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Van goede bedoelingen,
de dingen die nooit
Over De staat van verschil

voorbijgaan
Beschouwingen over de staat van Nederland

‘Een belangwekkend boek’
– de Volkskrant
‘Een onconventioneel pleidooi om de
overheid een toontje lager te laten
zingen’ – NRC Handelsblad

Paul Frissen

Over Gevaar verplicht
‘Messcherp analyseert Paul Frissen
het populisme van PVV-leider Geert
Wilders.’ – Trouw
‘Een stevige aanval op de politieke
elite.’ – de Volkskrant

VOOR MEER INFORMATIE EN
DE AANVRAAG VAN RECENSIEEXEMPLAREN KUNT U TERECHT BIJ
UITGEVERIJ VAN GENNEP
NIEUWEZIJDS VOORBURGWAL 330
1012 RW, AMSTERDAM
020-6247033

‘Nog steeds acht ik de staat een gevaarlijke institutie, veel beleid
betuttelend, maakbaarheid een illusie. Nog steeds is in mijn ogen het
leven in essentie tragisch, het recht een waarborg tegen de macht
en vrijheid de kern van de liberale democratie.’
In Van goede bedoelingen, de dingen die nooit voorbijgaan becommentarieert politiek filosoof Paul Frissen de staat van Nederland van
de afgelopen twee jaar. Niet te benauwd om heilige huisjes omver
te werpen, politiek gezien onorthodox tussen rechts en links en het
recht op koerswijziging voor zichzelf opeisend, voorziet hij nieuwe
beleidsinstrumenten op terreinen als zorg, gezondheid of veiligheid,
nota’s, rapporten en regeerakkoorden van scherp en origineel commentaar. Of het nu een verwijsindex voor risicojongeren betreft, dan
wel de neiging van de overheid altijd maar te willen centraliseren:
Frissens joyeuze tegengeluid is altijd een verademing om te lezen.
Paul Frissen is bestuursvoorzitter en decaan van
de Nederlandse School voor Openbaar Bestuur
(NSOB) in Den Haag, hoogleraar bestuurskunde
in Tilburg en lid van de Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling. Van zijn hand verschenen in
de afgelopen jaren de spraakmakende boeken De
staat van verschil en Gevaar verplicht.
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