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Voorwoord 
Floris van den Berg 
 
 
 
 
 
 
Utopieën zijn gedetailleerde ontwerpen voor een andere en 
betere samenleving. Door de eeuwen heen zijn er talloze uto-
pieën verschenen zoals De Republiek van Plato en Utopia van 
Thomas More. Ook in de twintigste eeuw zijn er utopieën ver-
schenen als Erewhon van Samuel Butler, Walden Two van B.F. 
Skinner en Ecotopia van Ernest Callenbach. 

Wat hebben we aan utopieën? Popper in The Open Society 
and Its Enemies, Achterhuis in De erfenis van de utopie, Van Dun 
en Crombag in De utopische verleiding benadrukken het gevaar 
van een situatie waarin utopisch denken politieke macht krijgt 
en leidt tot totalitaire onderdrukking. Kunnen utopieën ook ge-
bruikt worden als positieve inspiratiebron, zonder door despo-
tische terreur verleid te worden? Zouden utopische ontwerpen 
niet kunnen bijdragen aan het bedenken van alternatieve ma-
nieren van samenleven? Utopieën doorbreken vastgeroeste leef- 
en denkpatronen en proberen daar een radicaal andere oplos-
sing voor te bedenken. Zijn utopieën te bezien als sociale 
gedachte-experimenten waaruit wel degelijk te leren valt? Is het 
niet een algemeen menselijk streven om te proberen het eigen 
leven en de samenleving zo goed mogelijk in te richten? Is, met 
andere woorden, utopisme als het streven naar een ideale 
samenleving niet een rode draad in de cultuurgeschiedenis? 

In het voorjaar van 2003 spraken bij de Studium Generale 
lezingenserie ‘Het raadsel van Utopia’ wetenschappers vanuit 
verschillende disciplines en politici over de vraag of er een po-
sitieve waardering van utopieën mogelijk is. Een groot deel van 
deze lezingen is uitgewerkt tot essays die in dit boek zijn 
samengebracht.  
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Saskia Poldervaart plaatst utopisme in een filosofische traditie 
die volgens haar doorloopt in de postmoderne gender studies. 
Poldervaart wijst op de grote bron van inspiratie die de 
utopische traditie kan vormen. Anglist Peter de Voogd onder-
werpt belangrijke twintigste-eeuwse utopieën aan een vergelij-
kend onderzoek en enthousiasmeert de lezer voor deze litera-
tuur. Rechtsfilosoof Frank van Dun wijst op de utopische ten-
dens van de mensenrechtentraditie en het groeiende aantal 
daarvan. Hoe meer mensenrechten, hoe utopischer, in de zin 
van onrealistischer, het project van universele mensenrechten 
wordt. Streven hedendaagse politici een utopie in de zin van 
een ideale samenleving na? Laten zij zich inspireren door de 
traditie van het utopisme? Sabine Bierens (VVD) en Ronald van 
Raak (SP), beiden werkzaam bij het wetenschappelijke bureau 
van hun partij en beiden met een wijsgerige achtergrond, geven 
niet alleen hun visie vanuit hun politieke ideologie, maar be-
commentariëren ook de visie van de ander. Architectuurhistori-
cus Rob Dettingmeijer belicht de utopische traditie in de archi-
tectuur en laat aan de hand van het werk van onder andere 
Rem Koolhaas zien dat deze traditie nog zeer levendig is. 

Drie lezingen uit de Studium Generale serie zijn niet in 
deze bundel opgenomen. Filosoof Hans Achterhuis, criticus van 
utopisch denken, trachtte tot een positievere beoordeling te 
komen van de utopie. Behalve aan het publiek dat bij zijn voor-
dracht aanwezig was heeft hij tot op heden zijn hernieuwde 
visie nog niet wereldkundig gemaakt. De voordracht van 
rechtspsycholoog en vrijdenker Hans Crombag ‘Het utopische 
syndroom’ was reeds verschenen in zijn veelzijdige essay-
bundel De man van Susquehanna (2000).  Mediëviste Orlanda Lie 
betoogde dat er ook in de middeleeuwen sprake was van uto-
pieën. Terwijl Achterhuis betoogt dat een noodzakelijk ken-
merk van een utopie is om de hemel hier en nu op aarde te be-
werkstelligen, ziet Lie dat anders. Lie meent dat het denken en 
dromen over een ideale wereld, ook als deze onbereikbaar is in 
het leven op aarde en pas na de dood in de hemel gerealiseerd 
kan worden, het essentiële kenmerk van utopisch denken is.  
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Dit boek is een multidisciplinaire opstap naar verdere utopie-
studie. Vanuit zeer verschillende invalshoeken wordt het 
utopisch denken geanalyseerd en geëvalueerd. De literatuur-
opgaven zijn achter in de bundel samengevoegd en uitgebreid 
zodat een overzicht van literaire utopieën en utopiestudies is 
ontstaan. Behalve een inleiding in de cultuurgeschiedenis van 
de utopie is dit boek ook een kritische evaluatie van utopisch 
denken, terwijl tegelijkertijd getracht wordt het goede te 
behouden. 
 
De Uithof, februari 2006 
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Streven naar het onhaalbare 
Over het belang van utopische verbeelding 
Floris van den Berg 
 
 
 
 
 
 
Hoe komt het dat pogingen om utopieën te verwezenlijken 
altijd ontaarden in terreur? Utopische en idealistische bevlogen-
heid om de goede samenleving in één klap te verwezenlijken, 
blijken keer op keer te leiden tot kwalijke praktijken. Vooral de 
geschiedenis van de twintigste eeuw heeft dit op dramatische 
wijze aangetoond, bijvoorbeeld met de terreur van communis-
tische regimes in de USSR, China en Cambodja. Toch is het 
streven naar een ideale samenleving een fundamentele trek in 
de cultuur. Iedere samenlevingsvorm zal door haar apologeten 
afgespiegeld worden als de beste, ware, juiste samenleving. 
Breed geïnterpreteerd is utopisme de neiging van de mens te 
streven naar de ideale samenleving en gelukkig leven. Een 
maatschappij is een (historisch gegroeid) antwoord op het pro-
bleem van het (goed) samenleven. Veel utopiestudies wijzen 
het utopische streven naar de ideale samenleving af, vanwege 
het reële gevaar van terreur. Pogingen om de hemel op aarde te 
creëren, ontaardden in de praktijk immers zonder uitzondering 
in een hel. 

De brede interpretatie van utopisme staat tegenover de 
meer gebruikelijke smalle interpretatie, die alleen literaire uto-
pieën (schetsen van een ideale samenleving) en dystopieën 
(visioenen van de hel op aarde) tot utopisme rekent. Een essen-
tieel kenmerk van deze literaire utopieën is de maakbaarheid-
gedachte, het idee dat als mensen het zouden willen, het moge-
lijk is om de perfecte samenleving hic et nunc te realiseren. Een 
brede interpretatie van utopisme biedt een verhelderend per-
spectief op de cultuurgeschiedenis. Veel op het oog verschil-
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lende culturele fenomenen en menselijke ondernemingen, zoals 
religie, filosofie (politieke theorieën, cultuurkritiek), sociale 
idealen, literaire utopieën, (avant-garde) kunst, sociale (woon-) 
experimenten, utopische architectuur en stedenbouw (plano-
logie), wetenschap en technologie, en het kapitalistisch bestel, 
komen voort uit dezelfde utopische grondgedachte. Op een 
indirecte manier kunnen utopische ontwerpen bijdragen aan 
het vormgeven van de ideale samenleving, doordat ze nieuwe 
perspectieven kunnen tonen. Aan de utopische verleiding om 
in één keer de ideale samenleving te willen organiseren moet 
echter te allen tijde weerstand worden geboden. Kennis van en 
inzicht in utopisme is daarom van enorm belang. 
 
Utopieën zijn pogingen tot een antwoord op filosofische vragen 
als ‘Wat is het goede leven?’ of ‘Wat is de ideale samenleving?’ 
Literaire utopieën zijn kleurrijke invullingen van filosofische 
gedachte-experimenten. Als ideale totaalontwerpen van de 
samenleving blijven ze fascineren. Sinds Plato’s De staat is er 
een niet aflatende stroom utopieën en dystopieën verschenen, 
vergezeld van de nodige secundaire literatuur. Zolang het blijft 
bij verschijning in boekvorm zijn utopieën theoretische experi-
menten, maar er zijn ook vele voorbeelden aan te wijzen van 
gevallen waarin enthousiastelingen hebben geprobeerd uto-
pieën te verwezenlijken. Geen van deze pogingen heeft de 
deelnemers langdurig of op grote schaal geluk gebracht. In de 
meeste gevallen eindigen zij dramatisch, behalve misschien 
wanneer het gaat om niet al te grote, vrijwillige communes die 
niet tot grote regelmachine vervallen. Denk bijvoorbeeld aan 
Twin Oaks in de Verenigde Staten, geïnspireerd op de utopi-
sche roman Walden Two van B.F. Skinner. 
 
Zou ik in één van de vele literaire utopieën willen wonen? Dat 
is de hamvraag die ik steeds voor ogen houd bij het lezen van 
utopische romans. Je hebt er nooit voor gekozen om geboren te 
worden, en ook niet waar of wanneer. De maatschappij, de tijd 
en het lichaam waarin je terecht komt, zijn contingente feiten 
waarmee je in het leven geconfronteerd wordt. Het is goed om 
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na te denken over de vraag hoe jij zou willen dat de samen-
leving en je leven eruit zouden zien, want het kan allicht beter 
dan het is. Hoe zou je zelf de wereld inrichten als je helemaal 
opnieuw kon beginnen? Dit soort reflectie geeft diepte aan de 
manier waarop je tegen het leven en de maatschappij aankijkt. 
Literaire utopieën zijn hulpmiddelen van de fantasie, het zijn 
voorstellen voor een inrichting van de maatschappij en het 
leven. Het heeft daarom weinig zin om slecht één utopie te 
lezen. Een utopie krijgt pas gestalte in comparatief perspectief. 
Je moet utopieën met elkaar vergelijken, zoals je ook verschil-
lende maatschappijvormen en manieren van leven moet verge-
lijken om een afgewogen oordeel te vellen over welke samen-
levingsvorm jou het beste voorkomt. Secundaire literatuur, 
zoals De utopische verleiding, De erfenis van de utopie, Utopia and 
Antiutopia in Modern Times, zijn overzichtwerken die precies dat 
doen: het kritisch vergelijken van utopieën. 

Hans Achterhuis begint zijn magnifieke utopiestudie De 
erfenis van de utopie met een persoonlijke anekdote. Tijdens een 
busreis door Amerika leest hij de utopische roman Ecotopia 
(1975) van Ernest Callenbach. Ecotopia is de naam van de drie 
Oostkuststaten van de Verenigde Staten, die zich in deze roman 
hebben afgescheiden om een ecologische samenleving te 
stichten.  
 

‘Om eerlijk te zijn, ik was door het boek gefascineerd en las 
het in één adem uit. (…) Welnu, hier lag voor mij de klem-
mende vraag toen ik het boek uit had. Waarom zou ik 
nooit, zoals Will Weston, in Ecotopia willen wonen? In-
stinctmatig voelde ik een diepe afkeer van dit groene para-
dijs. Waar had deze afkeer mee te maken? Veel ideeën van 
de auteurs waar ik voor stond waren toch in Ecotopia gere-
aliseerd? (…) Wat had ik er dan tegen, wat zat mij dwars, 
dat ik in dit land niet zou willen leven?’ 

 
Is het echter niet zo dat als je je eigen maatschappij zou analy-
seren, of er een afstandelijke en kritische analyse over zou 
lezen, je er evenmin voor zou kiezen om daar je hele leven door 
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te brengen? Wie het Nederland van 2006 analyseert, kan heel 
wat negatieve aspecten opsommen, zoals de enorme drukte op 
de wegen en in de steden, de verloedering, de angst voor ge-
weld, de vereenzaming, de problemen met groepen alloch-
tonen, enfin; de opiniepagina’s staan bol van de aanklachten 
tegen de Nederlandse maatschappij. Vaak denk ik bij mijzelf 
dat ik, in tegenstelling tot Hans Achterhuis, wèl in Callenbachs 
groene paradijs zou willen wonen, of het in ieder geval eens een 
poos zou willen proberen, ondanks de soms vreemde prak-
tijken. Ik vind de categorische veroordeling van utopieën door 
Achterhuis – de conclusie van De erfenis van de utopie – te streng. 
Veel utopische experimenten zijn inderdaad gruwelijk mislukt, 
maar is het niet mogelijk om het kind (het streven naar de ide-
ale samenleving) niet met het badwater (totalitaire pogingen de 
utopie van bovenaf op te leggen) weg te gooien? 

Van de literaire utopieën waar ik mee bekend ben, komt 
Ecotopia het meest in de richting van een leefbaar alternatief 
voor de imperfecte, maar niet verderfelijke contemporaine 
Nederlandse samenleving. In Ecotopia leven mensen in harmo-
nie met de natuur, maar tegelijkertijd omhelst men de moderne 
techniek voorzover deze milieuvriendelijk is. In Ecotopia is een 
stable state economie gerealiseerd en wordt er geen roofbouw 
gepleegd op de natuur. Utopieën hebben vaak goede elemen-
ten, maar altijd gecombineerd met vreemde praktijken die 
nogal eens een behoorlijke inbreuk kunnen maken op de per-
soonlijke vrijheid, zoals de seksuele verzorging van patiënten in 
ziekenhuizen van Ecotopia en de uiterst bizarre wargames, een 
oorlogsspel vol rituelen waarbij met echte wapens gevochten 
wordt en waarbij gewonden of zelfs doden vallen. Dit alles 
wordt goed gepraat met het argument dat deze sublimatie van 
mannelijk oerinstinct nodig is en dat als aan deze gevoelens 
geen uiting wordt gegeven er vele malen meer slachtoffers val-
len door andere, niet-gekanaliseerde vormen van geweld.  
‘Wie één Utopia kent, kent ze allemaal, of bijna allemaal.’ Zo 
beginnen Crombag en Van Dun hun boek De utopische verlei-
ding. De mal van het literaire genre van de utopie is beperkt en 
daardoor voorspelbaar, zoals ook geldt voor genres als science 
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fiction, streekromans en, in extremis, porno. Het utopische 
stramien is als volgt. Een reiziger belandt in een utopische sa-
menleving en is heel sceptisch over wat hij daar aantreft. Lang-
zamerhand raakt hij er echter van overtuigd dat deze samen-
leving geweldig in elkaar zit. Uiteindelijk besluit hij om te blij-
ven. Er zijn natuurlijk variaties mogelijk, maar het blijft beperkt. 
De ideeën voor de ordening van de samenleving zijn in de 
diverse literaire utopieën heel verschillend en daarin is hun 
belang gelegen. 

Naast de literaire utopieën is er de veel bredere categorie 
van het utopisme dat, zoals ik betoog, een grondstroming is van 
veel cultuurverschijnselen. Pogingen om het leven beter te 
maken, en om een samenleving in te richten zijn utopische ten-
densen. Het zijn antwoorden op de twee utopische grond-
vragen: wat is het goede leven? En: wat is de beste sociale 
ordening om dit te kunnen bewerkstelligen? Utopieën verhou-
den zich altijd tot andere mogelijkheden, voorbeelden van hoe 
het niet moet. 

Het gevaar van utopisme is de neiging om alles in één klap 
te willen verbeteren. Utopisme heeft een totalitaire, paternalis-
tische tendens, een minachting voor individuele vrijheid. Maar 
ook een liberale democratische rechtstaat, waarbij de vrijheid 
van het individu centraal staat, is een utopisch streven. Volgens 
mij is de kern van het Verlichtingsdenken het idee dat mensen 
zelf vorm kunnen geven aan hun leven en de samenleving. Dat 
het mogelijk is om historisch gegroeide conventies en tradities 
op redelijkheid en rechtvaardigheid te toetsen en om nieuwe 
oplossingen te bedenken met behulp van kennis vanuit ver-
schillende disciplines. Het is zaak dat wetenschap en politiek 
zich richten op het zoeken naar oplossingen voor praktische 
problemen. De oplossingen moeten zijn toegespitst op de men-
selijke maat, dat wil zeggen dat de overheid rekening houdt 
met de belangen van individuen en ervoor waakt dat sommige 
individuen aan het belang van anderen ten onder gaan. Als de 
oplossingen zich op kosmische tijdschaal afspelen, zoals een 
duizendjarig rijk, heb je daar als individu ook weinig aan. 
Poppers idee van het zoeken naar oplossingen op concrete 
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schaal is een veel plausibeler weg naar de utopie dan een groot-
schalig plan, vooral omdat de route volgens trial and error 
steeds kan worden bijgesteld. Als er een les kan worden ge-
trokken uit de geschiedenis dan is het wel dat ideologieën die 
niet uitgaan van het individu maar van een groep of een ander 
ideaal (de wil van god, bijvoorbeeld) gevaarlijk zijn. 

Het ideologisch bevlogen document de Declaratie van de 
Universele Rechten van de Mens (1948) kan gezien worden als een 
lijst van punten die het waard zijn om na te streven. Als deze 
punten inderdaad allemaal verwezenlijkt zouden zijn, dan 
denk ik dat daarmee de ideale samenleving bereikt zou zijn; het 
einde van de geschiedenis. Er is geen aanleiding om je bezorgd 
af te vragen of het leven in deze gerealiseerde utopie saai zou 
zijn, want de kans dat de mensenrechten ooit mondiaal gereali-
seerd worden is helaas erg klein. Desalniettemin moet hiernaar 
gestreefd worden, door piecemeal social engineering, dat wil zeg-
gen het zoeken naar oplossingen voor concrete problemen bin-
nen het raamwerk van een open samenleving, waarbij beleid 
door kritiek en ervaring kan worden bijgesteld. Via concrete 
kleine stappen op weg naar het onbereikbare Utopia. De moge-
lijke verwezenlijking van de ideale samenleving is echter nooit 
dichterbij geweest dan nu. Dat is de uitdaging. 
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De actualiteit van het utopisch denken en 
handelen 
Saskia Poldervaart 
 
 
 
 
 
 
Al vanaf ongeveer 1980 ben ik, als docente Vrouwenstudies en 
Politicologie van de Universiteit van Amsterdam, bezig met 
onderzoek naar utopieën en vooral utopische bewegingen. 
Vanaf ongeveer dezelfde tijd ben ik lid van de Utopian Studies 
Society en de International Communal Studies Association en volg 
ik allerlei internationale congressen en publicaties op dit 
gebied. Internationaal gezien vormt Nederland een soort 
uitzondering: er wordt hier nauwelijks getheoretiseerd over 
utopisch denken en als er over wordt gepubliceerd is het nega-
tief, zoals de boeken van Crombag en Achterhuis laten zien. 

Op zichzelf is die negatieve houding niets nieuws. Want 
hoewel mensen vaak hebben gedroomd (en nog dromen, zoals 
ik zal laten zien) van een betere wereld, bestaat er een domi-
nante traditie van afkeer tegen utopisme. Zowel liberalen als 
marxisten en sociaal-democraten1 hebben utopisch denken 
altijd bestreden. Het gaat volgens deze uiteenlopende politieke 
stromingen om ‘de’ werkelijkheid, om ‘feiten’ die wetenschap-
pelijk bewezen moeten worden. Zij wijzen iedere relatie tussen 
utopie en werkelijkheid af en brengen utopisme bovendien 
systematisch in verband met totalitarisme en met de bereidheid 
het heden op te offeren voor een vastliggende toekomst. Hier-
tegenover staan theoretici als Mannheim, Bloch, Marcuse, 
                                                           
1 Zie voor hoe de sociaal-democraten in het voetspoor van het 
marxisme utopisme hebben afgewezen: Bart Tromp: ‘Tweeërlei socia-
lisme’, in: Het vijfde jaarboek voor het democratisch socialisme, Amsterdam, 
1984, pp. 14-27. 
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Kolakowski, Thoenes en huidige theoretici verbonden met 
Utopian Studies Society als Fredric Jameson, Gregory Claeys, 
Krishan Kumar, Ruth Levitas en vele anderen die erop wijzen 
dat zonder utopisme er nooit wezenlijke veranderingen opge-
treden zouden zijn. 

Waar het consequent afwijzen van alles dat met utopisch 
denken te maken heeft toe kan leiden, bleek uit een bespreking 
van Hans Achterhuis’ boek De erfenis van de utopie in het 
Utrechtse debatcentrum Tumult enkele jaren geleden. De 
hoofdspreker, professor Willem van Reijen, gaf een korte 
samenvatting van Achterhuis’ boek. Hij sprong daarbij, net als 
Achterhuis zelf, van More’s Utopia en enkele andere utopieën 
van die tijd, waarin alles gedisciplineerd is, via het totaliserende 
communisme naar de toekomstgerichte utopieën van nu, 
waarin het opnieuw om perfectionering en beheersing gaat. 
Alleen: welke huidige utopieën hij daarbij op het oog heeft, 
noemde hij niet. Van Reijens conclusie was: utopieën zijn totali-
serend, idealen hangen samen met utopieën en daarom streef ik 
ernaar geen sociale idealen te hebben; mijn enige ideaal is een 
privé-ideaal: goed voor vrouw en kinderen zorgen. 

Ik vond en vind deze conclusie verbijsterend. Het komt er 
dus op neer dat iedereen alleen aan zijn of haar eigen gezin 
moet denken en dat de rest van de wereld kan barsten, want 
zodra je je daar mee gaat bemoeien loop je het gevaar totali-
serend te zijn. Ook Crombag kwam, in een eerdere bespreking 
van Achterhuis’ boek, tot ongeveer dezelfde conclusie: het beste 
is je nergens mee te bemoeien, te berusten in de maatschappij 
zoals die is en lekker thuis met de poes op schoot te zitten. 

Dit staat haaks op het pleidooi van de Raad voor het 
Jeugdbeleid: een drieledig toekomstperspectief voor zowel 
jongens als meisjes waarbij ieder mens zou moeten leren: 1) 
zichzelf en zijn directe omgeving te kunnen verzorgen, 2) zo-
veel mogelijk economisch zelfstandig te zijn, én 3) sociaal te 
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participeren (in een speeltuinvereniging, politieke partij, vrij-
willigerswerk etc.).2 
 
Juist dat derde perspectief vind ik belangrijk, want we willen 
toch geen maatschappij waarin iedereen alleen voor zijn eigen 
gezin zorgt en de kinderen van de buren desnoods dood 
kunnen vallen? Ieder mens maakt toch deel uit van de maat-
schappij en het gaat er toch om dat mensen leren dat dat niet 
vrijblijvend is, dat mensen sociale betrokkenheid tonen? Maar 
nee, zo suggereren Achterhuis, Crombag en anderen: zorg maar 
gewoon voor je eigen inkomsten en je eigen gezin, ga stemmen 
en laat de rest aan de politici en ambtenaren over. Want zodra 
je idealen toont die verder gaan dan je eigen privé-gezin ben je 
totalitair bezig. 
 
Ik ben het hier niet mee eens, al begrijp ik hun angst voor van 
bovenaf opgelegde ideaalbeelden wel. Maar zo’n idee hebben 
utopisten, in ieder geval vanaf de utopisch-socialisten, ook 
altijd afgewezen. Ik heb dan ook een geheel andere opvatting 
van utopisme dan Achterhuis en Crombag (en ik sta, gezien de 
vele wetenschappelijke publicaties hierover, hierin niet alleen). 
Om mijn ideeën over utopisme te verduidelijken, zal ik deze 
eerst kort in vier punten weergeven: 
 
1. Utopisme heeft drie gezichten3: a) op schrift gestelde utopi-

sche ontwerpen; hieronder versta ik de formulering van 
alternatieven voor de bestaande wijze van samenleven, op 
basis van een cluster van idealen. b) utopische bewegingen, te 
omschrijven als die bewegingen waarin door het vormen 
van gemeenschappen getracht wordt de door de deel-
nemers aangehangen idealen in het dagelijkse leven toe te 

                                                           
2 Raad voor het Jeugdbeleid, Meisjes en sociaal-culturele zelfstandigheid. 
Advies over de voortgang van het meisjesbeleid, Amsterdam, 1991. 
3 Lyman Tower Sargent, ‘The Three Faces of Utopianism Revisted’, in: 
Utopian Studies, 5 (1994, 1), pp. 1-37. 
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passen4, en c) utopische studies, ontstaan ongeveer vanaf 
1980, die zowel de ontwerpen als bewegingen bestuderen; 
Achterhuis en Crombag staan geheel buiten deze studies. 

2. Je kunt de utopische ontwerpen en bewegingen nooit los 
van hun context bestuderen. Je kunt de ideeën van Thomas 
More van bijna vier eeuwen geleden niet als typerend be-
schouwen voor het utopische denken van nu.5  Want we 
denken nu toch ook niet hetzelfde over religie, man-vrouw 
verhoudingen, slavernij etc. als 400 jaar geleden? Ik zal 
hierna kort aangeven dat het utopisme twee breuken heeft 
gekend, rond 1830 en 1970, waardoor duidelijk wordt dat 
huidige utopisten het idee van een perfecte maatschappij 
die je aan anderen kunt opleggen – als dat idee al bestaan 
heeft – al lang hebben afgewezen. 

3. Er bestaat een verschil tussen utopische en revolutionaire 
bewegingen.6 Dit verschil ligt niet zozeer in de aange-
hangen idealen, maar in het verschil in strategie. Utopische 
bewegingen trachten hun idealen in het hier en nu te leven. 
Revolutionaire bewegingen wijzen dat direct in praktijk 
brengen af, omdat eerst een algemene vijand verslagen 
moet zijn voordat de idealen ‘geleefd’ kunnen worden. Dit 
strategieverschil ziet men de hele geschiedenis door optre-

                                                           
4 Veelal zijn zulke gemeenschappen communes genoemd. Ook volgens 
Achterhuis zijn communes sociale utopieën en dus gevaarlijk. Zie: Stijn 
Dickel, Utopia: Schipperen tussen totalitaire blauwdruk en jeugdig idealisme, 
scriptie voor licentiaat, Gent, 2000, p. 107. 
5 Hans Achterhuis ziet More’s Utopia uit 1517 wel als typerend voor al 
het utopisme na die tijd. Het valt me tegen dat Willem van Reijen (die 
zo’n mooi boekje heeft geschreven: De onvoltooide rede. Modern en post-
modern, Kampen, 1987) Achterhuis hierin napraat. Juist de post-
moderne theoretici benadrukken toch dat je altijd alles in context moet 
beschouwen? 
6 Zie: B.D. Zablocki, Alienation and Charisma: a Study of Contemporary 
American Communes, New York, 1980. Zablocki spreekt over ‘commu-
nautaire’ bewegingen, maar bedoelt hiermee hetzelfde als ik met ‘uto-
pische’ bewegingen. 
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den. Volgens revolutionaire bewegingen (zoals het 
marxisme, of delen van het anarchisme) kan en mag je hier 
en nu geen invulling geven aan het ‘goede’ leven, omdat 
dat het revolutionaire bewustzijn alleen maar ondermijnt. 

4. Het marxisme kan niet als utopisch gezien worden. Marx 
stelde nadrukkelijk geen idealen na te streven, maar de 
historische wetten ontdekt te hebben, waardoor na de 
hoogkapitalistische fase het socialisme onvermijdelijk zou 
komen. Zijn socialisme is niet gebaseerd op morele begin-
selen, maar op de bewegingswetten van de maatschappij. 
Utopisten daarentegen hebben altijd benadrukt dat de toe-
komst open ligt. Het gaat hen om het leveren van kritiek op 
de maatschappelijke verhoudingen en het ontwikkelen van 
alternatieven daarvoor om in het hier en nu al een plezierig 
leven te leiden; hun socialisme is nadrukkelijk een morele 
zaak. Marx en Engels hebben het utopisme dan ook altijd 
fel bestreden, net zoals dat gebeurde in de periode rond 
1900, toen zowel marxisten als sommige anarchisten (zoals 
Domela Nieuwenhuis) de oprichting van ‘kolo-
nies’/gemeenschappen waarin de leden poogden hun ide-
alen in het dagelijks leven toe te passen, fel bekritiseerden 
en zoals opnieuw geschiedde in de periode rond 1970 toen 
de net marxistisch geworden studentenbeweging de 
Kabouterbeweging van Roel van Duyn als ‘fascistisch’ om-
schreef omdat het zich niet in eerste instantie richtte op de 
klassenstrijd.7     

Korte geschiedenis van het utopisme 

Zoals gezegd bestaat het utopisme uit ontwerpen en bewe-
gingen, maar deze twee facetten van het utopisme hoeven niet 
samen te vallen. In de geschiedenis kan men diverse ‘utopische 
perioden’ onderscheiden, dat wil zeggen perioden waarin het 
utopische denken op grotere schaal voorkwam dan daarvoor en 
                                                           
7 Zie voor dit laatste: K. Boehmer en T. Regtien, Van provo naar oranje 
vrijstaat, Amsterdam, 1970. 
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daarna. De eerste periode is die van het begin van onze christe-
lijke jaartelling, toen de Essenen en de eerste christenen 
gemeenschappen oprichtten waarin ze hun idealen in het dage-
lijks leven toepasten. In hun protest tegen de Romeinse 
overheersing leefden de Essenen in gemeenschap van goede-
ren, benadrukten ze hun vredelievendheid en wezen ze 
handeldrijven af; ze aten gemeenschappelijk, waren vegetariër 
en hanteerden dezelfde voorschriften aan mannen en vrou-
wen.8 Dergelijke idealen ziet men voortdurend terugkomen, de 
hele geschiedenis door, tot en met de huidige andersgloba-
listen. Tot die eerste utopische periode behoren ook de eerste 
gemeenschappen van christenen: ook Jezus predikte een maat-
schappij waarin het gemeenschappelijke leven op de voorgrond 
werd gezet, tegenover het egoïsme en de rijkdom van de Fari-
zeeërs/schijnheiligen. Ik ben het dan ook eens met Willem van 
Reijen toen hij in genoemde lezing stelde dat in alle utopieën 
ongebreidelde economische ontwikkelingen werden afgeremd 
(zoals dat nu ook in het andersglobalisme wordt bepleit).  

De volgende utopische periode wordt gevormd door de 
twaalfde en dertiende eeuw, toen opnieuw groeperingen de 
christelijke utopie van solidariteit en gelijkheid wilden leven. 
Door de steeds machtiger wordende kerk werden deze groepen 
‘ketters’ genoemd en zwaar vervolgd (denk aan de Katharen, 
Waldensers, Apostelbroeders, Hussieten e.v.a.). In de zestiende 
en zeventiende eeuw (meestal als derde utopische periode 
beschouwd) leidde de ontevredenheid met de sociale verhou-
dingen en de rol die de kerk daarin speelde opnieuw tot uto-
pische bewegingen (de Wederdopers, Levellers, Quakers, 
Shakers, Hernhutters). Voor het eerst verschenen er ook uto-
pische ontwerpen van humanisten als Thomas More, Francis 
Bacon, Thomasso Campanella e.a. Hoewel de ontwerpen en de 
bewegingen niets met elkaar van doen hadden (de intellec-
tuelen wezen de christelijke gemeenschappen met spot van de 
hand), komen de idealen van beide vormen van utopisme 
                                                           
8 Zie: Quack, De socialisten. Personen en stelsels, Amsterdam, 1911 (4e 
druk), deel I, pp. 47-50. 
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grotendeels overheen. Het ging in beide utopische vormen om 
een harmonische gemeenschap, waarin alles eerlijk gedeeld zou 
worden, het huishouden collectief (door de vrouwen) zou wor-
den uitgevoerd en het privé-bezit zou zijn afgeschaft. Het ar-
gument van Achterhuis dat hij niet in More’s utopie zou willen 
leven, kan ik beamen (ik zou ook niet met zo’n van bovenaf 
opgelegde gelijkheid willen leven), maar slaat in feite nergens 
op: More had helemaal de bedoeling niet dat zijn utopie in 
praktijk zou worden gebracht; het idee dat de maatschappij 
maakbaar is bestond nog helemaal niet, dat kwam pas in de 
achttiende eeuw op.9 More wilde met zijn Utopia kritiek geven 
op de toenmalige maatschappij, waarin net het gemeenschap-
pelijke land (the commons) was afgeschaft en geprivatiseerd 
(enclosured of: omheind). Dit leidde tot verschrikkelijke armoede 
onder de boeren. More wilde met zijn utopie tonen dat een 
maatschappij mogelijk was zonder privé-bezit.  

In de volgende utopische periode, die van de eerste socia-
listen (1825-1850), vielen voor het eerst utopische bewegingen 
en ontwerpen samen. De socialistische theoretici (Saint-Simon, 
de Saint-Simonisten, Fourier in Frankrijk, Owen en de Owenis-
ten in Engeland) wilden hun ideeën wél in praktijk brengen. 
Hun theorieën verschilden dan ook aanzienlijk met die van de 
utopische ontwerpers voor hen. De eerste socialisten (zo 
genoemd omdat zij de begrippen ‘socialisme’, ‘sociale weten-
schap’ en ‘individualisme’ hebben uitgevonden10) schreven 
geen statische blauwdrukken voor een niet-bestaand eiland of 
een verre toekomst, maar ontwikkelden theorieën waarin zij 
benadrukten dat hun maatschappelijke ideaal door sociale 
bewegingen in de praktijk zou moeten worden gebracht, waar-
                                                           
9 Zie: R. Saage, ‘Das Vertragsdenken und die politische Utopie der 
Aufklarung’, in: Leviathan, Zeitschrift fur Sozialwissenschaft, 1980, jrg. 8, 
nr. 3, pp. 376-377 en B. Papin, Sense et fonction de l’utopie Tahitienne dans 
l’oeuvre politique de Diderot, Oxford, 1988, p. 141. 
10 Zie: Gregory Claeys, ‘Individualism, Socialism and Social Science. 
Further Notes on a Process of Conceptual Formation 1800-1850’, in: 
Journal of the History of Ideas, nr. 47 (1986), p. 81-92.  
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door hun ideaal ongetwijfeld weer zou wijzigen. Zij markeren 
hiermee de eerste verandering in het utopisch denken. Zij 
noemden zichzelf dan ook geen utopisten, maar sociale weten-
schappers die probeerden de maatschappij te veranderen; hun 
begrip sociale wetenschap introduceerden ze als alternatief 
voor de wetenschap van de Franse verlichtingsdenkers, met als 
doel om in de wetenschap ook de moraal in te sluiten: ‘Social 
science is moral knowledge.’11 Tevens staat bij hen niet meer het 
abstracte gelijkheidsidee centraal, maar worden de verschillen 
tussen mensen benadrukt. Want volgens hen zijn mensen van 
nature ongelijk, omdat ieder individu verschillende capaciteiten 
heeft. Door gelijke kansen te scheppen zal ieder mens de moge-
lijkheid krijgen zijn eigen persoonlijkheid te ontwikkelen. Door 
niet alleen economische verhoudingen, maar ook liefde, seksu-
aliteit en sekserelaties als belangrijke sociale verschijnselen in 
hun wetenschapsopvatting te incorporeren en als historisch 
bepaalde verhoudingen te beschouwen, benoemden ze zelf hun 
wetenschap als ‘onzeker’. Er bestaat geen abstracte waarheid, 
omdat niets zeker is. Het doel van de sociale wetenschap (dat 
ze als synoniem voor socialisme zagen) is het verbeteren van de 
sociale relaties tussen mensen door het tegengaan van econo-
misch onderdrukkende en psychologisch vernederende om-
standigheden en daarmee moet in het hier en nu begonnen 
worden. Juist door dit benadrukken van het ‘hier en nu’ en 
door hun afwijzing van sociale wetten, benoemden Marx en 
Engels deze eerste socialisten tot utopisch-socialisten en 
plaatsten zij hun ‘wetenschappelijke’ socialisme met haar na-
druk op ‘de wetten van de warenproductie’ boven het, wat zij 
noemden, ‘onrijpe socialisme’. 

In de vijfde utopische periode (1890-1920) vielen opnieuw 
utopische ontwerpen (bijvoorbeeld van Bellamy, Morris, 
Perkins Gilman, Ebenezer Howard met zijn tuinsteden) samen 
met sociale bewegingen die allerlei idealen nastreefden die 
sterk overeenkomen met die van de utopisch-socialisten. 
Tevens zetten deze bewegingen zich af tegen de marxisten, die 
                                                           
11 Zie: Diane Coole, Women in Political Theory, Brighton, 1988, p. 160. 
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steeds meer aan invloed wonnen. Socialistische idealen moesten 
in het hier en nu in praktijk gebracht worden, door gemeen-
schappen op te zetten waarin die idealen geleefd werden, 
waardoor er een langzame weg naar iets beters kon ontstaan. 
‘Omdat het om concrete mannen en vrouwen gaat die hun 
idealen vorm trachten te geven, zullen hun praktijken altijd 
imperfect zijn,’ schreef H.G. Wells in 1905.12  Nieuwe termen 
ontstonden voor zulke gemeenschappen, zoals ‘kolonies’ (denk 
aan Walden van Frederic van Eden) en ‘kibboets’. Deze periode 
viel ook samen met wat de eerste feministische golf genoemd 
wordt, en tevens met de strijd tegen het positivisme in de 
wetenschappen.13 Toen na 1920 het positivisme opnieuw werd 
benadrukt leek lange tijd de ‘exploratie van allerlei mogelijk-
heden’ zoals Ricoeur utopisch denken omschrijft, verdwenen 
(hoewel de kibboetsiem tot in de jaren tachtig floreerden).14 

Tussen de vijfde en volgende utopische periode (de jaren 
zestig) zijn er enkele beroemde antiutopieën geschreven, zoals 
Huxleys Brave New World (1931) en Orwells 1984 (1949). Deze 
antiutopieën waren echter niet verbonden met de dominante 
antiutopische houding, zoals Kumar overtuigend heeft aange-
toond.15 Integendeel, zij streefden ook naar een andere maat-
schappij. Huxley waarschuwde tegen de overdreven verwach-
ting die mensen in die tijd hadden van de wetenschap en 
Orwell viel het totalitaire denken van het communisme en fas-
cisme aan. Het is dan ook geen toeval dat Huxley ook utopische 
ontwerpen schreef (zoals Island uit 1961). 

De zestiger jaren (1965-1975) worden als voorlopig laatste 
utopische periode beschouwd. Deze tijd viel opnieuw samen 
                                                           
12 H.G. Wells, A Modern Utopia, 1905 (1), 1967, geciteerd in K. Kumar, 
Utopia and Anti-utopia in Modern Times, Oxford/New York, 1987, p. 
189. 
13 H. Stuart Hughes, Consciousness and Society. The Reorientation of Euro-
pean Social Thought 1890-1930 , 1958 (1), New York, 1977.  
14 Paul Ricoeur, Lectures on Ideology and Utopia (ed. by George H. 
Taylor), Columbia, 1986. 
15 Kumar (zie noot 10). 
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met een feministische golf, met kritiek op de ‘waardevrijheid’ 
van de wetenschap en met veel actiegroepen en een nieuwe 
communebeweging. Maar er werden slechts zeer weinig ‘tradi-
tionele’ utopische ontwerpen geschreven.16 In deze periode 
verschenen er nieuwe utopieën, ook wel ‘feministische science 
fiction’ genoemd, omdat vanaf 1965 veel vrouwelijke en som-
mige mannelijke feministen zich op dit genre richtten. Het ver-
schil met de meer traditionele utopische ontwerpen is dat de 
nieuwe utopisten in hun romans uitwerkten hoe verschillende 
soorten technologie het denken en gedrag van mensen konden 
beïnvloeden. Ze speelden met diverse toekomstige mogelijk-
heden, toonden ook de mogelijke beperkingen van deze toe-
komsten, speelden met tegenspraken, benadrukten het proces-
matige en bepleitten voortdurende verandering.17 Deze 
verandering ziet men ook terug in de communebeweging: 
dachten de communeleden eerst dat hun vorm van samenleven 
het beste was voor iedereen, hierna benadrukten ze dat de 
commune slechts één van de alternatieven vormt en niet langer 
kan gelden als een voorbeeld voor de hele wereld. De afwijzing 
van het universele in dit nieuwe utopisme vormt de tweede 
wijziging in de utopische traditie. Tegelijkertijd vielen in deze 
periode, vooral na 1970, het utopisch ontwerp en de utopische 
bewegingen niet meer samen. In de ontwerpen van de feminis-
tische science fiction ging het veel eerder om het tonen van een 
nieuwe manier van denken, die bijvoorbeeld bestaande tegen-
stellingen ter discussie stelt. Zo schildert Samuel Delany een 

                                                           
16 Zie bijvoorbeeld: Paul en Percival Goodman, Communitas. Means of 
Livelihood and Ways of Life, 1957 (1), New York 1960; Herbert Marcuse, 
Eros en cultuur, Utrecht 1968; Shulamith Firestone, The Dialectic of Sex. 
The Case for Feminist Revolution, New York, 1970; Piet Thoenes, Van 
wetenschap tot utopie. Opstellen voor overmorgen, Meppel/Amsterdam, 
1976.  
17 Voorbeelden zijn: Ursula LeGuin, De linkerhand van het duister, 
Amsterdam 1982; idem The Disposessed, Londen, 1974; Joanna Russ, De 
vrouw-man, Amsterdam, 1980; Marge Piercy, Vrouw op het scherp van de 
tijd, Amsterdam, 1976; Samuel Delany, Triton, New York, 1976. 
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maatschappij waarin wel 46 verschillende geslachten bestaan. 
Ursula LeGuin toont een maatschappij bestaande uit eenslach-
tige wezens, die eens per maand tijdelijk in een mannelijk of 
vrouwelijk lichaam veranderen zonder dat ze dat van tevoren 
weten. Het gaat bij beide voorbeelden niet om de hoop dat dit 
werkelijkheid zal worden, maar om het verlangen de vanzelf-
sprekendheden van de bestaande (sekse- en andere) tegen-
stellingen ter discussie te stellen.  
 
In deze korte historische schets van het utopisme heb ik willen 
aangeven dat utopisch denken en utopische praktijken altijd 
hun tijd reflecteren. Utopisme heeft niet alleen betrekking op 
realiseerbaarheid, maar ook op het anders leren denken. Het 
gaat bij utopisme niet alleen om de voorstelling van een alter-
natieve samenleving, maar ook om het veranderen van mensen 
zelf. Utopisme kan uitgedrukt worden in ontwerpen of in 
bewegingen, die niet hoeven samen te vallen. 

Met deze historische schets heb ik vooral ook de twee 
grote wijzigingen willen aangeven die hebben plaatsgevonden 
in de utopische traditie. De eerste rond 1830, toen de utopisch 
socialisten erkenden dat utopisch denken en handelen altijd 
historisch bepaald zijn, maar ze er nog wel vanuit gingen dat 
die utopieën voor die tijd voor iedereen golden. De tweede 
rond 1970, toen ook de universele toepasbaarheid van utopieën 
werd afgewezen: men moet niet alleen rekening houden met de 
historische, maar ook met de sociale context. Hoewel de vorm 
en de inhoud van utopisme voortdurend is veranderd18, is haar 
functie wel dezelfde gebleven. Deze functie omschrijf ik als 
volgt: Utopisme is de uitdrukking van het verlangen naar een 
andere wijze van samenleven en mens-zijn.19 
                                                           
18 Zie hiervoor ook: Ruth Levitas, The Concept of Utopia, New York, 
1990. 
19 Voor een uitwerking van deze functie zie: S. Poldervaart, Tegen 
conventioneel fatsoen en zekerheid. Het uitdagende feminisme van de utopisch 
socialisten. Amsterdam, 1993, m.n. pp. 42-50. Zie ook: S. Poldervaart, 
‘De Paradoxen van de utopie-kritiek’, in: Feit en Fictie. Tijdschrift voor de 
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De aversie tegen utopisme is alleen begrijpelijk als men dit 
begrip ahistorisch opvat als een poging om blauwdrukken te 
geven voor een perfecte maatschappij. Maar mijn historische 
schets geeft aan dat utopisten zelf dat idee van blauwdruk en 
perfectie al lang hebben afgewezen en, vooral in hun strijd 
tegen het marxisme, hebben bestreden. De weigering dit in te 
zien duidt mijns inziens op iets anders: de afwijzing om zich 
voor te stellen dat een andere wereld mogelijk is. Hiermee kom 
ik op de actualiteit van het utopisme. 

De actualiteit van het utopisme: de andersglobalisten-
beweging 

In november 1999 trad een sociale beweging in de schijn-
werpers, die in de reguliere media al snel de naam ‘antiglobali-
seringsbeweging’ kreeg. Velen lijken te denken dat de grote 
protestbeweging tegen de economische globalisering plotseling, 
vanuit de lucht, in Seattle is neergedaald. Maar dat is een fabel-
tje, net zoals het idee dat de activisten plotseling een nieuw 
thema hadden ontdekt en allemaal actievoerders uit het rijke 
Westen zijn.20 Wel kan men stellen dat de neoliberale no-
nonsense tijd van de jaren tachtig de utopische golf van de jaren 
zestig sterk deed afnemen. Tegelijkertijd zijn vele communes 
blijven bestaan (die vanaf 1974 woongroepen gingen heten) en 
het aantal woonwerkgemeenschappen is alleen maar toege-
nomen, maar beide vormen van alternatief wonen en werken 
vormen geen nieuws meer (en komen in de reguliere media dan 
ook niet meer voor). De kraakbeweging in Nederland was in 
                                                                                                                  
Geschiedenis van de Representatie, Groningen, jaarg. II, nr.3, 1995, pp. 7-
22. 
20 Zie voor de Nederlandse voorgeschiedenis van de andersglobalise-
ringsbeweging: Robin van Stokrom, ‘Netwerken voor een rechtvaar-
dige wereld. De wortels van de andersglobaliseringsbeweging in Ne-
derland’. In: S. Poldervaart (red), Leven volgens je idealen. De andere 
politieken van huidige sociale bewegingen in Nederland, Amsterdam, 2002, 
pp. 37-81. 
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die jaren weliswaar op haar hoogtepunt, maar die beweging 
kwam alleen in het nieuws bij gewelddadige ontruimingen; 
over hun alternatieve wijze van wonen en over hun grote alter-
natieve subcultuur met hun eigen drukkerijtjes, muzieklabels, 
vegetarische restaurants en coöperatieve winkels kwam de 
buitenwacht weinig te weten. De pogingen van de overheid om 
de kraakpanden op te delen in keurige wooneenheden misluk-
ten grotendeels, omdat de krakersters stelden: ‘Het is onze 
fantasie tegenover hun bureaucratie, tegenover hun verlangen 
om alles onder controle te krijgen’.21 Bovendien hechten de 
krakersters aan zelfwerkzaamheid: ze zien het zelf werken aan 
een pand ook als politiek, omdat het een overwinning is op de 
heersende norm dat mensen uitsluitend dienen te doen waar-
voor ze ‘opgeleid’ zijn. (Dit idee van do-it-yourself ziet men 
nadrukkelijk terugkomen in de andersglobalistenbeweging.) De 
kraakbeweging verschuift halverwege de jaren tachtig steeds 
meer van de roep om meer jongerenhuisvesting naar de eis van 
erkenning van de in de veroverde ruimtes in praktijk gebrachte 
initiatieven en leefwijzen én naar het aan de kaak stellen van 
allerlei misstanden in de maatschappij via verschillende 
protestgroepen. Ook internationaal ontstaan er allerlei contac-
ten, vanaf de jaren negentig ook met ‘Derde Wereld’ protest-
groepen. Daarom spreekt men sinds de jaren negentig van ‘de’ 
beweging, bestaande uit een netwerk van allerlei uiteenlopende 
protestgroepen. Voor deze, ook internationale, netwerken fun-
geert sinds ongeveer 1995 de andersglobaliseringsbeweging 
weer als een soort paraplu.  

Voordat ik iets over de kenmerken en het utopische ge-
halte van deze beweging kan zeggen, moet ik eerst iets ver-
tellen over een andere invloed op deze beweging die vanaf 
halverwege de jaren tachtig, veelal indirect, een rol ging spelen, 
namelijk het postmodernisme. Want zoals ik in het begin al 
stelde: om iets over het utopisme te zeggen, moet je dit altijd in 
haar context plaatsen. Enerzijds komen de ideeën van de hui-
                                                           
21 Erik van Duivenvoorden, Een voet tussen de deur. Geschiedenis van de 
kraakbeweging 1964-1969, Amsterdam, 2000, p. 232.  
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dige andersglobalisten ten dele voort uit die van de utopische 
jaren zestig, anderzijds maakt die gewijzigde context ook dat er 
enkele verschillen bestaan tussen de zestigers en de negen-
tigers. Die gewijzigde context hangt, naast het steeds globaler 
worden van het kapitalisme en de uitvinding van het internet, 
ook samen met de invloed van allerlei postmodernistische 
noties die vanaf de jaren tachtig hun invloed deden gelden, 
hoewel de meeste postmoderne theoretici (zoals Foucault, 
Derrida, Lacan, Irigaray en Lyotard) al in de jaren zestig hun 
eerste werken publiceerden. 

Al in de zestiger jaren werden de autoriteiten uitgedaagd 
door leden van de commune-, studenten- en vrouwen-, anti-
autoritaire, seksuele bevrijdings- en de toen opkomende 
milieubewegingen. Ook het passieve van de verzorgingsstaat, 
de conventies van de politieke cultuur, het consumentengedrag, 
vervreemde arbeid en de arrogantie van de wetenschappelijke 
technologie werden door deze bewegingen op de korrel geno-
men. In hun protesten benadrukten ze hun postmaterialistische 
waarden: verbeelding, heelheid, de eigen individuele erva-
ringen en de kwaliteit van het leven.22 Allerlei noties van post-
moderne theoretici sloten hierop aan én gingen verder. Post-
modernisten bekritiseerden de beperkingen van de moderniteit, 
met haar idealen van rationaliteit en vooruitgang, met haar 
scheiding tussen hoge en lage cultuur en de daarbij behorende 
uitsluitingen van ‘wij’ en die ‘anderen’. Tevens behoorden tot 
die postmoderne noties de kritiek op de suprematie van het 
Westen en het idee te kunnen spreken voor anderen met een 
geünificeerde stem.23 Geforceerde eenheid, zo gaven postmo-
derne theoretici aan, leidt altijd tot strijd. Vanuit postmodern 
perspectief is alle wetenschap interpretatie, omdat ‘feiten’ altijd 
gemediëerd worden door taal en door het lichaam en wereld-
                                                           
22 Zie: Lynne Segal, in: Sheila Rowbotham, Lynne Segal, Hilary Wain-
wright, Beyond the Fragments. Feminism and the Making of Socialism, 
Londen, 1979.  
23 Linda Nicholson, ‘Introduction’, in: idem (ed.), Femi-
nism/Postmodernism, New York/Londen, 1990, pp. 1-18.  
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beeld van de onderzoekerster. Wetenschap kan niet de waar-
heid onthullen; er bestaan alleen tijdelijke, ‘kleine’ waarheden. 
Deze wetenschapskritiek toont overeenkomsten met die van de 
utopisch socialisten, met de kritiek op het positivisme van rond 
1900 en met die van de kritiek op de waardevrijheid van de 
zestigers, alleen nu consequenter uitgewerkt. Als typisch post-
moderne waarden kunnen dan ook genoemd worden: een 
voorkeur voor verschil boven uniformiteit; de acceptatie van 
onvolledigheid, onzekerheid en open-einde; zelfexpressie (in 
plaats van het idee van zelfontplooiing van de zestigers); hete-
rogeniteit, rusteloosheid en voortdurende verandering. 

Als overeenkomsten tussen de bewegingen van de zesti-
gers en die van de jaren negentig (zoals die tot uiting komen in 
de ‘beweging der bewegingen’: de andersglobalistenbeweging) 
kunnen twee zaken genoemd worden. Ten eerste de interpreta-
tie van het begrip politiek. Het zich verbonden voelen met 
vooral de minderheidsgroepen van de samenleving betekent 
dat politiek meer moet zijn dan partijpolitiek. Zoals sommige 
zestigers en Foucault opnieuw in 1984 stelden: politiek betekent 
vormgeven aan je omgeving.24 Een tweede overeenkomst is het 
kritisch ondervragen van autoriteiten en deskundigen. De zes-
tigers daagden reeds de autoriteiten uit; postmodernisten 
breidden dit uit tot het kritisch ondervragen van wetten, van 
bestaande dualiteiten, van onze vanzelfsprekende wijze van 
kijken naar ‘feiten’, de interpretatie van de geschiedenis en de 
dominantie van het westerse denken.  

Er bestaan ook verschillen tussen de meer modernistische 
idealen van de zestigers en die van de meer postmoderne 
bewegingen van de jaren negentig. 

Ten eerste is nu het hoopvolle idealisme van de jaren zes-
tig veranderd in onzekerheid. De zestigers geloofden in de 
mogelijkheid van een snelle verandering van de, door hen als 
                                                           
24 Zie: Ton Regtien, Universiteit in opstand, Amsterdam, 1969, p. 47; M. 
Foucault, ‘De ethiek van de zorg voor zichzelf als vrijheidspraktijk’, in: 
Helsloot/Halsema (red.), Breekbare vrijheid: Michel Foucault, Amster-
dam, 1995, pp. 85-106. 
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homogeen opgevatte, maatschappij. Maar actief zijn betekent 
voor de andersglobalisten van nu dat ze actief zijn in tijdelijke 
associaties met iedereen die het eens is met de doelen van dat 
moment (affiniteitenpolitiek). Activisten kunnen nu accepteren 
dat ze moeten leven met de fragiliteit van zullen partnerschap-
pen, liever dan wachten op een toekomst waarin eenheid op 
miraculeuze wijze wordt bereikt (wat het woord ‘bevrijding’ 
van de zestigers suggereert). Het idee van ‘wij-vrouwen’, ‘wij-
zwarten’ etc. is veranderd in een tijdelijk ‘wij’ zonder ge-
fixeerde groepsidentiteiten. Want, zoals diverse postmodernis-
ten hebben uitgewerkt, kunnen groepen, instituties, maar ook 
sociale bewegingen een dwingende rol spelen in het normalise-
ren van mensen tot uniformiteit, waardoor ze anderen kunnen 
uitsluiten die er anders uitzien of die zich anders gedragen. 

Een tweede verschil is de opvatting van solidariteit. Soli-
dariteit met de groep waartoe je ‘behoort’ is niet langer vanzelf-
sprekend, maar moet verworven worden. Zo’n verworven, of 
reflexieve, solidariteit is per definitie gedifferentieerd, omdat 
mensen het niet op alle punten met elkaar eens hoeven zijn, 
zolang ze hun onderlinge verschillen respecteren. Deze nieuwe 
vorm van solidariteit schept een nieuw model van samen-
werking, want individuen zijn niet langer gebonden aan alleen 
één categorie of collectief, maar kunnen zich verbonden voelen 
met verschillende groepen tegelijkertijd, waarbij de onderlinge 
samenwerking niet van tevoren vaststaat maar veel meer een 
open einde kent. 

Een derde verschil tussen de ideeën van de bewegingen uit 
de jaren 1965-1975 en de huidige andersglobalisten is dat er nu 
veel meer nadruk ligt op het individu of de kleine groep dan op 
het collectief als groot geheel, waarbij individuen en/of sub-
groepen voortdurend worden aangemoedigd om zélf, samen 
met anderen, alternatieven op te zetten of dingen te onder-
nemen. Een veelgebruikt concept is nu dan ook: do it yourself 
(of: we do it ourselves). Dit komt overeen met postmoderne 
noties die het individu veel eerder als sociaal dan als autonoom 
individu zien. Zo benadrukt de (latere) Foucault in zijn pleidooi 
voor ‘zorg voor jezelf’ dat je je daarbij altijd moet verbinden 
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met anderen. Of, zoals Kumar stelt: ‘Postmodernisme opent de 
mogelijkheid dat mensen zichzelf kunnen beschouwen als 
leden van een gemeenschap van “zelfsamenstellers”.’25 
  
Hoe zie je nu deze postmoderne noties terugkomen in de hui-
dige andersglobalistenbeweging en in hoeverre is deze bewe-
ging utopisch te noemen? 

Om met het laatste te beginnen: tegenover het tina-
argument - There Is No Alternative voor de neoliberale globalise-
ring van de vrije markt (‘Globalisering is als een golf die on-
vermijdelijk over ons heen komt’26), stelt de andersglobalise-
ringsbeweging: een andere wereld is mogelijk. Maar de 
beweging weigert een duidelijke blauwdruk te geven van hoe 
die andere wereld eruit ziet. De paradox die hieruit ontstaat, is 
dat de neoliberalen en sociaal-democraten, die tegen utopisch 
denken zijn, hen dit verwijten: ze hebben geen samenhangend 
programma en daarmee geen alternatief voor de ‘Nieuwe 
Wereldorde’ van Bush Sr. Maar waar deze kritiek dit gebrek 
aan een samenhangend programma als zwakte ziet, ziet de 
beweging dit zelf als één van haar sterke punten, omdat ze het 
pluralistische karakter als uitermate waardevol ervaart.27 Wat 
de andersglobalisten bindt, is juist de angst dat de vrijheid van 
lokale gemeenschappen steeds meer onder economische en 
politieke druk komt te staan van globaliserende organisaties als 
het WTO, IMF en multinationals als Shell, Nike en Microsoft. 
De beweging kan met recht pluralistisch genoemd worden. Ze 
bestaat onder meer uit vele boerenorganisaties (in Frankrijk, 
India, diverse Latijns-Amerikaanse en enkele Afrikaanse lan-
den, vooral Nigeria) die pleiten voor bescherming voor hun 
lokale gemeenschappen en hun natuurlijke omgeving. De 
adbusters (een onderdeel van de beweging, voornamelijk actief 
                                                           
25 K. Kumar, From Post-Industrial to Post-Modern Society, Oxford, 1995, 
p. 132. 
26 Zoals een Shell-woordvoerder stelde in Trouw, 21 juli 2001. 
27 Zie: Peter Sas, ‘Vechten voor vrijheid’, in: De Groene Amsterdammer, 1 
augustus 2001. 
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in westerse landen) proberen bestaande reclame-uitingen te 
vervormen om deze een nieuwe, kritische betekenis te geven. 
De reclaim the streets-groepen (ook voornamelijk actief in het 
Westen, hoewel het dansend protesteren tegen de globale vrij-
handel op de hele wereld plaatsvindt, van het Ogoni-volk in 
Nigeria tot de Zapatistas in Mexico28) proberen via ludieke 
feesten tijdelijk de straten te heroveren op verkeer en commer-
cie en richten zich tegen het verlies van de publieke ruimten 
door commercialisering en privatisering.29 

De andersglobaliseringsbeweging in het Westen, ontstaan 
vanuit allerlei kraak-, Derde Wereld- en milieubewegingen, 
kreeg via internet vanaf 1994 contact met de Mexicaanse Zapa-
tistas.30 De westerse andersglobalisten die vol enthousiasme 
naar Chiapas in Mexico vertrokken om daar hun overeen-
komende idealen met de Zapatistas te bediscussiëren, hadden 
in materieel opzicht weinig tot niets te winnen, behalve dan een 
betere wereld voor iedereen. Omdat vrijheid om je eigen leven 
vorm te geven het ideaal is van de andersglobalisten, is het niet 
verwonderlijk dat zij geen algemeen en samenhangend politiek 
programma hebben, geen wereldomvattend politiek systeem 
als alternatief voor de neoliberale wereldorde, omdat zij dan het 
respecteren van lokale autonomie zouden verloochenen. Ze 
wijzen elke top-down benadering af, waarmee ze aangeven te 
hebben geleerd van de grote verhalen van het liberalisme en 
communisme. Volgens Peter Sas hebben de andersglobalisten 
de les van het postmodernisme (ideologische openheid in 

                                                           
28 Zie voor dit laatste: Amory Starr, Naming the Enemy. Anti-Corporate 
Movements Confront Globalization, London/New York, 2000, pp. 226-
227. 
29 Zie voor de Adbusters/Culture Jamming en de Reclaim the Streets-
groepen als onderdeel van de andersglobalistenbeweging o.m.: Naomi 
Klein, No Logo, London (Flamengo), 2000.  
30 Zie voor de Zapatistas o.m.: Naomi Klein, Dagboek van een activiste. 
Van Seattle tot 11 september en daarna, Rotterdam (Lesminscaat), 2002, 
pp. 177-188. 
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plaats van een dichtgetimmerde ideologie) goed in zich opge-
nomen.31   

Zonder expliciete verwijzing naar het postmodernisme, 
toonde Freek Kallenberg hetzelfde beeld over de ontwikke-
lingen in de kraakbeweging in de jaren tachtig: er was een be-
weging ontstaan zonder een eenduidige ideologie. Hij vraagt 
zich af of je de kraakbeweging van die jaren nog wel als een 
utopische gemeenschap kan zien en geeft als antwoord: ja en 
nee. Nee, omdat er niet meer een door iedereen gedeeld utopia 
bestaat. Ja, omdat het verlangen naar een beter leven nog steeds 
wordt gedeeld door vele activisten. Dus de wens om hier en nu 
iets anders te scheppen is blijven bestaan. Er zijn nu vele uto-
pia’s, waarvan de leden onderling contact hebben: de utopische 
praktijken zijn niet verdwenen.32  
 
De overeenkomsten tussen de huidige andersglobalisten en 
vroegere utopisten uiten zich op diverse wijzen. Het meest 
nadrukkelijk wordt die overeenkomst weergegeven door het 
digitale blad The Commoner. Hierin wordt gesteld dat de 
commons en de communities centraal staan in de antiglobalise-
ringsbeweging, hoewel daaraan onmiddellijk wordt toege-
voegd dat het begrip commons niet veel wordt gebruikt.33 Ze 
bedoelen ermee al het land dat in het middeleeuwse Europa 
gemeenschappelijk was en collectief werd bewerkt, zoals in 
Afrikaanse en inheemse gemeenschappen tegenwoordig nog 
steeds gebeurt. In Europa vond echter in het begin van de zes-
tiende eeuw de enclosure (privatisering) plaats door grote land-
eigenaars, die leidde tot grote armoede (en nu de privatisering 
van water en lucht, denk bijvoorbeeld aan de verhandelbare 
CO2 uitstoot in het verdrag van Kyoto). Hoewel The Commonor 
                                                           
31 Zie: Peter Sas, ‘Vechten voor vrijheid’, in: De Groene Amsterdammer, 1 
augustus 2001. 
32 Freek Kallenberg, ‘Desire is speaking. Utopian rhizomes’. In: Polder-
vaart, Jansen, Kesler (eds.), Contemporary Utopian Struggles, Amster-
dam, 2001, pp. 91-99. 
33 Zie www.thecommoner.org 
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de naam Thomas More niet noemt, was de privatisering voor 
More de reden om zijn boek Utopia te schrijven. De anders-
globalisten van The Commoner wijzen erop dat het sociale leven 
alleen kan voortduren via een andere, niet-kapitalistische 
logica, namelijk de logica van de gemeenschap, van vrije giften 
en solidariteit. Ze proberen te laten zien dat zo’n uitwisseling 
van giften nog steeds gebeurt, ook al krijgt dat weinig aan-
dacht, en dat we deze houding moeten versterken. Er zullen 
steeds meer netwerken van gemeenschappen moeten worden 
opgezet met deze idealen, terwijl er tegelijkertijd al veel van die 
netwerken bestaan (denk aan zelfhulpgroepen, vrijwilligers-
werk, het geven van bloed). Want de initiators en sterkste 
krachten in de aanval op het globaliserende kapitaal waren de 
inheemse- en boerengemeenschappen in het Zuiden en de 
geradicaliseerde jeugd van de alternatieve beweging uit het 
Noorden (veelal krakersters, die vrije, gemeenschappelijke 
ruimten opeisten in de steden). Zowel de groepen uit het 
Zuiden als het Noorden probeerden nieuwe gemeenschappen 
en fysieke, sociale en politieke ruimtes te organiseren buiten de 
handel en loonarbeid om. Opmerkelijk is ook dat de mede-
werkers van The Commoner, net als utopisch socialisten, stellen 
dat er het om gaat dingen te doen met waardigheid, dat mensen 
moreel willen leven (zie ook de opvatting van sociale weten-
schappen volgens de utopisch socialisten) en dat het immoreel 
is om alleen recht te doen aan hen die het dichtst nabij zijn en 
de rest van de wereld aan hun lot over te laten.34 

Een volgend voorbeeld van de overeenkomsten tussen 
utopische bewegingen en de huidige idealen van de anders-
globalistenbeweging vinden we in het slothoofdstuk van een in 
2001 verschenen boek over de diverse actiegroepen in West 
Europa. In dit hoofdstuk heeft de samensteller aan diverse 
actievoerdersters gevraagd hun ideaalbeelden te formuleren. 
Het hoofdstuk heet dan ook Replacing Capitalism with Free, 

                                                           
34 Olivier De Marcellus (zie noot 33), p. 13-14. 
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Autonomous and Self Reliant Spaces.35 Dus ook deze auteurs plei-
ten voor het opzetten van gemeenschappen waar mensen hun 
idealen in dagelijkse praktijken kunnen omzetten. Ze wijzen 
erop dat er al vanaf de jaren zestig zeer veel gemeenschappen 
bestaan met een collectieve en ecologische levensstijl, vrij van 
dwang en uitbuiting. Maar deze communes zijn vaak naar bin-
nen gericht en hebben beperkte connectie met wijdere proces-
sen van sociale verandering, vooral met het internationale 
actiewezen. Daardoor doen ze weinig moeite om mensen te 
bereiken die hun politieke of tegenculturele kijk niet delen. De 
auteurs wijten deze beperkingen aan het relatief homogeen zijn 
van de groepen die deze gemeenschappen vormen. Zij pleiten 
daarentegen voor diversiteit en voor het opofferen van zeker-
heid, voorspelbaarheid en eenduidigheid, en tevens voor de 
acceptatie van verschillen, want dat bevordert creativiteit en 
verandering. Zo zien we dat de huidige actievoerders niet 
alleen een aantal postmodernistische waarden benadrukken, 
maar dat het hen, net als in de utopische bewegingen, gaat om 
het leven van je idealen en dat dat in het hier en nu, via het 
opzetten van gemeenschappen, kan plaatsvinden. 

Als laatste voorbeeld van het utopisme van de anders-
globalisten wil ik citeren uit een artikel van John Jordan, 
Netwerken: de ecologie van de beweging van bewegingen, dat in het 
najaar van 2002 op internet is verschenen en sindsdien veel 
wordt aangehaald.36 Het artikel begint met een beeldende be-
schrijving van de chaotische voorbereidingen in een grote 
fabriekshal op de acties in Praag tegen de IMF en Wereldbank, 
waarbij een kleurrijke diversiteit van mensen uit vele landen 
tegelijkertijd uiteenlopende activiteiten onderneemt, zonder 
leiders, zonder hiërarchische structuur. Al deze activiteiten en 
internationale netwerken vertellen over het creëren van diver-
siteit en het verdiepen van de kwaliteit van onze relaties. 
                                                           
35 Kolya Abramsky, Restructuring and Resistance. Diverse Voices of 
Struggle in Western Europe, 2001 (eigen uitgave, te bestellen). De au-
teurs van het laatste hoofdstuk noemen hun namen niet. 
36 Zie: www.weareeverywhere.org 
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Beiden zijn veel belangrijker dan het vergroten van één of an-
dere politieke partij. Het gaat erom de macht van de geldwereld 
te breken, niet al vechtende, maar door nieuwe werelden te 
leven, naast, tussen en in ‘het systeem’. Het startpunt is niet hoe 
het kapitalisme omver te werpen, maar bestaat erin aan de 
achterkant een beter leven op te bouwen. Anders dan de globa-
liserende financiële markten bloeit de beweging door de ver-
werping van toe-eigening en privaatbezit van gemeenschappe-
lijke goederen. Via internet is een netwerk ontstaan dat zijn 
consistentie vindt in de vele verhalen, niet in één enkele reto-
riek. De beweging leerde dat het weven van een web van getui-
genissen en ervaringen binnen netwerken belangrijker is om het 
verbeeldingsvermogen van mensen te prikkelen dan om hen te 
commanderen. Nergens is een programma of een vaste ideolo-
gie te bespeuren. Het mechanistische wereldbeeld dat sinds 
Newton het westerse denken beheerst, slaagt er niet in om ver-
banden en wederzijdse afhankelijkheden in het leven te vatten; 
in de andersglobalistenbeweging wordt getoond dat een groot 
deel van de essentie van het leven bestaat uit de mogelijkheid 
tot zelforganisatie en wederzijdse aanpassing aan elkaars 
noden. Het is precies het verlangen naar zelforganisatie en 
waardige zelfbeschikking dat zowel middel als doel is van deze 
beweging van bewegingen. Gemeenschappen over de hele 
wereld vragen slechts één ding: de mogelijkheid om hun leven 
en hun afhankelijkheden uit te bouwen, los van onderdrukking 
en dominantie door de geldwereld en haar instellingen. De 
globale beweging van bewegingen voor het leven en tegen de 
geldwereld, vereist decentralisatie, netwerken van netwerken, 
creativiteit en continue beweging. En, zo zou ik hieruit willen 
concluderen, allerlei postmoderne en utopische noties komen 
hierin samen. 

Afsluitende opmerkingen 

Ik heb willen aangeven dat sinds de utopisch socialisten het 
utopisme een open einde heeft en dat vanaf 1970 ook elke vorm 
van universalisme wordt afgewezen. Het doet paradoxaal aan 
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dat de utopisten, die juist zo nadrukkelijk middel en doel met 
elkaar verbinden en pleiten voor het leven van je idealen in het 
hier en nu, door antiutopisten worden geassocieerd met ge-
weld, totalitarisme en opoffering van het heden voor een betere 
toekomst. Ook wordt in het dominante, antiutopische denken 
ontkend dat ‘de grote verhalen’ al lange tijd tot onmogelijk zijn 
verklaard: huidige utopisten zijn duidelijk beïnvloed door al-
lerlei postmoderne ideeën (en het is dan ook niet voor niets dat 
vele postmoderne theoretici allerlei utopische noties formule-
ren, zoals Lyotard met zijn strijdkreet: ‘Verdedig het onvoor-
stelbare!’37). Zoals ik al stelde, komt deze associatie grotendeels 
voort uit de angst zich een andere wereld voor te stellen dan de 
huidige, en natuurlijk door het schrikbeeld van het communis-
tische totalitarisme. Maar men vergeet dan te bedenken hoe 
sterk de marxisten zich altijd hebben afgezet tegen het utopisch 
denken en handelen en hoe weinig ze hebben nagedacht over 
hoe een communistische samenleving eruit zou moeten zien, 
behalve dan de dictatuur van het proletariaat. Marxistische 
theoretici wezen het nastreven van idealen nadrukkelijk af en 
‘utopisch-zijn’ gold bij hen als scheldwoord.  

Kan ik nu helemaal niets negatiefs bedenken over het uto-
pisme? Oh jawel, bijvoorbeeld de vele utopische gemeenschap-
pen die zijn mislukt. En hoewel niet alle deelnemers dat altijd 
als alleen negatief zien (je kunt ook van je fouten leren), kan dat 
soms wel als verloren energie beschouwd worden. Ook kan 
gewezen worden op de autoritaire leiders die sommige 
gemeenschappen hebben gekend. Maar dit laatste is zeker niet 
kenmerkend voor de utopische gemeenschappen door de 
eeuwen heen, eerder het tegendeel. Zo wijzen onderzoekers 
naar de utopische bewegingen van de laatste twee eeuwen erop 
dat deze overwegend zijn te beschouwen als experimenten met 
participatiedemocratie, waardoor het juist de utopisten zijn 
geweest die hebben bijgedragen aan de ontwikkeling van het 

                                                           
37 Zie: Willem van Reijen, De onvoltooide rede. Modern en postmodern. 
Kampen, 1987, p. 14. 
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democratieconcept.38 Ik ben het er dan ook niet mee eens dat 
utopisme vaak verbonden wordt met enge sekten. Men vergeet 
te onderzoeken of die sekten wel een cluster van idealen na-
streven. Vaak gaat het er meer om dat als je de leider maar 
gelooft, je later in het nirvana belandt. Zoals ik heb aangegeven 
gaat het utopisten juist om het gemeenschappelijk leven in het 
hier en nu.  

Wat hebben al die utopische verbeeldingen en bewegingen 
nu opgeleverd? Ik denk dat het allerbelangrijkste is, zoals 
Quack concludeerde over de utopisch socialisten: ‘In een tijd-
vak [in dit geval na de backlash van de Franse Revolutie, SP] 
toen het liberalisme de vooruitgang der maatschappij meende 
te kunnen verzekeren (…) hebben de Saint-Simonisten de sociale 
ideeën opgeroepen.’39 Dit geldt mijns inziens ook voor de hui-
dige andersglobalisten. Zij zijn er reeds in geslaagd om van het 
globaliserende kapitalisme een controversieel onderwerp te 
maken, waardoor ook de huidige, meer sociaalvoelende macht-
hebbers hebben moeten erkennen dat economische globali-
sering niet vanzelfsprekend tot een betere verdeling van de 
rijkdom leidt. Misschien is het, juist door het utopisme van de 
andersglobaliseringsbeweging, mogelijk de neoliberale, alleen 
op geld gerichte ideeën om te buigen naar het nadenken over 
en in praktijk brengen van een eerlijker wereld, waarin betere 
relaties tussen mensen centraal staan. En dat is actueler dan 
ooit! 

                                                           
38 Pamela Neville-Sington en David Sington, Paradise Dreamed. How 
Utopian Thinkers have Changed the Modern World. Londen, 1993, p. 252. 
39 Quack, De socialisten. Personen en stelsels. Amsterdam, 1911 (4e druk), 
Deel III, p. 13. 
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Toen Secretary of State Colin Powell de Verenigde Naties toe-
sprak en in feite unilateraal de oorlog verklaarde aan Irak, zat 
hij voor een groot blauw gordijn dat daar speciaal was opge-
hangen, want, zei een functionaris, een en ander moest passend 
zijn voor de gelegenheid, en goed op de tv te zien zijn. Nu kan 
iedereen weten wat daar normaal gesproken hangt, en wat er 
voor deze gelegenheid zo nodig aan het gezicht moest worden 
onttrokken: de grote vergaderzaal van de Verenigde Naties 
wordt gedomineerd door een enorm wandtapijt gemaakt naar 
Picasso’s Guernica, wereldwijd symbool van oorlogsgeweld en 
onschuldige slachtoffers van oorlog. Passender illustratie kan ik 
niet bedenken van visuele newspeak, geheel in de lijn van het 
gebruik van termen als collateral damage (letterlijk: ‘secundaire 
schade’ - eufemisme voor vaak grote aantallen burgerdoden en 
gewonden). Dat toedekken van Picasso’s Guernica is op zich 
misschien een goede inleiding op een deel van dit essay, dat 
over George Orwells briljante toekomstvisie gaat. 

Ik begin met Sir Thomas Mores Utopia, dat ‘kleine boekje’ 
uit 1516 (zo noemde hij het zelf, en de eerste druk was inder-
daad een klein kwarto deeltje van slechts 110 bladzijden). 
Utopia is in eerste instantie een antwoord op de sociale en juri-
dische ellende in Engeland aan het begin van de 16e eeuw. In 
het eerste deel ervan wordt Mores maatschappij satirisch 
belicht en worden diverse eigentijdse misstanden uitvergroot: 
het onttrekken van gemeenschappelijke landbouwgrond ter 
bevoordeling van de landeigenaren, de ruim toegepaste dood-
straf voor kleine vergrijpen, de rol van het kapitaal in de een-
zijdige regeling van de sociale orde. In het tweede deel van 
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Utopia komt de oplossing: geef iedereen (mannen en vrouwen) 
een goede opleiding, voer volledige vrijheid van godsdienst in, 
schaf geld, luxe goederen en privé-bezit af, en ban de eerste 
hoofdzonde uit: de trots, die als wortel van alle kwaad wordt 
gezien. Hoewel het verhaal gesitueerd wordt in Antwerpen en 
het boek in Leuven is gedrukt (onder leiding van de Rotter-
dammer Erasmus) is het een heel Engels werk, waarvan de titel 
direct al een woordgrap is. Het Griekse Ou-topos betekent 
immers Geen-plaats, maar op z’n Engels uitgesproken is het 
homoniem met Eu-topos (Goede-plaats). Zo draagt het begrip 
‘utopie’ van meet af aan twee kenmerken: een utopie bevat een 
beschrijving van een ideale maatschappij, die echter niet 
bestaat. Een tekst die niet beide kenmerken bezit, moet een 
ander label krijgen. Als een denkbeeldig land wordt beschreven 
waar alles ellendig is geregeld, moeten we het strikt genomen 
een dystopie noemen, geen utopie. Bij sommige latere zoge-
naamde utopieën, zoals Huxleys Brave New World, hangt het 
geheel van de lezer af of deze meent een u- dan wel een dysto-
pie te lezen. In deze keuze kan de auteur zelf ons niet echt hel-
pen: Huxley hinkte namelijk op tenminste twee gedachtes.1 
Overigens wordt in de gewone spreektaal het begrip utopie 
nogal verwarrend voor zowel u- als dystopie gebruikt. Deze 
dubbelzinnigheid bestaat in ieder geval niet bij de allereerste zo 
genoemde utopie: Mores ascetische Utopia is zeker geen Lui-
lekkerland, en voor heel wat latere lezers nauwelijks aantrek-
kelijk. Maar voor More zelf (en, hoopte hij, iedere weldenkende 
lezer) was wat hij beschreef terdege een ideale wereld, ver-
draagzaam, rationeel, rechtvaardig, kortom een wereld waarin 
Sir Thomas zelf zeker niet was geëxecuteerd omdat hij zijn 
geweten volgde en niet het dictaat van zijn vorst, Hendrik de 
Achtste.  

Sinds Mores Utopia verstaat men onder het begrip utopia in 
eerste instantie een fictieve beschrijving van een in de ogen van 
                                                           
1 Zie mijn artikel ‘Literaire Utopia’s: Huxley en Orwell’ in K. Ruigrok 
(red.), De aanloop tot de eeuwwende 2000. 1: De utopieën van de twintigste 
eeuw, Studium Generale, Utrecht , 1995, pp. 27-37. 
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de auteur ideale alternatieve wereld, en in een latere uitge-
breide betekenis hetzelfde, maar dan alleen impliciet: er wordt 
een akelige wereld beschreven, maar de goede verstaander 
begrijpt dat de negatieve boodschap moet worden omgedraaid 
om het ideaal van de auteur te krijgen. Het is dan weliswaar 
gebruikelijk over een dystopie te spreken, maar omdat de 
utopie impliciet aanwezig is, noem ik het in zo’n geval liever 
een ‘positieve dystopie’. Laat ik ter verduidelijking een voor-
beeld geven aan de hand van een centrale tekst uit de Engelse 
letterkunde, Jonathan Swifts Gulliver’s Travels. Daarin bezoekt 
de verteller, Kapitein Gulliver, een viertal landen. Het is be-
langrijk meteen al door te hebben dat Gulliver heel weinig te 
maken heeft met de schrijver Jonathan Swift: Gulliver is een 
satirisch personage dat we maar beter niet kunnen vertrouwen. 
Wanneer hij zich in Brobdignac, het land der reuzen, bevindt, 
voelt hij zich er erg ongelukkig, maar de verstandige lezer van 
Swifts satire heeft al snel door dat Brobdignac een ideale staat 
is, goed geregeld, vredelievend, tolerant voor afwijkende 
meningen, een utopie dus, ook al voelt Gulliver er zich diep 
ongelukkig: de schijnbare verteller ziet het als een dystopie, de 
werkelijke auteur, Swift, beschrijft wat ik dus een ‘positieve 
dystopie’ noem. In de vierde reis van Gulliver daarentegen, is 
er sprake van een land dat Gulliver geweldig vindt: mens-
achtige wezens, de Yahoos, worden er met geweld onderdrukt 
door rationele paarden, de Houyhnhnms, en Gulliver neemt 
gelijk de normen en waarden van de paarden over, zonder door 
te hebben dat hij zelf terdege een Yahoo is. Hij beschrijft vol 
enthousiasme een afschuwelijke dictatuur van de gevoelloze 
amorele ratio als een utopie, terwijl het voor de goede ver-
staander duidelijk moet zijn dat Swift verwacht dat wij zijn 
subtiele spel door hebben en zien hoezeer Gulliver ernaast zit. 
Met andere woorden: Gullivers utopie is hier Swifts (negatieve) 
dystopie. Ik kan dit verder problematiseren, maar zal dat in dit 
stadium niet doen. In ieder geval hoop ik aangegeven te hebben 
dat in de letterkunde sommige definities niet eenvoudig zijn toe 
te passen. 
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Ik heb voor dit stuk een raadselachtige titel verzonnen: Erewhon 
na 1984. U hoeft zich nu niet bezorgd af te vragen welke belang-
rijke gebeurtenissen zich ook alweer in 1984 voltrokken. Ook al 
zou dat een boeiende lijst kunnen opleveren: de milieuramp in 
Bhopal, de moord op Indira Gandhi, Ronald Reagan als presi-
dent van de VS gekozen met Bush Senior als running mate, de 
dood van de oorspronkelijke Tarzan, Johnny Weismuller; ook 
in 1984 was er de doorslaggevende doorbraak in het genetische 
onderzoek, het wereldwijde succes van de film Amadeus, de 
lancering van de Macintosh computer, maar daar ga ik het 
allemaal niet over hebben. Ik bedoel met het jaartal 1984 het 
voluitgeschreven Nineteen Eighty-four, de beroemde roman van 
George Orwell, die in 1949 verscheen. De andere boektitel in 
mijn titel, Erewhon, is een roman uit 1872 van Samuel Butler. 
Men hoeft die titel alleen maar van rechts naar links te lezen om 
te zien dat het over een ‘ou-topos’, een ‘Nowhere’ zal gaan. Ik zal 
eerst iets zeggen over die laatste titel. 

Erewhon 

Samuel Butler (1813-1902) was de zoon van de bisschop van 
Lichfield, die na een theologieopleiding in Cambridge in 1859 
besloot schaapherder te worden in Nieuw Zeeland. Voor de 
lange zeereis nam hij Edward Gibbons magistrale Neergang en 
Ondergang van het Romeinse Rijk mee (Decline and Fall of the 
Roman Empire, dat tussen 1776 en 1788 was verschenen). Niet 
alleen ruim voldoende leesstof (zo’n vierduizend bladzijden), 
maar ook een werk waaruit geducht scepticisme spreekt over 
de vroege christelijke kerk. Als schapenboer deed Butler het 
goed, en het gaf hem tijd genoeg om te lezen en te schrijven. 
Darwins The Origin of Species, dat nog maar net uit was, zette 
hem verder aan het denken. Butler was meteen geheel over-
tuigd van de juistheid van de evolutieleer. Zoals voor zoveel 
Victorianen leidden die nieuwe inzichten tot een groot geeste-
lijk conflict: in één klap was de orthodoxe leer over de schep-
ping en de plaats van de mens in het universum op losse 
schroeven gezet. Bij de zoon van de bisschop van Lichfield 
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leidde het bovendien tot knetterende ruzie met zijn vader. But-
ler begon een briefwisseling met Charles Darwin en schreef een 
kort artikel, Darwin among the Machines, dat de kern zou vormen 
voor de roman Erewhon.2 

In 1864 keerde Butler terug naar Engeland, waar hij zich als 
een typische Victoriaanse man of letters met van alles bezig 
hield: een lange reeks artikelen voor en later tegen Darwin, een 
uitputtend boek over de evolutieleer getiteld Evolution Old and 
New, waarin hij de theorieën van Buffon, Erasmus Darwin en 
Lamarck afzet tegen die van Charles Darwin, een reeks amu-
sante reisverhalen en een wilde theorie over de sonnetten van 
Shakespeare die door hem in een geheel eigen volgorde werden 
geplaatst. Ook stortte hij zich op Homerus, die hij helemaal 
vertaalde en waarover hij de wonderlijke theorie ontwikkelde 
dat Homerus een vrouw was geweest en dat de Odyssee was 
geschreven in het havenstadje Trapani op Sicilië. Al die tijd 
werkte hij aan een autobiografisch boek waarin de moeizame 
relatie met zijn strenge vader centraal stond. Als het manuscript 
daarvan niet na zijn dood was ontdekt in zijn bureau, was But-
ler één van de honderden Victoriaanse auteurs geweest die 
alleen bij de specialisten bekend zijn. Maar het postuum ver-
schenen The Way of all Flesh (1903) is beroemd geworden, en 
terecht. Het is een briljant ironisch portret van een Victoriaanse 
opvoeding en alle daarbij horende hypocrisie, een genadeloos 
maar vaak ook geestig en uiteindelijk ontroerend beeld van een 
tijdperk. Al zijn andere werk is in vergetelheid geraakt, op twee 
andere titels na: het utopische Erewhon en het vervolg daarop, 
Erewhon Revisited. 

De eerste versie van Erewhon was af in 1871, maar het ma-
nuscript werd afgewezen, op advies van de beroemde roman-
schrijver George Meredith, die adviseur was bij de uitgeverij 
Chapman and Hall. Butlers reactie was laconiek: hij zei dat hij 
                                                           
2 Zie hierover bijvoorbeeld Pauly, Philip ‘Samuel Butler and his Darwi-
nian Critics’, Victorian Studies, 25 (1982), pp. 161-80. Een goede in-
leiding op Butler is nog steeds Lee E. Holt, Samuel Butler, New York, 
Twayne, 1964. 
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op zijn beurt Meredith niet zou hebben uitgegeven als hij uit-
gever was geweest. Een jaar later werd Erewhon anoniem uitge-
bracht door uitgeverij Truebner. Het was onmiddellijk een 
succes, niet in het minst omdat men dacht dat het door de be-
roemde Lord Bulwer Lytton was geschreven (de auteur niet 
alleen van De Laatste dagen van Pompeï, maar ook van het utopi-
sche The Coming Race uit 1871). Pas bij de vijfde druk verscheen 
Butlers naam op de titelpagina. Hij reviseerde het boek dras-
tisch in 1901, een jaar voor zijn dood, toen hij ook Erewhon 
Revisited uitbracht.3 Zoals veel boeken in het genre is het een 
merkwaardige mix: fictief reisverhaal, filosofisch traktaat, 
satire, en avonturenroman inclusief romantische subplot. 

Het verhaal van Erewhon is snel verteld: de held (die Higgs 
blijkt te heten in Erewhon Revisited) gaat op ontdekkingsreis en 
belandt in Erewhon, waar hij direct in quarantaine wordt gezet 
omdat hij een horloge heeft. Later komt hij er achter dat in Ere-
whon alles wat op een machine lijkt als staatsgevaarlijk wordt 
beschouwd, omdat men vierhonderd jaar geleden begon in te 
zien dat de kans groot was dat machines zouden evolueren en 
langzaam maar zeker de rol van de mens zouden overnemen, 
om ons uiteindelijk zelfs te onderwerpen. Higgs valt voor de 
dochter van zijn bewaker (zij heet Yram, een Erewhonse naam 
die de goede lezer direct omdraait tot Mary). Na een proef-
periode wordt Higgs opgenomen in de familie van de steenrijke 
bankier Senoj Nosnibor (een veel leukere naam dan Robinson 
Jones). Daar wordt hij verliefd op Nosnibors dochter Arow-
hena, met wie hij in een luchtballon het land verlaat – net op 
tijd, want er is een complot tegen hem gesmeed. Inmiddels 
wordt in de beste traditie van het genre de ideale (of niet zo 
ideale) staat beschreven, waarbij alweer opvalt dat de utopische 
reiziger altijd weer een waar talenwonder is, want ook Higgs 
maakt zich verrassend snel het Erewhons eigen. 

Erewhon is in ieder geval een spiegelbeeld van Butlers 
Engeland, en het is deels een echte utopie: iedereen is kern-
                                                           
3 Ik gebruik de uitgave van Everyman: Samuel Butler, Erewhon and 
Erewhon Revisited, London, Dent, 1932. 



Erewhon na Nineteen Eighty-Four 

 45

gezond en beeldschoon, en er zijn heel veel honden, die ook 
nog eens ‘very English’ zijn, en helemaal geen poezen (Butler 
hield niet van katten). Er zijn andere kleinigheden die het een 
vermakelijk boek maken: de Victoriaanse gewoonte overal 
standbeelden op te richten wordt op de hak genomen: om te 
voorkomen dat het Erewhonse straatbeeld vervuilt, worden 
beeldhouwers goed betaald om een standbeeld niet te maken. 
Verder worden alle negentiende eeuwse waarden van Victio-
riaans Engeland omgedraaid. Het is misschien geen toeval dat 
Erewhon in hetzelfde jaar verschijnt als Lewis Carrolls vervolg 
op Alice, Through the Looking Glass.  

De Anglicaanse kerk wordt bespot in de beschrijving van 
het Erewhonse equivalent ervan, de Musical Banks, die zijn 
gevestigd in prachtige oude gebouwen en waar een waardeloze 
pasmunt wordt aanbeden in indrukwekkende maar loze ritu-
elen. In feite (maar dat wordt door niemand hardop beleden) 
aanbidt men de godin Ydgrun. (Omgedraaid levert dat Grundy 
op. Dit verwijst naar een Engelse uitdrukking ‘rekening houden 
met Mevrouw Grundy’, wat staat voor bekrompen preutsheid 
en burgerlijke fatsoensrakkerij.) 

Misdaad wordt in Erewhon gezien als een ziekte die door 
de straighteners, een soort psychiaters, kan worden genezen; 
ziekte daarentegen is een misdaad die zwaar wordt gestraft. In 
een mooi hoofdstuk citeert Higgs een indrukwekkende rechter-
lijke uitspraak waarin iemand die zo slecht is geweest tbc te 
hebben de mantel wordt uitgeveegd; het is een recidivist die de 
strengste straf krijgt opgelegd die de staat kent: eenzame 
levenslange opsluiting. Butler haalde de toespraak uit een 
rechtbankverslag in de krant, en verving eenvoudigweg het 
woord ‘diefstal’ door ‘tuberculose’. Ook de wetenschap krijgt 
een stevige veeg uit Butlers pan in de geestige beschrijving van 
de Colleges of Unreason (de Universiteit van de Onrede), waar 
uitsluitend onzinnige zaken worden geleerd, met leerstoelen in 
Inconsequentie en Ontwijking, en als verplicht hoofdvak Hypo-
thetics, een soort holle retorica waarin men vooral leert niets te 
zeggen in heel veel woorden. Een diploma van de Colleges of 
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Unreason is noodzakelijk voor een baan als straightener, 
manager, of bankier in de Musical Banks. 

Het vervolg op Erewhon, Erewhon Revisited, wordt verteld 
door de zoon van Higgs en Arowhena, die het verhaal weer 
heeft gehoord van zijn vader vlak voor diens overlijden. Het 
beschrijft hoe Higgs terugkeert naar Erewhon en ontdekt dat 
rond zijn persoon een nieuwe godsdienst is ontstaan, geleid 
door twee zelfbenoemde theologen Hanky en Panky (hokus en 
pokus); ook blijkt hij een zoon gekregen te hebben bij Yram, 
met de wel erg on-Erewhonse naam George. In een dramatische 
ontknoping maakt Higgs zich bekend tijdens de inhuldiging 
van een nieuwe aan hem gewijde kathedraal, waarna hij snel 
moet ontsnappen en teruggaat naar Engeland. Erewhon Revisited 
heeft een vernuftige plot en is vooral interessant als studie naar 
de vraag hoe een nieuwe godsdienst kan worden gesticht. 
Hanky en Panky (hun namen zeggen het al) doen dat in ieder 
geval met behulp van bedrog, bijgeloof en machtspolitiek. 

Nineteen Eighty-Four 

Het befaamde boek van Orwell verscheen in 1949. Hoewel in de 
nagelaten paperassen van George Orwell al een vrijwel com-
plete synopsis wordt gevonden uit 1943, schreef hij het boek 
pas in de loop van 1947. De werktitel van de roman was 
Nineteen Forty-Eight, en het had ook in dat jaar moeten uit-
komen, maar door de papierschaarste na de tweede wereld-
oorlog verscheen het een jaar te laat. Orwell besloot daarop de 
cijfers maar om te draaien naar het jaartal dat sindsdien 
spreekwoordelijk is geworden.4 Het verhaal speelt zich af in 
een nabije toekomst. Een niet met naam genoemde Partij, geleid 
door Big Brother wiens gezicht overal te zien is, heeft de abso-
lute macht over Oceania (dat bestaat uit het Verenigd Konink-
rijk, de Verenigde Staten, Zuid Afrika en Australië). Het voor-
malige Londen bevindt zich in Airstrip One. Er zijn vier 
                                                           
4 George Orwell, Nineteen Eighty-Four, London, Secker & Warburg, 
1949. 
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ministeries: het Ministerie van Vrede (dat zich bezighoudt met 
oorlog), van Waarheid (propaganda en een permanente her-
schrijving van de geschiedenis), van Liefde (waaronder de ge-
heime politie, de Gedachtenpolitie, en de martelkamers vallen), 
en van Overvloed (voor het leiden van de oorlogseconomie en 
de systematische uithongering van de bevolking). Oceania 
verkeert in een permanente staat van oorlog met Eurasia of 
Eastasia. Dit zorgt ervoor dat de levensstandaard steeds onder-
geschikt is aan de oorlogsindustrie en dat men het gevoelsleven 
kan sublimeren in haat voor de ‘vijand’, opwinding over het 
verloop van de oorlog en vreugde over overwinningen. Door-
dat de uiteindelijke overwinning uitblijft omdat de oorlog 
voortdurend wordt gevoerd met steeds weer wisselende bond-
genoten en vijanden, is de staat van oorlog de gewone staat 
geworden, zodat één van de slogans van de Partij kan worden 
begrepen: ‘Oorlog is Vrede’. De Partij heeft altijd gelijk, en dus 
moeten alle bewijzen dat dit niet het geval is worden vervalst: 
bij ieder nieuw bondgenootschap wordt de geschiedenis letter-
lijk herschreven en ieder uit de gratie gevallen partijlid wordt 
geheel uit alle documenten verwijderd. Ieder verzet hiertegen, 
en zelfs het denken aan verzet, valt onder Thoughtcrime en wordt 
zwaar gestraft. Iedereen wordt in de gaten gehouden, onder 
andere door middel van telescreens in alle vertrekken, en elek-
tronische surveillance op straat. Het terreurapparaat van de 
Partij heet de Thought Police. Wie niet voortdurend trouw is aan 
de Partij verdwijnt. Men kan alleen overleven door een speciale 
manier van denken te ontwikkelen waarin de staatsleugen is 
geïnternaliseerd: Doublethink. Om dit te vergemakkelijken 
wordt er hard gewerkt aan een ideale nieuwe variant van het 
Engels waarin sommige dingen gewoon niet meer kunnen wor-
den gezegd, Newspeak. De roman bevat een bijlage waarin 
Newspeak wordt uitgelegd. De taalkundige theorie erachter 
(inmiddels alleen nog maar in heel sterk verzwakte vorm geac-
cepteerd) wordt niet met naam genoemd maar is de zoge-
naamde Sapir-Whorf hypothese, die er onder meer vanuit gaat 
dat je niet iets kunt ‘denken’ waar je geen woord voor hebt. In 
Newspeak worden alle begrippen die zouden kunnen leiden tot 
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dissidente gedachten uit de taal verwijderd, en wordt ook ver-
der de taal teruggebracht tot een basale woordenschat die sub-
tiele kwalificaties uitschakelt. Zo wordt het hele scala van 
woorden in het semantische veld tussen heel erg slecht en heel 
erg goed teruggebracht tot twee sets van drie woorden: good, 
plusgood, doubleplusgood en ungood plusungood, doubleplusungood. 

De hoofdpersoon van Nineteen Eighty-Four, Winston Smith, 
werkt op het Ministerie van Waarheid, waar hij zich voorna-
melijk bezig houdt met het herschrijven van oudere edities van 
The Times. Hij denkt echter na, ontwikkelt onorthodoxe ge-
dachtes, koopt een dagboek, zondert zich af in een hoek van 
zijn appartement waar hij onzichtbaar is voor de alomtegen-
woordige camera’s, begint een (verboden) relatie met Julia 
(geen achternaam), die op de pornoafdeling van het ministerie 
helpt met het schrijven van goedkope romannetjes voor het 
proletariaat. Ook krijgt hij contact met O’Brien, een lid van het 
partijbestuur, die doet alsof hij lid is van een ondergrondse 
beweging geleid door een zekere Emmanuel Goldstein, de offi-
ciële staatsvijand (als Big Brother voor Stalin staat, is Goldstein 
Trotsky). In werkelijkheid blijkt O’Brien aan het hoofd te staan 
van de Thought Police en zijn Winston en Julia in zijn val ge-
lopen. Na marteling, tot slot in Room 101, waarin men wordt 
geconfronteerd met het ergste wat men zich kan voorstellen, 
verraden Winston en Julia elkaar en leert Winston uiteindelijk 
van Big Brother houden. Een en ander wordt verteld in drie 
lange hoofdstukken, die veel expositie bevatten, onder meer 
doordat er uitvoerig wordt geciteerd uit het zogenaamde ‘Boek 
van Goldstein’ waarin de principes van Oceania worden uitge-
legd – het blijkt door O’Brien te zijn geschreven. 

Men kan het boek heel goed lezen als een vervolg op 
Animal Farm en dus als een moderne Swiftiaanse satirische 
beschrijving van de Stalinistische totalitaire staat. Orwell putte 
ook hier uit eigen ervaring. Het ministerie waar de hoofd-
persoon Winston Smith werkt, lijkt sterk op de BBC toen die in 
de oorlog de propaganda-arm was van de geallieerden (en 
waarvoor Orwell had gewerkt op een afdeling die zich voor-
namelijk bezighield met het redigeren van nieuwsberichten; 
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zijn journalistieke positie zou tegenwoordig worden omschre-
ven als embedded). De driedeling van de wereld in Oceania, 
Eurasia en Eastasia is gemodelleerd naar de politieke wereld-
kaart na Yalta, de raketten die hier en daar neerkomen lijken 
sterk op de V2s. De opdeling van de bevolking in een kleine 
Inner Party, een grotere Outer Party en de meerderheid van de 
zogenaamde Proles vertegenwoordigen de heersende elite, het 
omvangrijke bureaucratische apparaat, en de onderdrukte, dom 
gehouden massa; de Thought Police is de geheime dienst die via 
repressie en angst het hele systeem in stand houdt. De partij 
heeft absolute macht en behoudt die dankzij technologische en 
gedragspsychologische middelen, een toestand van permanente 
oorlog zorgt voor een ‘vijand’ die de kunstmatig in stand ge-
houden ontberingen acceptabel maakt. 

In 1947, toen Orwell zijn boek schreef, en in 1949 nog, toen 
het uitkwam en een directe bestseller werd, was de wereld die 
hij in Nineteen Eighty-Four beschreef helemaal niet zo revolutio-
nair, maar eerder heel herkenbaar: de puinhopen van de totale 
oorlog waren nog verre van opgeruimd, alles was nog op de 
bon, de Koude Oorlog was al volop bezig en de propaganda-
machines draaiden op volle toeren. Ook had Orwell in Catalo-
nië meegemaakt hoe de Sovjet Unie de socialisten die mee-
vochten tegen Franco had verraden, en had hij grondig kennis 
genomen van Arthus Koestlers huiveringwekkende verslag van 
de Stalinistische Goelag, Darkness at Noon (1940), en in het bij-
zonder de uitvoerige beschrijvingen van de hersenspoeling-
praktijken van dat totalitaire regime. Indien men al deze eigen-
tijdse details benadrukt (en ik heb ze bepaald niet uitputtend 
genoemd) laat Nineteen Eighty-Four zich heel goed lezen als een 
realistisch-satirische roman, een grimmig tijdsbeeld en een 
ontroerend en tragisch liefdesverhaal. Maar anderzijds kunnen 
we niet om het feit heen dat Orwell in 1949 in een brief aan zijn 
vriend Julian Symons schreef dat zijn boek ‘een utopie in de 
vorm van een roman’ was.5 Als je dit serieus neemt, kan men 
                                                           
5 ‘My new book is a Utopia in the form of a novel.’ Brief aan Julian 
Symons, 4 februari 1949; in The Collected Essays, Journalism and Letters of 
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andere details benadrukken die het label ‘dystopie’ rechtvaar-
digen: de mate waarin het verhaal, zeker door de nieuwe titel, 
in de toekomst wordt geplaatst, de gedetailleerde beschrijving 
van het onderdrukkende apparaat, de gebezigde taalmanipula-
tie in het ook theoretisch beschreven Newspeak, futuristische 
details als het telescherm en de permanente surveillance, de 
onderschikking van het liefdesverhaal van Winston en Julia aan 
de expositie van het systeem waarin deze zich afspeelt. Dan 
benadrukt men ook niet zozeer Koestlers Darkness at Noon, 
maar een andere bron voor Orwells boek, Jevgenii Zamjatins 
satire Wij uit 1923, dat Orwell in 1945 las en een jaar later recen-
seerde voor de Tribune. In Wij zijn de mensen letterlijk naam-
loze nummers in een totalitair regime geleid door een soort Big 
Brother die bij Zamjatin de naam Weldoener heeft (een mooi 
voorbeeld van Newspeak). Iedereen woont in glazen huizen, 
voortdurend bespied door Wakers. Eén uur per etmaal mogen 
de gordijnen dicht voor het beoefenen van seks op een bonnen-
systeem, dat genegenheid en binding onmogelijk maakt. Maar 
de mensen worden het bonnenboekje zat en de autoriteiten 
merken dat er een rare factor blijft bestaan: de verbeelding, die 
hun macht aantast. Er volgt een opstand, waarop het complete 
repressieve apparaat ingeschakeld wordt. De verbeelding 
wordt door bestraling verwijderd en aan het einde van het boek 
kijkt de zo behandelde hoofdpersoon D-503 onaangedaan naar 
de marteling van zijn vroegere geliefde I-330. Net als in 
Nineteen Eighty-Four is in Wij de voornaamste drijfveer van het 
systeem een sadistische machtsuitoefening. Zoals O’Brien aan 
Winston uitlegt: 

 
 ‘Always there will be the intoxication of power, constantly 
increasing and constantly growing subtler. Always, at 
every moment, there will be the thrill of victory, the sensa-
tion of trampling on an enemy who is helpless. If you want 

                                                                                                                  
George Orwell. Volume 4 (1945-1950), Harmondsworth, Penguin Books, 
p. 536. 
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a picture of the future, imagine a boot stamping on a hu-
man face – forever.’ 

 
(270-71: ‘Altijd zal daar zijn de roes van de macht, steeds meer, 
steeds subtieler. Altijd op ieder tijdstip zal daar zijn de opwin-
ding van de overwinning, de sensatie van het vertrappen van 
een hulpeloze vijand. Wil je een beeld van de toekomst? Stel je 
dan maar een menselijk gezicht voor, met een laars erin - voor 
altijd.’) 

Erewhon na Nineteen Eighty Four  

De chronologie klopt niet: Butler schreef zijn boek toen Orwell 
nog geboren moest worden. Maar in het wonderlijk-wanorde-
lijke universum van de literatuurgeschiedenis is iedere lees-
ervaring en interpretatie volstrekt afhankelijk van de toevallige 
volgorde waarin je teksten leest. Aangezien Orwells boek veel 
bekender is, zal in de meeste lezerslevens zijn tekst voor die 
van Butler komen (en Zamjatin weer heel ver na Orwell). En 
nog weer later stuitte ik in een tweedehands boekwinkel op een 
twaalf bladzijden kort essay van Jerome K. Jerome, een weinig 
bekende Engelse schrijver uit de negentiende eeuw die nu 
hooguit nog in de literatuuroverzichten staat als de auteur van 
Three Men in a Boat. Jerome publiceerde in 1891 zijn essay ge-
titeld The New Utopia. Weinig mensen hebben het ooit gelezen. 
Het wordt zelfs niet genoemd in het uitputtende standaard-
werk over utopie van Krishan Kumar.6 Jerome beschrijft een 
dictatuur van de grootste gemene deler, waarin mensen geen 
namen meer hebben maar nummers, het huwelijk is afgeschaft 
en seks op de bon is. Zamjatins Wij dus.  
In de ordelijke wereld der natuurwetenschap zou men dus een 
rechte lijn trekken tussen Jerome, Zamjatin en Orwell, en mis-
schien is die er ook wel (hoewel – het is hoogst onwaarschijnlijk 
dat Zamjatin of Orwell ooit Jeromes essay hebben gelezen). In 
                                                           
6 Krishan Kumar, Utopia and Anti-Utopia in Modern Times, Oxford, 
Blackwell, 1987. 
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een literair oordeel zou men dan stellen dat Jerome een aardige 
schets heeft geleverd voor de scherpe uitwerking ervan door 
Zamjatin, terwijl Orwell het gegeven vervolmaakt heeft door er 
een theoretische diepte aan te verlenen. Butler zou niet in beeld 
komen. In de asynchrone wereld van de lezer loopt het echter 
allemaal anders. Daardoor lezen wij nu Erewhon met Orwells 
boek in het geheugen, waardoor sommige passages in Butler in 
een licht komen te staan waar Butler zelf waarschijnlijk nooit 
aan heeft gedacht. Bijvoorbeeld: in Erewhon is ziek zijn een 
strafbaar feit, zodat men een probleem heeft met zwangerschap. 
Om dat op te lossen doet men twee dingen: de gehele zwanger-
schap inclusief het baren wordt in het diepste geheim volbracht 
en voor de buitenwereld verzwegen, en tegelijkertijd heeft men 
een ingewikkelde drogredenering opgezet over een prenatale 
wereld waarin zich wezens bevinden die een perverse wens 
hebben om zich in ons leven te mengen. In plaats van geboorte-
kaartjes sturen de Erewhonianen kopieën rond van de volgende 
juridische verklaring: 
 

‘That whereas A. B. was a member of the kingdom of the 
unborn, where he was well provided for in every way, and 
had no cause of discontent, etc., etc., he did of his own 
wanton depravity and restlessness conceive a desire to en-
ter into this present world; that thereon having taken the 
necessary steps as set forth in laws of the unborn kingdom, 
he did with malice aforethought set himself to plague and 
pester two unfortunate people who had never wronged 
him, and who were quite contented and happy until he 
conceived this base design against their peace; for which 
wrong he now humbly entreats their pardon.’ 

 
(Hoofdstuk 18: ‘Hoewel [naam van kind] een ingezetene was 
van het rijk der ongeborenen, waar hij/zij goed voorzien was 
van alles wat men zou wensen, en in het geheel niet ontevreden 
was, enz. enz., heeft hij/zij door onredelijke perversie en onrust 
gedreven de wens gekregen in onze wereld te komen, en dus, 
gebruikmakend van de wetten van het eigen land, met voor-
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bedachten rade zich voorgenomen twee onfortuinlijke lieden 
die hem/haar nooit kwaad hebben gedaan, en tot dan toe ge-
lukkig en tevreden waren, het leven zuur te maken, waarvoor 
hij/zij hun nederig om vergiffenis vraagt.’) 
 
Heel dit onzinnige verhaal wordt tegen beter weten in in stand 
gehouden, en de enige verklaring die men kan geven is dat in 
Erewhon al een ernstige vorm van doublethink voorkomt. De 
oorzaak is ook duidelijk, wanneer men met Orwelliaanse bril de 
hoofdstukken over de Colleges of Unreason leest en dan vooral 
de beschrijving van de Professor in de Wereldse Wijsheid: deze 
ontsteekt in grote woede wanneer Higgs iets zegt over hoog-
begaafdheid. Hou op! roept hij uit: 
 

‘It is not our business to help students to think for them-
selves. Surely this is the very last thing which one who 
wishes them well should encourage them to do. Our duty is 
to ensure that they shall think as we do, or at any rate, as 
we hold it expedient to say we do.’ 

 
(Hoofdstuk 22: ‘Het is niet onze taak om studenten zelfstandig 
te leren denken. Dat is wel het allerlaatste wat iemand die het 
goed met hen voor heeft zou willen bevorderen. Het is onze 
plicht ervoor te zorgen dat zij denken wat wij denken, of in 
ieder geval, wat wij handig vinden te zeggen wat wij denken.’) 
 
Het is geen toeval dat deze eminente geleerde ook voorzitter is 
van de Vereniging tot Onderdrukking van Onnutte Wijsheid, 
en van de Organisatie die zich bezighoudt met de Volledige 
Vernietiging van het Verleden. Dat laatste was de hoofdtaak 
van Winston Smith, en wie zich dat realiseert ziet in hoezeer 
Butlers schijnbaar goedgemutste satire vooruit wijst naar Or-
wells schrikbeeld van de toekomst. In Erewhon heeft de dema-
gogie het gewonnen van de rede, heeft men afgeleerd zelfstan-
dig na te denken of de autoriteiten kritisch te volgen en is het 
verleden vergeten. Van Erewhon naar Airstrip One is maar een 
kleine stap. Het is maar goed, dat er een Studium Generale is.
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De utopie van de mensenrechten  
Frank van Dun 
 
 
 
 
 
 
Sedert haar afkondiging heeft de Universele Verklaring van de 
Rechten van de Mens (Parijs, 1948, hierna UV genoemd) op 
spectaculaire wijze carrière gemaakt. Van een ronkende poli-
tieke intentieverklaring uit de nadagen van de Tweede Wereld-
oorlog is zij uitgegroeid tot het kerndocument van een moderne 
doctrine met een enorme invloed in juridische kringen. De 
juridisering van de mensenrechten via wetgeving, internatio-
nale en supranationale verdragen en regelgeving is nu vrijwel 
gemeengoed geworden, zozeer zelfs dat velen die mensen-
rechten als vanzelfsprekend zijn gaan beschouwen. Dat dat een 
heilzame ontwikkeling is, staat echter niet buiten kijf. Kritische 
beschouwingen zijn er genoeg. Eén daarvan is het thema van de 
volgende tekst.  

Het gaat hier om wat ik ‘het utopische karakter’ van de 
heersende mensenrechtendoctrine noem, het idee dat mensen 
hun rechten niet ontlenen aan de realiteit van mens en wereld 
maar aan iets wat een bepaalde generatie in wel heel bijzondere 
omstandigheden als een ‘universeel ideaal’ heeft geprocla-
meerd. Dat er zo’n universeel ideaal zou zijn, is op zich al een 
utopische gedachte, maar het utopisme van de mensenrechten 
gaat verder dan dat. De UV is een consecratie van een funda-
mentele verandering in het denken over mensen, hun samen-
leving en maatschappelijke organisaties. Om dat aan te tonen 
moeten wij een goed begrip hebben van wat de mensenrech-
tendoctrine ons voorhoudt en wat daarin het utopische karakter 
tot uitdrukking brengt. Een analyse daarvan geef ik in het eer-
ste deel van deze tekst. In het tweede deel volgt een nadere 
beschouwing van het utopisme in het perspectief van de 
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westerse wijsbegeerte van de menselijke wereld. Ten slotte 
bekijken wij de utopische wending in het denken, die onze 
klassieke en zuinige natuurlijke rechten heeft bedolven onder 
een stortvloed van ‘mensenrechten’. In die wending naar het 
utopisme zullen wij de filosofische grondslagen van de heer-
sende mensenrechtendoctrine gemakkelijk kunnen ontwaren. 

De retoriek van de mensenrechten 

Een wonderbaarlijke vermenigvuldiging van rechten… 
De belangrijkste innovatie van de UV was de introductie van 
zogeheten ‘sociale, economische en culturele rechten’. Opper-
vlakkig beschouwd was dat niet meer dan een uitbreiding van 
de fundamentele rechten van mensen die in eerdere verklarin-
gen erkend waren. De Verklaring van de Rechten van de Mens 
en van de Burger, afgekondigd door de Franse Nationale 
Vergadering in 1789, maakte melding van natuurlijke en poli-
tieke of burgerlijke rechten. In 1948 kwamen daar sociale, eco-
nomische en culturele rechten bij. Sindsdien hebben talrijke 
organisaties van de Verenigde Naties en allerhande bewegin-
gen in beginselverklaringen, programma’s en manifesten nog 
veel meer ‘fundamentele rechten’ verkondigd. 

Om een overzicht te behouden is men gaan spreken over 
‘generaties van mensenrechten’. Over de indeling in generaties 
bestaat geen overeenstemming. Het volgende lijstje is dus 
alleen illustratief bedoeld. Natuurlijke rechten (leven, vrijheid, 
eigendom) zijn rechten van de eerste generatie. Politieke rech-
ten (actief en passief kiesrecht, gelijkheid voor de wet) vormen 
de tweede generatie.1 De natuurlijke rechten zijn rechten van 
mensen als zodanig, dus rechten van natuurlijke personen. De 
politieke rechten zijn daarentegen rechten van burgers. Burgers 
zijn geen natuurlijke maar artificiële of fictieve personen, door 
de wetten van de staat gedefinieerde maatschappelijke posities 
(die evenwel meestal door natuurlijke personen worden 
                                                           
1 Sommigen rekenen al die ‘klassieke’ rechten tot de eerste generatie, 
maar dat is zowel op historische als logische gronden onzinnig. 
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bekleed). Het idee dat burgerrechten mensenrechten zijn, 
impliceert dat mensen recht hebben op een bijzonder soort 
staatsordening. 

De derde generatie levert ons de sociale, economische en 
culturele rechten van de UV. Onder die vlaggen komen rechten 
op werk, een adequaat inkomen, rust, ontspanning, een 
woning, gezondheidszorg, participatie in het culturele leven – 
kortom op een bijzonder soort sociaal, economisch en cultureel 
beleid.  

In de vierde generatie vinden wij rechten die vooral op de 
ontwikkelingslanden van de Derde Wereld betrekking hebben, 
maar die men toch als algemene mensenrechten voorstelt: 
dekolonisatie, zelfbestuur, internationale rechtvaardigheid en 
solidariteit (hulpverlening, goedkope leningen, reparaties voor 
koloniaal onrecht). Voor sommigen horen daarbij ook de rech-
ten van ‘minderheden’ en groepen die recent of vroeger slacht-
offer van discriminatie of verwaarlozing [zouden] geweest 
zijn.2 Op die rechten maken dan bijvoorbeeld vrouwen, homo-
seksuelen, gehandicapten, allochtonen en kinderen aanspraak – 
exacter, georganiseerde groepen en bewegingen die zich als 
hun woordvoerders en pleitbezorgers opwerpen. Kortom, de 
rechten van de vierde generatie veronderstellen dat verschillen 
(inzake welvaart, inkomen, status, mondigheid, macht) onder 
landen, categorieën of groepen te herstellen consequenties van 
historisch onrecht zijn. Zij zijn vaak verbonden met het idee dat 
die landen, categorieën of groepen recht hebben op een voor-
keursbehandeling, op ‘positieve discriminatie’. 

De vijfde generatie behelst milieurechten, rechten op duur-
zame ontwikkeling en voorzorg, biodiversiteit en zelfs de 
erkenning van de rechten van dieren en planten, zeldzame 

                                                           
2 Discriminatie is, in dit verband, vaak niet meer dan een statistische 
relatie. Dat een ‘minderheid’ op het ene of het andere vlak statistisch 
‘ondervertegenwoordigd’ is, is dan een bewijs van discriminatie. Is zij 
op een ander vlak statistisch ‘oververtegenwoordigd’ dan heet dat het 
bewijs te zijn van het bestaan van een discriminerend ‘rollenpatroon’ 
of discriminerende vooroordelen. 
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soorten, bijzondere biotopen, landschappen enzovoorts. Het 
gaat hier om rechten op een bepaald soort planetair manage-
ment. 

Hoe het ook zit met de indeling van wat men ons als fun-
damentele rechten voorschotelt, er zijn blijkbaar weinig dingen 
waar mensen geen recht op hebben. Zij hebben blijkbaar recht 
op ongeveer alles wat zij begeren, althans wat de stemming-
makende segmenten van de publieke opinie als ‘goed’ of ‘poli-
tiek correct’ bestempelen.  

Met die vaststelling zitten wij meteen in de sfeer van het 
utopisch denken. De idee van ‘rechten’ – in tegenstelling tot 
bijvoorbeeld ‘begeerten’ of ‘gunsten’ – impliceert immers dat 
rechten een coherente orde (een rechtsorde) vormen. Dat wil 
zeggen dat het mogelijk is alle rechten tegelijkertijd te respec-
teren. Voor de moderne mensenrechten is dat echter niet moge-
lijk. De een geven waar hij ‘recht op heeft’, bijvoorbeeld een 
woning of goedkope toegang tot ontspanningsmogelijkheden of 
cultuurtempels, gaat onvermijdelijk ten koste van schaarse 
middelen. Die middelen zijn dan niet meer beschikbaar om 
anderen gezondheidszorg, groene ruimte of goedkoop onder-
wijs te geven – dingen waar zij recht op hebben. Dat is een on-
vermijdelijk gevolg van de schaarste. Kort gezegd, de moderne 
mensenrechten en schaarste gaan niet samen. Alleen in Utopia, 
waar het probleem van de schaarste is opgelost, kunnen de 
mensenrechten gerealiseerd worden. Vandaar de titel van deze 
lezing: de utopie van de mensenrechten. 
 
Het utopische en politieke karakter van de mensenrechten 
Wij noteren onmiddellijk twee implicaties van de spanning 
tussen schaarste en mensenrechten. Ten eerste: zijn de mensen-
rechten in Utopia wel realiseerbaar, dan zijn zij er ook over-
bodig. Dat aldaar de schaarste overwonnen is, betekent immers 
dat de bewoners van Utopia al hebben wat zij begeren – waar 
zij dus recht op hebben. Ten tweede: buiten Utopia, in ‘het rijk 
van de schaarste’, zijn mensenrechten geen bron van orde maar 
van conflicten. Het gaat dan in het bijzonder om politieke con-
flicten over de controle van de mensen en de instellingen die 
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belast zijn met de allocatie en rantsoenering van schaarse 
middelen.  

Het mensenrechtendiscours is een universele strijdzang op 
de tonen waarvan bewegingen, partijen, staten en soms ook 
gewapende bendes en legers tegen elkaar optrekken. De in 
rozengeur en maneschijn badende ‘mensenrechten’ van de een 
zijn voor anderen sinistere, particuliere groeps-, klassen- of 
nationale belangen. In een door schaarste gekenmerkte om-
geving hangt alles af van het antwoord op de vraag: wie zal 
beslissen wiens begeerten (‘mensenrechten’) eerst, in welke 
mate en met welke middelen bevredigd (‘gerespecteerd’) zullen 
worden? 

Op die vraag zijn onbeperkt veel antwoorden mogelijk. Er 
is echter een antwoord dat a priori uitgesloten is, namelijk het 
antwoord dat stamt uit de tijd voor de uitvinding van de 
moderne mensenrechten: iedereen heeft het recht voor zichzelf 
te beslissen in welke volgorde of mate hij zijn begeerten met 
zijn middelen zal trachten te bevredigen, onverminderd de 
rechten van anderen. ‘The right to the pursuit of happiness’ 
noemde Thomas Jefferson3 dat recht om op eigen verantwoor-
delijkheid en met eigen middelen – dus niet ten koste van ande-
ren – het geluk na te streven. Het was geen conflictgenererend 
recht omdat het geen aanspraken op andermans persoon of 
middelen impliceerde. 

De moderne mensenrechten bestaan evenwel uit niets 
anders dan dergelijke aanspraken, al wordt dat doeltreffend 
verhuld doordat men rechten niet meer opvat als de funda-
mentele structuren van relaties tussen mensen. De mensen-
rechten zijn in de eerste plaats ‘morele aanspraken’ die ‘de 
politiek’ – de staat, meer en meer ook het netwerk van inter-
nationale bureaucratieën – moet proberen te beantwoorden met 
gepast beleid. Kortom, mensenrechten veronderstellen het 
bestaan en de werkzaamheid van een politiek georganiseerde 
maatschappij. Zij zijn maatschappelijke rechten, geen rechten 
van mensen als zodanig maar van de cliënten van een met poli-
                                                           
3 In de Amerikaanse onafhankelijkheidsverklaring. 
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tieke middelen georganiseerd systeem van voorzieningen. Dat 
systeem moet er maar voor zorgen dat mensen alles krijgen wat 
zij voor hun ‘geluk’ nodig hebben. Dat betekent dat iedereen er 
recht op heeft dat de politieke overheden in zijn belang andere 
mensen belasten en aan wettelijke en beleidsregels onder-
werpen. Het betekent ook dat niemand het recht heeft zich aan 
dergelijke belastingen en reguleringen te onttrekken, ook als hij 
zou afzien van zijn belastingaanspraken op anderen. Onder het 
regime van de mensenrechten is iedereen crediteur en debiteur 
van alle anderen, maar schuldvergelijking is uit den boze, 
behalve in de vorm van overheidsbeleid. 

Daar ligt de politieke potentie van het mensenrechten-
discours. Het houdt een naar historische maatstaven onge-
hoorde machtiging in van het politieke bedrijf. De ‘klassieke’ 
rechtsstaat werd geacht zijn legitimiteit te ontlenen aan zijn 
dienstbaarheid aan het recht – de rechtsorde van mensen die in 
vreedzame samenleving met anderen met eigen middelen en 
op eigen verantwoordelijkheid hun geluk nastreven. De 
moderne staat ontleent zijn legitimiteit aan zijn dienstbaarheid 
aan de mensenrechten – aan zijn vermogen om langs politieke 
weg schaarse middelen bij de ene groep weg te nemen om ze 
aan een andere toe te wijzen. Ook die legitimiteitvoorwaarde 
baadt in een utopisch licht. Utopia is een maatschappij waar 
alles goed geregeld is, weliswaar niet volgens de algemene 
rechtsbeginselen van vrijheid, gelijkheid en persoonlijke ver-
antwoordelijkheid, maar volgens een perfect uitgekiend maat-
schappelijk beleid. Utopia is de plaats waar het beleid geen 
weerstand meer ondervindt. 

Met het mensenrechtendiscours kan men elke weerstand 
tegen het nationale beleid voorstellen als een aantasting van het 
ene of het andere, door de politieke agenda bepaalde, priori-
taire mensenrecht. Tegelijkertijd geeft dat discours de politieke 
oppositie alle retorische middelen in handen om het nationale 
beleid aan te vallen met een agenda die andere mensenrechten 
prioriteit geeft. De mensenrechten leiden zo tot een verscherpte 
politisering van alle menselijke relaties. In zo’n omgeving komt 
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het erop aan bijzondere mensenrechten zodanig veel gewicht te 
geven dat zij andere mensenrechten kunnen overtroeven. 
 
Recht op willekeur 
Een voorbeeld van de weging van mensenrechten vinden wij in 
de basisdocumenten van de Wereldgezondheidsorganisatie 
(WGO), een onder auspiciën van de Verenigde Naties opge-
richte technocratie. In de preambule van haar ‘constitutie’ lezen 
wij de volgende utopische definities van gezondheid en het 
recht op gezondheid: 
 

Gezondheid is een toestand van volledig fysiek, mentaal 
en sociaal welzijn en niet slechts de afwezigheid van 
ziekte of letsel. Het genot van de hoogste bereikbare maat 
van gezondheid is één van de fundamentele rechten van 
ieder mens zonder onderscheid van ras, religie, politieke 
overtuiging, economische of sociale situatie. 

 
Wat valt er buiten een zo breed begrip van ‘gezondheid’? Wat 
moeten wij ons bij ‘de hoogste bereikbare maat van compleet 
welzijn’ voorstellen? Is de laagste bereikbare maat van compleet 
welzijn niet genoeg? Nuchter beschouwd zijn de gegeven defi-
nities retorische nonsens, maar het is wel de nonsens in een 
fundamenteel statuut. De functie van zo’n statuut, zeker voor 
een gespecialiseerde instelling als de WGO, is het afbakenen 
van bevoegdheden, maar hier valt er niets buiten het afgeba-
kende gebied. De WGO maakt aanspraak op interventierecht in 
alle kwesties en op onbeperkte middelen om haar utopische 
doelstelling te realiseren. 
Een ander voorbeeld is het zogeheten voorzorgbeginsel waar-
voor sinds korte tijd eveneens de status van fundamenteel men-
senrecht wordt opgeëist. Het Verdrag van Amsterdam verwijst 
er uitdrukkelijk naar.4 De Europese Commissie houdt zich 
aanbevolen om daaromtrent ‘richtlijnen’ te formuleren: 
                                                           
4 Art. 130r(2), 1997 Amsterdam Treaty (97/C 340/01) OJ C 340, 1997-
11-10 
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Het Verdrag geeft geen definitie van het voorzorgbegin-
sel; het schrijft het slechts één keer voor – ter bescherming 
van het milieu. In de praktijk is de toepassing ervan 
echter veel ruimer. Dat is in het bijzonder het geval 
wanneer er op basis van voorlopige, objectieve weten-
schappelijke evaluaties redelijke gronden lijken te zijn 
voor bezorgdheid dat mogelijk gevaarlijke effecten op het 
milieu en de gezondheid van mensen, dieren en planten 
onverenigbaar zouden kunnen zijn met de hoge graad 
van bescherming die voor de Gemeenschap gekozen is.5 

 
Wij laten hier buiten beschouwing dat voorkomen niet altijd 
beter is dan genezen. Voorzorg impliceert vaak risico en kosten 
die zwaarder zijn dan dat waartegen men zich wil verzekeren. 
Afgezien daarvan, wat valt buiten het bereik van op ‘voor-
lopige evaluaties’ gebaseerde ‘bezorgdheid’ (van wie?) over 
‘potentieel’ gevaarlijke effecten die ‘mogelijk’ onverenigbaar 
zijn met een gekozen (door wie?) ‘hoge’ graad van bescherming 
(tegen wat?) van de gezondheid van het milieu, mensen, dieren 
en planten? En dat zijn dan nog maar de criteria die ‘in het 
bijzonder’ gelden! Uiteraard zal de Commissie zich ook wel 
uitspreken over de vraag welke kostprijs ‘aanvaardbaar’ is. In 
haar interpretatie is het voorzorgbeginsel een vrijbrief voor 
willekeur in het politieke en administratieve gebruik van statis-
tieken. 

Zonder hun mensenrechtelijke sluier zouden de machtsaan-
spraken van de WGO, de Europese Commissie en andere tech-
nocratische bureaucratieën ongetwijfeld op meer scepsis stuiten 
en wellicht nooit in fundamentele documenten terechtgekomen 
zijn.  
 
Mensenrechten versus natuurlijke rechten 
Wij zouden nu een goed woordje voor de mensenrechtenindu-
                                                           
5 ‘Communication from the Commission on the Precautionary Princi-
ple’ van 2 februari 2000. 
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strie kunnen doen. Is het niet zo dat er onder al de excessen 
toch essentiële en ‘klassieke’ rechten zitten – het recht op leven, 
op vrijheid, op eigendom? Dat zijn toch rechten die al eeuwen 
in de plechtige rechtenverklaringen opgenomen zijn? Het ant-
woord op die vraag is echter negatief. De moderne mensen-
rechten op leven, vrijheid en eigendom zijn niet de klassieke 
rechten die wij van oudsher kennen. 

Laten wij even de Verklaring van de rechten van de mens en de 
burger, het manifest van de Franse revolutie (1789), vergelijken 
met de Universele verklaring van de rechten van de mens (1948), het 
manifest van de moderne mensenrechtendoctrine. In de UV 
werd geen moeite gespaard om continuïteit met het verleden te 
suggereren. De eerste zinnen van de preambule zijn een bijna 
letterlijk citaat uit de Verklaring van 1789. Het verschil zit in de 
toevoeging van een citaat van Franklin D. Roosevelt.6 Zijn ‘four 
freedoms’, in het bijzonder ‘freedom from fear’ en ‘freedom 
from want’, drukken de utopische geest van de UV uit. Zij zijn 
niet terug te vinden in de Franse Verklaring, die geheel van 
utopisme gespaard bleef. 

De poging om continuïteit te suggereren blijkt ook wanneer 
wij in beide verklaringen het eerste artikel lezen. Daarin staan 
‘vrijheid’ en ‘gelijkheid in rechten’ centraal. Een verschil is de 
retoriek van ‘waardigheid’ en ‘broederschap’ in de jongere 
verklaring. Zij dook pas in 1848, op het hoogtepunt van een golf 
van nationalistische en socialistische agitatie, in de Franse con-
stitutionele teksten op. Belangrijker is dat de Verklaring van 
1789 stelt dat mensen vanaf hun geboorte vrij en gelijk in rech-
ten zijn en blijven. Dat ‘blijven’ is in de UV verdwenen. Het kon 
daar ook niet staan omdat, buiten Utopia, de politieke over-
heden zoals alle andere mensenrechten ook vrijheid moeten 
rantsoeneren volgens de prioriteiten van het nationale beleid.  
 
 
 
 
                                                           
6 President’s Address to the 77th Congress, January 6th, 1941. 
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Universele verklaring van de 
rechten van de mens (1948) 
 
Overwegende, dat terzijdestel-
ling van en minachting voor de 
rechten van de mens geleid heb-
ben tot barbaarse handelingen 
[…] en dat de komst van een 
wereld, waarin de mensen vrij-
heid van meningsuiting en geloof 
zullen genieten, en vrij zullen zijn 
van vrees en gebrek, is verkon-
digd als de hoogste verzuchting 
van iedere mens; 
1. Alle mensen worden vrij en 
gelijk in waardigheid en rechten 
geboren. Zij […] behoren zich 
jegens elkander in een geest van 
broederschap te gedragen. 
3. Een ieder heeft recht op leven, 
vrijheid en onschendbaarheid 
van zijn persoon. 
17. Een ieder heeft recht op ei-
gendom, hetzij alleen, hetzij 
tezamen met anderen. 
 

Verklaring van de rechten van 
de mens en burger (1789) 
 
De afgevaardigden van het 
Franse volk […] beschouwen 
onwetendheid, vergetelheid en 
minachting betreffende de rech-
ten van de mens als de enige 
oorzaken van onheil in het open-
bare leven en de verdorvenheid 
der regeringen. 
1. Van bij hun geboorte zijn en 
blijven mensen vrij en gelijk in 
rechte. 
2. Het doel van iedere politieke 
vereniging is het behoud van de 
natuurlijke en onvervreemdbare 
rechten van de mens; deze rech-
ten zijn de vrijheid, de eigendom, 
de veiligheid en het verzet tegen 
onderdrukking. 
4. De vrijheid bestaat erin, alles te 
kunnen doen wat een ander niet 
schaadt. […] 
5. De wet heeft slechts het recht 
handelingen te verbieden, die 
schadelijk zijn voor de samen-
leving. 

 
Wij noteren ook dat de UV geen gewag maakt van het verschil 
tussen ‘mens’ en ‘burger’. In de oudere Verklaring stond noch-
tans dat de burger en zijn rechten niet meer waren dan instru-
menten, artificiële middelen, om de rechten van mensen te 
vrijwaren. Voor de UV zijn mensen echter burgers: ‘een natio-
naliteit’ en ‘een rechtspersoonlijkheid’ zijn fundamentele men-
senrechten (art. 15, resp. 6, UV), hoewel zij alleen bij wet – dus 
door een (supra)nationale politieke overheid – kunnen worden 
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toegekend. De mens ‘in mensenrechtelijke zin’ is blijkbaar een 
creatuur van de wet. 

De Verklaring van 1789 gaf in haar artikel 4 een uitdrukke-
lijke en klassieke definitie van vrijheid. Artikel 5 vermeldde de 
logische consequentie daarvan voor de beperking van de be-
voegdheid van de wetgevende macht. Niets daarvan is terug te 
vinden in de UV. Zij veronderstelt dat de wetgevende macht 
‘soeverein’ oordeelt over de prioriteiten van het beleid en de 
mensenrechten die het dient. Vrijheid, eigendom, ontspanning, 
huisvesting, werkzekerheid, cultuurgenot – het zijn alle goede-
ren die de overheid dient toe te wijzen en te rantsoeneren om-
dat mensen er ‘recht op hebben’.7 Dat ‘recht hebben op’ is de 
standaardformule in de UV; zij staat niet in de oudere Verkla-
ring. 

Precies daar, in de formulering van de ter discussie staande 
rechten zelf, zit het belangrijkste logische en filosofische ver-
schil. De Verklaring van 1789 noemt in haar art.2 vrijheid en 
eigendom ‘natuurlijke en onvervreemdbare rechten’. De UV 
gewaagt niet langer van natuurlijke rechten. Zij stelt ook niet 
dat vrijheid en eigendom rechten van natuurlijke personen 
(mensen) zijn. Integendeel, zij stelt dat mensen recht hebben op 

                                                           
7 Volgens de UV heeft iedere mens ook een ‘recht op de onschendbaar-
heid van zijn persoon’. Wat dat betekent en of het meer inhoudt dan 
alleen het verbod op slavernij en foltering, daar hebben wij het raden 
naar. In geen geval impliceert ‘onschendbaarheid’ enige beperking van 
de belasting- en reguleringsmachten die de overheden nodig hebben 
om gestalte te geven aan de mensenrechtenmix die zij prioritair achten. 
Bovendien dreigt er altijd de ‘horizontale werking van de mensen-
rechten’. Wat de staat, als borg van de mensenrechten, niet mag dan 
wel moet doen, moet hij ook aan al zijn onderdanen verbieden respec-
tievelijk gebieden. Bijna bij elk politiek geactiveerd mensenrecht ont-
staat druk om het niet alleen tot overheidsbeleid te maken maar ook af 
te dwingen tegenover particulieren (individuen, hun verenigingen en 
ondernemingen). Die particulieren verliezen de wettelijke mogelijk-
heid om naar eigen inzicht, volgens hun normen en waarden, over hun 
fysieke en materiële vermogens te beschikken. ‘Onschendbaarheid van 
de persoon’ is dan een vrijwel lege huls. 
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vrijheid en eigendom. Er is echter een groot verschil tussen iets 
dat mijn recht is en iets waar ik recht op heb. 

Volgens de oudere Verklaring zijn mijn leven, mijn vrijheid 
en mijn eigendom mijn recht. Beslissingen daarover komen 
rechtens aan mij toe omdat zij de concrete uiting zijn van mijn 
fysieke persoonlijke bestaan. Kortom, de grondslag van mijn 
rechten is mijn integriteit als natuurlijke persoon – als ‘animal 
rationis capax’ om het met Swift te zeggen. Ik heb bijgevolg een 
rechtsgeldige aanspraak op mijn leven, mijn eigendom, mijn 
vrijheid omdat die dingen mijn recht zijn. Ik heb die aanspraak 
tegenover om het even wie beslag zou (willen) leggen op mijn 
leven, vrijheid of eigendom. 

Volgens de UV heb ik evenwel slechts aanspraken – die zij 
‘rechten’ noemt – op leven, op vrijheid en op eigendom. Op 
wiens leven, vrijheid en eigendom ik dan wel recht zou hebben, 
dat staat er niet bij. Dat zou ook niet kunnen. Buiten Utopia is 
de distributie van vrijheden, eigendommen en levenskansen 
immers een beleidskwestie. U hebt er recht op dat de overheid 
u niet bewust of onbewust vergeet; ik heb er evenwel recht op 
dat zij desnoods beslag legt op uw leven, eigendommen en 
kansen om mijn mensenrechten te realiseren. 

Kortom, volgens de mensenrechtendoctrine hebben mensen 
geen rechten, alleen aanspraken. Dat zijn dan echter aanspra-
ken die zij niet kunnen aanvoeren op grond van hun klassieke 
rechten, hun leven, vrijheid of eigendom. De grondslag van de 
mensenrechten is een geheel andere dan die van de klassieke 
rechten. Dat wil zeggen, mensen ‘in mensenrechtelijke zin’ zijn 
wezens van een andere soort dan die waar de Verklaring van 
1789 het over had. 

De vergelijking tussen de huidige mensenrechtendoctrine 
en de klassieke leer van de natuurlijke rechten van de Verkla-
ring van 1789 wijst op een grondige verschuiving in het denken 
over mensen. De Franse Verklaring bepaalde, geheel in over-
eenstemming met de klassieke opvattingen, wat de rechten van 
mensen zijn. Die rechten waren aanwijsbare, bestaande dingen, 
reële eigenschappen van reële mensen. In de UV worden de 
mensenrechten daarentegen opgehangen aan iets wat in navol-
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ging van een controversiële Amerikaanse president als ver-
zuchting – ‘de hoogste verzuchting van ieder mens’ – werd 
afgekondigd. Die rechten zijn niet noodzakelijk bestaande 
dingen maar wensen. Zij zijn dingen waarvan men mag ver-
moeden dat iedereen ze wel graag zou willen hebben, zeker als 
ze op andermans kosten worden aangeboden.  

De consecratie van die transformatie van het recht is de 
ware betekenis van de UV – de triomf van de utopische ver-
beelding over de nuchtere realiteitszin van de westerse juridi-
sche traditie. Van een objectief beschrijfbare bestaanswijze die 
men al dan niet respecteert, wordt het recht een arbitrair sub-
jectief ideaal. Het wordt een norm die om gehoorzaamheid en 
implementatie vraagt om geen andere reden dan dat hij aan een 
‘verzuchting’ beantwoordt. 

Utopisme: filosofische plaatsbepaling 

Het raadsel van de geschiedenis 
Er is in de UV dus iets anders aan de hand dan een ‘uitbreiding’ 
van onze rechten. Om haar betekenis te duiden moeten wij te 
rade gaan bij de westerse filosofie. Haar fundamentele pro-
bleem – ‘het raadsel van de geschiedenis’ – is het gegeven dat 
ondanks de evidente voordelen van vreedzaam samenleven, de 
geschiedenis van de mensheid gekenmerkt wordt door conflic-
ten en oorlogen. Iedereen wil orde maar wanorde is nooit veraf. 
Wat zijn daar de oorzaken van? Welke remedies zijn beschik-
baar om daar wat aan te doen? Waar moeten wij het utopisch 
denken situeren in een filosofische typologie van opvattingen 
over orde in de menselijke wereld? Wij proberen die vragen 
hier kort te beantwoorden. 

Dat conflicten zo alomtegenwoordig zijn wekt de suggestie 
dat hun oorzaken ingebed liggen in de condition humaine zelf. Er 
is een veelheid (pluraliteit) van mensen, die ieder voor zich een 
eigen leven proberen te leiden, handelen naar eigen inzichten in 
de hoop hun doelstellingen te realiseren. Die doelstellingen en 
levensvisies zijn vaak heel verschillend – er is diversiteit van 
doelstellingen. Mensen hebben voor de verwezenlijking van 
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hun doelstellingen middelen nodig (al was het maar hun 
lichaam). Meestal bieden de beschikbare middelen echter niet 
de mogelijkheid om alle doelstellingen te realiseren – er is 
schaarste van middelen. Bovendien zit de wereld zo in elkaar 
dat middelen die beschikbaar zijn voor de ene persoon meestal 
ook relatief gemakkelijk toegankelijk zijn voor anderen. 
Kortom, er is vrije toegang tot de schaarse middelen. 

Zonder in details te treden: de vier genoemde factoren – 
pluraliteit, diversiteit, schaarste en vrije toegang – zijn afzon-
derlijk noodzakelijke en gezamenlijk voldoende voorwaarden 
voor de alomtegenwoordigheid van conflicten. Vooral het feit 
dat zij, ieder op zich genomen, noodzakelijke voorwaarden zijn, 
is van belang. Het betekent dat de beheersing (a fortiori de 
eliminatie) van één van die factoren volstaat om het probleem 
uit de wereld te helpen, althans van zijn scherpe kanten te ont-
doen. 

Daaruit volgt dat er vier ‘zuivere’ strategieën8 van conflict-
bestrijding zijn: eenheid (eliminatie van pluraliteit), consensus 
(eliminatie van diversiteit), overvloed (eliminatie van schaarste) 
en eigendom (eliminatie van vrije toegang). Zij komen overeen 
met de ‘sterke posities’ in de westerse traditie van de wijs-
begeerte. Wij vinden ze bijvoorbeeld bij Plato en Hobbes (een-
heid), Aristoteles en Rousseau (consensus), de cynici en Marx 
(overvloed), de (meeste) sofisten en Locke (eigendom). Dit 
summiere lijstje maakt al duidelijk dat ieder van die posities in 
de loop van de tijd met heel verschillende argumentaties ver-
dedigd werd. De verdediging ervan berust inderdaad altijd op 
fundamentele overtuigingen over hoe de menselijke wereld in 
elkaar zit, wat daarin mogelijk en wenselijk is. Zij kan gebruik 
maken van verschillende combinaties van opvattingen over de 
realiteit, de werkelijkheid, de wenselijkheid en de beheersbaar-
heid van de diverse factoren. 

Wij kunnen de vier types van oplossingen ordenen volgens 
hun logische implicaties voor het probleem van menselijke 
                                                           
8 Uiteraard zijn allerlei gemengde strategieën mogelijk, maar die laten 
wij hier buiten beschouwing. 
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conflicten. Wij houden daarbij rekening met de effecten van de 
eliminatie van een conflictoorzaak op de andere oorzaken. Op 
die schaal is overvloed de radicaalste oplossing omdat werke-
lijke eliminatie van schaarste betekent dat van de andere facto-
ren (pluraliteit, diversiteit, vrije toegang) geen dreiging meer 
uitgaat. In een regime van overvloed gaat niets nog ten koste 
van iets anders; er is hoe dan ook genoeg voor iedereen. Een-
heid daarentegen impliceert wel onderdrukking van pluraliteit, 
diversiteit en vrije toegang maar blijft bedreigd door de 
schaarste. De ‘leider’ – bijvoorbeeld Plato’s koning-filosoof of 
Hobbes’ soeverein – kan immers nog altijd verkeerde keuzes 
maken, waarvan de kosten de baten verre overschrijden. De 
consensusoplossing impliceert de eliminatie van diversiteit en 
vrije toegang maar blijft bedreigd door de schaarste en de plu-
raliteit. Ook een consensusbeslissing kan verkeerd blijken te 
zijn en er is geen garantie dat een consensus in elk geval ge-
vonden wordt. De eigendomsoplossing beoogt alleen de beper-
king van de factor ‘vrije toegang’. Zij laat schaarste, pluraliteit 
en diversiteit ongemoeid. Zij stelt dus minder eisen dan elk van 
de andere oplossingen maar wordt ook van meer kanten be-
dreigd.  

Overvloed biedt dus, althans in theorie, de meest complete 
oplossing van het raadsel van de geschiedenis, maar zij is ook 
de minst ‘realistische’. Er zijn immers geen historische voor-
beelden van min of meer succesrijke eliminaties van schaarste. 
Dan volgen eenheid en consensus, twee veel voorkomende 
politieke ordeningsbeginselen, die her en der met wisselend 
succes en duurzaamheid werden toegepast. Eigendom, ten 
slotte, lijkt althans in theorie de meest kwetsbare oplossing, 
maar heeft, alles bij elkaar genomen, een indrukwekkende ge-
schiedenis. Het is de enige oplossing die zich als het ware 
spontaan aanbiedt telkens wanneer experimenten met op een-
heid of consensus gebaseerde organisaties verkeerd aflopen. 
 
Politieke en economische oplossingen 
Eenheid en consensus impliceren een reductie van de veelheid 
van individuele handelingen tot één collectieve handeling. Die 
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handeling is de uitdrukking van de wil of de wijsheid van de 
ene gezagvoerder of van de allen omvattende consensus. Dat 
betekent dat zij het bestaan veronderstellen van een gesloten 
gemeenschap of maatschappij – een polis, rijk of staat – waarin 
een uniek gezagsprincipe geldt. Zij zijn daarom typisch ‘poli-
tieke oplossingen’, waarbij mensen als leden van de maat-
schappij verplicht zijn haar wetten te gehoorzamen. 

Van een reductie tot een collectieve handeling is geen 
sprake bij de overvloeds- en de eigendomsoplossingen. Zij zijn 
typisch ‘economische oplossingen’. Geen van beiden veronder-
stelt een maatschappij die haar leden aan georganiseerde con-
trole onderwerpt om erop toe te zien dat zij binnen de marges 
van de collectieve beslissingen blijven. Beiden zijn asociaal in 
de zin waarin ‘sociaal’ een synoniem is voor ‘maatschappelijk’. 
Hun orde is de vreedzame coëxistentie of samenleving van men-
sen.  

Politieke denkers zijn geneigd samenleving en maatschap-
pij systematisch met elkaar te verwarren, althans de eisen van 
een bepaalde maatschappij zwaarder te laten wegen dan die 
van het samenleven. Het excuus daarvoor is vaak de stelling 
dat samenleving hoe dan ook alleen mogelijk is binnen een 
goedgeordende maatschappij, dus onder de leden van dezelfde 
maatschappij. De prioriteit van het politieke en maatschappe-
lijke impliceert dat orde tot stand komt door de kundige orga-
nisatie van sociale posities, rollen en functies. Uiteraard is ook 
een doorgedreven socialisatie nodig van het voor de maat-
schappij beschikbare Menschenmaterial. In zo’n organisatie zijn 
mensen immers hoogstens als plaatsbekleders en functionaris-
sen relevant. De maatschappij moet hen ertoe brengen zich zo 
volledig mogelijk te identificeren met hun maatschappelijke 
positie of functie. Human resources management (in de oudere 
literatuur heet dat ‘opvoeding en maatschappelijke vorming’) is 
essentieel om de menselijke factor te controleren en aan de 
geldende maatschappelijke regelingen te binden. Die maat-
schappelijke regelingen vormen ‘het positieve recht’ van een 
politieke maatschappij.  
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Het rechtsfilosofische positivisme is de opvatting dat het recht 
weinig of niets meer is dan de regelmatige aanpassing, 
toepassing en afdwinging van de geldende maatschappelijke 
regelingen. Kortom, het recht is de politieke organisatie van een 
maatschappij. De rechten die mensen hebben in een maat-
schappij corresponderen met de taken, bevoegdheden en ver-
plichtingen van de posities en functies die zij daarin bekleden 
of uitoefenen. Strikt genomen zijn dat geen rechten van mensen 
maar maatschappelijke constructies die van maatschappij tot 
maatschappij heel verschillend kunnen zijn. 

Voor economische denkers zijn maatschappijen menselijke 
creaties die als zodanig ook aan de eisen van het samenleven 
van mensen moeten beantwoorden. Die eisen liggen niet vervat 
in een willekeurig organisatieschema. Zij zijn vaststellingen 
naar aanleiding van de vraag hoe mensen, ongeacht hun even-
tuele positie of functie in de ene of de andere maatschappij, 
vreedzaam met elkaar kunnen samenleven. Zij worden dus 
bepaald door de natuur der dingen, in het bijzonder de mense-
lijke natuur. De samenleving van mensen is de natuurlijke 
rechtsorde – natuurrecht of de orde van natuurlijke personen 
als zodanig. 

Voor economische denkers is niet de socialisering van men-
sen maar de humanisering van maatschappijen de eerste zorg. 
Dat is duidelijk voor economische oplossingen die eigendom 
(eliminatie van vrije toegang) centraal stellen. Maatschappelijke 
organisatie houdt dan geen legitimatie in van bijvoorbeeld 
belasting of dwingende regulering van anderen. Dergelijke 
daden zijn immers handelingen waarmee sommigen zich vrije 
toegang verschaffen tot de persoon of de eigendommen van 
anderen. Als zodanig zijn zij schendingen van het natuurlijke 
recht van die anderen, die niet als gelijken maar als minderen 
behandeld worden – niet als mensen maar als middelen. 

Voor economische oplossingen die overvloed (eliminatie 
van schaarste) centraal stellen, is maatschappelijke organisatie 
zelfs ongewenst, althans zolang zij een bron van dwang en 
frustraties is. Alleen maatschappijen die geen enkele beperking 
opleggen aan hun leden, hen integendeel van alle beperkingen 
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bevrijden, zijn verenigbaar met de overvloedoplossing. Kortom, 
die oplossing geeft alleen utopische maatschappijen bestaans-
recht. 

De volgende tabel geeft een overzicht van de belangrijkste 
verschillen tussen de economische en politieke denkwijze. 
 
Politieke oplossingen 
Focus = maatschappij. 
Orde = organisatie van maat-
schappelijke posities, rollen, func-
ties. 
Primaat van maatschappelijke 
regelingen (‘positivisme’). 
Controle van de ‘menselijke fac-
tor’ (human resource manage-
ment). 
Socialisatie/transformatie. 
Natuurlijke mens  artificiële 
persoon (‘burger’, ‘wachter van de 
staat’). 
Uitschakeling of subordinatie van 
samenlevingsverbanden aan 
maatschappelijke eisen. 

Economische oplossingen 
Focus = samenleving. 
Orde = modus vivendi van men-
sen onder elkaar, ongeacht maat-
schappelijke identiteit/status. 
Primaat van recht van natuurlijke 
personen (‘natuurrecht’). 
Wederzijds respect, wederkerig-
heid en vrijwillige verbanden 
(rechtshandhaving). 
Respect voor reële mensen. Na-
tuurlijke personen (‘Leef en laat 
leven’). 
Maatschappelijke verbanden 
ondergeschikt aan eisen van 
samenleving. 

 
Wij kunnen nu de plaats bepalen van het utopisch denken in de 
filosofie van de menselijke wereld. Het utopisme is de filosofie 
van de overvloed. Het zoekt een complete economische oplos-
sing voor het raadsel van de geschiedenis. Politieke of maat-
schappelijke organisatie per se kan geen oplossing bieden als zij 
niet tegelijkertijd het economische probleem van de schaarste 
uit de wereld helpt. Dat alleen maatschappijen die hun leden 
van alle beperkingen en frustraties bevrijden verenigbaar zijn 
met de overvloedoplossing, geeft ons meteen ook een algemene 
definitie van Utopia. Utopia is de maatschappelijke organisatie 
van de overvloed. Het onderscheidt zich daardoor van histori-
sche maatschappijen die slechts organisaties van de schaarste 
zijn. Voor het utopisme is Utopia het normatieve model voor de 
hervorming en verbetering van bestaande maatschappijen. Wat 
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mensen in Utopia zouden hebben is waar zij ook in de be-
staande maatschappijen al recht op hebben. Zij hebben recht op 
alles wat zij verlangen of begeren – dus op overvloed, de afwe-
zigheid van elk gebrek, elke frustratie. Niet hun natuurlijke 
persoonlijke bestaan met al zijn beperkingen, maar hun onbe-
grensde begerigheid is de grondslag van hun recht. 
 
Ascetisch utopisme en bevrijdingsutopie 
Wij moeten hier evenwel op een complicatie wijzen. In het den-
ken over overvloed zit namelijk een dubbelzinnigheid die ook 
in het utopisme tot uiting komt. Ontrafeling ervan levert twee 
heel verschillende beelden van het utopische ideaal en zelfs van 
Utopia op. 

Wij kunnen schaarste definiëren als de toestand waarin de 
beschikbare middelen (M) niet toereikend zijn om alle behoef-
ten (B) te stillen. In een pseudo-mathematische formulering: M 
< B. De overvloedoplossing eist echter dat M >= B. Dat resultaat 
kunnen wij, althans in de gedachte, op twee manieren bereiken: 
door de behoeften (B) te verminderen of door meer middelen 
(M) te creëren – via ascetisme of productivisme. De eerste weg 
veronderstelt dat de middelen gegeven zijn – noodzakelijk 
beperkt of constant – en dat de behoeften manipuleerbare vari-
abelen zijn. De tweede weg veronderstelt dat de behoeften 
gegeven zijn en de middelen variabel. 

Tot ver in de achttiende eeuw werden utopische denkbeel-
den gekenmerkt door een onmiskenbare ascetische sereniteit.9 
Hoewel het ascetische Utopia niet uitblinkt door een overwel-
digende productiviteit, zijn de mensen er tevreden. Zij leven er 
in overvloed, al is die dan van een andere soort dan wat wij nu 
overvloed zouden noemen. 

                                                           
9 Middeleeuwse fantasieën over een ‘land van melk honing’ of een 
‘luilekkerland’, waar ‘gebraden kippen zomaar in de mond vliegen’, 
laten wij buiten beschouwing. Zij zijn geen echte utopieën omdat zij 
niet berusten op het idee dat het de mens(en) zelf gegeven is de histo-
rische problematiek van de condition humaine op te lossen. 
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Ascetisme hoeft niet met utopisme samen te gaan. Het kan een 
louter individuele houding zijn. Ascetische tevredenheid is het 
resultaat van een morele instelling, namelijk de erkenning van 
ware en de afwijzing van schijnbehoeften. Terug naar de 
natuur, leven als een hond in de vrije natuur (het beeld waar de 
cynici hun naam aan ontleenden) – dat is de kern van het asce-
tisme. De reabsorptie van het menselijke in het natuurlijke, 
waaruit het is voortgekomen, is de sleutel tot het geluk. Alleen 
in eenheid met de natuur kan de mens waarlijk zichzelf zijn. 
Daarin ligt echter een paradox. De eenwording met de natuur 
impliceert dat de mens zichzelf (als de mens die hij is) moet 
verloochenen vooraleer hij zichzelf (als één met de natuur) kan 
vinden.  

Het ascetisme kreeg zijn utopische gestalte in het begin van 
de Moderne Tijd, temidden van revolutionaire millenaristische 
agitatie. Allerlei geloofsijveraars stuurden aan op een defini-
tieve afrekening met de wereld – het Kwaad – en de vestiging 
van het Koninkrijk Gods op Aarde – de terugkeer naar het 
Paradijs. In die tijd kwam ook een nieuwe Messiaanse opvat-
ting van het koningschap naar voren. De koning was niet 
langer de hoeder van de traditie, de verbinding tussen het 
heden en het verleden. Hij werd het symbool van de hoop op 
een nieuw begin, een radicale breuk met het kwaad dat de 
wereld geworden was. De concentratie van machten, in het 
bijzonder wetgevende en militaire machten, in zijn persoon leek 
die hoop te wettigen. Het was echter wachten op de ware 
‘Keizer van de laatste dagen’, die macht en wijsheid zou ver-
enigen en daadwerkelijk de nieuwe orde zou inluiden.  

De vroege utopische literatuur10 vond haar plaats in dat 
godsdienstige kader. Utopia, het geseculariseerde paradijs, was 
een mensengemeenschap. Het werd georganiseerd en bestuurd 
door een koning of een raad van wijzen die zijn volk geleerd 
had dat zelfverloochening en beperking tot de ware behoeften 
de essentiële voorwaarden van geluk zijn. Utopia, een stad 
                                                           
10 Het voorbeeld bij uitstek is uiteraard Utopia van Thomas More 
(1516). 
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zonder persoonlijkheden, was de organisatie van de zelfver-
loochening, van de tot zijn ware natuur gereduceerde mens.  

Met de explosieve technologische ontwikkelingen van de 
negentiende eeuw, de ontginning van alsmaar meer energie-
bronnen (steenkool, olie, waterkracht, later ook geothermische, 
nucleaire en zonne-energie) kwam de bevrijdingsutopie in 
beeld. Haar fundamentele idee is dat het mogelijk is door een 
wetenschappelijke, maatschappelijke organisatie van de pro-
ductie de mens te bevrijden van alle denkbare beperkingen en 
frustraties. De wetenschappelijke technologie maakt de natuur 
dienstbaar aan de mens en de maatschappelijke organisatie 
ervan verdeelt haar verwezenlijkingen over allen. Utopia wordt 
de organisatie van de oneindige mogelijkheden van de mens.  

De wetenschappelijke en technologische ontwikkelingen 
symboliseren de reabsorptie van de natuur in de mens, die hier 
het enige scheppende beginsel, de fundamentele oorzaak en de 
uiteindelijke bestemming van alle dingen is. Om zijn oneindig-
heid te realiseren dient de mens alle grenzen te overschrijden 
die hem van het andere (de natuur) scheiden en onderscheiden. 
Dat betekent dat uiteindelijk ook de maatschappelijke organi-
satie zelf geen bron van beperkingen meer mag zijn. Ook zij 
heeft haar oorzaak en bestemming in de mens. Zodra hij dat 
inziet, kan de mens haar beheersen zoals hij ook de natuur kan 
beheersen. Zij brengt dan voort wat de mensen nodig hebben 
en stelt hen aldus in staat te hebben, te zijn en te doen wat zij 
willen. Kenmerkend voor de bevrijdingsutopie is de verklaring 
van Marx dat, in een communistisch regime, ‘ik kan doen wat 
ik wil, terwijl de maatschappij voor de algemene productie 
zorgt’.11 

In de bevrijdingsutopie is er dus niet langer sprake van een 
reductie van de mens. Integendeel, zij beoogt de volledige zelf-
ontplooiing en zelfwording van de mens. Niet zelfverlooche-
ning maar ongeremde beleving van de volheid van de eigen 
persoon – dat is de sleutel tot het utopische geluk. Dat betekent 
                                                           
11 Marx-Engels, Duitse Ideologie (deel 1). Merk op dat het communisme 
in zijn volgroeide fase de realisatie van de overvloed impliceert. 
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dat men andere mensen moet leren zien als aspecten van zich-
zelf. Alleen wanneer men zichzelf als de auteur van hun woor-
den, daden en werken herkent, zijn zij niet langer vreemden. 
Omdat dat eveneens voor de anderen geldt, ontstaat ook hier 
een paradox. Alleen in eenheid met alle anderen kan de mens 
waarlijk zichzelf zijn. Het zelf is dus niet het particuliere zelf 
van een particulier individu. Het overstijgt alle individuele 
particulariteiten. Het is alleen denkbaar als het universele zelf 
van een subject dat alle particuliere individuen omvat – de 
universele Mens. De eenwording met de anderen impliceert dat 
een mens zichzelf (als een van alle anderen onderscheiden Ik) 
moet verloochenen vooraleer hij zichzelf (als Mens) kan vinden. 
 
Zelfverloochening en overvloed 
Vanuit het standpunt van de werkelijke mensen zijn beide uto-
pische types dus per slot van rekening niet zo heel verschillend. 
Of het zelf nu tot niets gereduceerd of tot alles verheven wordt, 
de individuele, particuliere mens verdwijnt geheel uit het 
beeld. Het ascetische utopisme vergoddelijkt de natuur en 
zoekt alle heil in de dienstbaarheid van de mens aan de natuur. 
De bevrijdingsutopie ziet het heil in de dienstbaarheid van de 
natuur aan de mens. Beide berusten op de overtuiging dat 
schaarste een illusie is, geen fundamentele werkelijkheid. Als er 
toch schaarste is, dan komt dat doordat mensen vervreemd zijn 
van hun ware natuur. De sleutel tot de overvloed is dat mensen 
zich bewust worden van het feit dat hun historisch lot bepaald 
werd door een vals bewustzijn. Zij moeten hun essentiële be-
hoeften ontdekken en valse behoeften ontmaskeren (ascetisch 
utopisme) of inzien dat zij geen eindige aan elkaar tegen-
gestelde, maar in hun oneindigheid elkaar insluitende wezens 
zijn (bevrijdingsutopie). 

De verloochening van het particuliere zelf is in beide ge-
vallen de essentiële methode voor de verwezenlijking van 
overvloed. Anders gezegd, het particuliere zelf staat het utopi-
sche geluk in de weg. Het creëert de schaarste en maakt aldus 
handelen en leven tot een last. Het in logische termen absolute 
verschil tussen handelen in een wereld van schaarste en han-
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delen in een wereld van overvloed is voor de utopist niet ge-
fundeerd in enige objectieve realiteit. Het is het gevolg van een 
foute mentaliteit, van een wilsgebrek. 

Handelen in een wereld van schaarste impliceert keuzen 
maken. Dat kunnen verkeerde keuzen zijn, waarvan de kosten 
hoger zijn dan de baten. Men geeft dan iets van meer waarde 
op om iets van minder waarde te verwerven. Het leven is be-
laden met morele dilemma’s omdat elke keuze een probleem is, 
een last, een confrontatie van kosten en baten, voor- en nadelen, 
goed en kwaad, beter en best. Onder die omstandigheden 
houdt handelen onvermijdelijk het risico in van verliezen, mis-
lukkingen, frustraties, wroeging, spijt. Handelen in een wereld 
zonder schaarste is daarentegen zonder kosten. Mislukkingen 
en frustraties zijn uitgesloten omdat men nooit iets hoeft op te 
geven om iets anders te verkrijgen. Er is geen beter of slechter, 
geen goed of kwaad. Elke keuze is er echt vrij – gratis, zonder 
kosten. 

Veronderstel nu dat het verschil tussen schaarste en over-
vloed inderdaad een kwestie van bewustzijn is. Dan kan men 
overvloed realiseren door in te zien dat wat men doet een uit-
werking is van een natuurlijke noodzaak of van iets wat alle 
anderen ook zouden doen. Wat men doet is dan niet een eigen 
keuze waarvoor men zelf verantwoordelijkheid draagt en aan-
sprakelijk is. Het is zonder persoonlijke kosten omdat het geen 
persoonlijke keuze is. 

Zelfverloochening impliceert de opheffing van de eigen 
verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid. Zij bevrijdt het 
individu van de last van het leven. Zij garandeert een schulde-
loos bestaan – zoals in het paradijs of in een perfecte commu-
nistische gemeenschap. In het paradijs kan men goed leven 
zonder zelf keuzes te moeten maken – als een kind of een dier, 
zonder behoefte aan enig moreel bewustzijn. In een perfecte 
communistische gemeenschap erkent iedereen elke daad van 
om het even wie als de zijne en weet iedereen dat alle anderen 
zijn daden als de hunne erkennen. Er wordt geen rekenschap 
gevraagd of gegeven. De mens is er bevrijd van alle morele 
lasten. Hij leeft er voorbij goed en kwaad, zonder berekening. 
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De utopische wending 

Van de economie van de schaarste…  
Als filosofie van de overvloed impliceert het utopisme ook een 
economie van de overvloed. Zij staat tegenover de economie 
van de schaarste die een implicatie is van het klassieke natuur-
rechtelijke denken. Het is nuttig daar even bij stil te staan om 
een beter begrip te krijgen van het utopisme. 

Met elk van die types van economisch denken correspon-
deert een bepaalde opvatting van de homo œconomicus. Voor de 
economie van de schaarste is dat de natuurlijke mens met al 
zijn beperkingen. Mensen zijn van nature beperkte, eindige 
wezens. Zij hebben objectieve grenzen die bepaald worden 
door hun fysieke (lichamelijke) doen en zijn. Dat zijn de 
grenzen van hun eigendom. Het mijne en alleen het mijne is 
mijn recht – dat is de kern van de eigendomsordening en 
meteen ook van de natuurlijke rechten van mensen. 

De klassieke vindplaats voor die opvatting is de bijbel – 
waarmee uiteraard niet gezegd is dat zij uniek is voor de joods-
christelijke traditie; de bijbel neemt de eindigheid van de men-
sen echter wel heel ernstig. Merk op dat het meteen ook de 
pluraliteit en de diversiteit van mensen naar voren schuift. De 
Mens is nauwelijks aanwezig in de bijbelse mythologie. Zij is 
een verhaal van individuele, met naam en toenaam genoemde 
mannen, vrouwen en kinderen en hun onderlinge verhoudin-
gen. Ook God treedt op als een individuele persoon, weliswaar 
met heel bijzondere kenmerken maar in zijn persoonlijke 
essentie, namelijk als moreel aansprakelijk subject (bewust, 
kiezend, vragend en antwoordend) toch duidelijk herkenbaar 
als soortgelijk. De basispremisse van de bijbelse mythe is inder-
daad het feit dat God de mensen herkent en ook erkent als ‘één 
van ons’.12 

Niet voor niets is de bijbelse religie een religie van het ver-
bond (convenant, contract), waarin interpersoonlijke relaties 
geordend worden volgens de beginselen van wederzijds res-

                                                           
12 Genesis 3:22. 
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pect en onderlinge overeenkomst. Dat wordt heel duidelijk 
gemaakt in de tien geboden, de bijbelse grondwet van de 
wereld. Iedere mens moet zich goed bewust zijn van het feit dat 
hij of zij de wereld deelt met God en met andere mensen. Er is 
geen excuus om in de plaats van God of een andere mens te 
treden of zich toe te eigenen wat aan enige andere persoon 
toebehoort. Het recht is hier de orde van samenleven van in 
zichzelf en ook tegenover elkaar beperkte natuurlijke personen. 
Het wortelt in hun natuur als morele subjecten – handelend, 
kiezend, aansprakelijk, verantwoordelijk. 

De belangrijkste implicatie van dit mensbeeld is dat men-
sen zelf hun keuzes maken en dienovereenkomstig spreken en 
handelen. Er zijn dan twee mogelijkheden. Ofwel draagt men 
zelf de gevolgen van zijn keuzes en handelen, ofwel niet. Alleen 
het eerste alternatief is verenigbaar met de natuurlijke orde van 
samenleven. Rechtshandhaving is de handhaving van het on-
derscheid tussen de ene persoon en alle anderen, zodat zij niet 
met elkaar of met andere dingen verward worden. De woorden, 
daden en werken van de één worden niet aan anderen 
toegeschreven en komen niet ten laste van anderen. Niets belet 
echter dat iedereen zelf zijn rechten uitoefent. Orde en per-
soonlijke vrijheid gaan samen. 

In het christendom bleef dat bijbelse mensbeeld overheer-
send. Het leverde nog de grondslag voor de theorieën van het 
natuurrecht in de zeventiende en de achttiende eeuw. Het ligt 
aan de basis van de doctrine van de natuurlijke rechten (Locke’s 
Life, Liberty, and Property). Het is onmisbaar voor een begrip van 
de toen veel belangstelling genietende natuurlijke orde van 
samenleven.13 De kern van dat mensbeeld is dat pluraliteit, 
diversiteit en schaarste tot de reële essentie van het menszijn 
behoren. De grote opgave voor de mensen is, ondanks al hun 
individuele verschillen en de beperking van de beschikbare 
middelen, een orde van samenleven tot stand te brengen en te 

                                                           
13 Bijvoorbeeld de ‘ordre naturel’ van de Franse Fysiocraten, Adam 
Smiths ‘system of natural liberty’, Edmund Burkes ‘natural society’. 
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handhaven. Zij kunnen dat doen door wederzijds respect voor 
elkaar en elkaars eigendom. 
 
…naar de economie van de overvloed 
In de achttiende eeuw was de intellectuele contestatie van het 
christendom en daarmee samenhangend het bijbelse mensbeeld 
evenwel al begonnen. De gnostiek – voor de christelijke theo-
logen ‘de moeder van alle ketterijen’ – had al in de Renaissance 
invloedrijke adepten gevonden. De observeerbare eindigheid 
en beperktheid van de mensen werd geïnterpreteerd als het 
bewijs dat de observeerbare mensen niet waarlijk mens zijn. De 
ware mens is immers, in het gezichtspunt van de gnostiek, een 
door niets anders buiten hem begrensd – dus een oneindig – 
wezen. Wie zichzelf kent, kent het Al, want de mens is alles wat 
er is. Dat is het geheim waar de gnostiek kennis (gnosis) van 
beweerde te hebben. De bijbelse god, de medemens, de natuur 
en de maatschappij – zij zijn slechts uitdrukkingen van de Ware 
Mens. 

De menselijke essentie is dus niet in het fysieke of natuur-
lijke bestaan van een individu te vinden, want dat is evident 
beperkt. Het kan alleen zitten in zijn spirituele, grenzeloze be-
gerigheid naar reële kennis en begrip van het Al – concreet, 
bezit van en meesterschap over alles. 

‘Aan de mens is het gegeven alles te zijn en te hebben wat 
hij wil’ – dat was volgens Pico della Mirandola de formule van 
de waardigheid van de mens. Als dat waar is, dan heeft de 
mens recht op alles wat hij wil. Absolute, onvoorwaardelijke 
bevrediging is het fundamentele mensenrecht. Niet zijn morele 
maar zijn erotische natuur, zijn onbegrensde begerigheid, 
maakt de mens tot rechtssubject. Elke frustratie is een onrecht. 
Kortom, de mens is de ware God, er is er geen andere. Voor-
alsnog zit hij echter als een lijdende god gevangen in de beper-
kingen van de materiële wereld.  

Twee eeuwen na Pico gebruikte Thomas Hobbes dat gnos-
tische mensbeeld in een buitengewoon invloedrijke formulering 
van de moderne politieke theologie. Als ieder individu zijn 
recht op alles gaat uitoefenen, dan komt daar niets dan ellende 
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van. Mensen moeten daarom inzien dat zij hun vrijheid (de 
zelfstandige uitoefening van hun recht) moeten neerleggen om 
zo met enig succes hun recht op bevrediging veilig te stellen. 
De uitoefening van hun recht moeten zij toevertrouwen aan een 
soeverein, een heerser die vrij over zijn onderdanen beschikt. 
Zijn bewind wordt echter gelegitimeerd door hun inzicht in de 
noodzaak van zijn optreden. Immers, slechts door hun zelfver-
loochening komt een collectieve persoon (een sterfelijke god) 
tot stand die hun kan geven waar zij naar verlangen – waar zij 
dus recht op hebben. 

Voor Hobbes was de soeverein een absolute vorst maar 
voor latere vertegenwoordigers van de politieke gnostiek kon-
den ook artificiële, collectieve personen de rol van soeverein 
vervullen. Voor het theoretische schema is immers niet van 
belang wie of wat soeverein is. Wel belangrijk is dat mensen 
ervan overtuigd zijn dat het niet goed is dat zijzelf hun recht 
uitoefenen. In de moderne politiek worden rechten via soeve-
reine vertegenwoordigers uitgeoefend. Vrijheid in klassieke zin 
(iedere mens oefent zelf zijn door die van anderen beperkte 
rechten uit) en recht in de moderne zin (bevrediging van alle 
begeerten) gaan niet samen. De tegenstelling verdwijnt wel als 
men ware vrijheid definieert als een toestand van bevrediging 
of als beschikking over voldoende middelen om alle begeerten 
te stillen. Mensen moeten dan hun klassieke vrijheid inruilen 
voor de belofte van een waarborg tegen frustratie. Door die ruil 
vallen vrijheid en recht opnieuw samen. In de woorden van 
Franklin Roosevelt himself: ‘Freedom means the supremacy of 
human rights everywhere’.14 

In die opvatting wordt de wending naar het utopisme vol-
trokken. Zij correspondeert met een verschuiving in het beeld 
van de mens van een eindig, zelfstandig handelend moreel 
persoon naar een onbeperkte bundel van begeerten – de 
moderne homo œconomics. Dat mensbeeld heeft inderdaad 
vooral in de latere ontwikkelingen van de economische weten-
schap opgeld gedaan. In de negentiende eeuw ging zij steeds 
                                                           
14 Zie zijn eerder geciteerde Presidential Address (6 januari, 1941). 
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minder het klassieke probleem van orde in de menselijke 
wereld bestuderen. Meer en meer ging zij zich voordoen als een 
technologie van de behoeftebevrediging. Onder het motto van 
waardevrijheid, kreeg behoefte bovendien een alsmaar subjec-
tievere inkleuring. Om het even welke wensen, verlangens, 
begeerten, voorkeuren kwamen voor bevrediging in aanmer-
king. De economie sprak zich niet uit over doelen – wensen, 
voorkeuren, verlangens zijn gegeven – maar enkel over de or-
ganisatie van de middelen om die te realiseren. 

Onder de organisatie van middelen vallen echter ook de 
mobilisatie en de manipulatie van mensen.15 Vanuit het mo-
derne economische oogpunt hebben mensen inderdaad twee 
los van elkaar staande functies. Enerzijds zijn zij de dragers van 
voorkeuren, verlangens en begeerten. Anderzijds zijn mensen 
productiefactoren die zo efficiënt mogelijk ingezet dienen te 
worden voor de bevrediging van de gegeven voorkeuren. De 
verbinding tussen die polen is niet de zelfstandig en doelgericht 
handelende menselijke persoon maar de maatschappelijke 
organisatie van de productie. Zij registreert de voorkeuren via 
marktonderzoek, opiniepeilingen of verkiezingen. In dat proces 
worden de voorkeuren geanonimiseerd – het doet er immers 
niet toe om wiens voorkeuren het gaat – en na statistische be-
werking aan de soevereine consument c.q. soevereine kiezer 
toegeschreven. 

 

                                                           
15 Veel aandacht ging naar de polemieken tussen economische socialis-
ten en economische liberalen over de meest efficiënte vorm van mobi-
lisatie en manipulatie van de menselijke productiefactoren (de centrale 
planeconomie versus de markt). Relatief weinig aandacht ging naar het 
feit dat beide partijen hetzelfde moderne beeld van de mens als een 
onbeperkte bundel van behoeften aankleefden. Pas na de desintegratie 
van de Sovjet Unie ontdekten de socialisten dat ook de neo-liberalen 
leven, vrijheid, eigendom niet als fundamentele rechten van mensen 
beschouwden maar als manipuleerbare beleidsvariabelen — dus als 
mensenrechten in de moderne zin. Toen werd de weg vrijgemaakt 
voor ‘paarse’ coalities. 
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Alleen in die abstracte anonieme constructies verschijnt de 
Mens als de consument van private en publieke goederen en 
diensten die door een even anonieme maatschappij geprodu-
ceerd worden. Alleen in die zin staat de maatschappij ten dien-
ste van de Mens. De prijs voor haar diensten wordt betaald 
door de tot productiefactoren – werknemers, belastingbetalers 
en wetsonderhorigen – gereduceerde particuliere individuen. 

De ‘ware mens’ is de zuivere onversneden consument, be-
vrijd van elke noodzaak om te produceren. Dat uitgangspunt 
staat geen andere absolute maatstaf voor de beoordeling van de 
toestand van de wereld toe dan een volledige bevrediging van 
behoeften. Het volstaat die behoeften rechten te noemen om uit 
de leer van de economie van de overvloed de heersende doc-
trine van de mensenrechten af te leiden. 
 
Utopie van de mensenrechten 
Utopisme en de moderne mensenrechtendoctrine hebben meer 
gemeen dan enkele raakpunten. Beiden hebben hetzelfde filoso-
fische profiel, veronderstellen hetzelfde beeld van de mens als 
begerig wezen met geen fundamenteler recht dan de bevredi-
ging van zijn begeerten. Dat is een utopisch recht dat alleen 
onder utopische omstandigheden, na oplossing van het raadsel 
van de geschiedenis, vervuld kan worden. Ondertussen dienen 
de mensenrechten echter de ondermijning van de klassieke of 
natuurlijke rechten. Zij nemen elke rechtsgrond weg die men 
zou kunnen aanvoeren om wat anders te zijn dan een consu-
ment van of een productiefactor in de door collectieve beslis-
singen bepaalde maatschappelijke productie van mensenrech-
ten. Dat mensen met dergelijke mensenrechten tot hun recht 
kunnen komen, is daarmee niet gezegd. Caveat homo! 
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Utopisch liberalisme? 
Sabine Bierens 
 
 

‘Wittgenstein, Elizabeth Taylor, Bertrand Russell, Thomas 
Merton, Yogi Berra, Allen Ginsburg, Harry Wolfson, 
Thoreau, Casey Stengel, The Lubavicher Rebbe, Picasso, 
Moses, Einstein, Hugh Heffner, Socrates, Henry Ford, 
Lenny Bruce, Baba Ram Dass, Gandhi, Sir Edmund Hillary, 
Raymond Lubitz, Buddha, Frank Sinatra, Columbus, Freud, 
Norman Mailer, Ayn Rand, Baron Rothschild, Ted 
Williams, Thomas Edison, H.L. Mencken, Thomas Jefferson, 
Ralph Ellison, Bobby Fischer, Emma Goldan, Peter 
Kropotkin, you and your parents. 
Is there really one kind of life which is best for each of these 
people?’ 
Robert Nozick 

 
 
 
 
 
 
De dag dat ik begon met het voorbereiden van een verhande-
ling over het liberalisme en de utopie was 20 maart 2003, het 
moment waarop George W. Bush besloot over te gaan tot de 
aanval op Irak. Een weinig utopisch moment zou je zeggen, 
want Utopia kent oorlogen noch wrede dictatoren, daar is de 
samenleving goed. Tenminste, daar gaan we vanuit… 

Ik zal betogen dat de utopie fantasie is en als zodanig een 
prachtig verschijnsel. De realiteit is echter weerbarstig en leent 
zich niet voor een utopie in de klassieke betekenis. Daarvoor is 
niet alleen praktisch en historisch bewijs leverbaar, ook uit 
theoretisch oogpunt klopt het idee van de mogelijkheid van het 
creëren van een ‘hemel op aarde’ niet. Al was het alleen al 
omdat, zoals bovenstaand citaat aangeeft, die hemel er voor 
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iedereen verschillend uitziet. Maar – zo luidt een mogelijke 
tegenwerping – zijn er dan geen objectieve criteria waaraan een 
goede samenleving voor iedereen moet voldoen? Ik denk dat 
die criteria, zeker in het licht van de ‘intellectuele tegenstelling’ 
met Ronald van Raak van de SP, het werkelijk interessante 
thema van het debat vormen. Ik zal in de loop van dit betoog 
noemen wat zij voor mij vanuit liberaal oogpunt zijn. 

Het feit dat ik open met een citaat van de als libertariër 
aangeduide twintigste-eeuwse denker Robert Nozick geeft niet 
de teneur van mijn betoog aan in die zin dat ik zal pleiten voor 
de ‘minimale staat’ die hij voorstaat. Wel vind ik het punt dat 
hij in bovenstaand citaat maakt zeer treffend. Zijn logische 
beredenering (in Anarchy, State and Utopia) van de minimale 
staat als enige werkelijke utopie waarvoor mensen uit vrije wil 
zullen kiezen overigens ook, ware het niet dat mensen op het 
moment dat ze moeten kiezen voor hun volksvertegenwoor-
diging veelal geen logische, maar veel meer impulsieve en 
emotionele wezens zijn. Ik kom later op Nozicks utopie-
gedachte terug. 

De utopie of ‘Het raadsel van Utopia’ en het liberalisme, 
want in het kader van het liberalisme, of een visie op het libera-
lisme schrijf ik dit, wat kunnen die met elkaar? Een –isme en 
een ideaal, of andersom juist een irrealisme en een idealisme. 
De utopie en het ideaal. De utopie en de liberaal. Daar zal ik het 
over hebben. 

Dat utopie, of Utopia, is afgeleid van het Griekse eu-topos 
(de goede plek) had ik al snel bedacht. De evenredige link ech-
ter, door Hans Achterhuis geduid, met ou-topos, de plek aan 
gene zijde, of: de plek die niet bestaat, was voor mij verrassend, 
maar zeker niet minder relevant.1 Daar waar het goed is en dat 
wat niet bestaat, de goede plek aan gene zijde. 
 
Ik zou mijn betoog met deze zin kunnen eindigen: Utopia is een 
gedachte-experiment. Je kunt het wel schetsen, maar niet insti-
tutionaliseren. Je kunt het wel verwoorden, maar nooit verwer-
                                                           
1 Hans Achterhuis, De erfenis van de utopie, Amsterdam, 1998. 
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kelijken. Je kunt erover fantaseren, maar het niet realiseren. 
Utopia bestaat, maar is wezenlijk niet werkelijk. 

Dit lijkt enerzijds een open deur en vraagt anderzijds om 
meer uitleg. Want waarom moet in de politiek niet gestreefd 
worden naar een synthese van droom en werkelijkheid? Wat is 
precies een utopie en wat is de utopie waarmee de politiek te 
maken heeft? En waarom sluit dit aan bij of is het in strijd met 
de idealen van het liberalisme? Ik zal ter beantwoording van 
deze vragen aangeven wat ik onder utopie versta. Vervolgens 
zal ik het liberalisme behandelen. Tot slot zal ik onderzoeken 
wat beide begrippen naar mijn mening in de praktijk met elkaar 
kunnen. 

Utopie 

De utopie is een beeld van een niet-bestaande samenleving. Het 
bijzondere van de utopie, dat waarin het zich onderscheidt van 
een willekeurige droom, wens of sprookje, zijn volgens Achter-
huis drie dingen: samenleving, maakbaarheid en totaliteit. Hij 
noemt het de drie hoofdkenmerken van de utopie en ik sluit me 
grotendeels bij hem aan. Twee kenmerken die ik zelf nog zou 
willen toevoegen zijn: het ideaaltypische karakter van deze 
totaalblauwdruk voor een maakbare samenleving (het eu van 
Utopia) en de radicale breuk met de actuele situatie (feitelijk het 
ou van Utopia, het feit dat het nog niet bestaat, maar door een 
radicale omwenteling en een opgelegd plan zou kunnen wor-
den gevestigd). Deze toevoegingen maak ik omdat een utopie 
een gemeenschap is die er tenminste voor één persoon alle 
schijn van heeft een ideale of moreel superieure gemeenschap 
te zijn, op papier of in gedachten. Daarnaast is bij utopieën, 
zoals Luuk van Middelaar dat in het prachtige Jaarboek 2002 
van het NIOD schrijft, altijd sprake van een breuk met het hier 
en nu.2 Hij noemt de twee architectonische grondvormen van 
                                                           
2 Utopie. Utopisch denken, doen en bouwen in de twintigste eeuw, Dertiende 
jaarboek van het Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie, 
Zutphen, 2002. 
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de utopie dan ook: de Sloop en de Muur. Omschrijvingen 
waarvan ik de treffendheid niet hoef toe te lichten. 

De utopie heeft alles te maken met de politiek, vanwege de 
gerichtheid op de inrichting van een gemeenschap. Het is een 
samenlevingsgedachte, niet een streven naar het bekeren van 
het individu tot het goede of het ‘andere’. Hierop duiden de 
twee kenmerken samenleving en totaliteit. Ook de politiek 
houdt zich bezig met de vorm van een gemeenschap en de in-
richting van een samenleving. Een utopie is echter een denk-
beeld, politiek een praktisch vak. Terwijl in een utopie de ge-
meenschap als geheel centraal staat, kan in de politiek ook de 
individuele mens centraal staan. Voor de liberaal is de staat er 
bij uitstek ter bescherming van de rechten en de vrijheid van 
het individu en niet voor het in stand houden van – toch al 
machtige – groepen. Toch is ook vanuit het liberalisme sprake 
van een gemeenschapsgedachte en van de noodzaak van een 
georganiseerd staatsverband. Dit sluit aan bij de gedachte van 
Aristoteles dat de mens een zoion politikon (gemeenschaps-
wezen) is, en bij de contractdenkers uit de vroege Verlichting 
die pleitten voor de staat als beste beschermer van het indivi-
duele domein. Waar gemeenschappen bestaan wordt gefiloso-
feerd over ideaaltypische gemeenschappen. De staat van Plato is 
een bekend vroeg ‘utopisch staatsbeeld’, maar ook bij 
Xenophon en zelfs in het Oude Testament (Kanaän of het 
beloofde land) vinden we schetsen van ideale plaatsen. Daar-
naast schetst Plato in zijn dialogen Critias en Timaeus een utopie 
van een geheel andere orde: het verzonken eiland Atlantis, een 
Utopia (hoewel anachronistisch) waarop Francis Bacon later 
voortborduurt met zijn New Atlantis. 
 
Wanneer ik het over utopie heb, heb ik het over de reële wens 
de staat ‘goed’ in te richten; over de reëel bestaande, gewenste 
of verwerkelijkt wordende utopie. Ik heb het niet over het lite-
raire genre utopie, of zijn tegenhanger dystopie, waarvan Brave 
New World en 1984 voorbeelden zijn, of over de utopie als 
droom. Ik heb het niet over de wens van, of het streven naar 
een volmaakt metrum, een volmaakte strafschop, vriendschap 
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of melodie. Dat zijn pogingen om perfectie te bereiken die niet 
veel andere mensen schaden en waaraan anderen zich kunnen 
onttrekken als ze willen. Dit in tegenstelling tot een politiek 
systeem. De reële politieke implicaties van de utopie zijn voor 
mij een belangrijke notie in mijn beoordelingen van het ver-
schijnsel. De utopie is wellicht een vruchtbaar gedachtespinsel – 
literair is het wellicht een raadsel – politiek gezien zijn de uto-
pie en utopisme eenvoudigweg een fenomeen: een totalitaire 
blauwdruk voor een maakbare samenleving waarin burger-
rechten het onderspit delven. 

Het schot voor open doel nemen we niet 

Ik zou me er vrij gemakkelijk van af kunnen maken door te 
zeggen: Als liberalen zijn wij uiteraard tegen het opleggen van 
het eenduidig goede aan een hele samenleving en tegen het 
toepassen van een ideale blauwdruk op de werkelijkheid. Een 
utopie is een overgesimplificeerde weergave van de complexe 
werkelijkheid vol van tegenstrijdige deelbelangen. De utopie is 
een totaal gecontroleerde toestand en als liberalen pleiten wij 
juist voor de optimaal vrije, veelkleurige gemeenschap, waarin 
totale controle niet alleen onwenselijk maar ook onmogelijk is. 
Ook de historische feiten zijn op onze hand. 

Het gelijk halen in de opvatting over de politieke utopie is 
voor liberalen dan ook eigenlijk een schot voor open doel. We 
hebben het gezegd en tatáá: het is gebleken! Pogingen tot het 
verwerkelijken van Gods rijk op aarde hebben geleid tot oorlo-
gen, wreedheden, hypocrisie en inquisitie. Pogingen tot het 
verwerkelijken van het ethische rijk van gelijkheid op aarde 
hebben geleid tot totalitarisme, onderdrukking, demotivering, 
economische rampspoed en onvrijheid. Het heeft geleid tot het 
bloedig smoren van de Praagse lente, de vele doden op het 
plein van de Hemelse Vrede, de Goelag Archipel en recent weer 
tot het gevangen nemen van zo’n tachtig ‘dissidenten’ door 
Fidel Castro op Cuba; mensen met verdachte hobby’s zoals 
journalistieke vrijheid en democratie. En dat zijn dan nog maar 
een aantal periodieke excessen. Het dagelijks lijden van de 



Sabine Bierens 

90 

individuele burger door machtsmisbruik en een leven in 
armoede en onderdrukking zijn in deze opsomming nog niet 
opgenomen. 

Leve de liberale democratie en rechtsstaat en leve de libe-
rale waarden vrijheid, zelfontplooiing, rechtstatelijkheid, ver-
antwoordelijkheid, vrije markt en rechten van het individu! 
Verfoeid zij het politiek utopisme! Verfoeid de totalitaire 
dromers! Liberalen zijn in dit opzicht al lang als winnaar uit de 
bus gekomen.  

Laat ik dit schot voor open doel echter eens niet nemen. 
Laat ik bekijken in hoeverre het liberalisme juist overeenkom-
sten vertoont met het utopisch denken of zelfs utopisch ís.  

Het utopisme kwam in een bepaald jasje in de politieke 
realiteit terecht en dat jasje volstond, of in dit geval: stond, niet. 
Maar is daarmee het failliet van de politieke utopie in zijn ge-
heel verklaard? Hoe ziet de utopie er naakt uit, als zij het foute 
jasje waarin zij is verwerkelijkt uitdoet? Is zij net zo lelijk? Of is 
zij het politieke ideaalbeeld dat geen enkele politicus vreemd 
is? Het probleem is dat het schetsen van een utopie zonder de 
aardse realiteit ervan niet zinvol is voor de politiek. En de ver-
werkelijking van een politieke utopie heeft zich in de realiteit 
nu eenmaal lelijk voorgedaan. Bestaan er toch niet ideaaltypi-
sche samenlevingsvormen die wel mooi zijn, niet alleen in theo-
rie, maar ook in de praktijk? Hoe zit het bijvoorbeeld met het 
ideaal van de vrije samenleving? Is het ideaal van een vrije, 
constitutionele samenleving – een liberaal ideaal – ook niet een 
samenlevingsvorm die de hele samenleving doortrekt? Is het 
niet zo dat de utopie in een bepaalde vorm wel acceptabel is? 
Om antwoord te geven op deze vraag zal ik eerst het libera-
lisme – mijn liberalisme – wat nader toelichten.  

Utopisch liberalisme? 

Thomas More’s Utopia, waarin het begrip utopie geïntrodu-
ceerd werd, is geschreven vanuit duidelijke onvrede met de 
maatschappij waarin More zelf leeft. Het is Mores antwoord op 
de problemen van de Engelse samenleving rond de overgang 
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van de vijftiende naar de zestiende eeuw. Ook Plato’s idee van 
de staat, Bacons onafgeronde nieuwe Atlantis, Marx’ heilstaat 
en Poppers open society vertonen dit kenmerk van onvrede met 
de situatie waarin zij dagelijks verkeerden. 

Het liberalisme is eveneens ontstaan uit een zeer concreet 
onbehagen met de werkelijkheid. Het vindt zijn belangrijkste 
wortels in de Verlichtingsbeweging en de Romantiek van de 
zeventiende, achttiende en negentiende eeuw, en het mens-, 
maatschappij- en wetenschapsbeeld dat binnen deze stromin-
gen steeds meer aan terrein won.3 De mens als vrij en 
gelijkwaardig individu en een rechtvaardige samenleving met 
een scheiding der machten waren in die tijd, net als bijvoor-
beeld de tolerantiegedachte en scheiding van kerk en staat, nog 
allesbehalve gemeenplaatsen.  

Dit waren idealen van wat we achteraf de opkomst van het 
liberalisme kunnen noemen. In de feodale en door de kerk be-
heerste koninkrijken en standenmaatschappijen van weleer was 
het liberalisme dus tenminste idealistisch en misschien zelfs 
utopisch te noemen. Hoewel het liberalisme als coherent 
systeem van idealen en praktische doelen waarin wetenschap 
en individu een belangrijke plaats innemen al in de zeventiende 
en achttiende eeuw verschijnt (met name in Engeland), vinden 
we het eerste voorbeeld van een politieke beweging die zich 
zelf ook echt liberaal noemt in het eind achttiende-eeuwse 
Spanje. De ‘Liberales’ van toen steunden de versie van de 
Franse constitutie uit 1791 in een periode van overgang van de 
oude regimes van de Bourbons naar een eeuw van voorzichtige 
politieke hervormingen. 

De idealen van het huidige liberalisme zou men kunnen 
terugvoeren op de twee bovengenoemde stromingen Verlich-
ting en Romantiek. De Verlichting is de tijd van het rationa-
lisme, de wetenschappelijke methode en de nadruk op de indi-
viduele rede. Vanuit de Verlichting komen de idealen van 
rechtstatelijkheid, individuele vrijheid (in de zin van de moge-
                                                           
3 A.A.M. Kinneging, ‘Inleiding’, in: Filosofen van het klassieke liberalisme, 
Kok Agora en Teldersstichting, Kampen, 1993. 
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lijkheid het eigen geluk na te jagen, het maximaliseren van ge-
luk en het minimaliseren van ongeluk), machtenscheiding, de 
staat als garantie van de individuele vrijheid en de ruilproces-
sen op de vrije markt ter verkrijging van al het overige.  

De rol van de staat is in deze visie gebaseerd op het idee 
van een noodzakelijk contract (Hobbes, Locke) tussen burgers, 
waarin hun vrijheid aan banden wordt gelegd ter bevordering 
van de vrijheid en het welzijn van allen en waarvan de over-
heid en de rechterlijke macht de belichaming zijn. De staat ont-
leent zijn legitimatie louter aan de volmacht die hij van de bur-
gers krijgt omdat een staat de individuele vrijheid beter zal 
kunnen garanderen dan ieder voor zich. De staat is er voor het 
‘effectief zelfbehoud’ van haar burgers, niet ter meerdere glorie 
van zichzelf zoals dat vanouds bij de Europese koningshuizen 
en keizerrijken wel het geval was. Het Verlichtingsdenken lijkt 
in navolging van Newtons mechanica als een soort mechanica 
van de maatschappij te fungeren; een succesformule waardoor 
het mogelijk zou moeten zijn dat een maatschappij volstrekt 
rechtvaardig en met maximale vrijheid voor haar onderdanen 
functioneert. Vanuit het Verlichtingsdenken ontstaat met de 
nadruk op de vrijheid in het najagen van geluk en het vermij-
den van ongeluk het beeld van de mens als handelaar. De mens 
beweegt zich competitief en sociaal in een wereld van vraag en 
aanbod, onderhevig aan gelijk recht voor allen. 

In reactie hierop ontstaan in de Romantiek nieuwe idealen. 
Nog steeds staat de individuele vrijheid centraal, maar deze 
wordt eerder gedefinieerd in termen van persoonlijke autono-
mie dan in het nastreven van geluk en het minimaliseren van 
ongeluk. Het nastreven of ontwijken van deze laatste twee 
maakt de mens niet vrij, maar juist slaaf van zijn begeerte. Psy-
chische onafhankelijkheid en zelfstandigheid maken de mens 
echt vrij en dat moet in de mens gestimuleerd worden voor een 
echt liberale samenleving. Men zou kunnen zeggen dat de ene 
tendens de tendens van de behoeftebevrediging is en de andere 
die van de zelfontplooiing. Vanuit de Romantiek komt met de 
nadruk op de vrijheid in de innerlijke autonomie, de ontplooi-
ing van het persoonlijke, het beeld van de mens als kunstenaar. 
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Hij geeft gestalte aan zijn leven en werk, neemt zelf initiatieven 
tot wat hem goed lijkt en is niet bereid tot compromissen en 
aanpassingen ten bate van zijn ‘verkoopwaarde’. Het instru-
mentele van de handelaar en het inhoudelijke van de kunste-
naar zijn beide liberale visies op het wezen van de mens zoals 
we die ook vandaag de dag nog kennen.4 Zij impliceren het 
beeld dat de liberaal heeft van een goede inrichting van de 
samenleving, waarin dan wel negatieve, dan wel positieve vrij-
heid (dan wel beide) van belang zijn. Beide stellen de individu-
ele vrijheid van de mens, los van de gemeenschap, voorop en 
verschillen daarin van sociale, communitaire en confessionele 
stromingen. 

Wanneer ik het heb over het liberalisme dan bedoel ik dus 
het bevorderen van de individuele vrijheid en het zich van 
staatswege onthouden van inmenging in aangelegenheden die 
niet de vrijheid van de burger ten goede komen. Daaronder valt 
wél het toezien op de productie van (semi-)collectieve goede-
ren, het beroep op de eigen verantwoordelijkheid (dat impliciet 
in de vorige gedachte aanwezig is), het beroep op het eigen 
denkvermogen, het stimuleren van marktwerking, het onder-
houd van de rechtstaat met onafhankelijke controle op alle 
macht en het belang van zelfontplooiing, tolerantie, respect, 
autonomie en zelfbeschikking. Dit zijn wat mij betreft ook de 
objectieve criteria waarin een staat moet voorzien en waaraan 
een liberale samenleving moet voldoen. Een samenleving die 
wellicht niet ‘goed’ is, maar die het lijden beperkt en daardoor 
zo ‘weinig slecht’ mogelijk is. 

Twee van deze kenmerken wil ik nog nader toelichten: het 
rationalisme en de controle op alle macht. Geloof en emotioneel 
idealisme hebben in staatszaken voor een liberaal duidelijk een 
lagere waarheidswaarde dan verstand, rationalisme en de we-
tenschappelijke methode. Via trial and error (term afkomstig van 
Karl Popper) moet men in de praktijk komen tot steeds betere 
oplossingen voor bestaande problemen. Wat we met die me-
                                                           
4 Ook de beelden van de mens als handelaar en kunstenaar zijn 
afkomstig uit eerdergenoemde inleiding van Kinneging. 
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thode winnen is een lijst aan ervaringen van hoe iets niet werkt, 
maar helaas nooit een blauwdruk van hoe het wel (voor altijd; 
goed) zal werken. Dat geldt niet alleen voor de wetenschap 
maar ook voor samenlevingsvormen en dilemma’s die zich 
daarin voordoen. 

Dit rationalisme hangt samen met realisme en resultaat-
gerichtheid. Het is een liberale deugd realist te zijn. Een goede 
(liberale) politicus zal het belang erkennen van het benaderen 
van de waarheid zonder franje, met inzicht in bepaalde wetma-
tigheden en zal zich laten leiden door concrete problemen in de 
realiteit in plaats van ‘een horizon van macht’ of van ‘het 
goede’. Realisme en resultaatgerichtheid zijn van het grootste 
belang om functioneel beleid te bepalen. Het gaat niet om de 
geste of maatregel noch om idealistische vergezichten, maar om 
doeltreffend beleid.  

Uit een kleine enquête door mij afgenomen onder Eerste- en 
Tweede Kamerleden van de VVD blijkt dat veel liberalen zich 
in de eerste plaats als realist beschouwen. Ruim 68% ant-
woordde op de vraag of men zich in de eerste plaats als realist 
of idealist beschouwt, zichzelf in de eerste plaats als realist, dan 
wel als realist met idealen te zien. Slechts twee personen durfden 
zo ver te gaan zichzelf een realistisch idealist te noemen. Een 
liberaal ontkent, zo blijkt ook uit de enquête, het belang van 
idealen niet, maar onderkent in de eerste plaats de noodzaak 
van realisme. Zo zegt één van de ondervraagden: ‘Goede poli-
tiek richt zich op het bereikbare, hoe moeilijk ook vanuit je ide-
alisme.’ De realiteit is, hoe lastig en statisch soms, de belang-
rijkste factor waarmee rekening gehouden moet worden.  

Daarnaast de controle op alle macht. Het inperken van alle 
macht is, zeker uit het oogpunt van de politieke realiteit, mis-
schien wel het belangrijkste kenmerk van het liberalisme. Een 
minimum aan macht is een noodzakelijk kwaad vanuit de ge-
dachte dat het alternatief, mensen die in ongecontroleerde toe-
stand samenleven, een nog groter kwaad is. De basis van de 
rechtstaat is echter het begrenzen van de macht van macht-
hebbers (wetgevende, rechtsprekende en uitvoerende macht; 
maar ook door middel van het strafrecht, bijvoorbeeld de macht 
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van geweld en brutaliteit tussen burgers onderling). Daardoor 
kan niet willekeurig inbreuk worden gemaakt op de vrijheid, 
integriteit of waardigheid van wie dan ook, zonder dat deze 
aan controle van anderen of van een ander orgaan onderhevig 
is. Democratie en rechtsstaat zijn onder meer instrumenten om 
dit ideaal te bewerkstelligen. We hebben op dit terrein sinds het 
ontstaan van het liberalisme veel gewonnen. Indertijd moest 
men zich nog ontworstelen aan de macht van de kerk en aan 
een feodale maatschappij waarin met macht niet altijd recht-
vaardig werd omgesprongen. Hoezeer ik ook hoop dat mensen 
het altijd als vanzelfsprekend zullen beschouwen, een politieke 
vanzelfsprekendheid zijn democratie en rechtstaat nooit. De 
democratische rechtsstaat, met zijn respect voor de mensen-
rechten, die wij verwezenlijkt hebben, verdient te allen tijde 
onderhoud en waar mogelijk verbetering.  

Dit leven in een democratische rechtstaat, waar burger-
rechten gerespecteerd worden, is wereldwijd nog steeds verre 
van een gemeenplaats. Hoewel het aantal electorale democra-
tieën aan het einde van de twintigste eeuw snel is toegenomen – 
zo’n 120 van de 192 landen – is in 91 landen nog steeds sprake 
van ernstig en systematisch schaden van mensenrechten.5 Zo 
rond de 85 landen worden globaal als een democratie be-
schouwd waarin basale mensenrechten in het algemeen geres-
pecteerd worden. In deze landen leeft slechts ongeveer een-
derde van de wereldbevolking. 

Voor ons in Nederland is de liberale samenleving met vrij-
heid van meningsuiting, van godsdienst, van vereniging, onaf-
hankelijke rechtspraak en scheiding van kerk en staat in verre-
gaande mate werkelijkheid. Het liberalisme heeft echter nog 
altijd idealen, al betrof het alleen al het onderhoud en waar mo-
gelijk de verbetering van deze samenleving. In Nederland en in 
de rest van West Europa zijn andere politieke stromingen over 

                                                           
5 Bron: Amnesty Jaarboek 2003 en www.freedomhouse.org, onder meer: 
F. Fukuyama e.a., Democracy’s Century. A Survey of Global Political 
Change in the 20th Century, Freedomhouse, 1999. 
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het algemeen dominanter en zullen de liberalen moeten blijven 
vechten voor hun plaats in de politiek en het hoorbaar maken 
van hun stemgeluid. Hoewel het grootste deel van de onder-
vraagde kamerleden aangeeft zich in de eerste plaats als realist 
te beschouwen, geven allen op één na aan in hun werk gedre-
ven te worden door idealen. Dat is ook logisch. Wij leven noch 
in een geheel vrije en rechtvaardige samenleving, ontdaan van 
onnodige regeldruk en collectieve druk, noch in een zeer ratio-
nele of realistische samenleving. Evenmin leven we in een 
samenleving waar intolerantie is uitgebannen, waar de markt 
haar werk goed kan doen en waarin sprake is van afwezigheid 
van iedere willekeur van macht. Daarnaast is er weer sprake 
van nieuwe ontwikkelingen waardoor mensen nodig zijn die de 
basisverworvenheden van het liberalisme blijven beschermen. 
In een toekomst van Europeanisering en mondialisering zal 
opnieuw moeten worden nagedacht over begrippen als recht-
staat, natiestaat en grondwet. Met de nieuwe technologische, 
wetenschappelijke, demografische en sociale ontwikkelingen 
doen zich dilemma’s voor waarvoor oplossingen moeten wor-
den gezocht die het karakter van de liberale samenleving niet 
wezenlijk aantasten. Bovendien is er regelmatig sprake van een 
hardnekkige dystopie die betrekking heeft op de ‘neoliberale’ 
globaliserende wereld, waarin de wetten van het globaliserende 
kapitalisme oppermachtig en destructief zijn. Voor dergelijke 
doembeelden is geen enkele grond. De beste garantie voor eer-
lijke marktwerking is dat multinationals in alle landen waar 
deze gevestigd zijn onderhevig zijn aan de rechtsregels van een 
democratische staat. Tegenover de macht van een multinational 
moet de macht van een staat staan, die niet gevoelig is voor 
omkoping en democratisch is gelegitimeerd. Ofwel: naast de 
heilzame kanten van de internationale vrijheid is verspreiding 
van het liberale model juist geboden ter compensatie van de 
macht van multinationals. Tot slot zal iedere politicus zijn/haar 
wellicht minder verheven, maar even belangrijke idealen 
hebben, gebaseerd op concrete problemen in de samenleving. 
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Een formeel/procedureel ideaal 

Wat is het verschil tussen deze maatschappelijke idealen die de 
liberaal nastreeft en de verwerkelijkte utopie die we tot dus-
verre kennen, die vaak zo lelijk is en waartegen het liberalisme 
zich afzet? En waarom is het streven naar een liberale samen-
leving mijns inziens wel zinvol, maar streven naar een samen-
leving gebaseerd een utopische blauwdruk van het goede niet? 
De liberale utopie heeft betrekking op het creëren van rand-
voorwaarden waarbinnen iedereen voor zijn eigen levensinvul-
ling kan kiezen. Daarnaast doet het liberalisme een beroep op 
een aantal universele waarden: mensenrechten en bijvoorbeeld 
respect, rationaliteit, verdraagzaamheid en empathie. 

Ideaal is de liberale samenleving geenszins. Maar voor wie 
gelooft in het proces van trial and error, is het liberale staatsidee 
het beste alternatief omdat het een open opvatting is. Het staat 
open voor verandering en vooruitgang en is daarmee, en door 
veel besluitvorming en initiatieven over te laten aan burgers, 
het meest dienstbaar aan vooruitgang en groei. Want waarom 
zou de staat – c.q. de individuen die de macht dragen – in alle 
gevallen beter weten wat ‘goed’ is dan de afzonderlijke indivi-
duen bij elkaar? 

 Andere utopische samenlevingsvoorstellen dringen door 
dwang veel verder door in het persoonlijke leven van mensen. 
De vrijheid van de burger wordt aan banden gelegd ten gunste 
van het geheel en er wordt een bepaalde moraal of waarheids-
begrip opgelegd. Daarnaast worden bepaalde verantwoorde-
lijkheden aan de staat overgedragen die daar helemaal niet 
thuishoren. Hoewel in de liberale samenleving het raamwerk 
liberaal is en mensen individuele vrijheden gééft, is het ieder-
een toegestaan op individueel niveau gemeenschappen te 
stichten, verenigingen op te richten, groepsbanden aan te gaan 
en zijn leven inhoud te geven zoals hij dat wil. Vrijheid kun je 
niet opleggen, je kunt het slechts bieden. De liberale staat heeft 
daarmee wel invloed op haar burgers, maar waar mogelijk in 
het wegnemen van externe dwang en niet in het creëren ervan. 
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De aan het begin geciteerde twintigste-eeuwse filosoof Robert 
Nozick heeft het in zijn opstel ‘Utopia’ uit Anarchy, State and 
Utopia over de liberale utopie van de minimale staat. In dit op-
stel schetst hij het experiment waaruit blijkt dat de enige wer-
kelijke utopie – een utopie die voor iedereen ideaal is en waar-
voor iedereen ook uit vrije wil zal kiezen – de minimale staat is. 
Hij stelt dus niet alleen dat liberalisme en utopisme in feite niet 
zover uit elkaar liggen, hij stelt zelfs dat de enige consequente 
utopie een liberale staat is met minimaal ingrijpen van de staat. 
Een staat die ons behandelt als individuen ‘die niet op bepaalde 
manieren door anderen als middel of instrument gebruikt mo-
gen worden,’ (het Kantiaanse gelijkheidsidee) ‘Die ons behan-
delt als waardige personen met individuele rechten,’ ‘Die ons 
met respect behandelt, door onze rechten te respecteren. Die 
ons toestaat individueel of met wie we zelf willen ons leven te 
kiezen en onze doelen en onze opvatting over onszelf te verwe-
zenlijken’. Dit alles voorzover we dat kunnen en geholpen door 
vrijwillige medewerking van andere individuen met dezelfde 
waardigheid. 

Ik ben geen libertariër en streef niet naar de minimale staat. 
Het maximaal functioneren van een staat zit hem echter niet in 
het steeds maar uitbreiden van staatstaken. De verzorgingsstaat 
heeft zeer humane en beschavingsvolle aspecten, maar er is een 
break-even point dat niet overschreden mag worden en waar de 
voordelen van zorg en solidariteit overgaan in nadelen. Waar 
zorg overgaat in demotivering, onrechtvaardigheid, onverant-
woordelijkheid, een afname van spontaniteit en met haar goede 
bedoelingen in functionaliteit faalt. Dat punt is voor mij 
hoogstwaarschijnlijk eerder bereikt dan voor mijn collega van 
de Socialistische Partij. Daarnaast en daarbij aansluitend liggen 
er tussen ons grote verschillen op het gebied van onze opvat-
ting over de wezenskenmerken van de mens. De gedachte van 
‘strenge heelmeester’ tegenover de troetelgedachte, vrijheid 
tegenover egalisering, de prikkel tegenover de mantel. 

Het liberale ideaal is een formeel imperatief van een goede 
staat, gekenmerkt door een aantal universele basiswaarden die 
de vrijheid van het individu ten goede komen. De liberale staat 
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staat open voor verandering, echter nooit waar het zijn funda-
ment van de vrije burger betreft. Met het steeds opnieuw zoe-
ken naar oplossingen en de ervaringen met het al dan niet sla-
gen van deze oplossingen kan vooruitgang worden geboekt in 
het oplossen van maatschappelijke problemen. 

 Het probleem met de utopie als totaalconcept voor de 
goede staat is dat het een statisch beeld is en wel in alle vezels 
van de maatschappij doordringt. Het laat geen ruimte voor 
onderscheiden invullingen van ‘het goede’; er is één invulling 
die de hele samenleving doortrekt en die van bovenaf bepaald 
wordt. Een dergelijke utopie is geen goed maatschappelijk uit-
gangspunt noch streven, omdat het claimt mensen binnen een 
bepaald stramien gelukkig te maken. Mensen zijn niet gelukkig 
als de samenleving ‘goed’ is. Het goede is niet eenduidig. 
Popper schrijft hierover in The Open Society and Its Enemies: 
 

‘Van alle politieke ideeën is dat van mensen gelukkig ma-
ken wellicht het gevaarlijkste. Het leidt onherroepelijk tot 
de poging onze schaal van ‘hogere waarden’ aan anderen 
op te leggen, om hen duidelijk te maken wat ons van grote 
importantie lijkt voor hun geluk; om als het ware hun ziel 
te redden. Het leidt tot utopisme en romanticisme. We zijn 
er allemaal zeker van dat iedereen gelukkig zou zijn in de 
mooie, perfecte gemeenschap van onze dromen. En er zou 
ongetwijfeld een hemel op aarde zijn als we allemaal van 
elkaar zouden kunnen houden. Maar de poging hemel op 
aarde te maken veroorzaakt onherroepelijk een hel. Het 
leidt tot intolerantie. Het leidt tot religieuze oorlogen en tot 
het redden van zielen door de inquisitie. En het is, meen ik, 
gebaseerd op een complete misvatting van onze morele 
plichten. Verschillende mensen vinden het geluk in ver-
schillende dingen en het nastreven van het grootste geluk 
voor het grootste aantal (Bentham) draagt het gevaar in 
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zich dat men aan een ieder een zelfde leefwijze gaat op-
dringen.’6  

Het liberale ideaal 

In de hemel op aarde heerst noodzakelijk terreur. De vorm 
waarin een foute utopie staat, is een staatsvorm die totalitair is 
of waarin de rol van een machtig staatsapparaat tenminste zeer 
groot is. De overheid moet immers, wil zij de goede staat in 
stand houden, veel reguleren. Zij moet de burgers ‘de goede 
kant’ opsturen. Hiervoor is zeer actief ingrijpen in het leven van 
burgers geboden. 

Het liberalisme belijdt liever de kunst van het weglaten en 
de controle op macht. Aan de macht zijn immers ook maar 
mensen met een eigenbelang en geen onbaatzuchtige afge-
zant(en) van de planeet ‘het goede bestuur’. Daarnaast ken-
merkt de institutionalisering en uitvoering van de liberale 
democratie zich door geweldloosheid. Een realistische utopie of 
een mogelijke liberale utopie is een samenleving die aan 
bepaalde formele kenmerken voldoet en daardoor functioneert, 
niet in de zin dat ze geluk bezorgt, maar kaders aanbrengt 
waarbinnen de mens verantwoordelijk is voor zijn eigen geluk 
en dit ook kan najagen. 

Mensen jagen van nature het eigenbelang na en hebben de 
prikkel nodig om spontaan te komen tot de goede en mooie 
werken die zij in zich hebben. Dit individuele najagen van ge-
luk en behoeftebevrediging is geen zonde maar juist een zegen. 
Daarom zal de gecontroleerde staat gedomineerd door een 
eenduidig ideaal waartoe allen verplicht worden, leiden tot 
totalitarisme en verval in plaats van geluk en morele superiori-
teit. Een systeem dat in verregaande mate strijdig is met de na-
tuurlijke ingevingen van de mens zal altijd totalitarisme en on-
derdrukking nodig hebben om zichzelf in stand te houden. Dan 
moeten mensen gestuurd en onderdrukt worden en is de staat 
                                                           
6 Karl Popper, The Open Society and its Enemies, II, Hegel and Marx, 
Routledge en Kegan Paul, Londen en Henley, 1966, p. 237. 
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er niet meer ter meerdere glorie van de burger, maar is de bur-
ger er slechts ter meerdere glorie van het behoud van de staat 
en zijn leiding. Zo’n systeem onderdrukt niet alleen individuen, 
maar houdt ook creativiteit en vooruitgang van de samenleving 
als geheel nodeloos tegen. Ik sluit me hierin aan bij Arnon 
Grunberg die in een artikel in NRC Handelsblad schrijft: 

 
‘De hardnekkigste en meest harteloze leugen die ons steeds 
weer verteld wordt, bestaat uit het ridicule bericht dat al te 
uitbundig en goddeloos haken naar genot de bron is van 
het kwaad. Wat ons het meest bedreigt is: de totalitaire 
staat, al dan niet democratisch tot stand gekomen, die een 
utopie nastreeft, die zijn burgers, misschien wel alle bur-
gers, gelukkiger wil maken dan ze al zijn.’7 

 
Hoewel het ideaal van de vrije samenleving dus ook omschre-
ven zou kunnen worden als utopisch, geeft van de door mij 
ondervraagde kamerleden zo’n 60% aan dat de utopie per defi-
nitie in strijd is met het liberalisme. Eén persoon geeft – heel 
liberaal – aan dat het in strijd is met zíjn liberalisme. Sterker 
nog: meer dan 60% geeft aan dat de utopie in strijd is met goede 
politiek in het algemeen. Daarbij dient opgemerkt te worden dat 
één persoon de niet irrelevante opmerking maakt dat goede 
politiek zélf een utopie is. Deze antwoorden moeten – zo blijkt 
uit de toelichting van velen – gezien worden in het licht van de 
strijdigheid van de utopie met het realisme. De utopie is per 
definitie irreëel en daarom niet werkbaar. Je komt een stuk ver-
der met idealen gebaseerd op de werkelijkheid, zo vindt men. 
Toch meent één liberaal kamerlid dat de utopie een niet onbe-
langrijke poging is buiten de grenzen van de realiteit te denken. 

De liberale samenleving heeft zich in de praktijk voorlopig 
bewezen als een redelijk succesvolle bewaker van vrijheid, good 
governance en mensenrechten. Een realist zal moeten inzien dat 
de hele samenleving noch maakbaar, noch goed (te krijgen) is. 
                                                           
7 Arnon Grunberg, ‘De zin van de sloerie’, in: NRC Handelsblad, 25 juli 
2003. 
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Zij is hoogstens met de inspanning van velen iets beter te ma-
ken, of, zoals Popper zou zeggen, ‘we kunnen de schade probe-
ren te beperken.’ Ook dat kan een ideaal zijn. De fout van de 
totaal-utopie is dus niet dat zij gebaseerd is op idealen. Zoals 
één van de kamerleden opmerkte: realisme zonder idealisme 
leidt snel tot verstarring. De fout is het eenduidige, statische en 
totalitaire van de samenleving waarin voor de vrije burger geen 
plaats is, maar slechts voor de burger die zich onderwerpt aan 
het eenduidige systeem. 

De dictatuur van het ‘goede’ of goddelijke is de slechte jas 
van het ideaaltype. Draagt zij een mooie jas dan bevat de utopie 
een formeel kader van democratie en rechtstatelijkheid, met een 
voering van universele menselijke waarden, zelfontplooiing 
voor haar burgers en de zorg voor (semi-)collectieve goederen. 
De liberale samenleving was wellicht ooit een utopie, maar 
heeft zijn bestaansrecht inmiddels geweldloos en zonder 
dwang bewezen. 

Is er oorlog in Utopia? In de gedachten van mensen onge-
twijfeld niet. In de realiteit gaat macht vaak gepaard met cor-
ruptie, geweld en onderdrukking van de vrijheid. In totalitaire 
regimes niet in de laatste plaats, maar ook niet uitsluitend. Het 
is overal oorlog en overleven, het is nergens goed. Dat wordt 
goed weergegeven in het liedje Over de muur van het Klein 
Orkest: 
 

‘Maar wat is nou die heilstaat als er muren omheen staan 
Als je bang en voorzichtig met je mening moet omgaan? 
Wat is nou die heilstaat, zeg me wat is ‘ie waard 
Wanneer iemand die afwijkt voor gek wordt verklaard?’ 
 

En aan de andere kant: 
 
‘Maar wat is nou die vrijheid zonder huis, zonder baan? 
Zoveel Turken in Kreuzberg die amper kunnen bestaan 
Goed je mag demonstreren, maar met je rug tegen de muur 
En alleen als je geld hebt dan is de vrijheid niet duur.’ 
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Toch was er een reden dat iedereen van de ene kant van de 
Muur naar de andere kant wilde en niet andersom. Van die 
muur zijn geen burgers beter geworden, wel een droom of ge-
dachte, en dat mag nooit de maatstaf zijn. Het is nergens goed, 
op sommige plaatsen wel minder slecht. Of, in de woorden van 
Arnon Grunberg in het eerder aangehaalde artikel: 
 

‘De onvrijheid van de geheime dienst die ’s nachts op je 
deur klopt omdat je de president hebt beledigd, kan niet 
vergeleken worden met de onvrijheid van de groepsdwang 
die stelt dat de navel goed zichtbaar dient te zijn en de on-
derbroek 3,5 centimeter uit de spijkerbroek dient te steken, 
mits die onderbroek niet zwart is want dan spreken we 
over twee centimeter.’ 

 
Kom dus liever met een ideaal dat niet pretendeert de oplossing 
te hebben ‘voor al uw problemen’, of dat gebaseerd is op ethi-
sche standpunten waarbij het leven van een vrij mens niet het 
uitgangspunt is. Het is hard, maar die oplossing zal toch vooral 
van u zelf moeten komen. Sterke democratische instituties en 
(economische) vrijheid garanderen nog de beste bestaansmoge-
lijkheden voor iedereen. 

De utopie is wellicht een niet onbelangrijke poging buiten 
de grenzen van de realiteit te denken, maar dan gaat het inder-
daad om denken. In het democratisch proces mag zelfs gepro-
beerd worden draagkracht te vinden voor dergelijke ideeën. 
Toch sluit ik af met een citaat van de Peruaanse schrijver, libe-
raal en ex-presidentskandidaat Mario Vargas Llosa, waarin hij 
pleit voor behoud van het liberale model en waarschuwt voor 
(ander) utopisme: 
 

‘Het laten samengaan van economische vrijheid en burger-
lijke rechten, is het beste wat we uitgevonden hebben. Be-
scherm dat model in ’s hemelsnaam tegen utopieaanhan-
gers van links en rechts die streven naar de perfecte maat-
schappij. Al hun praktische verwezenlijkingen zijn op 
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nachtmerries uitgedraaid. Dat is misschien de tragiek van 
de mensheid: we kunnen niet leven zonder hoop op een 
betere wereld, we hebben die droom nodig. Maar alle po-
gingen die vertrokken vanuit het geloof in de volledige 
maakbaarheid van de maatschappij hebben alleen geleid tot 
chaos, geweld en de wreedaardigste en bloedigste dictatu-
ren. Ach, je mag dromen van een volmaakte liefde, maar 
nooit van een volmaakte maatschappij.’8 

                                                           
8 Uit: ‘Interview met M.Vargas Llosa’, in: De Morgen (België), 3 februari 
2001.  
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De keuken van de politiek 
Reactie op Sabine Bierens 
Ronald van Raak 
 
 
 
 
 
 
Hoe bepalen kiezers welke partij of politicus hen het beste kan 
vertegenwoordigen? Beleidsnota’s en partijprogramma’s zijn 
vaak al achterhaald nog voordat de inkt goed en wel is opge-
droogd. Bovendien laat de veranderlijke politieke werkelijkheid 
zich weinig gelegen liggen aan papieren en voornemens. Bur-
gers moeten weten hoe een politicus toekomstige problemen zal 
aanpakken. Het presenteren van ideologische uitgangspunten 
is een manier voor kiezers om een blik te werpen in de keuken 
van de politiek. 

Sabine Bierens gaat op zoek naar objectieve criteria voor 
een goede samenleving. Met Robert Nozick ziet zij de ‘mini-
male staat’ als enige werkelijke utopie, waarin de individuele 
vrijheid, de eigen verantwoordelijkheid en de marktwerking 
het beste worden verzekerd. Bierens spreekt van een ‘proce-
durele’ vrijheid, waarin ieder mens in staat wordt gesteld om 
zijn of haar mogelijkheden te ontplooien. Om deze vrijheid te 
bereiken moet de overheid niet alleen klein, maar ook streng 
zijn. De VVD-er beklemtoont de noodzaak van de strenge 
heelmeester en de financiële prikkel. De SP laat zich in haar 
opvatting leiden door een ‘troetelgedachte’. 

De grote nadruk die liberalen leggen op het vrije markt-
denken laat zien hoe zij in de toekomst politiek zullen bedrij-
ven. Gezien de ideologische opvatting dat publieke diensten het 
best kunnen worden georganiseerd door het mechanisme van 
vraag en aanbod, mogen burgers verwachten dat de VVD 
verder wil gaan met de politiek van verzelfstandigen en priva-
tiseren. Op deze ideologische uitgangspunten kan de partij ook 
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worden beoordeeld. De politiek van liberalisering, zoals die 
vanaf 1994 onder het eerste paarse kabinet begon, had tot doel 
de kosten terug te dringen, de service te vergroten, de bureau-
cratie te beperken en de innovatie te verhogen. Voorbeelden in 
het taxivervoer, het treinvervoer, de sociale zekerheid en de 
energievoorziening tonen dat de kosten vaak stijgen, de service 
terugloopt, het overheidstoezicht toeneemt en investeringen 
achterblijven. 

De voortdurende nadruk die liberalen leggen op markt-
werking in de publieke sector doet socialisten utopisch aan. In 
weerwil van de slechte ervaringen in het verleden blijven libe-
ralen ook in het nieuwe kabinet aandringen op liberaliseringen, 
bijvoorbeeld in de zorg. Hoewel ik het niet eens ben met de 
inhoud van dit beleid, heb ik wel waardering voor de politieke 
helderheid van de VVD. Deze partij volgt een duidelijke ideo-
logische lijn en kan hierop worden afgerekend. 
In tegenstelling tot wat Bierens meent, houden ook socialisten 
van een overheid als strenge heelmeester, van individuele vrij-
heid en van maatschappelijke prikkels. Toch serveert de keuken 
van de SP geen marktgeloof. Socialisten willen een samenleving 
waarin mensen het beste uit zichzelf kunnen halen. Daartoe 
moet ieder mens vrijelijk kunnen deelnemen aan de maat-
schappij, door werk, wonen, onderwijs en zorg. Juist om deze 
procedurele vrijheid te verzekeren is een overheid nodig. Het 
beste is als de overheid zo klein mogelijk is. Hoe minimaal de 
staat kan zijn is echter afhankelijk van de mate waarin burgers 
in een samenleving een gelijkwaardige kans krijgen. 

Dit is geen troetelsocialisme, maar een politiek die rekening 
houdt met de maatschappelijke werkelijkheid. Van harte kan ik 
instemmen met de opdracht van Bierens aan politici, dat zij de 
kiezers hun ‘objectieve criteria’ voor een betere samenleving 
duidelijk moeten voorleggen. Aan hen is het vervolgens om uit 
te maken welke utopie zij het meest wenselijk achten.  
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Waarom socialisten geloven in spoken1  
Ronald van Raak 
 
 
 
 
 
 
De historicus Kees Slager schreef in 2001 Het geheim van Oss. 
Een geschiedenis van de SP. Hoe was het toch mogelijk dat een 
groepje kwajongens uit een katholieke industriestad erin 
slaagde het Maasland rood te kleuren? Belangrijker nog: 
waarom vertrouwt ondertussen de helft van de bevolking het 
bestuur van Oss toe aan een groep idealisten? En waarom 
zetten hier, evengoed als overal elders in het land, zoveel 
mensen zich in voor socialistische idealen? Voor zijn boek 
interviewde Slager onder meer de Osse fabrieksarbeider Piet 
van de Akker, die al sinds de vroege jaren zeventig lid is. Op de 
vraag wat hem toch bewoog om zoveel tijd en moeite te inves-
teren, antwoordde deze: 
 

‘Maar dat had ik ervoor over, want ik kreeg er veel voor 
terug. Ik veranderde van een mannetje dat niks durfde in 
iemand die z’n mannetje stond. Door de SP heb ik geleerd 
om voor mezelf op te komen en heb ik vertrouwen 
gekregen. Daar heb ik nu nóg plezier van.’  

 
Wie spreekt over socialisme, roept de naam van Karl Marx in 
herinnering. Hij wordt nog steeds gezien als de ideologische 
vader van het moderne socialisme. Het Communistisch Manifest, 
waarin Marx in 1848 een politiek programma schetste voor het 
toekomstige socialisme, heeft een intrigerend begin: ‘Een spook 
                                                           
1 Dit artikel verscheen eerder in: Ronald van Raak, Oud licht op nieuwe 
zaken. Adviezen van Erasmus, Spinoza, Thorbecke, Multatuli, Huizinga en 
anderen, Uitgeverij Veen Magazines, 2003. 
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waart door Europa – het spook van het communisme.’ Dat 
klinkt weinig bemoedigend; een spook is vreemd en ongrijp-
baar. In zijn manifest wilde Marx dit spook, dat de macht-
hebbers in zijn tijd zeer verontrustte, concreet maken. Waar 
toch kwam de onvrede vandaan die zoveel mensen hadden met 
hun samenleving en hoe konden zij die veranderen? 

Het Communistisch Manifest wordt nog altijd een grote 
analytische en morele waarde toegedicht. Ik ben, honderdvijftig 
jaar na het verschijnen, opnieuw gewezen op het actuele belang 
van het Communistisch Manifest, door Nico Wilterdink. In De 
schuld van het kapitaal, een artikel over Marx en de mondiali-
sering, riep de Amsterdamse socioloog in 1998 op tot een her-
waardering van de sociaal-economische analyses van Marx. 
Vooral het Manifest zou inzicht bieden in het huidige proces 
van globalisering. Wilterdink memoreert ‘de toenemende 
macht van het kapitaal’, door de groei van ondernemingen 
door middel van overnames en fusies, de steeds opener 
gerichtheid van bedrijven op ‘maximalisering van winst per 
aandeel’ en de toename van de ‘inkomens- en vermogensonge-
lijkheid’. In het Communistisch Manifest worden de economische 
globalisering en de geestelijke gevolgen daarvan in de volgende 
woorden besproken: 
 

‘De bourgeoisie heeft door haar exploitatie van de wereld-
markt de productie en consumptie van alle landen kosmo-
politisch gemaakt. Zij heeft tot groot leedwezen van de 
reactionairen de industrie de nationale bodem (waarop zij 
stond) onder de voeten weggetrokken. […] Zij worden ver-
drongen door nieuwe industrieën, welker invoering een 
levenskwestie voor alle beschaafde naties wordt, door in-
dustrieën, die niet meer inheemse grondstoffen, maar 
grondstoffen, afkomstig uit de verst verwijderde streken 
verwerken en welker fabrikaten niet alleen in het land zelf, 
maar in alle werelddelen tegelijk worden verbruikt. […] De 
lage prijzen van haar waar zijn de zware artillerie waarmee 
zij alle Chinese muren plat schiet. […] Zij dwingt alle naties 
zich de productiewijze van de bourgeoisie eigen te maken, 
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indien zij niet te gronde willen gaan; zij dwingt hen de 
zogenaamde beschaving bij zichzelf in te voeren, d.w.z. 
bourgeois te worden. In één woord: zij schept zich een 
wereld naar haar eigen beeld.’ 

 
Andere denkers, zoals de filosoof Hans Achterhuis, kunnen 
minder waardering opbrengen voor politieke vergezichten 
zoals die van Marx. Eveneens in 1998 sprak deze filosoof over 
de ‘utopische belofte’ van Marx, in zijn veelgeroemde De erfenis 
van de utopie. Achterhuis’ afkeer van utopieën leidt ook tot een 
veroordeling van socialistische idealen. Stenen des aanstoots 
zijn vooral de overwinning van de schaarste en de belofte van 
een harmonische gemeenschap. Toch zijn de begrippen ‘utopie’ 
en ‘ideaal’ denk ik niet van dezelfde aard. Geloven in de nood-
zaak van idealen, bijvoorbeeld die welke ten grondslag liggen 
aan het socialisme, is niet hetzelfde als vertrouwen op de kracht 
van utopische vergezichten, zoals die te vinden zijn in bijvoor-
beeld Utopia van Thomas More uit 1516 en New Atlantis van 
Francis Bacon uit 1627, maar meer recent ook in Ecotopia van 
Ernst Callenbach uit 1975. Vooral dit laatste boek was voor 
Hans Achterhuis aanleiding om in De erfenis van de utopie af te 
rekenen met het utopisch denken.  

Achterhuis waarschuwt in dit boek voor de gevaren van de 
utopie, of het abstracte beeld van een ‘Nergensland’. Om het 
bestaan van deze gevaren te bewijzen abstraheert hij tien zoge-
naamde ‘familiegelijkenissen’, die op alle utopieën in verschil-
lende mate van toepassing zouden zijn, ook op wat hij noemt 
de utopie van het ‘socialisme’. Nu houd ik over het algemeen 
mijn historische hart vast als filosofen uit de geschiedenis gaan 
abstraheren – het historisch materialisme van Marx is een voor-
beeld van hoe slecht zij er vaak in slagen om  recht te doen aan 
de veelkleurigheid van het verleden. Maar ook mijn politieke 
hart vond in Achterhuis’ analyse geen rust. In veel van zijn 
familiegelijkenissen van de utopie kan ik mijzelf als socialist 
niet herkennen. 

Achterhuis noemt in zijn opsomming van utopische 
familiegelijkenissen ‘de onderschikking van het individu’. Voor 
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socialisten als ik is dit moeilijk houdbaar. Mensen zijn immers 
niet alleen een maaksel van de geschiedenis, maar maken ook 
hun eigen toekomst. Deze persoonlijke emancipatie, zo zagen 
we, was ook wat de Osse arbeider Piet van de Akker aansprak 
in de SP. Andere familiegelijkenissen doen mij eveneens 
vreemd aan, zoals de idee van een radicaal nieuw begin en een 
‘panoptische blik’. Ik moest het even opzoeken, volgens mij 
betekent het zoiets als totale hervorming van de maatschappij. 
Als lid van een beweging die groot is geworden door klein-
schalige acties herken ik ook hierin niets van mijn socialisme. 
Nog meer geldt dit voor wat Achterhuis noemt de seksuele 
experimenten waartoe utopieën zouden uitnodigen, en voor 
hun hang naar zuivering en geweld. Dit zijn zaken die wellicht 
van toepassing kunnen zijn op rechts-extremistische politieke 
bewegingen, maar toch niet op democratische socialisten die 
waardigheid, gelijkwaardigheid en solidariteit in hun vaandel 
voeren. 

Sommige andere door Achterhuis onderscheiden utopische 
familiegelijkenissen spreken mij wél aan: de idee van de maak-
bare samenleving, de nadruk op de verdeling van arbeid, het 
belang van opvoeding en onderwijs en de bevordering van het 
levensgeluk. Samenlevingen komen niet uit de lucht vallen, 
maar worden gemaakt door mensen en zijn dus ook te verande-
ren. Ieder mens moet om deze reden de mogelijkheid krijgen 
mee te bouwen aan de samenleving. Om een zinvolle bijdrage 
te kunnen leveren moet ieder mens zichzelf kunnen ontwikke-
len. Het leveren van een eigen bijdrage aan de samenleving 
bevordert de eigen kracht en het zelfvertrouwen. 

Zo zou ik als socialist de utopische familiegelijkenissen van 
Achterhuis invullen. Maar maakt dit socialisten tot wereld-
vreemde utopisten en een gevaar voor mens en maatschappij? 
Hier wreekt zich naar mijn opvatting dat Achterhuis politieke 
idealen verwart met abstracte bespiegelingen. Hij waarschuwt 
voor het gevaar van de sociale utopie, die hij omschrijft als ‘het 
schitterende nieuwe gewaad’, en geeft de voorkeur aan wat hij 
noemt de ‘verstelde broek’. Met dit laatste beeld doelt Achter-
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huis niet alleen op een politiek zonder utopieën, maar ook op 
een politiek zonder idealen. 

De erfenis van de utopie verscheen in 1998, het jaar waarin het 
tweede paarse kabinet van Kok aantrad. In deze paarse jaren 
was fundamentele politieke discussie schaars, zeker nadat Kok 
in december 1995 als leider van de PvdA verklaarde dat de 
sociaal-democraten de ideologische veren hadden afgeworpen. 
De betrokkenheid van burgers bij de politiek liep terug, getuige 
de dalende opkomt bij verkiezingen en de terugloop van de 
ledentallen van partijen. Enkele jaren later is de politieke situa-
tie echter gekanteld; op feestjes en in cafés is politiek weer een 
onderwerp van gesprek. De opkomst bij verkiezingen groeit 
weer, evenals het aantal mensen dat lid wordt van een politieke 
partij, met name van partijen die zich nadrukkelijk beroepen op 
politieke idealen. 

Misschien moeten we Achterhuis’ angst voor politieke ide-
alen plaatsen tegen de achtergrond van deze paarse jaren, de 
tijd van het Derde Weg-socialisme van Clinton, Blair en Kok. In 
dat geval zouden we de gelijkstelling van politieke idealen met 
abstracte utopieën kunnen zien als een uitdrukking van de 
ontideologisering in deze periode. De laatste jaren klinkt in de 
pers en in het parlement een roep om nieuwe ideeën en visies 
en is het in de politiek weer meer gebruikelijk om te spreken 
over idealen. ‘Politiek is meer dan belangenbehartiging, het 
gaat ook om maatschappijhervorming,’ verklaarde oud-PvdA-
ideoloog Arie van der Zwan in De Volkskrant van 12 april 2003. 
Om in de terminologie van Achterhuis te blijven: wie zijn broek 
wil verstellen heeft het voorbeeld nodig van een nieuw gewaad. 
In de politiek betekent dit dat partijen een visie moeten hebben 
op de toekomst, vergezeld van een concreet programma hoe we 
die betere toekomst kunnen bereiken.  

Socialisten geloven in spoken, maar dit zijn niet de 
abstracte utopieën waar Achterhuis zo bang voor is. Utopisch 
denken in de politiek heb ik de laatste jaren vooral gezien bij de 
liberalen. Het geloof in de zegeningen van de markt, dat de 
afgelopen twee decennia de Nederlandse politiek in een greep 
hield, deed voor socialisten vaak utopisch aan: ons werd een 
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Nergensland voorgehouden van efficiëntie, voorspoed en 
geluk. Voorbeelden in de zorg, het onderwijs en het vervoer 
laten zien dat de utopie van de markt vooral heeft geleid tot 
meer bureaucratie, ongelijkheid en frustratie. 

Het spook van het socialisme is niet vreemd en ongrijpbaar. 
Zij is even praktisch als de politieke behoeften en verlangens 
van mensen. Het ideaal van menselijke waardigheid is zo con-
creet als investeren in verpleegzorg – de afgelopen vijf jaar is 
het percentage van het bruto binnenlands product (BBP) dat 
aan zorg wordt besteed, gedaald van ongeveer 9,5 naar onge-
veer 8,5 procent. Gelijkwaardigheid van mensen betekent con-
creet investeren in voor iedereen toegankelijk onderwijs – het 
percentage van het BBP dat wordt uitgetrokken voor onderwijs 
liep de afgelopen 15 jaar terug van ongeveer 7 naar ongeveer 
4,5 procent. Solidariteit tussen mensen betekent in de praktijk 
protest tegen tweedeling en segregatie – in het afgelopen 
decennium van grote economische groei is in Nederland het 
aantal kinderen dat opgroeit in armoede met 15 procent ge-
stegen tot zo’n 350.000. 

Daarmee wordt ook het morele belang van het socialisme 
duidelijk, een opvatting waarvoor ik steun vond bij de Ameri-
kaanse filosoof Richard Rorty. In Filosofie Magazine van septem-
ber 1998 schreef deze liberaal over de in zijn ogen onschatbare 
waarde van het Manifest: 
 

‘Ook als het Communistisch Manifest verouderd overkomt, 
verwoordt het op een nog altijd bewonderenswaardige 
wijze de belangrijke les die we van het ongeremde industri-
ele kapitalisme hebben geleerd, namelijk dat de val van 
autoritaire regeringen en de instelling van constitutionele 
democratieën niet volstaat om gelijkheid en fatsoen tussen 
de mensen te waarborgen. Het is vandaag even waar als in 
1848 dat de rijken altijd zullen proberen nog rijker te 
worden, op kosten van de armen. […] Misschien is het 
onderscheid tussen bourgeoisie en proletariaat vandaag de 
dag al even verouderd als dat tussen heiden en Christen, 
maar als we voor “bourgeoisie” “de rijkste 20 procent” en 
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voor “proletariaat” “de overige 80 procent” invullen, 
klinken de meeste stellingen in het Manifest ons nog altijd 
waar in de oren.’ 

 
Rorty waardeerde het Communistisch Manifest niet in de eerste 
plaats om haar utopische karakter; nergens leert het hoe een 
socialistische samenleving er daadwerkelijk uit moet zien. Ook 
ging het hem niet om de waarheid van Marx’ voorspellingen; 
de strijd tussen rijk en arm is niet tot een einde gekomen. Het 
was deze liberaal vooral te doen om de morele boodschap van 
het Manifest; het belang dat het stelt in de gelijkwaardigheid 
van mensen en in een fatsoenlijke samenleving. Dit zijn de-
zelfde idealen die ook de 26-jarige Piet van de Akker begin 
jaren zeventig dreven, toen hij actief werd in een socialistische 
beweging, waar hij een alternatief zocht voor het vernederende 
en afstompende werk in de vleesfabriek. Zij vormen de basis 
voor een fatsoenlijke samenleving, waar ieder mens een gelijk-
waardige kans krijgt om zichzelf te ontwikkelen. 
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Reactie op Ronald van Raak 
Sabine Bierens 
 
 
 
 
 
 
Bijna kom ik in de verleiding om te volstaan met de reactie: 
goede opvatting, we kunnen veel van elkaar leren. Ik waardeer 
de bottom-up benadering van de SP van maatschappelijke pro-
blemen. Toch kort een reactie op de inhoud van Van Raaks be-
toog. 

Het communisme dat begon als spook was bij haar ontstaan 
van een vergelijkbaar idealisme als het liberalisme. Het 
communisme als spook, de ideeën op zich, streefde bepaalde 
maatschappelijk te rechtvaardigen doelen na, maar ze waren 
voor een groot deel niet reëel. Het ideaal paste niet bij een sa-
menleving van mensen die in een bepaalde mate geregeerd 
willen worden maar in hoge mate hun eigen leven willen rege-
ren. Dat bleek ook bij de pogingen tot institutionalisering ervan. 
Ze mondden uit in totalitaire staten waarin de partijtop zich 
verrijkte en burgers leefden in onvrijheid, armoede en onder-
drukking. 

De emancipatie van arbeiders, überhaupt van zwakkeren 
en onderdrukten, is echter een zeer goede ontwikkeling ge-
weest. Niet voor niets hebben liberalen de rechtsstaat en de 
gelijkwaardigheid van alle mensen hoog in het vaandel. De 
emancipatie van ‘meer afhankelijke’ bevolkingsgroepen heeft 
dan ook vaak onder liberale aanvoering plaatsgevonden. Het 
liberale kabinet Pierson/Borgesius (1897-1901), ook wel het 
‘kabinet van de sociale rechtvaardigheid’, is daarvan maar één 
voorbeeld. Tijdens dit kabinet werd de Leerplichtwet ingevoerd 
(ontwikkeling van het kind, werkte ook als bescherming tegen 
kinderarbeid), werd de mogelijkheid van kinderbescherming 
wettelijk vastgesteld en kwamen de Ongevallenwet (bescher-
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ming arbeiders tegen bedrijfsongevallen), de Woningwet (ter 
voorkoming van het ontstaan van krottenwijken voor indu-
striearbeiders) en de Gezondheidswet tot stand. Ook haalden 
de liberalen in 1917 het Algemeen Kiesrecht voor mannen bin-
nen. Liberalen maken zich dus niet alleen in theorie hard voor 
(onder meer) gelijkwaardigheid, zij hebben dit ook in praktijk 
gebracht. Een meer recent voorbeeld is de immigratiediscussie. 
Ook hierin zien liberalen de problemen ‘aan de onderkant’ van 
de samenleving en hebben vertegenwoordigers van het libera-
lisme als één van de eersten – naast de SP – gewaarschuwd 
voor de ongewenste gevolgen die immigratie van overwegend 
laag opgeleiden daar heeft. 

Ik ben het met Rorty eens dat rijken altijd zullen proberen 
nog rijker te worden, niet per se op kosten van de armen, maar 
dat kan in de praktijk nu eenmaal wel het geval zijn. Maar deze 
rijken zijn niet een bepaald soort mensen, deze regel geldt voor 
iedereen. Ook armen proberen rijker te worden, alleen heeft dit 
door het samengaan van macht en rijkdom soms minder succes. 
De revolutie van het proletariaat is dan ook geen enkele oplos-
sing voor dit probleem, want de ene elite wordt slechts door de 
andere vervangen. Gezien de geschiedenis vraagt dit, zoals ik al 
aangaf, ook nauwelijks uitleg. Gelijkwaardigheid van mensen 
in een open, rechtvaardige en fatsoenlijke samenleving met 
vrije burgers is en blijft inderdaad het ideaal van veel liberalen. 
Daartoe is echter liberalisering het beste middel, niet socialisme. 
Dit is het klassieke twistpunt tussen liberalen en socialisten: is 
vrijheid dan wel gelijkheid de ultieme menselijke waarde 
waaruit alle andere waarden worden afgeleid? 

Het is onmogelijk in een samenleving te leven waar het 
goede niet beloond wordt en waar desalniettemin welvaart 
heerst. Een gezonde economie is de beste garantie voor de in-
standhouding van de verzorgingsstaat, waarin investeringen in 
zorg en onderwijs mogelijk zijn en de draagkracht voor de ver-
deling van inkomen blijft bestaan. Ten behoeve van deze ge-
zonde economie, moeten persoonlijke inspanningen gestimu-
leerd en beloond worden en blijven en moet de overheid op een 
verantwoorde wijze omgaan met zijn bestedingen, wat dus niet 
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betekent klakkeloos uitgeven aan wie het het meest nodig 
meent te hebben. Had de overheid een schatkist zonder bodem, 
dan zou het vanuit de medemenselijkheid een goed idee zijn 
veel mensen financieel te steunen. Maar dat is niet het geval. De 
inkomsten van de overheid moeten voor het grootste deel door 
burgers verdiend worden. Rijkdom gaat niet automatisch ten 
koste van armeren. Integendeel: het creëert vaak rijkdom in 
bredere zin (bijvoorbeeld door het creëren van arbeidsplaatsen 
en inkomen) – Mandevilles private vices, public benefits. 

Waarin ik ook met Van Raak van mening verschil is de in-
vulling van de rechtvaardigheidsgedachte en de constatering 
dat de fatsoenlijke samenleving door de overheid gecreëerd zou 
moeten worden. Volgens mij moet een waardige samenleving 
door burgers gevormd worden en moet de overheid daarvan 
een goede afspiegeling zijn. Burgerzin en fatsoen ten opzichte 
van de medemens zijn burgerplichten. Aangezien de markt en 
de privé-sfeer daarbij een belangrijke rol spelen en de overheid 
niet kan en mag controleren wat daar gebeurt, kan zij mensen 
ook geen goede en fatsoenlijke samenleving beloven. Ze kan 
wel proberen die te bevorderen. Bijvoorbeeld door – goed 
voorbeeld doet goed volgen – net en verantwoordelijk gedrag 
van haar vertegenwoordigers te eisen en door de bemoeizucht 
met het privé-leven van burgers te beperken. 

Ik ben het niet eens met de constatering dat Achterhuis ten 
onrechte abstracte bespiegelingen zou verwarren met politieke 
idealen. Waar abstracte bespiegelingen overgaan in verwerpe-
lijke politieke idealen moeten zij met een tegengeluid worden 
bestreden. Verder is het de poging tot concrete verwerkelijking 
van die politieke idealen die tot totalitaire staten heeft geleid. 
Of de ongewenste gevolgen waarin de poging tot het verwer-
kelijken van welk soort blauwdruk van een staat of samen-
leving dan ook uitmondt. Het zijn doemscenario’s die op de 
plank moeten blijven liggen, dat heeft Achterhuis goed gezien. 

Uiteraard zoek ik in deze reactie het verschil. Er zijn ook 
veel dingen waarover wij het (denk ik) eens zijn. Beide partijen, 
VVD en SP, delen hun oog voor het belang van fatsoen, van 
oplossingen voor reële problemen van burgers, van – weliswaar 
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met een ander invulling – de rechtvaardigheidsgedachte, van 
de verantwoordelijke burger en bestuurder en van praktische 
idealen. Waar de VVD echter als oplossing vaak zegt: ‘Minder 
overheid!’ zegt de SP juist: ‘Meer overheid!’ 

Tenslotte de markt. Ja, de positieve kanten van de vrije 
markt worden door de liberaal graag benadrukt. Toch leidt het 
marktmechanisme niet altijd noodzakelijk tot de meest wense-
lijke resultaten en zijn liberalen niet tegen ieder ingrijpen door 
de overheid in de markt. Zo moet het klimaat waarin de vrije 
markt goed kan functioneren door overheden worden be-
schermd. Ter onderstreping van de merites van de markt en het 
belang van de verantwoordelijkheidsgedachte, en uiteraard in 
antwoord op Van Raaks aanhaling van de woorden van Rorty, 
tot slot de woorden van de Tsjechische staatsman Vaclav Havel: 
 

‘Hoewel mijn hart links van het centrum ligt, heb ik altijd 
geweten dat het enige economische systeem dat werkt de 
markteconomie is, waarin alles van iemand is – wat bete-
kent dat voor alles iemand verantwoordelijk is. Het is een 
systeem waarin volledige onafhankelijkheid en pluraliteit 
van economische entiteiten bestaan binnen een raamwerk 
van rechtsregels waarvan de werking vooral geleid wordt 
door de wetten van de markt. Dit is de enige natuurlijke 
economie, de enige manier die logisch is, de enige die kan 
leiden tot voorspoed, omdat het de enige is die de aard van 
het leven zelf weerspiegelt.’ 

 
Vroeg of laat komt iedereen erachter dat spoken niet bestaan en 
dat het enige wat telt de aard van het leven zelf is. 
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De ideale stad: van visioen tot varkensflat 
Rob Dettingmeijer 
 
 
 
 
 
 
Er bestaat een groeiende belangstelling voor het utopisch 
denken. Om slechts twee duidelijk verschillende voorbeelden te 
noemen: het Jaarboek van het Nederlands Instituut voor 
Oorlogsdocumentatie 2002 heeft als titel Utopie. Utopisch denken, 
doen en bouwen in de twintigste eeuw, en één van de boeiendste 
onderdelen van de Biënnale van Venetië van 2003 had de titel 
Stazione Utopia. In het jaarboek wordt in verschillende bijdragen 
aangetoond dat het denken over een ideale maatschappij vaak 
leidde tot radicaal handelen. Bij dat radicaal handelen werd 
architectuur nogal eens als instrument ingezet. Andere keren 
werd het als bewijs opgevoerd dat andere tijden echt waren 
aangebroken. Naarmate de maatschappelijke en architecto-
nische veranderingen ingrijpender werden bleek steeds vaker 
dat de droom van de een de nachtmerrie van de ander werd. 
Als duidelijkste voorbeelden daarvan worden in het jaarboek 
de utopische aspecten van nazisme en radicaal communisme 
onderzocht. In Venetië stond veel meer de hoop op betere tijden 
en het recht om te dromen centraal. Nadrukkelijk werd ook 
gerefereerd aan begin jaren zeventig, de laatste keer dat het 
utopisch denken de agenda bepaalde. 

Toekomst, ambitie en overtuiging 

Vroeger toonde een maatschappij zijn belangrijkste ambities en 
overtuigingen in de monumentale bouwwerken die werden 
opgericht voor de goden en steeds vaker ook voor de macht-
hebbers. Het dagelijks leven stond in de schaduw van deze 
monumenten. Als dat dagelijks leven al te reconstrueren is, 
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komt er een veel minder mooie wereld tevoorschijn. Later was 
de ambitie vaak meer om ook in stadsdelen, dorpen en zelfs 
hele steden en landschappen de macht maar ook de pracht van 
het ‘goede bestuur’ te tonen. Ook in de vorige eeuw speelde die 
ambitie nog vaak een rol, maar zien we vooral het tempo en de 
maat waarin stad en land veranderen enorm accelereren. Naast 
de vernietiging van bestaande landschappen betekende dit ook 
steeds vaker het grotendeels vernietigen van bestaande mate-
riële cultuur. Daarnaast lijken bij het minder eenduidig worden 
van de maatschappij de vormen waarin ze zich uitdrukt ook 
minder eenvormig te worden. Sinds de vorige eeuw wordt de 
rol en de ambitie van de opdrachtgever echter steeds kleiner. 
Soms werd de vrijheid van de architect daarmee groter, maar 
dan werd ook de behoefte aan zijn verhaal steeds belangrijker 
om zo de willekeur van de vorm te ontkennen. 

Een recent en extreem voorbeeld is het ontwerp voor 
Ground Zero van Daniel Libeskind. De compositie van torens 
rond de plek, waar op 11 september 2001 het zelfvertrouwen 
van de Verenigde Staten diep werd geschokt, krijgt een hoogste 
toren van exact 1776 voet. Behalve deze verwijzing naar het jaar 
van de onafhankelijkheidsverklaring is het hele ontwerp 
zwanger van verwijzingen naar het nationale ideale zelfbeeld. 
Dat is echter de interpretatie van de architect van een prijs-
vraagprogramma dat uiterst vaag was over mogelijke beteke-
nissen en de vormgeving daarvan. De zware symbolische 
lading en unieke vorm passen uitstekend in het oeuvre van de 
architect. Het succes van het ontwerp en de vrijheid van de 
ontwerper is echter ondenkbaar zonder het trauma door de 
vernietiging van de twee bijna volledig gelijke torens, die voor 
velen het indrukwekkende symbool waren van het anonieme 
internationaal kapitalisme.  

Meer in het algemeen zou gesteld kunnen worden dat het 
denken over de ideale stad van de toekomst niet mogelijk is 
zonder het wegdenken van de verre van ideale toestand van 
bestaande steden. Als ergens destructie aan constructie vooraf 
gaat dan is het wel in de architectuur en stedenbouw. Toch is 
het bij deze disciplines ook zo dat de ideale toekomst nooit 
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voorzegd lijkt te kunnen worden zonder verwijzing naar een 
verondersteld rijk en ideaal verleden. Utopia wortelt evenzeer 
in het verleden als dat het naar de toekomst streeft. 

Regel of model 

Wanneer we over de ideale stad willen spreken is de benade-
ring van Françoise Choay een goede start. Zij beweert dat in de 
theorie over het denken en bouwen van steden vanaf de negen-
tiende eeuw twee onderscheiden oudere tradities samenkomen, 
terwijl het feitelijk verschillende benaderingswijzen over de 
wijze van bouwen en denken over de toekomst zijn. Zij noemt 
deze twee sterk verschillende benaderingen die van het tractaat 
en die van de utopische vertelling. De eerste probeert wet-
matigheden op het spoor te komen en probeert regels te for-
muleren om te komen tot een goede architectuur en steden-
bouw. De tweede benadering probeert een compleet 
maatschappelijk en daarbij vaak ook ruimtelijk model te maken.  

Het duidelijkste en best uitgewerkte voorbeeld van de eer-
ste benadering is Leon Battista Alberti’s De Re Aedificatoria, 
voltooid in 1486 en voor het eerst gedrukt in 1512. Hoewel het 
boek bewust grote overeenkomsten suggereert met Vitruvius, 
de enige architectuurtheoretische tekst die is overgeleverd uit 
de oudheid, is er een wezenlijk verschil. Vitruvius legt in zijn 
tekst uit hoe architectuur en stad gebouwd zijn in het verleden 
en hoe die traditie bedreigd wordt in zijn eigen tijd. Alberti 
daarentegen legt uit hoe in de toekomst goede gebouwen en 
steden gebouwd dienen te worden. Daarbij gaat het om regels, 
aanwijzingen en beschouwingen, die opdrachtgever en bouwer 
helpen tot een goede architectuur te komen. De belangrijkste 
regels zijn dan wel eeuwig of tenminste afgeleid van de bloei-
tijd van de klassieken, maar een ontwikkeling in de tijd wordt 
niet alleen geaccepteerd maar zelfs actief nagestreefd. 

De utopische vertelling heeft een geheel andere structuur. 
Thomas More is niet alleen de uitvinder van de naam maar 
heeft het thema in 1515 ook het duidelijkst vormgegeven. Het 
gaat om een pseudo-reisverhaal naar een ideale samenleving. 
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Doel is het verwezenlijken van zo'n samenleving in de toe-
komst. Door het verhaal wordt de alternatieve maatschappe-
lijke orde voorstelbaar en, naar de auteur hoopt, ook wenselijk 
gemaakt. Het voornaamste kenmerk van Utopia is dat het vol-
ledig af is. Er is een ideaal model gerealiseerd en alleen de rela-
tieve welvaart is in More’s Utopia nog enigszins groeiende. 
Zoals ook Hans Achterhuis al heeft aangegeven is dit voltooide 
en absolute karakter van de utopie het grootste probleem. 
Daarom zijn in de vorige eeuw steeds meer boeken geschreven 
en films gemaakt, die tonen hoe de dromen van machthebbers 
of voorgaande generaties tot nachtmerries voor de helden van 
de vertellingen werden. Ieder utopia lijkt zijn eigen dystopia 
mee te dragen. Op die manier kan ook veel van het denken en 
handelen van bijvoorbeeld de Nationaal Socialisten als utopisch 
betiteld worden. Ook het beleid van de huidige regering van de 
Verenigde Staten die kiest voor het de rationaliteit ver te 
bovengaande exporteren van ongebreideld internationaal 
kapitalisme en de nationaal georganiseerde formele democratie, 
die geen hogere internationale autoriteit wenst te erkennen, kan 
heel goed als utopisch handelen beschreven worden. 

Het lijkt in deze tijd dus nog steeds mogelijk om zich een 
ideale wereld in de toekomst te denken, al lijkt dat met de dag 
moeilijker te worden. Daardoor wordt vaak vergeten dat voor 
de Renaissance het denken aan een steeds betere wereld eerder 
uitzondering dan regel was. Als al nagedacht werd over een 
betere wereld dan werd er gesproken over het verre verleden 
waarin een gelukzalige ‘Gouden Eeuw’ was geweest of over het 
‘paradijs’ dat voor eeuwig verloren was gegaan. Het ideaal was 
in het heden niet te realiseren en lag in het verleden of in de 
toekomst, achter de dood. Zo werd in veel tuinen uit de cultuur 
van de islam nadrukkelijk gepoogd het paradijs in de vorm-
geving te benaderen of althans als directe inspiratiebron te 
gebruiken. Ook zocht men het in een andere dimensie, zoals de 
referentie naar een Hemels Jeruzalem. Dat Hemelse Jeruzalem, 
of elementen van de verloren gegane maar naar goddelijke 
aanwijzingen gebouwde Tempel van Salomon, bepaalden vaak 
tot ver in de zeventiende eeuw grote delen van de vormgeving 
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en indeling bij zowel de religieuze als profane architectuur. Het 
nieuwe lijkt alleen vanuit het oude en gemiste gedacht te 
kunnen worden. 

Zelfs als de architecten nadrukkelijk naar de toekomst 
willen verwijzen, legitimeren ze zich met een verwijzing naar 
weer ontdekte goddelijke regels of zelfs visioenen. Dat zien we 
al bij één van de eerste uitgewerkte ideaalsteden: Sforzinda. 
Antonio Averlino, bekend geworden onder de naam Filarete, 
schreef tussen 1457 en 1474 verhandelingen met illustraties van 
een bijna complete ideaalstad, Sforzinda. De stad was opgedra-
gen aan Francesco Sforza, hertog van Milaan en de stad is ook 
te lezen als een ‘beter Milaan’ net zoals Utopia een ‘beter Enge-
land’ is. Feitelijk is het verhaal van de eerste ideale stad moeilijk 
tot een vorm laat staan tot een eenduidig model te herleiden. 
Het Libro Architettonico is vrijwel geheel in een dialoogvorm 
geschreven. Een architect spreekt met een jonge prins over de 
bouw van een hoofdstad en een havenstad, Sforzinda en Plou-
siapolis. Er bestaan verschillende versies van het manuscript en 
ook verschillen de illustraties. Belangrijk is dat in het verhaal de 
omtrekken van Sforzinda letterlijk als een ideale figuur naast 
een rivier als een visioen in plattegrond in ‘al zijn volmaakt-
heid’ gevonden wordt. 

Naar Filarete, Trattato etc., Nationale Centrale Bibliotheek, Florence, 
Ms 11.1, fol. 145, schets auteur. 
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De figuur ontstaat uit wat Filarete denkt dat de oervormen van 
bewoning zijn: de afgebeelde primitieve hut in de vorm van een 
dak tussen het vierkant van bomen en de cirkelvormige om-
heining van een hut omgeven door bomen. Vervolgens worden 
binnen deze ideale lijnen tal van ‘sociale voorzieningen’ ont-
worpen, waarvan het ‘Huis der Zonden en Deugden’ het meest 
complexe en fantastische is. Kathedraal en paleis voor de vorst 
ontbreken niet, maar minstens zoveel aandacht wordt besteed 
aan hospitaal, collegezaal en arbeiderswoning. Een aantal keren 
slaat zowel de schrijver als de tekenaar op hol en gaat het 
vooral om het scheppen van een verbazingwekkende en 
indrukwekkende nieuwe wereld, die van iedere realiteitszin 
ontbloot is. Nog geen honderd jaar na dato stak de eerste 
kunsthistoricus, Vasari, dan ook al de gek met deze overdaad 
en overmoed.  

Prachtige ideale vormen staan ook centraal in het Trattati di 
Architettura, Ingegneria e Arte Militare uit 1495 van Francesco di 
Giorgio Martini. Eerdere versies en aanzetten zijn in manu-
scriptvorm bekend van vóór 1476. Ook hij probeert Vitruvius te 
interpreteren, maar de lessen uit de Oudheid worden wel ver-
taald naar de eisen van zijn eigen tijd. Hoe ver dat kon gaan 
tonen de illustraties over de ontwerpen van vestingsteden aan. 
De abstracte, volmaakt symmetrische achthoek met daarbinnen 
een radiaalpatroon wordt vertaald naar asymmetrische aanpas-
singen aan de op zich ook ideale positie van zo’n stad op een 
heuvel of bergtop. 
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Naar tekeningen van Martini in zijn Trattati etc., Centrale Nationale 
Bibliotheek van Florence, Ms. 11.1 140c, Codex Magliabecchianus, fol. 

87 en 29v, schetsen auteur. 
 
Deze worsteling met de keuze voor de mate waarin abstracte en 
goddelijke verhoudingen of praktische oplossingen, of traditio-
nele of nieuwe vindingen de voorkeur verdienen, kunnen we 
enigszins anachronistisch ook de keuze tussen kunst en kunde 
noemen. Manuscripten en boeken van de grootste Renaissance-
kunstenaars, zoals Leonardo da Vinci en Dürer, staan er vol 
van. Zo geeft Dürer in zijn Etliche Underricht zu Befestigung der 
Stett, Schloss und Flecken uit 1527 zowel plattegronden met een 
vierkante hoofdvorm en bebouwing op een roosterpatroon als 
cirkelvormige plattegronden voor zijn ideaalsteden. De eerste 
staat voor de meest rationele stad van handel en vrede, maar de 
tweede is het meest praktisch voor de bestaande maatschappe-
lijke ordening en voor de verdediging.  
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In veel literatuur over de ideale stad wordt Palma Nova, ge-
sticht in 1593 in Veneto, afgebeeld als een van de weinige en 
vroege voorbeelden van een gerealiseerde ideaalstad. In wer-
kelijkheid gaat het eerder om een enorme militaire compound, 
die de kwetsbare vlakte voor Venetië moet beveiligen. Veel 
idealer al lijkt het voorstel in het tweede boek van Dell'Idea 
dell'Architettura Universale di Vicenzo Scamozzi divisa in X Libri 
dat uiteindelijk in 1615 op de markt kwam. Zijn voorstel van 
een combinatie van een veelhoekige gebastioneerde vesting met 
een interne verdeling in een rasterpatroon vinden we tot ver in 
de achttiende eeuw terug. Een fraai voorbeeld is het ontwerp 
van de Franse maarschalk Vauban voor Neuf Brisach. 

 
Vaubans ontwerp van Neuf Brisach, 1699-1702, van zestienhoek naar 

achthoek (Martini!) naar raster. Foto auteur naar gerestaureerd model, 
Château Vauban, Bazoches-du-Morvan. 

Idealisme of rationalisme 

In het algemeen is het aan een gerealiseerde stad of stadsdeel 
moeilijk te zien of en in hoeverre een ideaalmodel is nage-
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streefd, of dat het om vooral praktische zaken gaat. In het 
roosterpatroon lijken die twee vrijwel samen te vallen, maar in 
de ogen van de stichters en vaak ook bij de bewoners kan de 
betekenis aanzienlijk verschillen. Zo is het Romeinse raster-
patroon dat de kern van zoveel steden in Europa en Azië bevat 
ontstaan vanuit een magisch in gebruik nemen van een gebied, 
maar is het tevens de meest economische en rationele ordening 
en dus civiel en militair even bruikbaar. Nu zijn er bij de Ro-
meinen zoveel schriftelijke bronnen dat we een redelijk inzicht 
in zowel de magische als rationele aspecten van het gebruik van 
hun versies van het rasterpatroon hebben. Bij veel stichtingen 
van nieuwe steden in de Middeleeuwen en vroege Renaissance 
tasten we echter in het duister. Dat heeft juist geleid tot hele 
complexe analyses van de mogelijke meetkundige figuren die 
in de plattegrond ingeschreven kunnen worden en die vervol-
gens weer zwanger van de kosmische betekenissen zouden zijn. 
Overigens moeten dergelijke kosmische betekenissen, ook in 
culturen buiten het ons vertrouwde Westen, niet onderschat 
worden. Eaton geeft een voorbeeld uit Tristes Tropiques (1955) 
van Claude Lévi-Strauss, waarbij het rasterpatroon zelfs agres-
sief ingezet wordt. Het ‘westers-rationele raster’ van de missie-
posten in het Amazonegebied werd nadrukkelijk gebruikt om 
indianen, die leefden in nederzettingen met een magische en 
maatschappelijke ordening gebaseerd op een radiale platte-
grond, hun houvast te ontnemen en zo eenvoudiger te bekeren. 
Daarmee werd in vereenvoudigde vorm in de traditie van de 
Spaanse kolonisatie gehandeld, waarbij meer dan vierhonderd 
steden werden gesticht volgens nauwgezette voorschriften die 
zich ook in detail met de maatvoering van de rastervormige 
plattegrond en de positie van religieuze en wereldlijke open-
bare gebouwen bezighield. Ook in Noord Amerika lijkt bij de 
kolonisten het raster het meest voorkomend. Een mooi voor-
beeld uit de achttiende eeuw is de stichting van Savannah, waar 
een absolute maatvoering van rechthoeken, zowel de openbare 
ruimte als het bezit van de stedelingen op een terugkerend 
stramien bepaalde. Hoewel hier wel veel idealen over het indi-
vidu en de gemeenschap meespeelden is hoogstwaarschijnlijk 
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geen absoluut model nagestreefd en moest deze ordening juist 
de vrijheid en gelijke kansen bevorderen. Op het eerste gezicht 
lijkt Salt Lake City in deze rationele en vrije traditie te passen, 
maar er is hier qua inhoud sprake van het tegendeel. Het gaat 
hier letterlijk om het (goddelijk) visioen van één man: Joseph 
Smith. In zijn Plat of Zion City uit 1833 geeft hij aan hoe zijn 
Mormonen de wereld en daarna de hemel zullen veroveren via 
deze wetmatige steden die o.a. gebaseerd zijn op bijbelteksten 
over de bewoning van Israël door de Levieten en de visioenen 
van Ezechiël. 

 
Joseph Smith, Plat of Zion City, 1833, ill. Naar Ms Church of Jesus 

Christ of Latter Day Saints [Mormonen], Salt Lake City, Utah, 
Historical Department. 

 
Dat rationeel ontwerpen kan doorschieten naar mogelijk in de 
toekomst realiseerbare ideaalbeelden is aan het einde van de 
achttiende eeuw goed te zien bij twee Franse architecten: 
Etienne-Louis Boullée en Claude-Nicolas Ledoux. Bij Boullée 
zien we concrete opdrachten voor een theater, een kerk en 
vooral de uitbreiding van de Nationale Bibliotheek steeds 
idealere en extremere trekken krijgen. 



De ideale stad: van visioen tot varkensflat 
 

129 

 
Etienne-Louis Boullée: ‘…tellement conçu que loin de distraire l'attention 

du spectateur des livres, il n'offrirait qu'une décoration nécessaire pour 
donner á ce beau lieu encore plus d'éclat et de noblesse’, citaat/illustratie 

[1793/ca. 1780 in Philippe Madec, Boullée, Paris, Hazan, 1986, p.87/90.] 
 
Wel zijn de gekozen vormen en zelfs de kleding van de gebrui-
kers nadrukkelijke verwijzingen naar de klassieken, maar door 
de enorme schaal verdwijnen ornamenten en lijken oneindige 
ruimten en eenvoudige pure geometrische vormen te ontstaan. 
De puurste vorm wordt bereikt in het binnenste van de abso-
lute bolvorm van de Cenotaaf van Newton (ca. 1784), waar letter-
lijk op papier een eigen universum werd geschapen in een 
ontwerp dat met de toenmalige stand van de techniek niet 
realiseerbaar was. De architect was toen ook al gestopt met het 
aannemen van realiseerbare opdrachten en concentreerde zich 
op het lesgeven en schilderen van steeds extremere toekomst-
visioenen die meer dan een eeuw later zo verschillende archi-
tecten als Speer, Le Corbusier en Koolhaas nog zouden inspi-
reren. Bij de architectuur van Boulleé gaat het om het scheppen 
van het ‘sublieme’. De gebouwen staan dan ook geïsoleerd in 
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de stad of het landschap. Bij Ledoux, die vaak in een adem met 
Boullée wordt genoemd, zijn er vormovereenkomsten maar de 
wijze van combineren van architectuur, stad en landschap is 
totaal verschillend doch even ‘idealistisch’. 

Ledoux vatte tegen het eind van zijn leven als actief archi-
tect zijn opvattingen samen in het rijk geïllustreerde werk L'Ar-
chitecture Considérée Sous le Rapport de l'Art, des Moeurs et de la 
Législation (1804). De kunst staat nog wel vooraan maar moraal 
en wetgeving hebben evenzeer met architectuur te maken. Het 
duidelijkst wist hij dit aan te tonen bij het ontwerp voor een 
volstrekt nieuw stadje dat uitsluitend gericht was op de pro-
ductie van zout. Dit stadje, La Saline Royale d’Arc-et-Senans, 
waar de productie en het toezicht in een rechthoekige strook 
liggen met daarop aansluitend de halve cirkel van de arbei-
derswoningen, is nu nog als museum te bezichtigen. Voor de 
architect was dit slechts een begin. In zijn boek voltooit hij eerst 
de kern van het zoutstadje met nog een halve cirkel, zodat een 
ellipsvorm ontstaat. Daarbuiten groepeert hij langs uitvals-
wegen tal van oude en nieuwe sociale en openbare gebouwen. 

Vue perspective de la Ville de Chaux, L’Architecture considerée sus le 
rapport de l’art, des moeurs en de la législation, 2 delen, Parijs, Rameé, 

1804, planche 15. Rariora, bibliotheek Letteren, Universiteit Utrecht. 
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Het hele programma van de Verlichting wordt hier onder één 
dak gebracht in meer dan driehonderd prenten: Le Panaréthéon, 
l'Oikéma, le Pacifère, le Temple de Mémoire, la Maison d’Union, la 
Maison d’Education, la Maison de Plaisir, etc. Het gaat hier voor 
een belangrijk deel om volstrekt nieuwe opgaven en ook de 
vormgeving is ongebruikelijk en direct van de functie afgeleid, 
maar refereert wel nog altijd aan klassieke vormen of voorwer-
pen van tempel tot fascesbundel. Dit is het eerste project dat 
een model voor een nieuwe maatschappij wilde zijn en tevens 
gebaseerd was op concrete productie. Het was het eerste ideale 
industriestadje ver weg van de grote oncontroleerbare stad die 
Parijs was geworden. Er zouden nog vele volgen. Sommigen, 
zoals Charles Fouriers voorstellen vanaf 1814 voor paleisachtige 
gebouwen met zeer veel collectieve voorzieningen, de Falanstè-
res, of Robert Owens experimenten in Groot Britannië en de 
Verenigde Staten, waren autarkisch. Andere voorbeelden, 
waarvan Port Sunlight misschien het bekendste is, zijn niet veel 
meer dan combinaties van net iets betere fabrieken en arbei-
dersdorpjes, waar het gezin en vaak de kerk in plaats van de 
kroeg centraal staat. Veel van deze experimenten dragen het 
karakter van prototypen en in afgezwakte vorm zijn elementen 
ervan terug te vinden in de volkshuisvesting en welzijnsvoor-
zieningen van de twintigste eeuw. 

Van tuinstad naar ‘stralende stad’ 

Kenmerkend voor vrijwel alle experimenten in de negentiende 
en twintigste eeuw is de vijandige houding ten opzichte van de 
grote stad. De overzichtelijke middeleeuwse stad of het platte-
land voor de industrialisatie is het ideaal waar naar verlangd 
wordt. Het was William Morris die in zijn News from Nowhere 
nog een stap verder ging en profeteerde dat de tegenstelling 
land en stad aan het begin van de tweeëntwintigste eeuw op-
geheven zal zijn. De beschrijving lijkt het ideaal van de meer-
derheid van de huidige bevolking van Noord-Amerika en 
Europa al in 1892 te schetsen: “[E]en park, waar niets wordt 
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verspild en niets bedorven, met de vereiste woningen, schuren, 
en werkplaatsen over het hele land verspreid, allemaal keurig 
onderhouden, netjes en aantrekkelijk.” 

 
H. Frontspice, Willam Morris, News from Nowhere; or, An Epoch of Rest. 

Being some chapters from a Utopian Romance, 1892. 
 
Van Morris loopt er een rechtstreekse lijn naar Ebenezer 
Howard. Hij weet met zijn tuinstadgedachte een fraaie meng-
vorm te presenteren van een droom van een betere wereld in de 
toekomst en een uitgewerkt plan om dezelfde dag al te begin-
nen met de realisatie van die droom. Hoewel in het boek een 
aantal schema’s wordt gepresenteerd die tot op de dag van 
vandaag nog blijken te werken, zijn alle verdergaande idealis-
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tische elementen bij iedere nieuwe realisatie van een tuinstad 
steeds meer verdwenen. De vormgeving van de tuinsteden en 
de nog enigszins daarmee verbonden tuindorpen in bijvoor-
beeld Nederland zijn vrijwel uitsluitend conservatief te noe-
men. Dat maakte de aanvaarding van de totaal andere schaal en 
de vergaande standaardisering eerder acceptabel. 

In Duitsland was de invloed van de tuinstadbeweging uit 
Engeland ook van grote invloed, hoewel daar ook een eigen 
traditie bestond van de ‘arbeiderskolonie’ onder de rook van de 
fabriek of in de schaduw van de mijngebouwen. Rond de eerste 
wereldoorlog zien we voor het laatst een extreem helder en 
visionair maar op korte termijn onbereikbare architectuur en 
stedenbouw en zelfs vormgeving van de hele globe op papier 
verschijnen. De Gläserne Kette, een samenwerkingsverband van 
architecten en kunstenaars met als voornaamste deelnemers 
van 1914 tot begin jaren twintig Paul Scheerbart, Wassily Luck-
hardt, Bruno en Max Taut, wilden iedere stad, en uiteindelijk 
door verbouwing van de Alpen zelfs de hele aarde, bekronen 
met flonkerende stadskronen. Uiteindelijk zien we de Duitse 
avant-garde niets van deze visioenen verwerkelijken. Ze gaan 
zich zelfs, met Nederland als voorbeeld, bezighouden met de 
productie van arbeiderswijken waar nauwelijks nog sporen van 
de tuinstadgedachte of van de ‘stralende stad’ te vinden zijn. 
Het enige wat rest is de grote hoeveelheid openbaar groen en 
de vrijwel totale zichtbaarheid door het gebruik van veel glas. 
Benjamin ziet door de transparantie in de moderne architectuur 
zelfs een volledig nieuwe vorm van leven ontstaan, waarbij de 
mens niets meer kan maar ook niets meer wil verbergen: “De 
twintigste eeuw maakt met zijn porositeit en zijn transparantie 
met zijn streven naar licht en lucht een einde aan het wonen in 
de oude betekenis van het woord.” 

Le Corbusier is van alle avant-garde architecten het meest 
extreme voorbeeld van iemand die niet alleen aan het wonen 
maar zelfs aan de gehele stad in de oude betekenis van het 
woord een einde wilde maken. Zijn eerste voorstel voor een 
ideale stad uit 1922 is een streng model voor een totale samen-
leving van drie miljoen inwoners. Het centrum wordt gevormd 
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door kantoortorens rondom een vliegveld. Dan volgt het 
wonen, daarna het werken in de lichte industrie en dan aan de 
ene zijde een groot park en aan de andere zijde de zware indu-
strie. Het geheel wordt met elkaar en het omringende land-
schap verbonden door grote autoboulevards. De toegangen tot 
de stad worden echter wel nog gemarkeerd door geabstra-
heerde triomfpoorten en een aantal zichtlijnen wordt zelfs met 
obelisken beëindigd. Dat hij serieus aan realisering dacht 
demonstreerde hij in 1925 op de Wereldtentoonstelling in 
Parijs. Op die tentoonstelling bestond het paviljoen uit een 
element van de te stapelen wooneenheden van een nieuwe 
versie van zijn ideale stad. Hij noemde het nu het Plan Voisin, 
naar de autofabrikant, omdat woningen net zo in serie ge-
bouwd moesten worden als auto’s en een goede woning net zo 
logisch en beknopt als een goede machine moest zijn. Als men 
uit de woning keek dan zag men een diorama van de stad van 
de toekomst. Vanaf die tijd tot ver na de Tweede Wereldoorlog 
bleef Le Corbusier abstracte studies maken, maar ook iedere 
keer weer aantonen hoe het hart van Parijs door zijn plannen 
een ‘stralende moderne stad’ zou kunnen worden. Ondertussen 
was het model van la ville radieuse niet meer in zichzelf besloten 
en ontbrak vrijwel iedere verwijzing naar een traditie, of het 
moest de korte traditie van de luxueuze pakketboten zijn. Het 
was nu een biomorf model dat naar alle kanten uitbreidbaar 
was. Op de kop lagen de kantoorgebouwen, het lichaam be-
stond uit het wonen, met als longen het park met de voorzie-
ningen voor sport en spel. Het onderlijf bestond uit de indu-
strie, de snelwegen gaven de stad handen en voeten. Het model 
was ook te koppelen aan hoofdassen die heel Europa, heel 
Afrika of grote delen van Zuid Amerika opnieuw zouden orde-
nen. Door de elementen tot regel te verheffen voor ieder te 
ontwerpen gebouw, maar ook een totale ordening van het col-
lectief te voorzien combineerde hij regels en model. Een echte 
utopie was het niet in alle opzichten, want het maakte Le Cor-
busier niet uit in welke maatschappelijke realiteit zijn werk tot 
stand kwam. Hij wenste zich alleen grote zieners en omstan-
digheden in de maatschappij, die het mogelijk zouden maken 
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de realisering van zijn visioen in één keer te regelen. Of dat 
gerealiseerd kon worden onder de communisten in Siberië, de 
Vichy-regering of welke dictator in welk land dan ook, dat kon 
Le Corbusier niet schelen, want hij achtte een gedeeltelijke rea-
lisatie van zijn plannen in de nabije toekomst toch onontkoom-
baar. 

In de gebruikte vormen, meer dan in de inhoud, leken in en 
naast steden in de jaren zestig de dromen van Le Corbusier na 
zijn dood toch werkelijkheid te worden. Alleen was voor veel 
mensen het wonen en werken in die steden een nachtmerrie 
aan het worden. Het besef dat de één zijn droom de nachtmer-
rie van een ander kan zijn is in de latere utopische voorstellen 
een goed zichtbaar aspect. Daarnaast was in film en literatuur 
de nadruk steeds meer op de dystopie komen te liggen. Het 
was kennelijk eenvoudiger voor te stellen hoe na Hitler en Sta-
lin, Auschwitz en Hirosjima een maatschappij zich tot een 
schrikbeeld zou ontwikkelen, dan te schetsen hoe goede bedoe-
lingen ook tot een goede maatschappij zouden leiden. Als we 
de vele voorbeelden van de megastructuren zien die in die jaren 
met de beste bedoelingen werden getekend als alternatief voor 
de dromen van de jaren twintig, dan verbaast het ons niet dat 
ze alleen voortleven in science-fiction van strips, films en spel-
letjes, waar het leven levensgevaarlijk en onaangenaam is. 

Misschien de laatste serieus bedoelde pogingen om een 
utopie vorm te geven, zijn die van de Situationisten. Ze ver-
kondigden van 1957 tot 1972 dat de tijd van de homo sapiens 
was verkeerd in de tijd van de homo faber, maar dat in het 
postindustriële tijdperk de homo ludens zou triomferen. Mei 
1968 en de volgende revoltes van jongeren die naast de maat-
schappij op speelse wijze het establishment bleven uitdagen, 
leken hen gelijk te geven. Constant Nieuwenhuijs liet met zijn 
Nieuw Babylon zien hoe een nieuwe stadsvorm bevolkt door 
stadsnomaden de bestaande steden zou overwoekeren. In de 
loop der tijd werden zijn schetsen en modellen steeds abstracter 
en en grimmiger. Dat gold ook voor de werkelijkheid: Hoog 
Catharijne lijkt een fragment van Constants utopia. Het oude 
Utrecht werd er wel door opgegeten maar de homo ludens 
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blijkt verslaafd te raken en de cosmopolitische zwervers maken 
muziek om een aalmoes. Maar juist de grimmige kant van het 
moderne stedelijke leven, dat tenminste nog met angst de emo-
tieloosheid van overconsumptie en een teveel aan beelden 
wenst te overtreffen, trekt de huidige generatie architecten aan. 
Het is in dat opzicht kenmerkend dat leidende architectuur-
theoretici Anthony Vidler en Mark Wigley op dit moment boe-
ken publiceren over uncanny architecture en over Constants 
Nieuw Babylon. Hilde Heynen constateert in het al genoemde 
Jaarboek Utopie: “…dat Koolhaas in de jaren zeventig tot de 
conclusie is gekomen dat maakbaarheid een illusie is. Archi-
tectuur heeft het niet in zich om bevrijding te brengen door de 
kracht van haar vorm. Het enige wat mogelijk is voor architec-
tuur, is het creëren van eilanden van intensiteit.” Daarom deed 
Koolhaas ook niet mee aan de competitie voor Ground Zero in 
New York, maar ging hij in Peking de grootste mediatoren en 
studiogebouwen ter wereld bouwen voor de Chinese staats-
televisie. Zijn tovenaarsleerlingen van MVRDV durven nog wel 
voor te stellen de utopie lijkend op Le Corbusiers stralende stad 
te bouwen. Daarmee kregen zij ook een plaatsje in het Jaarboek 
Utopie. Alleen wonen er in de stralende torens1 in het fraaie 
groen gelukkige varkens die nog niets weten van hun slacht. 

                                                           
1 Illustratie op www.mvrdv.nl/_v2/projects/181_pigcity/ 
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