en haar objectivistische claims van de oplossing van alle wereldleed een geloof is. 
Het verschilt daarmee niet wezenlijk van het geloof in verlossing die de religie 
ons in het vooruitzicht stelt. 

'Allebei geloven ze in een waarheid die letterlijk on-aards is in haar eeu
wigheid en allebei laten ze het tijdelijke, materiële en eindige opgaan in 
de illusie van tijdloze zuiverheid.'5 8 6 

585 Van Roodcn, I O I O 

586 Groot, 2 0 1 2 . Wie weieens het C E R N in Genève heeft bezocht zal getroffen zijn door de welhaast religi

euze bevlogenheid waarmee in deze kathedraal van het moderne weten gezocht wordt naar de 'theory 

ofeverything'. Desgevraagd onrkennen zogoed als alle onderzoekers deze religieuze drijfveer overigens. 
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In alle culturen zijn het rituelen die ons juist met het aardse tekort moeten 
verzoenen. De werkelijkheid is in de kern gebroken, gefragmenteerd. Onze aan
wezigheid in de wereld lijkt geen doel of zin te hebben. Dat is immers de ultieme 
consequentie van de onttovering van de wereld. Het ritueel kan dan verzoening 
bieden omdat het betekenis geeft aan de wereld door het articuleren van symboliek. 
Deze wordt gedramatiseerd en gerelateerd aan mythen, zoals Geertz betoogt: 

'It is in some sort ofceremonial form - even if that form be hardly more 
than the recitation of a myth, the consultation of an oracle, or the deco-
ration ofagrave - that the moods and motivations which sacredsymbols 
induce in men and the general conceptions of the order of existence wh ich 
they formulate for men meet and reinforce one another. In a ritual, the 
world as lived and the world as imagined, fused under a single set of 
symbolic forms, turn out to be the same world (.. .).' 5 8 7 

Daarom spelen ook in de maakbaarheid van de moderniteit rituelen en symboliek 
een belangrijke rol. Dat is de kern van wat wordt bedoeld met de uitspraak dat de 
politieke orde een symbolische orde is. Het populisme daagt de bestaande orde 
uitgerekend in deze symbolische gedaante uit. Precies in deze uitdaging kunnen 
we de populistische leider ook als een tragische held begrijpen. Zijn electoraat 
verlangt geen oplossingen, maar een rituele bevestiging van het leed dat men 
ondergaat. Zijn volgelingen willen verlossing in een ritueel conflict met de elite 
die de belangrijke burgerlijke waarden van de normaliteit stelselmatig verraadt. 
Juist de symboliek van de xenofobie en de mythe van de totale veiligheid worden 
door de technocratie van de bestaande orde naar de normaliteit gehaald - daarin 
schuilt het grootste gevaar. 

De politiek noodzakelijke verzoening met tragiek vraagt om een symbolische 
orde van het politieke waarin deze tragiek ritueel aanvaardbaar wordt gemaakt. Dit 
betekent dat tegenover de technocratische stijl van modernistische maakbaarheid 
een stijl van incrementele voorlopigheid dient te komen. En tegenover de politieke 
stijl van doorzettingsmacht en leiderschap met uitroeptekens en hoofdletters 

587 Geertz, 1973: 112. 
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verdienen de elegantie en de hoffelijkheid van matiging en zei fbeperking verre 
de voorkeur. Dienaren van de staat moeten tegenspreken en moeten voortdurend 
complexiteit en reflexiviteit als wezenlijke elementen van het sociale benadrukken 
tegenover de ordenende begeerte van de macht. Ze dienen deze elementen eerder 
te appreciëren als kenmerken van een open samenlevingdan deze te beschouwen 
als belemmeringen voor een strategie van beheersing of op verandering gericht 
interventionisme van de tekentafel. 

Er is een nieuwe heroïek nodig van matigingen zelfbeperking. Deze deugden 
heb ik eerder al besproken als belangrijke eigenschappen van een aristocrati
sche politiek. 5 8 8 In het streven naar excellentie waarop een deugdenethiek mikt, 
tekent zich al heroïek af. Het gaat echter, zoals gezegd, om een heroïek van 
matigingen zelfbeperking. Non-interventie is doorgaans lastiger op te brengen 
dan bemoeizucht. Die laatste is gemakzuchtig. En in het bezit van het zwaarste 
middel - dat van het geweld - ligt de plicht tot zelfbinding en zelfbeheersing 
besloten.589 Deugdzaamheid dwingt tot een keuze tussen uitersten, in het midden. 
Juist in het midden is de verzoening met tragiek te vinden. De schoonheid van 
het compromis drukt dit uit: tussen alles of niets, van verschillende posities een 
beetje, daarom zonder scherpe randen, de extremen aan beide kanten matigend. 

We hebben in politiek en staat dus 'helden van de terugtocht' nodig, zoals 
Enzensberger hen in een beschouwing over een politieke moraal van het machts
verlies betitelt: 

'Het was Clausewitz, de grootmeester van het strategisch denken, die 
heeft aangetoond dat de terugtocht de moeilijkste van alle operaties is. 
Dat geldt ook voor de politiek. Het non plus ultra van de kunst van het 
mogelijke is het opgeven van een onmogelijke positie. Wanneer echter 
de grootheid van een held bepaald wordt door de moeilijkheid van de 

588 Frissen, 2 0 0 9 : 2 4 3 cv . 

589 Dat tekent ook het gevaar van rechnologischc innovaties die de beslissing tot het aanwenden van geweld 

al te gemakkelijk loskoppelen van de ervaren effecten ervan. Datbcsefk l inktookdoor in het pr incipië le 

bezwaar dat Amerikaanse veteranen hebben gemaakt tegen het onderscheiden van militairen die 'drones' 

besturen. De oorlog mag nooit een anonieme aangelegenheid zijn. Zij kunnen steun vinden in de befaamde 

grafrede van Pericles waarin hij het staatsburgerschap opvat als een moedige deugd die uiteindelijk de 

inzet van het eigen leven vergt. 
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opgave waarvoor hij zich gesteld ziet, dan vloeit daaruit voort dat het 
heroïsche schema niet alleen gecorrigeerd maar omgekeerd moet worden. 
Elke idioot kan een bom gooien. Duizend keer zo moeilijk is het die 
onschadelijk te maken.'5 9 0 

Ook Weber wijst op de geduldige en moeizame arbeid die politiek is - 'krachtig 
en langzaam boren in harde planken' 5 9 1 - waarbij het vermogen tot oordeelsvor
ming cruciaal is. Dat vraagt om politici die de zwakte van het bestuur weten te 
vieren. Alleen als het geweldsmonopolie in het geding is, moet politiek compro
misloos zijn. In alle andere gevallen moet de staat ervan worden weerhouden de 
samenleving als een oefenterrein voor maakbaarheidsambities of als een object 
van grote verhalen en absolute waarheden te zien en te bejegenen. 

De terugtocht die hier wordt bepleit, betekent een teruggave van de tragiek 
aan de samenleving. Het is immers aan de burger en zijn verbanden om de omgang 
met de tekortkomingen van het bestaan te bepalen. Ook dat is een wezenlijk 
aspect van de vrijheid. Het gaat om zijn of haar opvatting van het goede leven, 
alle daarbij behorende bedreigingen en belemmeringen en alle pogingen om tot 
oplossing dan wel verlossing te komen. Het politieke domein is de arena waar 
deze opvattingen en bijbehorende pogingen een representatie krijgen. Kern van 
het politieke is dat deze representaties de pluraliteit van de wereld uitdrukken 
en via deze verbeeldingook tot stand brengen. In een democratische rechtsstaat 
gaat het dan uiteindelijk altijd om de beschermingen instandhouding van deze 
pluraliteit. Juist daarom is verzoening met de onmogelijkheid van definitieve 
oplossingen en met de onwenselijkheid van het dominant worden van één opvat
ting zo belangrijk. 

Politiek krijgt dit de rituele vorm van 'Zwak Bestuur'.5 9 2 Constitutioneel 
vraagt dit om allerlei vormen van zelfbindingen matiging. De machten van de 
trias kunnen elkaar alleen in evenwicht houden, als ze ten opzichte van elkaar 
hoffelijkheid in acht nemen. Dat impliceert een zorgvuldige en elegante omgang 
met de instituties van recht en rechtspraak. Dat impliceert bovendien een vol-

590 Enzensberger, 1990: 110 (cursivering auteur) 

591 Weber, 2 0 1 2 : 105 

592 De M u l , 2.011: 128 en 1 4 0 
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hardende aandacht voor het onderhoud van de parlementaire democratie. Dit 
vraagt om beteken isvolleperformativiteit: scherp debat, stevige controle, strenge 
verantwoording. Symbolische vormgeving daarvan in rituelen is van het grootste 
belang. Een zo'n ritueel is het nemen van verantwoordelijkheid bij vastgesteld 
falen. Aftreden is een reinigingsritueel dat de symbolische orde van het politieke 
moet herstellen nadat deze is geschonden. Het gaat echter om symboliek, niet om 
morele schuld of objectieve waarheidsvaststelling. Verantwoordelijkheid is immers 
een fictie, politieke waarheid een mythe. De falende minister is niet moreel fout. 
Evenmin heeft hij toerekenbare schuld in causale z in . 5 9 3 Als de minister aftreedt, 
pleegt hij of zij namens de politieke orde een symbolisch offer. 

Het is daarom ook niet passend dienaren van de staat als 'gewone'werknemers 
in privaatrechtelijke zin te beschouwen ofte behandelen. Staatsdienaren leggen 
terecht een eed. of een gelofte af waarmee zij trouw aan de constitutie en haar insti
tuties uitspreken. Hun relatie met de staat is geen contractuele, zoals werknemers 
in andere domeinen die met een werkgever hebben. De symbolische orde van het 
politieke waarbinnen de staat zich bevindt vraagt om zorgvuldig onderhoud van 
de rituelen die het symbolische karakter van deze orde schragen. De lege plek 
van de macht heeft een dergelijke symbolische orde nodig, omdat anders slechts 
de bloedeloze pragmatiek van een voortrazende bestuurstechnologie resteert.594 

Het in dit boek bepleite fatalisme als bestuurlijke stijl is daarom niet primair 
instrumenteel gemotiveerd. Natuurlijk, vaak werkt fatalisme beter, zoals Van 
Eeten overtuigend laat zien.5 9 5 Waar het mij echter vooral om gaat, is dat fatalisme 
berust op een besef van de tragiek van de wereld die onvermijdelijk en onoplosbaar 
is. De wereld is gebroken en wij schieten daarom altijd tekort. In politieke zin is 

593 Ik zie dan nog af van het verschijnsel van de 'outcome bias': een fout bij het beoordelen van de kwaliteit 

van een beslissing wanneer de uitkomst bekend is. Beslissingen worden altijd onder condities van (ge

deeltelijke) onzekerheid genomen. Daarom zijn de gevolgen nooit causaal tot de beslissing te herleiden, 

zelfs als ze beoogd zijn. Voorbeeld: de Onderzoeksraad voor de Veiligheid stelt vast dat de slachtoffers 

van de Schipholbrand het gevolg zijn van falend overheidsbeleid. Sterker nog: als de overheid anders 

zou hebben gehandeld zouden er volgens de Raad geen doden te betreuren zijn geweest. Dat is zowel 

methodologisch als juridisch een onaanvaardbare conclusie. Dat echter ministers aftreden als er doden 

in een gevangenis vallen als gevolg van een brand is in symbolische zin natuurlijk een betekenisvol ritueel. 

594 lerecht kritiseert Paul Kuypers mijn eerdere werk over de teloorgang van het primaat van de politiek 

vanwege de miskenning van deze onverbiddelijke consequentie. (Kuypers, 1 0 0 3 : i n ) 

595 Van Eeten, 2 0 1 0 
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dat maar goed ook: fatalisme behoedt ons voor de totalitaire verleiding. De staat 
is - om noodzakelijke en dus goede redenen - een gewelddadige institutie die 
van tijd tot tijd leed moet toevoegen. Zijn monopolie op het geweld is daarom 
ijzingwekkend en geruststellend tegelijk. De fatale staat moet voortdurend af
wegen wanneer strengheid en onverbiddelijkheid nodig zijn en wanneer deze de 
vrijheid van de burger bedreigen. Deugdzaamheid is daarbij richtsnoer. 

Als we ons politiek met tragiek weten te verzoenen blijven we aan de goede 
kant. Die kant is geen extreem, evenmin een zuiver midden, maar altijd een 'tussen'. 

'Ik heb nooit geloofd dat het midden gelijk heeft, ik meende juist dat 
de slinger, die zich tussen twee uitersten beweegt, gelijk heeft. Laat ik 
niet vrij zijn van uitersten; ik bevind mij ertussen, maar niet precies in 
het midden.'" 6 

596 Konrad, 1 9 8 9 : 4 1 9 
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Over Gevaar verplicht 

'Messcherp analyseert Paul Frissen het 
populisme van PW-le ider Geert Wilders.' 
- Trouw 

'Een stevige aanval op de politieke 
elite.'- de Volkskrant 

'Iedere ambtenaar of beleidsmaker zou 
het boek moeten lezen.' 

- Binnenlands bestuur 

Over De Staat van Verschil 

'Een belangwekkend boek.' 
- de Volkskrant 

'Een onconventioneel pleidooi om de 
overheid een toontje lager te laten zingen.' 
- NRC Handelsblad 

'Een diepgaande analyse van de 
toestand van onze verzorgingsstaat.' 
- Katholiek Nieuwsblad 

Over Van goede bedoelingen, 
de dingen die nooit voorbijgaan 

'Politiek filosoof becommentarieert op 
onorthodoxe manier de staat van 
Nederland in de afgelopen twee jaar.' 
- Reformatorisch Dagblad 


