
liberaal journaal

In 1952 sprak toenmalig fractievoorzit-
ter van de VVD in de Tweede Kamer P.J. 
Oud de woorden: ‘Er is in de VVD-frac-
tie niet één lid dat niet vooruit wil, maar 
er is daarin ook niet één lid, dat vooruit 
wil langs de socialistische weg’. 

Dit citaat illustreert de ambiguïteit van 
het begrip vooruitgang. Wat voor de één 
vooruitgang is, kan in de ogen van de 
ander grote achteruitgang betekenen. 
Wat onder vooruitgang wordt verstaan, 
kan daarom al snel als subjectief worden 
afgedaan - ook door liberalen, die de 

individuele vrijheid in hun politieke 
denken centraal stellen. 

Maar betekent dit, dat we vanuit liberaal 
perspectief niets over vooruitgang kun-
nen zeggen? Zeker niet. Want ook het 
liberalisme staat ergens voor. In verschil-
lende contexten en vanuit verschillende 
perspectieven onderzoeken we in deze 
editie wat vooruitgang voor liberalen kan 
betekenen. 

De technologie heeft de afgelopen eeuwen 
enorme vooruitgang geboekt. Maar zijn 

we er in de loop van de geschiedenis ook 
in moreel opzicht op vooruit gegaan? En 
zijn liberalen nu eigenlijk wel progressief 
of eerder conservatief? Worden we van 
vooruitgang gelukkiger? Onze computer 
heeft af en toe een update nodig. Maar 
kunnen de mensenrechten in ons digi-
tale tijdperk onderhand niet ook eens 
een update gebruiken? Het zijn slechts 
enkele vragen die aan bod komen.

Veel leesplezier gewenst!

VOORUITGANG



The effort of every man to better his condition is 
frequently powerful enough to maintain progress, 

in spite of the greatest errors of administration.
Adam smith

De mensheid komt alleen hoger uit 
als zij  niet weet waar zij  heen gaat.

Oliver Cromwell

door Bettine Siertsema

Als kind droomde ik in de klas graag weg bij de 
schoolplaten over het leven in de Middeleeu-
wen. Wat had ik graag geleefd in die wereld van 
kastelen, ridders en jonkvrouwen. Ik besefte 
natuurlijk nog niet dat de kans vele malen groter 
was dat ik als dienstmeid of zelfs horige door 
het leven was gegaan dan als in brokaat geklede 
jonkvrouw. Maar zelfs dán... Tegenwoordig zou 
ik de kans van dood in het kraambed, of anders 
wel een rits jonggestorven kinderen, mishande-
ling door een brute echtgenoot, uithuwelijking 
aan wie maar een politiek wenselijke bondge-
noot is, en een leven in kille, donkere zalen, 
waarbij elke opgelopen infectie dodelijk kon zijn, 
niet graag ruilen voor mijn weliswaar niet vol-
maakte, maar toch aardig comfortabele bestaan 
vol vrije keuzes. 

Nu kun je vooruitgang op technisch en medisch 
gebied, hoe belangrijk ook voor het welzijn van 
de mensheid, niet zomaar onder de noemer van 
morele vooruitgang brengen. Misschien zelfs 
integendeel: medische vooruitgang kan ons im-
mers voor grote morele dilemma’s stellen, zoals 
over embryoselectie en preventieve operaties. En 
technische vooruitgang maakt ook ongekende, 
moreel verwerpelijke daden mogelijk, van het op 
industriële wijze doden van duizenden mensen 
tegelijk tot het digitaal manipuleren van hele 
samenlevingen en beschadigen van cruciale in-
frastructuren; kernwapens tasten met hun effect 
op ongeborenen zelfs de toekomst aan. 

Regelmatig geconfronteerd met beelden en 
berichten over nietsontziend geweld van ter-
roristen en van dictators die de eigen bevol-
king bestoken met gifgas of vatbommen en 
warlords die het bij voorkeur voorzien hebben 
op ziekenhuizen en scholen, kun je nauwelijks 
staande houden dat er morele vooruitgang is in 
de geschiedenis. Schouderophalend constateren 
dat dat alleen eigen is aan primitieve (sommigen 
denken tegenwoordig ten onrechte: alleen in 
islamitische) culturen die nog niet door een 
Verlichting zijn heengegaan, is je ogen sluiten 
voor de bloedige twintigste eeuw, toen juist in 
het hart van Europa een volkenmoord van 
ongekende schaal is bedreven. 

VOORUITGANG IN DE GESCHIEDENIS?

Nu zijn er ook optimistischer visies op de ge-
schiedenis mogelijk. De afschaffing van lijfstraf-
fen, de afschaffing van slavernij, de gelijkberech-
tiging van mannen en vrouwen, de algemene 
acceptatie – althans nominaal – van de Univer-
sele Verklaring van de Rechten van de Mens, zijn 
toch hoopgevende tekenen dat er de afgelopen 
eeuwen wel degelijk morele vooruitgang geboekt 
is in de westerse cultuur. Een van de bekendste 
denkers die dit standpunt vertegenwoordigen 
is de Harvard hoogleraar Steven Pinker. In zijn 
boek uit 2011 The Better Angels of our Nature 
wijst hij sociale en culturele ontwikkelingen aan 
die tot grotere empathie en een sterke afname 
van het geweld in de wereld hebben geleid, waar-
onder de opkomst van de natiestaat, de handel, 
toenemende alfabetisering en beschikbaarheid 
van communicatiemiddelen. Het is een aan-
sprekend verhaal, maar geldt voornamelijk de 
westerse cultuur, en hoe reëel is dat in de huidige 
geglobaliseerde wereld? De liberale democratie, 
het recept voor al uw zorgen! Onheilsprofeten 
als Samuel Huntington stellen daar heel an-
dere scenario’s tegenover. In zijn opvatting over 
botsende beschavingen zijn het religie en cultuur 
die de grootste bron van conflicten vormen, al 
heeft hij later de bevolkingsexplosie in moslim-
landen als minstens zo’n belangrijke bron aange-
wezen. De klimaatverandering, met toenemend 

natuurgeweld en in sommige gebieden veel 
grotere droogte dan tot nu toe, is in zijn voor-
spelling van toekomstige mondiale conflicten 
nog niet eens meegenomen. 

Vooruitgang veronderstelt een einddoel waar-
naar je op weg bent. In de toekomst kijken 
kunnen we - gelukkig - niet, maar er is weinig 
voorspellende vaardigheid vereist om te weten 
dat Utopia voorlopig ver buiten ons bereik ligt. 
Pogingen in het verleden om zelf een Utopia te 
realiseren, van de zestiende-eeuwse Weder-
dopers in Münster tot de Grote Sprong Voor-
waarts in China en het Kalifaat in onze tijd 
hebben steevast geleid tot onderdrukking, 
geweld en vele doden. Het is de kunst om wel 
in vooruitgang te geloven en eraan te werken in 
kleine maar ferme en realistische stappen zonder 
krampachtig dat Utopia hier en nu tot werkelijk-
heid te willen maken. 
 

Bettine Siertsema is universitair docent bij de 
opleiding Geschiedenis van de Faculteit Geestes-
wetenschappen van de Vrije Universiteit. Haar 
onderzoek richt zich voornamelijk op Holocaust-
literatuur. Zij was co-redacteur en -auteur van de 
bundel Worden wij betere mensen? Essays over 
morele vooruitgang (2015). 

door Patrick van Schie 

De twintigste-eeuwse (wetenschaps)filosoof 
Karl Popper meende dat vooruitgang in de 
samenleving slechts tot stand kon komen door 
‘piecemeal tinkering’. Mensen en samenlevingen 
zoeken op de tast wat werkt en wat niet werkt - 
‘trial and error’ - en daaruit trekken zij lessen. 
Indien zij verstandig zijn richten zij hun insti-
tuties vervolgens zodanig in dat ellende zoveel 
mogelijk wordt voorkomen. Het streven moet 
niet zijn goed te doen maar kwaad te vermijden 
of althans te verminderen.

Van grootse utopieën of de gedachte dat de ge-
schiedenis ons onvermijdelijk voert naar een be-
paald reeds vastliggend doel - een bestemming 
- moest Popper niets hebben. Zo’n geschied-
opvatting van de grote greep noemde Popper 
‘historicisme’. Dit is een makkelijk verwarring 
stichtende term, omdat het verschijnsel niets te 
maken heeft met wat historici ‘historisme’ noe-
men, noch met de manier waarop vrijwel alle 
historici hun vak beoefenen.

‘Historisme’ is de opvatting dat een geschied-
schrijver zich moet inleven in de personen en 
de omstandigheden uit de tijd die hij beschrijft. 
‘Historicisme’ daarentegen is de opvatting dat 
een beschrijving van hoe gebeurtenissen zijn 
verlopen en waarom mensen hebben gehandeld 
zoals zij hebben gedaan, tekort schiet. Geschie-
denis moet volgens historicisten worden bestu-
deerd om de verborgen, diepere ‘essentie’ van 
sociale ontwikkelingen te achterhalen.
Anders dan de historicus is de historicist na-
melijk niet geïnteresseerd in concrete mensen 
of gebeurtenissen in het verleden; het gaat hem 
erom wetten in de geschiedenis te ontdekken.

De geschiedenis is voor de historicist slechts een 
instrument – bij ontstentenis van het natuurwe-
tenschappelijke experiment – om de toekomst 
te kunnen voorspellen. De ware historicist wil 
daarbij een zo alomvattend mogelijke uitspraak 
doen; liefst wetten formuleren die gelden voor 
de hele mensheid. De geschiedenis brengt ons 
- de mensheid - steeds dichter bij het einddoel. 
Zulk ‘historicisme’ wordt zelden bedreven door 
historici. Meestal zijn historicisten sociale we-
tenschappers of filosofen.

Een van de bekendste, of liever beruchtste vor-
men van historicisme is de ‘prophesy’ (zo noem-
de Popper een historicistisch toekomstvisioen) 
van het ‘wetenschappelijk socialisme’, gedaan 
door Karl Marx. Hij beweerde in de negentiende 
eeuw dat er ijzeren wetten zijn volgens welke 
economische stelsels elkaar opvolgen: van de 
primitieve jagers – en later agrarische samenle-
ving via het feodalisme en vervolgens het kapi-
talisme naar – in de toekomst – het socialisme. 
Eenmaal in die fase beland zou de staat vanzelf 
afsterven, hetgeen de mensheid zou brengen bij 
haar eindbestemming: het communisme.

Een dergelijk geloof in ijzeren wetten van de 
geschiedenis zou tot fatalisme kunnen leiden, 
maar daaraan lijden historicisten volgens Popper 
maar zelden. Ook Marx combineerde zijn his-
toricisme met activisme. Het doorlopen van de 
opeenvolgende fasen van economische ontwik-
keling was, dacht Marx, onvermijdelijk; er kon 
dan ook niets worden gedaan om een volgende 
fase te ontlopen. Maar een samenleving kan wel 
iets anders doen, zo citeert Popper Marx, op de 
overgang van een nieuwe fase: ‘zij kan de ge-
boorteweeën verkorten en draaglijker maken.’

Popper schreef dat Marx maatschappijen uit het 
verleden best verdienstelijk had geanalyseerd 
maar dat hij er met zijn ‘prophesy’ volkomen 
naast zat, en het ook wel mis móest hebben. 
‘History has no meaning’, aldus Popper. Indivi-
duele mensen kunnen zich doelen in hun leven 
stellen, maar een metafysische grootheid als ‘de 
samenleving’ of ‘de mensheid’ kent geen eigen 
doel. De wetenschap kan bovendien geen uit-
spraken doen over de zin van een individueel 
leven. ‘It is the uniqueness of our experiences 
which […] makes our lives worth living’, stelde 
Popper in het tweede deel van zijn The Open 
Society and its Enemies (1945). En het is onmo-
gelijk de levens - met de verschillen in hoop 
en lijden - van alle individuen te beschrijven. 
Geschiedschrijving is onvermijdelijk selectief, en 
kan dus niet de gehele mensheid omvatten.

Het is volgens Popper al evenzeer onmogelijk de 
toekomst te kennen. Vooruitgang komt namelijk 
voort uit nieuwe kennis. En van nieuwe kennis 
staat slechts één ding vast: wij kunnen haar niet 
kennen, want zouden we weten wat de toekom-

stige kennis is, dan zou deze kennis niet toe-
komstig zijn maar reeds in ons bezit.

Vooruitgang is voorts helemaal niet onvermijde-
lijk. We zullen ervoor moeten werken om onze 
toekomst beter te maken, niet door te streven 
naar een ideale samenleving maar door stukje 
bij beetje aan de samenleving en haar instellin-
gen te sleutelen. ‘Instead of posing as prophets 
we must become the makers of our fate.’

Volgens Popper leidde het geloof in historicisme 
juist tot het afschuiven van onze verantwoorde-
lijkheden. Die werden zo gelegd bij demonische 
krachten buiten onszelf. De communisten lieten 
zien welk lot mensen te wachten stond die niet 
geloofden in de (marxistische) wetten van de 
geschiedenis; zij dienden volgens Trotski te 
belanden op de ‘mestvaalt van de geschiedenis’, 
oftewel om zeep te worden geholpen. Dat deden 
de communisten dan ook ongekend massaal. 
Passend genoeg luidde de opdracht van Poppers 
boek The Poverty of Historicism (1957): 
‘In memory of the countless men, women and 
children of all creeds or nations or races who 
fell victim to the fascist and communist belief in 
Inexorable Laws of Historical Destiny.’

Patrick van Schie is historicus, en zeker géén 
‘historicist’, alsmede directeur van de Telders-
Stichting.

VOORUITGANG Is niet voorbestemd



De tirannie der gewoonte is overal de vaste 
hinderpaal voor de vooruitgang van het mensdom. 

John Stuart Mill

Behoud en verandering, beide goed en nodig , 
zolang zij  samengaan; 

beide kwaad, zo ze elkander uitsluiten.
J.R.  Thorbecke

door Frank van Mil

Ik groeide op in de jaren tachtig en negentig. In 
die tijd leerde ik van docenten over bewegingen 
als ontzuiling, individualisering, feminisme en 
secularisatie. Hun enthousiasme over deze grote 
maatschappelijke veranderingen sinds de jaren 
zestig greep mij, net als een soort dankbaarheid 
aan die generatie van hemelbestormers. Want dit 
soort vooruitgang is mij zeer dierbaar en heeft in 
mijn ogen het (dagelijks) leven van grote groe-
pen mensen in de westerse wereld bijzonder veel 
aangenamer, makkelijker en bevredigender ge-
maakt; met alle maatschappelijke baten van dien. 
De lessen van mijn docenten maakten grote 
indruk op mij. Het was de eerste keer dat ik zo 
expliciet verteld kreeg dat mensen hun eigen lot 
in handen kunnen nemen; dat ik dit zou kunnen 
doen.

Als zoon uit een bescheiden middenklassen-
gezin, van Troskijkende, CDA-stemmende en 
Telegraaf lezende ouders kreeg ik qua impliciete 
ideologische opvoeding een mix mee van ‘wie 
een dubbeltje is, zal niet zo gauw een kwartje 
worden’ en ‘maar dit is een andere tijd, en jullie 
generatie heeft kansen die wij niet hadden – 
dus doe met je leven wat jij graag wilt’ . Ik was 

mij daardoor al op jonge leeftijd bewust van de 
historische uniciteit dat ik wél zou kunnen gaan 
studeren, waar dat voor mijn ouders in de verste 
verte niet was weggelegd. Het eigen belang, én 
het besef dat mijn situatie vergelijkbaar was met 
die van grote groepen andere mensen, maakten 
mij opgelucht in een tijd te leven van levenskan-
sen voor zo veel mogelijk mensen. Het maakte 
voor mij de notie van progressieve politiek een 
inherent goed. Want waarom zou iemand meer 
recht hebben op kansen om iets van het eigen 
leven te maken, alleen omdat zijn wieg elders 
stond? 

Het besef van voorrecht ten opzichte van eerdere 
generaties creëerde bij mij een basaal gevoel 
van verantwoordelijkheid. Wellicht is het de 
historicus in mij die toen al aanvoelde dat een 
maatschappelijke verworvenheid net zo goed 
weer kan worden teruggedraaid. De gedachte 
dat mensen actief hun eigen lot kunnen verbe-
teren moet door iedere generatie behartigd en 
uitgedragen worden. Want dat is voor mij de es-
sentie van progressieve politiek: de gedachte dat 
mensen actief hun lot kunnen verbeteren, en dat 
staatsinstellingen moeten zorgen voor de nood-
zakelijke randvoorwaarden.

Dit brengt mij op een aantal mild gevoelde 

Progressief bi jgeloof

door Diederik Boomsma

Wat betekent het eigenlijk als iemand zichzelf 
progressief noemt? Volgens het woordenboek 
is een fenomeen progressief als het ‘toeneemt 
in ernst,’ zoals bij gehoorverlies of belastingen, 
maar mensen willen daarmee uitdrukken dat 
ze monter geloven in vooruitgang én beschik-
ken over de kloeke bereidheid tot ingrijpende 
maatschappelijke hervormingen voor een betere 
wereld. En, dat ze dus vooral niet conservatief 
zijn. Want die zien ze als zure, nostalgische 
dromers die terug willen naar de riddertijd en 
aan de zijlijn van de geschiedenis ‘stop!’ staan te 
schreeuwen terwijl de trein van de ‘Vooruitgang’ 
doordendert (en ik geef toe in mijn geval klopt 
dat wel).

Maar zoals de conservatieve Engelse schrijver 
G.K. Chesterton al in 1911 fijntjes opmerkte is 
vooruitgang op zichzelf een weinig bruikbaar 
begrip, omdat het veronderstelt dat al vaststaat 
welke richting we op zouden willen, terwijl de 
discussie daar juist over hoort te gaan. Vooruit-
gang moet worden beoordeeld in verhouding tot 
een specifiek doel. Wie zijn woonkamer rood wil 
schilderen ziet elke rode streep van de kwast als 
vooruitgang, maar wie houdt van een fris blauw 
of groen overtuigt dat niet.

De echte progressief ziet zijn eigen vooruit-
gangsgeloof als onbetwistbaar, onvermijdelijk 
en superieur, (alsof een trein überhaupt van 
richting kan veranderen) maar wordt tegelij-
kertijd gedreven door een ongedefinieerd en 
amorf gevoel dat vernieuwing an sich iets goeds 
is. Change! Politici als Klaver en Obama kun-
nen er verkiezingen mee winnen. Het is echter 
een misvatting, een diep verankerd vooroordeel 
tegen het verleden, tegen het eigene, het concrete 
en bestaande, en voor vernieuwing, revolutie, 
het abstracte, universele en utopische. Deze 
‘terrible esprit de nouveauté’ maakt, sinds zij met 
de Franse Revolutie uit de fles is gelaten, een 
tabula rasa van elke traditie, in een permanente 
hervormingsdrang die voor de progressief een 
van de meest wezenlijke onderdelen wordt van 
zijn identiteit. Het wordt een soort religie, een 
bijgeloof.

Dat is problematisch, omdat daarmee voortdu-
rend kinderen met het badwater worden weg-
gegooid. Zie bijvoorbeeld de onderwijsvernieu-
wingen van de afgelopen decennia, waarmee 
zoveel langzaam opgebouwde kennis en ervaring 
overboord werd gezet. Progressieven proberen 
voortdurend muren af te breken zonder te snap-
pen dat die vaak om goede redenen zijn neerge-
zet, en dat het veel meer moeite kost om ze weer 
op te bouwen.

Deze benadering is deels terug te voeren op 
Rousseau’s ‘nobele wilde’ – het idee dat de mens 
van nature goed en vrij is maar verpest wordt 
door de beschaving – en deels op een gevulgari-
seerde variant van Hegels ‘Zeitgeist’, het idee dat 
de geschiedenis een voortdurende ontwikkeling 
doorloopt, parallel aan de spirituele ontwikke-
ling van het individu. Deze ‘tijdgeest’ transfor-
meert kunst, politiek en cultuur in elk tijdperk, 
en verklaart wat niet aansluit achterhaald. Dat 
geeft een heerlijk excuus om het verleden, de 
traditie als richtsnoer te verwerpen en elke in-
novatie te omarmen.

Dergelijk optimisme, het geloof in rede als bron 
van voortdurende vooruitgang, borduurt bo-
vendien voort op het grandioze succes van de 
wetenschap de afgelopen twee eeuwen. En op 
dat vlak is er natuurlijk wel degelijk sprake van 
vooruitgang, door de accumulatie van kennis. 
Niemand wil een middeleeuwse tandarts.
Het is alleen niet zo dat die vorm van vooruit-

gang zich ook voordoet in andere cruciale sferen 
van het leven, zoals in de kunst, filosofie, litera-
tuur, of op het spirituele of morele vlak. En daar-
voor geldt bovendien dat, in de woorden van 
de Engelse essayist Thomas de Quincey (1785-
1859), nieuwe ontdekkingen niet belangrijker 
zijn dan het herontdekken van oude inzichten.

Niemand is tegen het streven naar concrete 
verbeteringen om bijvoorbeeld honger, onder-
drukking, oorlog en geweld terug te dringen. 
Maar, deels door zijn gemankeerde perspectief 
op de geschiedenis, en deels door zijn naïeve 
geloof in de voortuitgang als een soort kosmisch 
automatisme, heeft de progressief te weinig oog 
voor wat nodig is om het goede in de brede zin 
te behouden, en het kwade op afstand. Want 
daarvoor hebben we onze traditie hard nodig. 
Dat zijn niet zozeer grootse nieuwe systemen, en 
wetenschappelijke revoluties, maar persoonlijke 
toewijding, praktische, lokale kennis, het cultive-
ren van de ziel of het karakter, met goede ge-
woonten, het koesteren van die gemeenschappen 
en verbanden die zich al hebben bewezen.

Streven naar vooruitgang is alleen acceptabel als 
het gepaard gaat met het vaste voornemen om de 
persoonlijke offers te brengen die ervoor nodig 
zijn om het goede in stand te houden. Uiteinde-
lijk kan dat alleen door kleine daden van liefde 
en opoffering - elke generatie opnieuw.

Diederik Boomsma is rechtsfilosoof en fractie-
voorzitter van het CDA in Amsterdam.

ergernissen over hoe mensen niet zelden uiting 
geven aan ‘progressiviteit’. De overtuiging dat 
mensen actief hun lot kunnen verbeteren houdt 
niet per se in dat maatschappelijke veranderin-
gen vanzelf gaan of onvermijdelijk zijn. Dezelfde 
leraren die mij zo inspireerden tot zelfontplooi-
ing trakteerden ons (achteraf bekeken) geregeld 
op lineaire geschiedopvattingen. Ze hielden ons 
voor dat ontkerkelijking onvermijdelijk zou 
voortzetten, met een volledig geseculariseerde 
bevolking als eindpunt. Ook de vrouwenemanci-
patie was in de ogen van mijn babyboomdocen-
ten met de tweede feministische golf definitief 
gevestigd en kon alleen nog maar verder door-
zetten. Alsof het een natuurkracht was, waar 
je niks aan kon doen, en dus ook gewoon op 
kon gaan zitten wachten. Met deze overtuiging 
hangt vaak samen dat als mensen maar logisch 
nadenken, iedereen tot dezelfde conclusie moet 
komen. Dit roept niet alleen zelfvoldaanheid op, 
maar miskent volledig de gedachte dat ‘t uitein-
delijk een politieke gedachte is, en geen univer-
sele waarheid, dat alle inwoners van een land 
zich moeten kunnen ontwikkelen, en hun eigen 
leven vorm geven, hun situatie verbeteren. En 
zoals iedere politieke gedachte moet die worden 
beargumenteerd, verdiept, uitgedaagd en uitge-
dragen. Ook door jezelf. 

Vooruitgang is voor mij vooral de mogelijk-
heid van vooruitgang voor ieder individu in de 
maatschappij, en niet zozeer een soort mythische 
vooruitgang van de samenleving. Voor mij is het 
progressieve gedachtengoed een inherent goed, 
maar dat maakt mij vanzelfsprekend niet tot een 
goed mens. Ik zie het eerder als een opdracht om 
bij te dragen aan een wereld waarin ook nieuwe 
generaties kunnen genieten van levenskansen 
voor iedereen. Een wereld waarin private en 
publieke macht nooit ongecontroleerd mogen 
zijn, zodat staatsinstanties ingezet worden voor 
de vrijheid van allen. 

Frank van Mil studeerde geschiedenis en was van 
2007 tot 2016 directeur van de Van Mierlo 
Stichting, het wetenschappelijk bureau van D66. 
Thans werkt hij als strateeg voor de gemeente 
Tilburg.

Vooruitgang: geen natuurkracht maar een opdracht



De ware democratische vooruitgang is níet de elite 
tot het niveau der menigte neer te halen, 

doch de menigte tot haar op te heffen.
Gustave le Bon

Civilisation is the progress towards a 
society of privacy.

Ayn Rand

door Jacques Monasch

Het was een van de laatste stemmingen tijdens 
mijn lidmaatschap van de Tweede Kamerfractie 
van de PvdA. Op een donderdagavond in de 
herfst van 2016 stond een motie ter bestrijding 
van het salafisme op de stemmingslijst. De frac-
tie kwam die avond bijeen om de stemmingslijst 
te bespreken. 

De fractie koos ervoor om, ondanks het advies 
van de woordvoerder - hij adviseerde om voor 
de motie te stemmen - tegen de motie te stem-
men. Het gebeurt niet vaak dat het advies van 
de woordvoerder terzijde wordt geschoven. Het 
was niet de eerste keer dat door een combinatie 
van politieke correctheid, doorgeschoten recht-
statelijkheid en politiek opportunisme de PvdA-
fractie af zag om op te treden of om een stem te 
geven tegen de meest gevaarlijke en verfoeilijke 
uitingen van de islam. Ik gaf aan dat ik dit niet 
meer kon meemaken en dan maar als enige voor 
de motie zou stemmen. We hadden elkaar toch 
al opgegeven, al zou het slechts ongeveer de 
vierde keer zijn dat ik anders dan de fractie zou 
stemmen in zes jaar tijd. Fractiediscipline, u kent 
het. 

Al door discussiërend vanaf de fractiekamer 
kwamen we in de grote zaal aan. Er werd even 
navraag gedaan bij bevriende partijen wat zij 
zouden gaan stemmen. Uit een korte rondgang 
bleek dat de PvdA-fractie als enige met de groep 
Kuzu/Öztürk zou tegenstemmen. Dat was nu 
ook niet de bedoeling. De hele fractie stemde 
vervolgens collectief voor. De dinsdag erna werd 
er tijdens de reguliere fractievergadering niet 
meer over gesproken.

Ik schrijf dit om aan te geven hoezeer bij de tot 
voor kort belangrijkste partij op links het on-
vermogen is gegroeid om een eigen positie in 
te nemen ten aanzien van nieuwe stromingen 
en nieuwe Nederlanders die principes als de 
gelijkheid van man en vrouw en de erkenning 
van de democratische rechtsstaat met voeten 
treden. Dat is overigens maar een zijde van het 
probleem. Een progressieve beweging ontkomt 
er niet aan om na het realiseren van een van de 
beste verzorgingsstaten conservatief te worden. 

Wat opgebouwd is, moet je verdedigen. Je zult 
dus zaken buiten moeten houden, letterlijk en 
figuurlijk. Wanneer teveel mensen en bedrij-
ven die het systeem niet hebben opgebouwd er 
plotseling van mee kunnen profiteren danwel er 
teveel insiders zijn die niet meebetalen, vormen 
zij samen de free riders die geen systeem onbe-
grensd en onbeperkt kan opvangen. Grenzen 
stellen dus. Grenzen stellen aan de open samen-
leving, grenzen stellen aan de sociaal-economi-
sche arrangementen van de verzorgingsstaat. Het 
is die opgave in haar volle breedte die vergeten is 
op links.

De term ‘open samenleving’ is binnen links 
hopeloos verkeerd gemunt. Het woord ‘open’ 
kende sinds de jaren zeventig slechts een dui-
ding. De samenleving openstellen aan globa-
lisering, migratie, marktmechanismen op de 
arbeidsmarkt, het onbeperkt toelaten van multi-
nationals die via belastingdeals (‘rulings’) in ons 
land of via belastinghubs als Ierland goedkoop 
konden wegkomen. Het dromen van een open 
Europese Unie werd het toverwoord op links. 
Dat de onderliggende principes niet anders dan 
op een marktmechanisme gestoeld idee richting 
de bekende ‘race to the bottom’ zou leiden, werd 
miskend. 

De term ‘open samenleving’ is ook van toepas-
sing op de omgang met de gedachten van de 
islam. In de onlangs bij de, jawel, VPRO, uitge-
zonden serie over de islam in Europa wordt een 
ontluisterend beeld geschetst over de staat van 
de islam op ons continent. Daar helpt zelfs de 
zoetgevooisde Belgische voice-over van pre-
sentator Jan Leyers niet meer tegen. Mannen 
verklaren openlijk dat ze alleen een vrouw zullen 
trouwen die een hoofddoek draagt, de sharia 
rechtbanken in Engeland treden met voeten de 
gelijke rechten van man en vrouw. Wie dat in 
Nederland aan de kaak stelt vanuit links, krijgt 
de volle laag. Opeens is de emancipatie van de 
vrouw, de dominantie van de man geen thema 
meer. Of toch, een blanke man mag dit niet aan 
de orde stellen. 

Het niet naleven van de waarden van waaruit 
partijen handelen uit angst voor de beschuldi-
ging van mogelijk discriminatie ondermijnt de 

fundamentele waarden waar ze op is gestoeld. 
Links denkt kansen te hebben nu het kabinet 
Rutte III zichzelf direct bij de start in de voet 
heeft geschoten. Het afschaffen van de dividend-
belasting zonder enige onderbouwing, de open-
baarmaking van de Paradisepapers in combina-
tie met de verhoging van het lage BTW tarief ten 
laste van gewone burgers ondermijnt het morele 
gezag van het pas aangetreden kabinet. 

Wil links deze morele faux pas van Rutte III en 
de ondersteunende partijen politiek munten, 
dan zal zij gelijktijdig haar sociaal-culturele 
agenda moeten aanpassen. Daartoe lijkt de 
bereidheid vooralsnog nihil. Sommige zaken 
horen niet meer in onze moderne samenleving 
thuis. Koester wat je hebt, houd buiten de deur 
wat onwelgevallig is, stel grenzen. Zonder die 
inzet geen toekomst voor links en geen toekomst 
voor de open samenleving die trouw is aan haar 
waarden en tradities.

Jacques Monasch was o.a. Tweede Kamerlid en lid 
van het fractiebestuur van de PvdA en scheidde 
zich later af namens ‘Nieuwe Wegen’. Hij is thans 
o.a. als associate partner verbonden aan GKSV. 
Het artikel is op persoonlijke titel geschreven.

jullie vooruitgang is de mijne niet

door Marcel Wissenburg

In 1750, hartje Verlichting, schreef de Académie 
de Dijon een essayprijsvraag uit: heeft de voor-
uitgang van de wetenschap en kunsten bijgedra-
gen aan het verbeteren of het corrumperen van 
de zeden? Jean-Jaqcues Rousseaus winnende 
essay (het Discours sur les sciences et les arts) 
markeerde zijn doorbraak: ‘jullie vooruitgang is 
de mijne niet’.

Het waren niet alleen de kunsten en wetenschap-
pen die de mens corrumpeerden. In volgende 
teksten, waaronder het prachtige Vertoog over de 
ongelijkheid (1754), moesten ook recht (vooral 
eigendomsrecht), religie, economie en politiek 
het ontgelden. Al deze kenmerken van wat ge-
meenlijk als beschaving wordt aangeduid had-
den ertoe bijgedragen dat de mens (ooit een bon 
sauvage) tot individu verwerd: zelfzuchtig en 
zelfingenomen, permanent bezig zich te vergelij-
ken met anderen, permanent afgunstig, en nooit 
anders dan voorwaardelijk gecommitteerd aan 
sociale verbanden.

Al Rousseaus werk varieert op hetzelfde thema 
– anderhalve eeuw later door de socioloog Ferdi-
nand Tönnies omschreven als de tegenstelling 
tussen de warme, stabiele organische Gemein-
schaft van vroeger en de moderne Gesellschaft 
waarin individuen enkel samenwerken waar 
wederzijds voordeel te behalen valt. Tönnies’ 
tegenstelling heeft niets met Verlichting of 
Moderniteit te maken – ze is van alle tijden. Elk 
tijdperk lijkt zijn Rousseau, Plato, Cato, Marx, 
Buma te hebben: een vooruitgangspessimist die 
in azijn en gal het verval van mens en maat-
schappij schildert en roept om een terugkeer 
naar de leer der vaderen.

Het vooruitgangspessimisme gaat steeds hand in 
hand met afkeer van de democratie in de beteke-
nis die dat woord door Aristoteles kreeg en tot 
in de negentiende eeuw gebruikt werd: rege-
ring door de meute, de demos, hoi polloi, in zijn 
kortzichtige eigenbelang. Vijfentwintig eeuwen 
lang waarschuwden hele horden filosofen tegen 
democratie en soebatten zij over de vraag wat de 
ideale staatsvorm was: monarchie of aristocratie, 
de regering in het algemeen belang door één 

Als de politiek moreel failliet dreigt te gaan

of door enkelen (aristoi, de besten). Rousseaus 
volonté générale kunnen we zien als de ultieme 
sabotage van de democratie: niet de wil van het 
volk regeert maar wat het volk volgens de expert 
zou moeten willen.

Diezelfde Aristoteles wees er echter ook op dat 
de beste staatsvorm nog niet noodzakelijk de 
meest stabiele is. Met uitzonderlijk realisme 
bepleitte hij een mengvorm van democratie (de 
meute, het eigenbelang) en timocratie (regering 
van de welgestelden in hun eigenbelang), opge-
topt met een monarch om de balans te bewaken. 
Dromen over onzelfzuchtige burgers mag, maar 
de realiteit is, volgens Aristoteles, dat politiek 
een eeuwige strijd tussen haves en have-nots is.

Aan Aristoteles’ idee van zo een ‘gemengde 
constitutie’ werd in de Renaissance de naam 
republiek gegeven (res publica, de publieke 
zaak) – en zo begrepen de Founding Fathers van 
de Verenigde Staten hun staatsvorm ook: niet 
een democratie maar een republiek. Onze eigen 
‘liberale democratie’ is net zo’n republiek, waar 
de democratie in de klassieke zin des woord ge-
temperd en ingeperkt wordt door onaantastbare 
vrijheden en door een representatieve elite, die 
op haar beurt steeds democratisch ingeruild kan 
worden.

Voor de vooruitgangsrealist, die (om het voca-
bulaire van Marten Toonders markies de Can-
teclaer te gebruiken) het woeden van het grauw 
als prijs van de vooruitgang accepteert, is er 
zelfs nog een sprankje hoop. De oorspronkelijke 
Denker des Vaderlands, Baruch Spinoza, keek 
naar het Nederland van de Gouden Eeuw en zag 
een vleesgeworden republiek – maar dan anders. 
Enerzijds zag hij een aristocratie – waarmee hij 
het patriciaat aanduidde, een groep die ande-
ren eerder als plutocraten of oligarchen zouden 
aanduiden. Kennelijk deelde Spinoza met De la 
Court de gedachte dat economisch succes een 
besef van ultieme verantwoordelijkheid voor de 
publieke zaak bevordert. En anderzijds prees 
Spinoza in Nederland een democratie in een 
modernere betekenis: niet mensen maar bur-
gers werden in het bestuur gerepresenteerd. De 
typisch Nederlandse vrijheid van meningsuiting 
en het vrije publieke debat droegen in Spinoza’s 
ogen bij aan de emancipatie van de gewone 
mens, weg van kortzichtig eigenbelang richting 
betrokken burgerschap. Van zijn geloof in de 
zegenende werking van de democratie heeft Spi-
noza nooit een woord teruggenomen, ook niet 
na 20 augustus 1672.

Marcel Wissenburg is hoogleraar Politieke Theorie 
aan de Radboud Universiteit Nijmegen.



Kennis heeft macht vandaag. Het bepaalt de toegang 
tot kansen en vooruitgang.

Peter F.  Drucker

Economische vooruitgang: een evolutionair proces

door Auke Leen

Wat bedoelen we met economische vooruitgang 
in een markteconomie? Tegenwoordig zou er 
geen echte vooruitgang meer zijn en als die er al 
is, is die er zeker niet voor iedereen. Bovendien 
zou de nadruk teveel liggen op het materiële. 
De uitersten hoe over vooruitgang en de rol van 
de mens daarin te denken, komen neer op wat, 
lang geleden, Oscar Wilde en Oliver Cromwell al 
zeiden. De eerste stelde: ‘Een kaart van de wereld 
waarop Utopia niet voorkomt, is het niet waard 
om naar gekeken te worden. […] Vooruitgang is 
het realiseren van Utopia’s.’ De tweede stelde: ‘De 
mensheid komt alleen hoger uit als zij niet weet 
waar zij heen gaat.’ Voor Wilde zijn er niet alleen 
individuele economieën, gezinnen en bedrij-
ven die zich doelen stellen en voor het bereiken 
daarvan middelen zo efficiënt mogelijk proberen 
te gebruiken, maar kan de economie ook in haar 
geheel rationeel worden gepland. 

In een markteconomie is rationele planning 
echter een onmogelijkheid. Al die kopende en 
verkopende deelnemers hebben een ondoor-
grondelijk complexe orde tevoorschijn gebracht. 
Planning daarvan en het doen van voorspel-
lingen is onmogelijk. Dat zou gelijk zijn aan het 
voorspellen van een orkaan voor de kust van 
Taiwan uit het wapperen van de vleugels van een 
vlinder in Mexico. 

Wat is de markteconomie dan wel? Het is, vol-
gens Friedrich Hayek, een evolutionair proces: 
een spontaan ontdekkingsproces, een voort-

durend aanpassen aan veranderende omstandig-
heden. Een markteconomie is een ondernemend, 
concurrerend ontdekkingsproces. De markt 
wordt gedreven door ondernemers en geken-
merkt door concurrentie. De stappen in het 
marktproces zijn evenzovele ontdekkingen. 
 
De orde en groei van de markt valt door nie-
mand te doorgronden; we kennen alleen de 
principes waaronder zij werkt: individueel 
eigendom, het prijssysteem, concurrentie, geld 
en inkomensongelijkheid. Ongelijkheid van 
inkomen is essentieel. Zonder dat is er geen 
groei maar stagnatie. Inkomensverschillen zijn 
de onmisbare signalen die succes en falen aan-
duiden; wij hebben de kennis niet om het anders 
te weten te komen. Inderdaad, rijken profiteren 
vaak als eersten van nieuwe producten, maar de 
luxe goederen van vandaag zijn de noodzakelijke 
goederen van morgen. Bovendien is de gelijk-
heid in consumptie veel groter dan in inkomens. 
Natuurlijk Bill en Melinda Gates hebben hun ei-
gen auto met chauffeur, een privéjet en een super 
smal, iets gebogen, tv scherm, maar wij hebben 
easyJet, Uber en wat zij zien, zien wij ook. 

De steeds verdergaande arbeidsdeling in een 
markteconomie, en – inderdaad – de voortdu-
rende stijging in de productie die daarvan het 
gevolg is, is slechts mogelijk door van ieders vaak 
unieke kennis van plaats en tijd gebruik te ma-
ken. Voor groei is kapitaal nodig maar het gaat 
vooral om het uitbuiten van de aanwezige kennis 
en het genereren van nieuwe. Wetenschappelijke 
kennis valt wellicht te centraliseren en plan-

matig te gebruiken, maar ieders unieke kennis, 
waar het in de markteconomie vooral om draait, 
zeker niet. Een door de staat geleide economie, 
zoals in China, kan dan ook alleen maar groeien 
op grond van parasitair gebruik van wat in het 
Westen met vallen en opstaan spontaan is ont-
wikkeld. Wij profiteren natuurlijk van goedkope 
Chinese makelij maar zij profiteren vooral van 
onze hoge ontwikkelingskosten.

Wat is de alfa en de omega van economische 
vooruitgang? Dat is het principe van de indivi-
duele vrijheid: de vruchtbaarheid van de vrij-
heid. Deze geeft immers de mogelijkheid van het 
experimenteren met nieuwe kennis. Niemand 
heeft onze toekomstige kennis in pacht. In een 
markteconomie is samenwerking op grote schaal 
onmogelijk. Zij veronderstelt een Utopia: een 
overeenstemming over doeleinden en middelen. 
In een markteconomie hoeft deze er gelukkig 
ook niet te zijn; overeenstemming over de spel-
regels en de scheidsrechter voldoet. 
Cromwell had dus wat betreft de markeconomie 
gelijk: er is ongeplande vooruitgang waarvan 
niemand het programma heeft. Iets waar Wilde’s 
totalitair geplande Utopia aan voorbij gaat. Ons 
rest het onpersoonlijke evolutionaire marktpro-
ces.

Auke Leen is universitair docent economie aan 
de Juridische faculteit van de Universiteit Leiden. 
Bovenstaande is gebaseerd op het werk van Frie-
drich Hayek. Zie met name hoofdstuk 3 en 4 uit 
The Constitution of Liberty, de epiloog van Law, 
Legislation and Liberty, en het eerste hoofdstuk 
uit zijn laatste boek The Fatal Conceit.

door Frans Becker

In de zomer van 2006 werden bij de bouw van 
een nieuw cultureel centrum midden in de Fran-
se stad Le Mans negen massagraven ontdekt met 
meer dan honderdvijftig lichamen van mannen, 
vrouwen en kinderen – om het leven gebracht 
in december 1793. Zij maakten deel uit van een 
volksleger uit de Vendée dat zich had gekeerd 
tegen de richting die de Franse Revolutie in 1792 
was ingeslagen. Zij, de zieken en zwakken die de 
stad niet konden ontvluchten, waren afgeslacht 
door de troepen die het Parijse bewind had 
gestuurd om de opstand te onderdrukken. Wat 
te doen met deze menselijke resten, die herin-
nerden aan een ongemakkelijke en nog steeds 
buitengewoon omstreden serie gebeurtenissen? 
De historicus Alain Gérard, een van de belang-
rijkste kenners van deze periode van de Franse 
geschiedenis, werd door de autoriteiten gevraagd 
hen uit de verlegenheid te helpen en bracht het 
advies uit de slachtoffers te herbegraven in hun 
geboortestreek.

De macabere vondst is een stille getuige van 
een episode uit de Frans Revolutie waarvan de 
meeste historici en het grote publiek niets wil-
len weten en die in de schoolboeken nog altijd 
stiefmoederlijk wordt behandeld. Die boven-
dien nog altijd politiek gevoelig ligt. Waarom? 

Omdat zij aan alle kanten knaagt aan de Grote 
Vooruitgangsmythe die de Franse Revolutie in 
de geschiedschrijving en het publieke bewustzijn 
is geworden en gebleven. Werd toen niet afge-
rekend met de voorrechten van de adel, werden 
toen niet burgerrechten veroverd, ontstond toen 
niet de moderne democratie? Zeker, de revolutie 
kende geweld en terreur, tegen de vertegen-
woordigers van het Ancien Régime en onder de 
guillotine werd ook menig in ongenade geraakt 
revolutionair hoofd van de romp gescheiden. 
Dat hoorde er kennelijk bij. Maar een volksop-
stand die de vrijheden van de revolutie tot inzet 
had, een burgeroorlog, met als reactie wrede 
onderdrukking en uitroeiing van een groot 
deel van de bevolking in dit westelijk deel van 
Frankrijk? Dat paste niet erg in het beeld van de 
bevrijding van het volk dat kon gaan genieten 
van de Verklaring van de Rechten van de Mens 
en de Burger.

De beeldvorming over en weer is keihard. Ener-
zijds wordt de opstand van de Vendée - tegen-
woordig een departement ten zuiden van Nantes 
- afgeschilderd als een reactionaire, monarchis-
tische en diep-katholieke contrarevolutie onder 
leiding van wrokkige adel tegen de grote ver-
worvenheden van de Franse Revolutie. Ander-
zijds wordt de reactie van het regime in Parijs 
geportretteerd als de genadeloze onderdrukking 
van een authentieke volksopstand en genocide 
op de bevolking. De beeldvorming speelt – zelfs 
in politieke zin – nog steeds een rol, al zijn de 
scherpste kantjes er inmiddels wel afgesleten. 

Dankzij het uitgebreide en diepgravende onder-
zoek van Alain Gérard kan en moet het beeld 
van de Vendée-oorlog op een meer feitelijke, 
objectieve basis worden gefundeerd. De opstand 
die in 1792 in deze streek uitbrak was niet tegen 
de revolutie als zodanig gericht – ook in de Ven-
dée was de bevolking geporteerd voor afschaf-
fing van de oude privileges en het nieuwe re-
gime. Zij richtte zich in de eerste plaats tegen de 
afschaffing van de vrijheid van godsdienst – niet 
omdat de streek nu zo diep-katholiek was, maar 
vooral omdat de clerus onderdeel uitmaakte van 
hechte lokale gemeenschappen. In de tweede 
plaats ontstond verontwaardiging en woede over 
het ontstaan van een nieuwe bezittende burger-
klasse tegenover de arme boerenbevolking. 

Ten derde – en dat was de directe aanleiding – 
rees verzet tegen de dienstplicht die werd opge-
legd aan een boerenbevolking die node op het 
land kon worden gemist en zich moest scharen 
achter een oorlog die de hunne niet was. Daaruit 
ontstond een ware volksopstand, waarbij met 
enige moeite enkele edellieden konden worden 
overgehaald om de strijd aan te voeren. 

Aanvankelijk was dit volksleger - dat zich niet 
tegen de revolutie maar tegen de ontsporing 
daarvan keerde - succesvol, maar bij gebrek aan 
duidelijke doelstellingen raakte het op drift: zo’n 
80.000 mannen, vrouwen en kinderen. Extreem 
wrede onderdrukking maakte een eind aan 
hun avontuur. Maar vervolgens werden vanuit 
Parijs troepen naar de Vendée gestuurd met de 
opdracht de bevolking uit te roeien. Ondanks 
de tegen deze colonnes infernales gevoerde 
guerilla-achtige strijd in het moeilijk toeganke-
lijke bocage-landschap werd een belangrijk deel 
van het gebied platgebrand en werd in delen 
van de regio meer dan de helft van de bevolking 
uitgemoord. Pas in 1795 kwam het tot een wa-
penstilstand. De ‘vooruitgang’ was met extreme 
gewelddadigheid afgedwongen. 

Het valt niet mee om deze zwarte episode uit de 
zo glorieus geachte revolutie als onderdeel van 
de Franse geschiedenis te accepteren. De Vendée 
wordt nog dikwijls als een wat achterlijk, reac-
tionair departement gezien - alhoewel het tot 
de economisch best presterende regio’s van het 
land behoort. Toen onderzoeksjournalist Pierre 
Péan een aangrijpend boek schreef over de 
volksopstand, Une blessure française, kwam hem 
dat - zo vertelde hij me enkele jaren geleden - op 
de hoon en afkeuring van zijn collega’s te staan, 
zeker ter linkerzijde van het politieke spectrum. 
Het verhaal van de Franse Revolutie, het verhaal 
van de grote vooruitgang van de mensheid, kan 
het kennelijk niet stellen zonder zelfmisleiding. 
Het heeft een mythe nodig om te overtuigen. 
Eerlijker zou het zijn om de - soms perverse - 
schaduwzijden waarmee de vooruitgang gepaard 
gaat onder ogen te zien.

Frans Becker is voormalig adjunct-directeur van 
de Wiardi Beckman Stichting, het wetenschap-
pelijk bureau van de PvdA.

Scheuren in een vooruitgangsmythe

Evolutie is geenszins synoniem met vooruitgang.
C.J.  Wijnaendts Francken



If there is no struggle, there is no progress.

Frederick Douglas

Dat u dit niet hebt gehoord, is géén samen-
zwering. Het lijkt eerder of we bang zijn geluk 
vrij te laten uit het privéleven en serieus in het 
maatschappelijk debat mee te laten doen. Jam-
mer, want het zou kunnen leiden tot vooruit-
gang in onvermoede, nieuwe richtingen.

Akshaya de Groot heeft zich als gelukdeskundige 
toegelegd op beleid en op onderwijs. Hij is spre-
ker, adviseur, ontwerper van de opleiding ‘Stu-
ren op Geluk in het publieke domein’ en blogt op 
geluksdoctorandus.nl. Zie ook http://geluksdoc-
torandus.nl/geluksvaardigheden-effectief-tegen-
daling-welbevinden-in-voortgezet-onderwijs/

De weerzin tegen vooruitgangsoptimisme

De mens heeft voor zijn geluk niet alleen het plezier 
van dingen nodig , maar ook hoop, 

vooruitgang en verandering.
Bertrand Russell

Streven naar geluk als drijfkracht van vooruitgang

door Akshaya de Groot

Kunnen we van vooruitgang spreken als 
mensen gelukkiger worden? Aanhangers van 
de Verlichting vonden van wel. Tot die tijd 
kwam geluk pas na dit leven, in de hemel, 
mits je op aarde goed was geweest. De ver-
lichtingsdenkers daarentegen, zelfs theolo-
gen, vonden dat goed leven en geluk al op 
aarde zijn gewenst. Pas recentelijk hebben 
onderzoekers die rol van geluk als thema in 
de Verlichting herontdekt. 

Geluksrevolutie
Zo stond in het fameuze pamflet Aan het 
Volk van Nederland (1781), dat de inleiding 
vormt tot onze Patriottische Revolutie: ‘God, 
onze gemeene (gemeenchappelijke, AdG) va-
der, heeft de mensen geschapen om gelukkig 
te worden, en aan alle menschen, niemand 
uitgezonderd, de verpligting opgelegd om 
anderen, zo veel in hun vermogen is, geluk-
kig te maken.’ De revolutionairen wilden dat 
iedereen kans krijgt op geluk, niet alleen de 
elite, zoals stadhouder Willem V van Oranje. 
Steeds meer gemeentes kozen hun eigen 
bestuur (in plaats van de Prins zijn vriendjes 
te laten benoemen). 

Om zijn gezag te herstellen stuurde Willem 
V in 1786 kanonnen af op Hattem en El-
burg. Bijna de hele bevolking vluchtte, naar 

Kampen, Zwolle en elders. Ook steden als 
Amsterdam en Utrecht kwamen in opstand 
en bewapenden zich. Ten slotte riep Willem 
V zijn zwager, de koning van Pruisen, te hulp. 
Diens legermacht drukt de opstand de kop in. 
Weinig mensen weten het, maar deze Neder-
landse revolutie liep vóór op de Franse van 
1789 en het verlangen naar geluk speelde er 
een belangrijke rol in.

Utilisme en liberalisme
In Groot-Brittannië ontstond rond diezelfde 
tijd het utilisme bij politieke filosofen als 
Jeremy Bentham (1748-1832) en John Stuart 
Mill (1806-1873). Utility ofwel ‘nut’ betekende 
aanvankelijk hetzelfde als geluk. Bentham 
was een befaamd rechtsgeleerde, die van 
Latijns-Amerika tot Griekenland, overal waar 
een nieuwe grondwet nodig was, om raad en 
advies werd gevraagd. Mill werd een van de 
grondleggers van het liberalisme. Geluk en 
vrijheid liggen bij hem samen ten grondslag 
aan het moderne politieke denken.

Tot Nut van ’t Algemeen
Dit streven naar geluk kon ook veel praktisch 
idealisme mobiliseren. Dat toonde de Maat-
schappij tot Nut van ’t Algemeen (1784), waar 
veel christelijke liberalen aan meededen. Deze 
vereniging was in ons land een cruciale drijf-
veer tot het ontstaan van algemeen onderwijs, 
kweekscholen, bibliotheken en meer. 

Gaandeweg verdween de term geluk echter uit het 
openbare leven en nut werd een saai woord, vaak 
versmald tot economisch profijt. Totdat…

Geluksonderzoek
… in de jaren ’70 van de vorige eeuw het gelukson-
derzoek begint. Het thema geluk krijgt hierdoor we-
tenschappelijke status en inhoud. We weten tegen-
woordig veel meer dan tijdens de Verlichting over 
de oorzaken van geluk en de (positieve) gevolgen 
ervan (zoals extra gezondheid, beter burgerschap). 
Zelf geef ik les aan ambtenaren en bestuurders over 
wat dit voor het beleid kan betekenen. Twee verras-
sende voorbeelden:

1. We kunnen beleid steeds meer beoordelen op de 
vraag: leidt dit voor hetzelfde bedrag aan euro’s tot 
meer of minder geluk? Voor een baanbrekend rap-
port hierover van het Britse Legatum Institute was 
in ons land echter geen aandacht.

2. Noch schoolcijfers, noch intelligentie is de beste 
indicator om het geluk te voorspellen van mensen 
op arbeidzame leeftijd. Het geluk (emotioneel wel-
bevinden) op schoolleeftijd blijkt de beste voorspel-
ler te zijn van geluk op arbeidzame leeftijd. Maar 
wat gebeurt er tussen klas 1 en 4 van het voortgezet 
onderwijs? Het geluk daalt van gemiddeld 8,2 tot 
7,4. Kunnen we daar wat aan doen? Ja, onderwijs in 
levensvaardigheden blijkt deze daling grotendeels 
tot stilstand te brengen. Wist u dat?
Is geluk privé of ook maatschappelijk?

door Simon Rozendaal

In 1971 schreef Annie M.G. Schmidt ‘Vluch-
ten kan niet meer’. Het door Jenny Arean en 
Frans Halsema vertolkte lied veegde heel wat 
ellende op een hoop – bewapening, drugsver-
slaving en de prestatiemaatschappij – maar 
de vervuiling sprong er boven uit, blijkt uit 
de regels ‘En op aarde zingt de laatste vogel in 
de laatste lente’ plus ‘Hier in Holland sterft de 
laatste vlinder op de laatste bloem’. 

Het lied markeert dat in de jaren zeventig 
van de afgelopen eeuw het optimisme van de 
wederopbouw plaats maakt voor een merk-
waardig pessimisme. De wereld gaat naar de 
Filistijnen en we kunnen nergens heen want 
het is overal even beroerd. Heel vrolijk gezon-
gen, dat weer wel. 

Zoals de islam het dominante thema van nu 
is, was luchtvervuiling dat toen. In die tijd stu-
deerde ik scheikunde aan wat nu de TU Delft 
heet en maakte deel uit van de eerste lichting 
studenten die het kersverse vak ‘Milieukunde’ 
volgde. Je rook de vervuiling op straat, het 
stond op de voorpagina en de Club van Rome 
verhief het tot kabinetsbeleid. 

Dat was tot op zekere hoogte terecht. De 
luchtvervuiling daalde al sterk (wat niemand 
toen in de gaten had) maar was nog steeds 
enorm. Dat valt te illustreren aan de hand van 
zwaveldioxide, SO2, van oudsher de dominan-
te vorm van luchtvervuiling. Tegenwoordig 
schommelen de jaargemiddelde concentraties 
in Nederland rond de 1 microgram 
(per kubieke meter lucht). In 1976 was het 20, 
volgens het landelijk netwerk van meetstati-
ons. Toen was de lucht - door de komst van 

aardgas - echter al aanzienlijk schoner ge-
worden. De eerste snuffelpalen geven aan dat 
rond 1965 de jaargemiddelde concentratie in 
Rotterdam 200 was. Daarvoor, toen nog alom 
zwavelhoudende steenkool werd verstookt, 
moet het nog erger zijn geweest. 

In de jaren tachtig en negentig - ik was in-
middels wetenschapsjournalist, eerst bij NRC 
Handelsblad en later bij Elsevier - kreeg ik in 
de gaten dat de luchtvervuiling spectaculair 
daalde. Plus dat vrijwel niemand op de hoogte 
was van deze toch hartverwarmende prestatie: 
het grote maatschappelijke probleem van de 
jaren zeventig opgelost! Het begon te dagen 
dat vooruitgang lang niet altijd wordt gewaar-
deerd en soms zelfs wordt weggemoffeld. Later 
ontdekte ik dat wat voor milieuvervuiling gold, 
vrij algemeen opgaat. Bijna op elk vlak gaat 
het beter dan vroeger. Mensen zijn rijker, zijn 
vrijer en beschaafder, hebben meer te eten, 
hoeven minder hard te werken, slaan elkaar 
minder gauw de hersens in, gaan beter met 
dieren om, worden natuurliefhebbers als ze 
brood op de plank hebben, enzovoorts.

Deze spectaculaire vooruitgang, die zich 
niet alleen in rijke landen manifesteert, kent 
verschillende motoren. Een daarvan is  weten-
schap en technologie. Maar die verklaring is 

niet afdoende. De Verlichting - het begin van de 
wetenschappelijke revolutie - stamt immers al uit 
de zeventiende eeuw.

De grote sprong voorwaarts echter begint pas in 
de negentiende eeuw. Neem de levensverwach-
ting in de Westerse wereld. Die bleef tot ongeveer 
1830 stabiel en stijgt sindsdien met een ongeken-
de hellingshoek van 25 procent: elk jaar komen er 
drie maanden bij. Dat die grafiek pas in de negen-
tiende eeuw omhoog schiet, doet vermoeden dat 
ook de inrichting van de samenleving daar een 
belangrijke rol in speelde: de industriële revolutie 
– anders gezegd, een vrije markt met daarin een 
grote rol voor een bedrijfsleven dat op weten-
schap en technologie steunt.

Misschien hebben we daarmee ook een kern van 
de weerzin tegen vooruitgangsoptimisme te pak-
ken. Het valt menigeen moeilijk om toe te geven 
dat de huidige, Westerse samenleving ongekend 
succesvol is geweest en kan blijven.

Simon Rozendaal studeerde scheikunde aan de TU 
Delft en is sinds 1975 wetenschapsjournalist en 
schrijver. Hij publiceerde twee boeken over vooruit-
gang: Het Grote Goed Nieuws Boek uit 2007 en 
Alles wordt beter! (nou ja, bijna alles) uit 2015. 
Hij is erelid van de Koninklijke Nederlandse 
Chemische Vereniging.



Freedom is absolutely necessary for the progress 
in science and the liberal arts

baruch spinoza

Het mensenrecht om deel te hebben aan wetenschappelijke vooruitgang 

Uit de juridische ontwikkelingen kunnen een 
aantal aspecten van het recht om deel te heb-
ben aan wetenschappelijke vooruitgang wor-
den afgeleid, die overigens nauw samenhangen 
met andere mensenrechten. Zo omvat het de 
vrijheid van wetenschappers om een bepaald 
pad van wetenschap en onderzoek te kiezen 
en te wijzigen. Deze academische vrijheid 
hangt nauw samen met het recht op vrijheid 
van meningsuiting, vrijheid van vereniging en 
vergadering en het recht op informatie. Daar-
naast betekent dit recht dat iedereen toegang 
moet kunnen hebben tot en moet kunnen 
deelnemen aan wetenschappelijke en tech-
nologische ontwikkeling, rekening houdend 
met capaciteiten en competenties. Dit recht is 
nauw verbonden aan de beginselen van non-
discriminatie en gelijke rechten. 

De nog steeds voortdurende ongelijkheid tus-
sen vrouwen en mannen in de wetenschap is 
hiermee bijvoorbeeld in strijd. Het recht bete-
kent ook dat mensen beschermd moet worden 
tegen misbruik of schadelijke methoden en 

gevolgen van wetenschap en technologie. 
Dit is nauw verbonden met het recht op onder-
wijs en informatie, maar ook met het recht op 
privacy. Ethiek van wetenschap is hier van belang 
en diverse takken van wetenschap kennen al 
gedragscodes en ethische codes.

Hoewel wetenschappelijke vooruitgang en 
mensenrechten dus nauw verbonden zijn, kan 
tegelijkertijd worden geconstateerd dat mensen-
rechtelijke overwegingen vaak niet of nauwelijks 
een rol spelen bij beslissingen over wetenschap-
pelijk en technologisch onderzoek. Keuzes en 
investeringen in wetenschap en technologie 
worden dikwijls vooral bepaald door econo-
mische en commerciële belangen. Denk aan de 
enorme bedragen die geïnvesteerd worden in 
onderzoek naar medicijnen tegen erectieproble-
men, afslankmiddelen of voedingssupplementen, 
in vergelijking met die naar medicijnen tegen 
malaria, tuberculose of methoden van goedkope 
en duurzame voedselproductie. Daarbij komt dat 
veel wetenschappelijke en technologische ken-
nis niet in handen is van overheden, maar van 

door Yvonne Donders

De Universele Verklaring van de Rechten van 
de Mens (UVRM) bestaat volgend jaar 70 jaar. 
Het is en blijft het belangrijkste document op het 
gebied van de rechten van de mens wereldwijd. 
Veel mensen hebben van de UVRM gehoord 
en snappen het belang van dit document. Het is 
echter de vraag of zij ook weten welke rechten 
er allemaal in de UVRM staan. Velen zullen 
wellicht nog wel weten dat non-discriminatie 
en gelijke rechten belangrijke beginselen zijn. 
Ook zullen mensen nog wel het recht om niet 
gemarteld te worden kennen en ook de rechten 
op vrijheid van meningsuiting, godsdienst en 
onderwijs.

Er is echter één recht dat is opgenomen in de 
Universele Verklaring, in artikel 27, dat waar-
schijnlijk niemand kent, behalve een enkele 
ingewijde: het recht van een ieder ’...om deel te 
hebben aan wetenschappelijke vooruitgang en de 
vruchten daarvan’. Dit recht is later ook opge-
nomen in artikel 15 van het VN Verdrag inzake 
Economische, Sociale en Culturele Rechten als 
het recht van een ieder om ‘...de voordelen te 
genieten van de wetenschappelijke vooruitgang 
en de toepassing daarvan...’ Nederland is partij 
bij dit verdrag, maar dit recht is niet opgenomen 

in onze Grondwet. Het recht om deel te hebben 
aan wetenschappelijke vooruitgang is niet alleen 
onbekend bij het grote publiek, maar ook bij 
juristen, beleidsmakers, rechters en wetenschap-
pers, waardoor het zeer onderontwikkeld is. Te-
gelijkertijd is het een recht dat steeds belangrij-
ker wordt in een wereld waar technologische en 
wetenschappelijke ontwikkelingen een enorme 
impact hebben op het dagelijks leven en welzijn 
van mensen.

Wetenschap en onderzoek zijn sturende krach-
ten achter technologische vooruitgang en econo-
mische groei. Zij zijn ook van groot belang voor 
menselijke ontwikkeling en armoede bestrijding. 
De ontwikkeling van vaccinaties tegen pokken, 
polio en andere kinderziekten en van medicijnen 
en medische behandelingen, heeft de levensver-
wachting enorm doen stijgen. Wetenschap en 
onderzoek op het gebied van communicatie- en 
informatietechnologie hebben geleid tot de ont-
wikkeling van satelliettelevisie, mobiele telefoons 
en internet, waarmee informatie en communica-
tie razendsnel de wereld over gaat. 

Er gaapt echter nog steeds een grote kloof in 
de participatie in en toegang tot wetenschap en 
techniek tussen ontwikkelde en ontwikkelings-
landen, maar ook tussen bevolkingsgroepen. 

Het was deze gedachte die staten destijds deed 
besluiten het recht om deel te hebben aan we-
tenschappelijke vooruitgang te erkennen als 
mensenrecht. Het feit dat dit recht is opgenomen 
in internationale juridische instrumenten bete-
kent echter nog niet dat duidelijk is wat dit recht 
inhoudt. 

Wie hebben er bijvoorbeeld recht om deel te 
hebben aan wetenschappelijke vooruitgang? 
Wetenschappers, iedereen? En wat betekent het 
hebben van dit recht? Dat begint met de defini-
tie van wetenschap. Van Dale omschrijft het als 
het geheel van kennis en de manieren om die te 
verwerven. Dat is erg breed. Gaat het alleen om 
officiële wetenschap of ook om populaire weten-
schap? Wie bepaalt of iets ’wetenschappelijk’ is? 
Net zo lastig is het begrip vooruitgang. Wat is 
vooruitgang en wie bepaalt of bepaald onder-
zoek of bepaalde technologie vooruitgang biedt? 
En vooruitgang voor wie? Een individuele pati-
ent, alle mensen, of wellicht heel de mensheid? 
En wat houdt dit recht praktisch in?  
Recht op toegang tot (snel) internet? Recht op 
(gratis) medicijnen? Recht op genetisch gemo-
dificeerd voedsel? Of, als we nog iets verder 
denken, recht op precisiebommen? Recht op de 
technisch meest geavanceerde methoden voor de 
doodstraf?

private bedrijven of instellingen. Dit maakt de 
mensenrechtenkant van deelname in en toegang 
tot kennis en goederen lastig, bijvoorbeeld in het 
kader van intellectueel eigendom. 

Het recht van een ieder om deel te hebben aan 
wetenschappelijke vooruitgang staat al 70 jaar 
in de UVRM, maar dit mensenrecht moet nog 
steeds ontdekt en verder ontwikkeld worden. 
Als mensenrecht past het om de kennismaking 
met en de ontwikkeling van dit recht zo inclusief 
mogelijk te maken, dus met wetenschappers, 
wetenschapsorganisaties en beleidsmakers, maar 
ook met maatschappelijke organisaties. In deze 
tijd van voortdurende globalisering, inclusief de 
enorme toename in bewegingen van mensen, 
kennis en informatie, is dat van groot belang.

Yvonne Donders is hoogleraar International 
Human Rights and Cultural Diversity aan de 
Universiteit van Amsterdam.

There are no constraints on the human mind, no walls 
around the human spirit,  no barriers to our progress 

except those we ourselves erect. 
RONALD REAGAN



Nieuwe mensenrechten nodig voor digitale ti jdperk

door Rinie van Est en Linda Kool

Het jaar 2017 loopt ten einde. Veel mensen 
vragen zich af: wat gaat het nieuwe jaar ons 
brengen? Veel antwoorden zullen gaan over im-
materiële zaken: een nieuwe relatie, geluk, een 
gezonder leven, misschien wel een nieuwe baan. 
Anderen zullen aan gadgets denken: een nieuwe 
telefoon, handige hulpmiddelen voor in huis of 
misschien wel een comfortabelere auto. We ho-
pen in ieder geval allemaal op vooruitgang.

Maar hoe helpen gadgets ons vooruit als die 
onze mensenrechten bedreigen? Dat lijken mis-
schien grote woorden, maar anno 2017 is dit wel 
degelijk aan de orde. Slimme wearables, bij-
voorbeeld, verzamelen informatie over hartslag, 
emoties en slaapgedrag. Het zijn handige digitale 
hulpjes bij het streven naar een gezonde levens-
stijl, maar onduidelijk is wat er met de gevoelige 
gegevens gebeurt. Grip houden op deze gege-
vens, en het beschermen van de persoonlijke 
levenssfeer is daardoor steeds lastiger.

Een ander voorbeeld zijn zorgrobots die ouderen 
ondersteunen om langer zelfstandig te wonen, 
bijvoorbeeld door hen te helpen bij het eten of 
het innemen van medicijnen. Dat roept nieuwe 
vragen op over goede, menselijke zorg. Hoe 
ondersteun je iemand op een waardige, niet op-
dringerige manier? Hoe stimuleer je persoonlijk, 
menselijk contact? 

Een derde voorbeeld zijn online hulpmiddelen 
voor websitebouwers. Die onderwerpen niets-

vermoedende websitebezoekers continu aan 
psychologische testen, zonder dat bestaande we-
tenschappelijke ethische richtlijnen voor psycho-
logisch onderzoek worden gehanteerd. De testen 
helpen websitebouwers om te kijken hoe de 
website het best functioneert, maar kunnen ook 
leiden tot ongewenste vormen van beïnvloeding. 

Onze huidige juridische en ethische kaders zijn 
hier onvoldoende op voorbereid. Het Rathenau 
Instituut pleit daarom voor de invoering van 
twee nieuwe mensenrechten, die samenhangen 
met het recht op eerbiediging van privé- en 
familieleven. Ten eerste een recht om niet ge-
meten, geanalyseerd of heimelijk beïnvloed te 
worden. Ten tweede een recht op betekenisvol 
menselijk contact; het is immers van belang dat 
robots menselijke relaties niet vervangen, maar 
verbeteren. Als we niet kijken naar de schaduw-
zijden van nieuwe digitale technologie, dan kan 
dat leiden tot uitholling van onze mensenrech-
ten.

Nieuwe digitale technologie kan mensenrechten 
dus ondermijnen. Laten we het jaar echter niet te 
somber afsluiten. Nieuwe technologieën kunnen 
ook bestaande mensenrechten versterken. Nooit 
eerder hebben bijvoorbeeld zo veel mensen via 
het internet zo eenvoudig toegang gehad tot 
informatie. Nooit eerder zijn zo veel mensen vrij 
geweest om zich te uiten dankzij technologie en 
het is nog nooit zo eenvoudig geweest contact te 
maken met anderen. 

Beide opsommingen tonen aan dat vooruitgang 
nooit zonder mensenrechten kan. Als er één 

instituut is in Europa dat deze gedachte  
uitdraagt, is dat de Raad van Europa wel. De 
Raad liep voorop als het ging om privacybe-
scherming in de jaren ’70 en ’80 en de bescher-
ming van het individu inzake biomedische 
technologie in de jaren ’90. En sinds dit jaar, 
dankzij een resolutie van het Parlement van 
de Raad van Europa, staat het vraagstuk over 
mensenrechten en digitale technologieën, zoals 
robotica en kunstmatige intelligentie, prominent 
op de politieke agenda. 

In die resolutie, die is aangenomen op 28 april, 
vraagt het Parlement om richtlijnen voor: 
•  het versterken van transparantie en accounta-
bility voor automatische gegevensverwerking; 
•  een raamwerk voor het gebruik van kunst-
matige intelligentie in de rechtszaal; 
• de noodzaak voor elke machine, robot of ander 
slim artefact om onder menselijke controle te 
blijven;  
• nieuwe rechten om het privéleven te bescher-
men en om voor menselijk contact te kunnen 
kiezen (een aanbeveling van het Rathenau 
Instituut).

Het is hoog tijd dat de aangesloten lidstaten deze 
richtlijnen opstellen. Want hoewel digitale tech-
nologieën het leven aangenamer maken voor 
sommigen, zijn ze pas maatschappelijk verant-
woord als ze dat doen voor iedereen. Alleen dan 
is er sprake van échte vooruitgang.

Rinie van Est en Linda Kool zijn respectievelijk 
themacoördinator en senior onderzoeker bij het 
Rathenau Instituut.

Ontevredenheid is de eerste stap naar 
vooruitgang van een mens of volk.

oscar wilde

The progress of society like of the individual de-
pends ultimately on choice.

Leonard Hobhouse

Over vooruitgang of 
waarom de toekomst optimistisch zou moeten stemmen

door Fleur de Beaufort

Naar aanleiding van: Johan Norberg, Vooruit-
gang. Tien redenen om naar de toekomst te 
kijken, Amsterdam, 2016.

‘Dezer dagen doen we er goed aan om ons 
scherp de verbazingwekkende vooruitgang voor 
ogen te houden die voortkwam uit de langzame 
maar gestage, spontane ontwikkeling van mil-
joenen die de vrijheid kregen om hun eigen 
omstandigheden te verbeteren, en zo de wereld 
beter hielpen maken. Het is een soort vooruit-
gang die geen leider, geen instelling en geen 
overheid van bovenaf kan opleggen’, aldus de 
Zweedse klassiek liberale denker Johan Norberg 
in zijn boek over vooruitgang.

Vandaag de dag realiseren we ons onvoldoende 
welke vooruitgang de mensheid heeft geboekt. 
Media richten zich in berichtgeving nogal eens 
op de negatieve kant van zaken en recente 
ontwikkelingen doen meer dan eens een on-
verklaarbaar verlangen naar vroeger ontstaan. 
Vroeger, toen de wereld nog overzichtelijk was, 
mensen elkaar nog kenden, groetten en voor 
elkaar klaarstonden. Uit het Continu Onderzoek 
Burgerperspectieven, ieder kwartaal uitgevoerd 
door het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP), 
blijkt meer dan eens een zeker optimisme, daar 
waar het de persoonlijke situatie betreft, terwijl 
mensen veelal pessimistisch zijn over de alge-
mene ontwikkelingen in ons land, in Europa of 
zelfs de wereld.

Norberg keert zich in zijn zeer toegankelijk 
geschreven werk tegen deze pessimistische 
houding. ‘In weerwil van wat we horen op het 
nieuws en van allerlei autoriteiten is het grote 
verhaal van onze tijd dat we getuige zijn van de 
grootste wereldwijde verbetering ooit van de 
leefomstandigheden.’ In tien hoofdstukken legt 
de auteur vervolgens uit hoe de omstandigheden 
de laatste decennia zijn verbeterd, bijvoorbeeld 
op het gebied van voeding, sanitaire voorzienin-
gen, armoede, geweld, scholing, levensverwach-
ting maar ook voor wat betreft de vrijheid en 
gelijkheid.

Zo was bijvoorbeeld de gemiddelde levensver-
wachting rond 1900 wereldwijd ruim dertig jaar, 
terwijl die vandaag de dag meer dan verdubbeld 
is tot boven de zeventig. Sterfte werd niet alleen 
veroorzaakt door geweld, maar ook door allerlei 
(infectie)ziektes waar nog geen remedie tegen 
bestond, gebrek aan schoon drinkwater of sani-
taire voorzieningen en erbarmelijke woonom-
standigheden. Allemaal zaken waar de afgelopen 
decennia geleidelijk forse verbetering is bereikt, 
zodat niet alleen de gemiddelde levensverwach-
ting, maar ook de leefomstandigheden een onge-
looflijke sprong voorwaarts hebben gemaakt.

Op eenzelfde wijze heeft ook de mate van indi-
viduele vrijheid wereldwijd een enorme vlucht 
genomen. Slavernij is grotendeels afgeschaft, 
religieuze macht beperkt en ook de staatsmacht 
is in veel landen aan banden gelegd en aan wet-
ten en regels gebonden ten faveure van de bur-
gers. Bovendien kregen burgers in toenemende 
mate inspraak in de politieke besluitvorming. 
Hoewel er nog steeds veel mensen in onvrijheid 
leven wereldwijd daalt hun aantal fors de laatste 
decennia.   

De vooruitgang die is geboekt nodigt niet uit 
de zelfgenoegzaamheid, zo waarschuwt Nor-
berg zijn lezers. Niet alleen is vooruitgang geen 
vanzelfsprekendheid, ook zijn er krachten ‘die 
de fundamenten waarop  onze ontwikkeling rust 
- individuele vrijheden, een open economie en 
technologische vooruitgang - willen vernietigen’, 

aldus Norberg. Als we denken dat we niets te 
verliezen hebben, dan komt dat omdat we een 
slecht geheugen hebben.

Voor vooruitgang zal dus altijd gestreden moe-
ten worden, maar een terugblik op wat in de 
laatste eeuw is bereikt aan vooruitgang stemt 
hoopvol voor de toekomst. ‘Alle vooruitgang die 
in dit boek staat opgetekend is de vrucht van de 
noeste arbeid van wetenschappers, uitvinders 
en ondernemers met rare nieuwerwetse ideeën, 
en van dappere eenlingen die vochten voor hun 
recht om op nieuwe manieren nieuwe dingen te 
doen. Als we willen dat we blijven vooruitgaan, 
dan moeten u en ik het vaandel dragen’, aldus 
stuurt Norberg de lezer met een opdracht de 
toekomst in.
 

Fleur de Beaufort is wetenschappelijk medewerker 
bij de TeldersStichting.



The best road to progess is freedom’s road. 
John F.  Kennedy

liberaal perspectief

Als liberalen beoordelen we vooruitgang aan de 
hand van beginselen zoals individuele vrijheid 
en verantwoordelijkheid. De waardigheid van 
ieder individu vormt uiteindelijk de basis voor 
het liberale politieke gedachtegoed. In dit licht 
kunnen we stellen dat de mate van economische 
vrijheid, respect voor mensenrechten en de mate 
waarin utopiedenken beleid heeft beïnvloed, 
duidelijke maatstaven zijn om te beoordelen of 
politici ‘de goede richting’ opgaan; kortom of we 
kunnen spreken van vooruitgang.

Maar dit is slechts het begin van een debat, en 
zeker geen slotwoord. Vanuit dezelfde liberale 
beginselen, zo laat deze editie van Liberaal 
Journaal zien, kunnen we verschillend denken 
over wat vooruitgang betekent. De één voelt zich 
eerder thuis bij het stempel progressief, de ander 
ziet zichzelf eerder als conservatief, en dit kan 
ook nog per thema verschillen. En ook al kan in 
liberaal perspectief een ontwikkeling als vooruit-

gang worden bestempeld, dat wil niet zeggen dat 
we mensen mogen dwingen in die ontwikkeling 
mee te gaan. 

De ambiguïteit van het begrip vooruitgang toont 
daarom vooral aan dat we een vitale democrati-
sche arena nodig hebben waarin in vrijheid alle 

In de TeldersShop zijn allerlei recente publicaties 
van de TeldersStichting online te bestellen, als 
e-book en in boekvorm. Bij iedere publicatie 
staat een korte samenvatting en een pageviewer.

Neem eens een kijkje in de TeldersShop op

www.TeldersShop.nl 

Teldersshop


