Verschenen in Ethische Perspectieven 26:3 (2016), p. 279-281.

Boekbespreking
Paul Frissen, Het geheim van de laatste staat. Kritiek van de transparantie. Amsterdam, boom, 2016,
272 p., ISBN 9789089539632
Dit is het laatste in een reeks van boeken van Paul Frissen over de dubbelzinnigheden aanwezig in de
huidige, laatmoderne vorm(en) van democratie waarin fenomenen als gelijkheidsdenken, populisme,
bureaucratie en technocratie een overwegende rol spelen. In dit boek gaat het centraal om de volgende
paradox: “als de burger in de democratische rechtstaat een recht heeft op geheimen en geheimhouding,
dan moet de staat dat recht in eerste en laatste instantie beschermen. Maar om die bescherming
effectief te kunnen realiseren tegen de meest dreigende vormen van ondermijning heeft de staat zelf
geheimen en geheimhouding nodig. Geheime diensten zijn daarvan de institutionele gedaante – een
gedaante die vooral een vat vol spanningen is, niet een gebalanceerd evenwicht.” (227) Die geheime
diensten doen niet alleen aan geheimhouding, ze ontwikkelen ook illegale en immorele activiteiten: ze
liegen en bedriegen, en brengen mensen zelfs tot verraad van wat hun meest heilig is (cf. de film The
Master (2012) van Paul Thomas Anderson).
De vraag die dit boek probeert te beantwoorden is onder welke voorwaarden de centrale paradox geen
contradictie is. Die vraag is des te dringender omdat de burger van vandaag zelf wel privacy wil, maar
bereid lijkt die privacy verregaand op het spel te zetten om van de verzorgingsstaat te kunnen genieten
en beschermd te worden tegen nieuwe vormen van vijandigheid zoals het ongrijpbare terrorisme. De
laatste mens wil wel een laatste staat (ultieme verdediging), maar die dreigt de vorm aan te nemen van
de totale staat, de dystopische staat met totale transparantie (zie hoofdstuk 2). Met laatste staat doelt
Frissen niet, zoals men geneigd is te verwachten, het einde van de staat. Integendeel, het gaat om de
democratische rechtsstaat, die als ‘laatste instantie’ bekwaam zou zijn de paradox in stand te houden.
Het is dus een staat die onvermijdelijk geheimen en geheime diensten koestert - en dat precies om de
burgers in hun geheim(en) te kunnen laten (geheimen die eventueel met hun minderheidspositie in de
maatschappij te maken hebben). Het geheim van de laatste staat betekent bij Frissen ook dat er een
geheim is dat die staat zelf intrinsiek kenmerkt: de laatste staat is zelf zonder morele grond en heeft
geen objectieve waarheid; hij is de ultieme voorwaarde voor veiligheid en vrede, vrijheid, en zelfs
moraliteit (zoals Spinoza al zegde).
Hoofdstukken 1-5 zijn voorstudies voor het laatste hoofdstuk waarin de paradox en de vragen die hij
oproept finaal geanalyseerd en beantwoord worden. Hoofdstuk 1 vormt een cultuurkritiek van de
hedendaagse hang naar transparantie - hang die nog versterkt wordt door allerlei technologische en
technocratische ontwikkelingen. Hoofdstuk 2 interpreteert twee dystopische romans waarin totale
transparantie een centrale rol speelt: Dave Eggers, De cirkel en Jevgeni Zamjatin, Wij. Hoofdstuk 3
bespreekt antropologisch en cultuurfilosofisch onderzoek (van onder meer Georg Simmel en Sissela
Bok) over diverse soorten van geheim: mysterium, arcanum en secretum - onderscheidingen die zelfs
op de moderne democratische staat en zijn geheim(en) van toepassing zouden blijven. Hoofdstuk 4
handelt over de antropologische en politicologische betekenis van het geheim van de laatste staat.
Geheimhouding staat in de democratische rechtsstaat in dienst van de (negatieve) vrijheid van de
burger, de democratische representatie en de veiligheid en stabiliteit van de staat. Zeker het opduiken
van nieuwe vijanden, zoals in het terrorisme, en de druk van totale transparantie (Wikileaks, etc.)
brengen mee dat de staat meer en meer een beroep denkt te moeten doen op geheime diensten en zelfs
op de uitzonderingstoestand als vormen van het minste kwaad. De vraag rijst hier overduidelijk hoe in

dat kader een domesticatie van geheimhouding en geweld mogelijk zijn. Hoofdstuk 5 vormt de
synthese van gesprekken met medewerkers, leidinggevenden, toezichthouders en voormalige
bewindspersonen uit de inlichtingendiensten en veiligheidsdiensten in Nederland. Frissen noemt het
zijn ‘kleine antropologie van het staatsgeheim’. Het bevat vele interessante inzichten in de rekrutering,
initiatie en controle van geheimagenten, in de creatie van een eigen ‘binnenwereld’ met spanning
tussen geheimhouding en transparantie, in symbolen, rituelen en taboes aanwezig in die diensten, in de
verhouding met de politiek en het gevaar van politisering, enzovoort.
Hoofdstuk 6 vormt het ultieme hoofdstuk waarin de centrale paradox nog eens toegelicht wordt en de
vraag behandeld wordt of de paradox toch niet een contradictie is. Is er een secrecy dilemma en zo ja
is er een uitweg uit? Frissen is het uiteindelijk eens met Edward Shils dat “[t]he principles of privacy,
secrecy and publicity are not harmonious amongst themselves. The existence of each rests on a selfrestrictive tendency in each of the others” (263). De ‘oplossing’ bestaat onvermijdelijk in een nietharmonieuze combinatie van regelgeving, diversiteit van tegenmachten, attitudes van realisme,
wijsheid en deugdelijkheid, en dergelijke. De oplossing is met andere woorden altijd voorlopig.
Dit boek bevat een schat aan inzichten, analyses en informaties van zeer diverse aard (zie onder meer
de romanbesprekingen in hoofdstuk 2 en de ‘empirische antropologie’ van hoofdstuk 5). De aandacht
voor de complexiteit van de problematiek en het realisme getoond in de bespreking van de centrale
paradox en zijn ‘oplossing’ zijn opmerkelijk en lovenswaardig. De thematieken worden niet zelden
ontwikkeld via combinaties van lectuurverslagen van allerlei, soms zeer diverse, auteurs uit zeer
verschillende domeinen. Zo combineert Frissen diepzinnige filosofische analyses en kritische
reflecties (op diverse soorten van geheim en op hedendaagse fenomenen als transparantiedruk) met de
studie van concrete politieke instellingen (zoals geheime - en veiligheidsdiensten). Dat getuigt van
besef van complexiteit en zin voor interdisciplinariteit. Maar het gevolg is hier toch dat de integratie
tussen de deelproblematieken en –analyses en het precieze verband tussen allerlei concepten niet altijd
duidelijk is. Interdisciplinariteit vereist juist meer en diepere analyse en synthese? Het zal wel
beroepsmisvorming zijn, maar ik had bijvoorbeeld meer willen weten over de verhouding tussen
privacy en loyaliteit enerzijds en privacy en transparantie anderzijds, of over de blijvende
aanwezigheid van het mysterie (ook het arcanum?) in de democratische rechtsstaat, en vooral over de
precieze verhouding tussen dat mysterie en de geheimen van ‘de laatste staat’. En verder: noch het
mysterie (en het heilige), noch het mystiek lichaam (de staat) zijn mysterieus of geheimzinnig in de
zin van onvoldoende informatie die aangevuld of onduidelijke verbanden die ontcijferd moeten
worden. Ze kunnen met geheimzinnigheid omgeven worden, maar dat is niet noodzakelijk zo? In
welke zin zijn ze dan toch mysteries? En wat is dan de band tussen mysterie en (eventueel) geheim?
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