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R
egelmatigwordt doorKa-
merleden, opiniemakers, be-
windsliedenen journalisten
gezinspeeldopeenaanstaan-
deParlementaireEnquête
over de coronapandemie.

Deze gaat er, naarhet oordeel van velen,
zeker komen.Het is zelfs zodat bij de se-
lectie van toekomstigebewindslieden en
hoge ambtenarennualvastwordt gezocht
naarmensenmet ervaringmetdergelijke
enquêtes. Immers, van vorige enquêtes
enparlementaire onderzoeken is bekend
dat zij eenpolitiekmijnenveld zijn voor
bewindspersonen. Somsmethunaftre-
den tot gevolg.Ondankshet veelgebruikte
mantra: ‘lessen trekken voorde toekomst’
sprekenTweedeKamer enpubliek er
schande van, vragen zij zichhardopofhoe
het heeft kunnengebeurenenproberen zij
vervolgens een schuldige aan tewijzen.Dit
belangrijke instrument vandeKamer ver-
liest hierdoor aaneffectiviteit.

Reflecterenopwat is gebeurd, zonder
meteen te veroordelenmaarwel lessen
te trekken, is essentieel voorhet functi-
oneren vandedemocratie.Het is een ef-
fectievemanier omverantwoording af te
leggen, inzichten tedelen enwaarnodig
processen, procedures engedragswijzen
aan tepassen.De vraag is of het bij de eva-
luatie vande coronacrisis gaat lukkenom
dat leren en verbeteren centraal te stellen.
De voortekenen stemmenallesbehalve
gunstig.

We ziendathetmeepraten vanaf de
zijlijn tot grote kunst is verheven. Veel zelf-
benoemdeexperts zijn er snel bij om in
talkshows, indekrant of opde radiohun
oordeel te vellenover het gevoerdebeleid
endegemaakte keuzes. ‘We varen inde
mist’, zei depremier vorig jaar.Hij doelde
ophet feit dat er vergaandebeslissingen
genomenmoestenwordenmetweinig
kennis en informatie. Immers, inhet be-
ginwas ernauwelijks iets bekendoverhet
virus enhet beloopervan.Het begrip voor
dit gegeven verdampte al snel enmaakte
plaats voorde ‘beterweters’.Zij gaanons
nog eensuitleggenwaaromdegekozen
aanpak fout is endaaromhelemaal an-
dersmoet. Iknoemgeennamen,maarde
voorbeelden stapelen zich elkedagnogop.

Tegenspraak isnodig,maardanwelmet
verantwoordelijkheidsgevoel enmet ken-
nis van zaken.

WIKKEN EN WEGEN
Eenander veeg teken is deoverwaarde-
ring vandaadkracht. Beslissingennemen,
resultatenboeken, laten ziendat je als
leider ‘grip’ hebt opde situatie.Het is zelfs
eengewenstebestuursstijl geworden: een
maakbare samenlevingmet leiders diehet
letterlijk helemaalmaken.Mijn vrees is
dat dit ookdenormzal zijnbij de evaluatie
vande crisis. Endit terwijl depandemie
eenheel andere kant vanbesturenheeft
laten zien: het belang vanwikkenenwe-
gen, denoodzaakomveel en regelmatig
te overleggenmetbestuurlijkepartijen
(het veiligheidsberaad),met professionals
(hetOubreakManagementTeam),met
beroepsgroepen inde zorg enmetdemeer
operationele en coördinerendeorgani-
saties (het landelijk coördinatiecentrum
patiëntenspreiding).Dezebestuursstijl
wordtmakkelijkweggezet als stroperig,
vaag, en inefficiënt.Maar juist als jemoet
varen indemist is verantwoordelijkheid
delen enperspectievenwegenbelangrijk.
Evenals, indiendatnodig is, terugkomen
opeerder genomenbesluiten.

Eenderdepunt van zorg is het feit dat in
eenevaluatiemeestalmetdekennis van
nueenoordeelwordt geveld overhoehet
toenwas.De context van toenwordt verge-
ten.DeAlgemeneRekenkamer gaf hiervan
een treffend voorbeeld. Inhunverantwoor-
dingsonderzoekover 2020uitte deReken-
kamer stevige kritiek ophetministerie van
VWS: ‘Hetfinancieel beheer opde coron-
acrisis-uitgaven schoot ernstig tekort: de
minister kande rechtmatigheid vaneen
fors deel vandebesteding vandit geldniet
aantonen.Ook zijn er forse onzekerheden
ingetrouwheid vandezeuitgaven’.
Ook stelt deRekenkamerdat defi-

nanciële functie vanhetministerie on-
voldoendewas toegerust enniet tijdig is
versterkt omdegroteuitdagingdiede
coronacrisismet zichmeebracht aan te
kunnen.Hetfinancieel beheer kreegon-
voldoende aandacht enprioriteit. Ergens
wordtnogwel gestelddat de coronacrisis
een verzachtendeomstandigheid is,maar

dat leidt niet tot een verzacht oordeel.
Het is teleurstellenddatbij eendergelijk

verantwoordingsonderzoek zoweinig oog
is voorde context.Hetwas eenuitzonder-
lijke situatie. Bijvoorbeeldbij het schrij-
nende tekort aanbeschermingsmiddelen
begin vorig jaar.Daarmoest VWSmee-
doen in eenhard,wereldwijd gevecht om
ondermeermondmaskers en schorten.
Bovendienmeldden zichduizendenaan-
biedersmetbeloften van snelle levering
engoedekwaliteit.Het lukteniet altijd of
vast te stellenof zij te goeder trouwwaren.
In zo’n situatiewordt deprijs opgedreven,
zijnde facturenniet altijd inorde, enkun-
nen, als je evenniet oplet, geplaatste or-
ders voor jeneuswordenweggekaapt.

HEILIGE VERONTWAARDIGING
Mijn laatste zorg is deheilige verontwaar-
diging vandeTweedeKamerleden zelf.
Noggeen jaar geledenwaren zij het die om
hethardst riependat allesmaardanook
alles inhetwerkmoestwordengesteld om
voldoendebeschermingsmiddelen voor
Nederlandbinnen tehalen. Vorigeweek
wasde toonweerhelemaal anders.
Kamerleden vielenover elkaarheenom
indemeest hardebewoordingendewijze
waarop commerciële partijen een ‘deal’
methetministerie hebbengesloten, te
veroordelen.Hoede situatie enhuneigen
rol toenwaren, zijn zij voorhet gemak
vergeten.
Kritische tegenspraak is blijvend van

belang, onderzoekdoenen verantwoor-
ding afleggenook.Maar als dat gebeurt
metdekennis vannu zonder je te ver-
plaatsen inde situatie van toen, zal er van
dezepandemie enandere crisesweinig
wordengeleerd.

Z O R G

Leer vande pandemiemet respect voor de paniek
$ Parlementaire
enquete dient
om lessen te
leren

$ Vingerwijzen
en het bespelen
van debühne
helpen daar niet
bij

$Met de kennis
van numoet
men zich blijven
verplaatsen in
de situatie van
toen

Zelfbenoemde
experts zijn
er snel bij om
in talkshows
hun oordeel
te vellen over
het beleid en
de gemaakte
keuzes
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