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Betreft: Trias Politica versus Tessera Politica

Geachte heer Borstlap,

U was in 2007 voorzitter van een commissie voor beleidsgerichte toetsing van het Centraal

Planbureau (CPB). Inmiddels is er zo’n nieuwe toetsing door Jean Frijns cs.

Gezien uw ervaring uit 2007 en uw positie bij de Raad van State leg ik u graag het volgende

voor. Mijn verzoek is of u e.e.a. kunt vertalen voor de andere leden van de Raad, en een gesprek

daarover aanhangig wilt maken. Ik houd me beschikbaar voor nadere vragen.

(1) In mijn analyse maak ik onderscheid tussen de Trias Politica met een ondergeschikt CPB

enerzijds en een Tessera Politica met een nevengeschikt Economisch Hof anderzijds.

In deze analyse zal de TP noodzakelijkerwijs falen, doordat hetgeen “wetenschappelijk

onderzoek” heet te zijn dit niet werkelijk kan zijn wegens de onderschikking.

Wie democratie wenst waarin daadwerkelijk plaats is voor wetenschappelijke onderbouwing

van het rijksbeleid, dient zich te houden aan de logica die voert naar het Economisch Hof.

(2) Een voorbeeld van zulk falen is de massale werkloosheid die in 1990 viel te constateren.

Werkloosheid is geen natuurverschijnsel maar een resultaat en teken van falend bestuur. Helaas

werd mijn analyse op het CPB door censuur getroffen. Falen, en falen t.a.v. herstel.

(3) De huidige economische crisis is ook weer zo’n falen. U had in 2007 kunnen constateren dat

het CPB niet zo beleidsgericht was. Van de ontsporing in 2008 kunt u nagaan dat de kennis

reeds in 2007 aanwezig was. Als u althans wilt kijken. Frijns cs. kijken er ook niet naar.

(4) In het recente advies van de RvS over de ‘democratische vervreemding’ t.a.v. Europa maakt

men niet het onderscheid tussen TP & CPB versus TP & Economisch Hof. Dat wil zeggen dat

de RvS een gemankeerd concept van democratie hanteert, en klaarblijkelijk niet weet van de

censuur van de wetenschap door de directie van het CPB, of daar geen waarde aan hecht.

(5) U vindt e.e.a. terug in mijn bespreking van het rapport Frijns:

http://thomascool.eu/Papers/Drgtpe/Crisis-2007plus/2013-03-12-Commissie-Frijns-besproken-

door-Colignatus.pdf

Met vriendelijke groet,

Thomas Cool / Thomas Colignatus
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