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Werknemers van het
Wilhelmina Ziekenhuis in
Assen maken uit pure
noodzaak zelf mondkapjes.
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OPINIE Frits Spangenberg, macro-socioloog

Nu het erom gaat, zitten
we verstrikt in de regels

W

anneer Koninklijke Ten Cate
in de huidige
crisis er geen
been in ziet om
mondkapjes te fabriceren
vanwege een te gecompliceerde en langdurige certificeringsprocedure, zoals het
bedrijf verklaarde in het FD,
klopt er iets niet.
We hebben het toevallig
wel over een bedrijf dat in
zijn missie de volgende slogan voert: Protecting people
with materials that make a
difference. Dit zijn geen
amateurs of een sympathieke start-up en zeker geen
malafide oplichters. Beademingsapparatenfabrikant
Drägerwerk wordt platgebeld door ministers en
staatshoofden; ook de Nederlandse overheid heeft
beademingsapparatuur besteld en negeert daarbij bewust de aanbestedingsregels, waar tot voor enkele
weken geleden koppen zouden rollen. Wordt hier gedaan wat nodig is, of worden
er toch onverantwoorde risico’s genomen?

Excuses

De problematiek ligt breder, speelt veel langer en
daarom moeten wij ons niet
verschuilen achter excuses
dat wij ons niet hebben kunnen voorbereiden. Nederland heeft als één van de
weinige landen van Europa
geen eigen hogesnelheidstrein; het Fyra-project voldeed aan alle regels van

In de strijd tegen de coronacrisis loopt
Nederland zichzelf voor de voeten met allerlei vormen van regelgeving. Dat betoogt Frits Spangenberg. „Zorgvuldigheid
regeert. Het staat bij onze overheid boven alles. Ook boven gezond verstand.”
zorgvuldige aanbesteding,
maar bleek direct na oplevering een dramatische mislukking. Geen instantie,
geen individu kon iets worden aangerekend.
Wij hebben sinds de opbouwperiode
vanaf
de
Tweede Wereldoorlog veel
bereikt, maar er ligt de afgelopen decennia meer aandacht op de procedures dan
op de te bereiken doelen.
Zorgvuldigheid
regeert,
maar helaas zijn mislukkingen daarmee niet uitgebannen. Het gezonde verstand,
of inzicht in contextuele
verbanden heeft veelal
plaats moeten maken voor
juridische of technologische toetsing. Niet dat dat
altijd slecht is, maar vele instanties zijn inmiddels verstrikt geraakt in hun zelf ingevoerde of opgelegde regelgeving.
Verzuiling der disciplines
zou ondergeschikt moeten
worden aan gezamenlijkheid en intercollegiaal overleg. Werkelijke veranderingen ontstaan per definitie in
kleine kring en los van gevestigde structuren. Voor

innovaties kijk je niet naar
een logge organisatie als een
EU – daar regeert de zorgvuldigheid. Vernieuwingen
waar de huidige samenleving behoefte aan heeft ontstaan ook weinig bij de grote
gevestigde bedrijven, maar
wel bij start-ups. In het streven naar verbetering en
perfectie staat de procedure-veredelaar aan het roer.
In ambtelijke organisaties
is dit altijd prioriteit
geweest. Ambtenaren worden beoordeeld en afgerekend op zorgvuldigheid, en
zelden of nooit
op snelheid, ondernemerschap, redelijkheid, vindingrijkheid,
rechtvaardigheid, logica en
al helemaal nooit
op creativiteit, innovativiteit of improvisatievermogen. De
toeslagenaffaire
waarbij de Belastingdienst in opspraak raakte, was
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geen eigen initiatief; het was
het zeer zorgvuldig uitvoeren van opdrachten, verstrekt door onze eigen
volksvertegenwoordiging.

Zekerheden

Door de Covid-19-situatie
blijken bijna alle zekerheden op losse schroeven te
staan. Laten wij daarom een
aantal vragen bespreken en
oplossen om sterker en beter uit de huidige strijd terug te komen. Nederland
speelt internationaal de rol
van buitenbeentje door de
burgers zelf verantwoordelijkheid te laten nemen om
een totale lockdown zoveel
mogelijk uit te stellen. Niemand kan met zekerheid
stellen wat op langere termijn de beste procedure zal
zijn geweest. Optimaal
gebruiken van wetenschappelijke
inzichten
in
combinatie
met gedurfd
verstand
spreekt Nederlanders
aan. Per definitie oogst je
eerst
veel
kritiek
en
dat is logisch. En belt
er nog een minister met Ten
Cate?
Frits Spangenberg
is macro-socioloog
en oprichter van
Motivaction

e ochtendvergadering is maandag
nog maar nauwelijks begonnen of
ik krijg een appje van mijn chef:
’Er schijnt ingebroken te zijn bij het
Singer Laren!’
Dat is even slikken. In dat museum
heb ik, kort voor de coronasluiting, nog
de expositie Spiegel van de Ziel gezien
met prachtig werk van onder anderen
Piet Mondriaan, Jan Toorop en Matthijs
Maris. Hebben de dieven daar hun slag
geslagen?
Aanvankelijk is nog niet duidelijk wat
er precies uit het Singer Laren is gestolen. De glazen deuren van de oude entree zijn kapot, zo zien we op foto’s op
Twitter. Maar is er ook echt iets verdwenen? De anders zo spraakzame
woordvoerster van het museum hult
zich in stilzwijgen. Op last van de politie, zegt ze verontschuldigend. Die moeten eerst uitgebreid sporenonderzoek
doen.
Andere bronnen melden dat er toch
echt een topwerk is ontvreemd. Eentje
maar? In gedachten zie ik een dief er
met de peperdure Tiffany-lamp vandoor gaan die altijd zo achteloos in het
museumcafé hangt. Nee toch? Ik blader
in de catalogus van Spiegel van de Ziel
en denk aan al die topstukken die er
moeten hebben gehangen. Welke is er
nu weg?
Inmiddels is de aangekondigde persconferentie van 13.00 uur verschoven
naar 15.00 uur. Er is overduidelijk stress
in Singer Laren. Mijn collega Chris
Ververs is al onderweg naar het Gooise

Van Gogh schilderde de
hoop die nu zo nodig is
dorp. Ook hij is uiterst benieuwd naar
de buit van de dieven.
Als uiteindelijk de online-persbijeenkomst begint, komt het verlossende
woord. De schok is groot: er is een
schilderij van Vincent van Gogh gestolen. Zijn Lentetuin uit 1884 bij de pastorie in Nuenen. In bruikleen van het
Groninger Museum.
Ik heb in de ruim 25 jaar dat ik bij De
Telegraaf werk al diverse grote kunstroven meegemaakt. Van de veelbesproken
inbraak van crimineel Okkie Durham in
het Van Gogh Museum in 2002 tot de
kapitale buit die een Roemeense boevenbende in 2012 uit de Kunsthal in
Rotterdam kaapte, waarbij een Monet,
Picasso en een Matisse tot de bekendste
slachtoffers behoorden.
En iedere keer ben ik – net als de
museumdirecteuren – geschokt en zelfs
een beetje verdrietig. Want die kunstwerken zijn niet alleen van grote financiële en kunsthistorische waarde, ze
zijn ook uniek en onvervangbaar. Bovendien zijn ze – behorende tot ons
nationale erfgoed – van ons allemaal.
Precies zoals de directeur van zowel
Singer Laren als die van het Groninger
Museum maandag onderstreepte.
Met zijn Lentetuin schilderde Van
Gogh een optimistisch beeld. Het ontluikende voorjaar na een grijze winter.
Een nieuw begin, een verlangen naar
een hoopvolle toekomst. Precies die
hoop die wij nu – middenin de coronacrisis – in Nederland, Europa en de
wereld zo nodig hebben. Stiekem hoop
ik dat de dieven dit ook beseffen. En het
doek voor Pasen terugbrengen. Met een
mooie grote strik erom.

