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DE OPEN SAMENLEVING EN 
DE VIJAND VAN BINNEN

Rutger Claassen

Inleiding
Het concept van de open samenleving lijkt een revival door te maken. 
Beroemd gemaakt door de filosoof Karl Popper in zijn The Open  Society 
and its Enemies (1945) is het begrip vooral gebruikt als polemische 
tegen hanger van de ‘closed society’.1 Poppers eigen tijd stond in het 
teken van de strijd tegen communisme en fascisme als illiberale tegen-
standers van het ‘vrije Westen’. Nu opnieuw autoritarisme, populisme 
en ‘illiberal democracy’ opgeld doen, is het gestegen gebruik van het 
begrip dan ook goed te begrijpen.

Opmerkelijk genoeg beperkt het gebruik van de term zich echter wel 
vooral tot de publieke arena (denk aan George Soros’ Open Society 
 Foundation) en gaan de meeste referenties aan het begrip niet gepaard 
met een diepgaande analyse van wat een open samenleving precies 
is. In de wetenschap, en dan met name in de arena waarin Popper 
de term introduceerde, de politieke filosofie, wordt het begrip zelfs 
nauwelijks gebruikt. In plaats daarvan concentreren discussies in 
de politieke filosofie na Popper zich op specifieke theorieën over de 
democratie en de rechtsstaat, de markteconomie en de wetenschap 
(om enkele van de belangrijkste instituties van een open samen leving 
te noemen), en de vraag wat elk van deze zaken inhoudt. Zo zijn 
er sinds Poppers tijd talloze specifieke theorieën over democratie, 
rechtsstaat, markt etc. verdedigd door filosofen, maar geen noemens-
waardige theorie van de ‘open’ samenleving. Kan het begrip, als para-
plu voor al deze andere begrippen, een zinvolle functie vervullen?

1 Voor een studie die focust op het polemische karakter van Poppers 
theorie, zie Cornelissen (2014).
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Poppers visie op de open samenleving
Poppers begrip van de open samenleving kunnen we uitleggen aan de 
hand van de tegenstelling tussen open en gesloten samenleving. Dit is 
een dichotomie op drie met elkaar verbonden niveaus.

Allereerst is er het niveau van de wetenschap, of in haar premoderne 
vorm, de ‘wereldbeschouwing’. Hoe komen wij tot kennis van de 
wereld om ons heen? Op dit niveau associeert Popper gesloten met 
tribale samenlevingen, die in de greep zijn van mythen, taboes en 
andere irrationele voorstellingswijzen; en contrasteert deze met open 
samenlevingen waarin de rede primair is in het genereren van kennis 
(Popper, 2015, p. 163-164). De rede is zelf open voor telkens nieuwe 
inzichten, en drijft op een proces waarin verschillende wetenschap-
pers elkaars inzichten op rationele gronden proberen te weerleggen, 
om zo steeds een stapje verder te komen. Een open samenleving is er 
een waarin kennis aan permanente kritiek blootstaat.

Dit is een kenmerk van de wetenschap, maar voor Popper staat 
het eveneens model voor de politiek (en als afgeleide, andere maat-
schappelijke instituties). Ten tweede is voor Popper een open 
samen  leving dus niet totalitair, maar open in de zin van vrij en demo-
cratisch. Individuen kunnen hun eigen leven leiden, en worden niet 
door politieke autoriteiten onderdrukt wanneer zij tot een afwijkende 
kaste, klasse of ras behoren. Het politieke leven is democratisch en 
biedt aan iedereen mogelijkheden tot participatie. De openheid van de 
politieke organisatie is waarschijnlijk het bekendste kenmerk van de 
‘open samenleving’ in het dagelijks taalgebruik. Zij is echter afgeleid 
van het eerste niveau. Op het moment dat rationele reflectie de plaats 
inneemt van een tribale wereldbeschouwing, kunnen persoonlijke 
levenswijzen en politieke keuzes niet meer worden onderbouwd 
met verwijzing naar de collectief aangehangen tribale wereld-
beschouwing. Met de ontdekking van de rede komt onontkoombaar 
ook onze vrijheid en dus verantwoordelijkheid om zaken op de ene of 
andere manier te beschouwen en te organiseren, in beeld.

Beide, de visie op wetenschap en op politiek, vallen voor Popper 
 echter in een breder kader. Dat brengt me op het derde niveau, 
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dat van de geschiedfilosofie. Hier keert Popper zich tegen het 
 ‘historicisme’, dat hij omschrijft als een poging om de loop van de 
samenleving, inclusief de politieke ontwikkeling, te begrijpen als 
verklaarbaar vanuit een historische, onwrikbare ontwikkelings-
logica, die zich ontvouwt in de richting van een gegeven einddoel, 
het lot (‘destiny’, Popper, 2015, p. 7). Historicisme kan gebaseerd zijn 
op spirituele, naturalistische, economische of andere ‘wetten’. Er is 
een drijvende wetmatigheid die in essentie al aanwezig is in de din-
gen, nog voordat zij zich ontwikkeld hebben. De geschiedfilosofie 
van de gesloten samenleving is teleologisch: zij werkt lineair rich-
ting een doel. Sommigen poneren een lineair dalende lijn, waarin 
maatschappelijke verandering altijd verval (‘decay’) is (Popper noemt 
Plato), anderen een stijgende lijn; zij zien de geschiedenis als een 
ontwikkeling richting vooruitgang (Popper noemt Aristoteles, Hegel 
en Marx). Plato, Aristoteles, Hegel en Marx zijn voor Popper de voor-
naamste filosofische krachten achter dit historicisme geweest. Hun 
rol in de legitimatie van totalitaire politieke regimes is in Poppers 
ogen geen toeval, maar hangt nauw samen met hun geschiedfilosofie. 
 Popper positioneert Plato en  Aristoteles als onderdeel van de oli-
garchische tegenkrachten in het oude Athene, wiens macht gebaseerd 
was op een tribale wereldbeschouwing, en die nu, met het opkomen 
van de democratie, hun macht zagen afbrokkelen. De taak van deze 
filosofen was om het niet langer toegankelijke ‘magische geloof’ nu 
te vervangen door een ‘rationeel geloof’ (Popper, 2015, p. 178). Hegel 
en Marx zijn moderne voorbeelden die aan de wieg van de twintig-
ste-eeuwse vormen van totalitarisme stonden. Daartegenover is voor 
Popper de toekomst radicaal open. Het afwijzen van het historicisme 
opent de weg voor een rationalisme waarin het doel voor de samen-
leving niet vooraf gegeven is, maar steeds opnieuw door diezelfde 
samenleving kan worden gesteld.2

2 Door ‘piecemeal social engeneering’ kunnen we verbeteringen tot stand 
brengen (Popper, 2015, p. 148). Popper past hier de wetenschappelijke 
methode toe op de politiek.
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De titel van Poppers boek refereert aan de ‘vijanden’ van de open 
samenleving, vijanden die de samenleving willen ‘sluiten’ door haar 
een nieuw doel op te leggen. Hedendaagse aanvallen van nationalis-
tische populisten of religieus-gemotiveerde autocraten kunnen we 
zien als nieuwe vormen van dezelfde, oude vijand. Maar er is ook nog 
een andere ‘vijand’, die van binnenuit komt.3 Deze ‘vijand’ komt niet 
in Poppers vizier, maar is minstens zo belangrijk. Ik wil betogen dat 
als we het denken over de open samenleving van Popper willen her-
actualiseren voor onze tijd, die ‘vijand’ wel in beeld moet komen.

De vijand van binnen
Alle belangrijke instituties van de open samenleving zijn antagonistisch 
gestructureerd. Markt, democratie, rechtspraak, wetenschap: elk van 
deze instituties is een vorm van georganiseerde competitie of strijd. 
In het persoonlijk leven kan onze vrijheid zich uiten als louter tegen-
spraak met ons (eerdere) zelf, kritiek louter als zelf-kritiek. Dat alles is 
slechts een innerlijke strijd. Maar zodra we de deur uitgaan, bevinden 
we ons in een veelheid aan antagonistische structuren, die typisch 
ontbreken in de gesloten samenleving, waar de politieke macht wordt 
uitgeoefend door een dictatuur, de economie wordt aangestuurd door 
centrale planners, en wat voor wetenschap doorgaat, wordt gedicteerd 
door een ‘ziener’. De gemeenschappelijke noemer is dat in de gesloten 
samenleving voor elk van deze maatschappelijke functies één centrum 
van autoriteit bestaat, terwijl in een open samenleving meerdere spe-
lers concurreren om autoriteit.

Popper beschrijft een gesloten samenleving in organicistische 
metaforen, als een lichaam waarin alle onderdelen harmonieus 
samenwerken. Een open samenleving kent echter een voortdurende 
concurrentie tussen haar leden, en kan dus niet als harmonieus 
lichaam worden gedacht (Popper, 2015, p. 165). Elders maakt hij 
 duidelijk dat het historicisme wel degelijk ook de noodzaak van 

3 Ik gebruik het begrip hier in navolging van Popper, maar de vriend/
vijand-dichotomie is buitengewoon problematisch. Zie ook het essay van 
Elaine Mak in deze bundel. 
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een strijd poneert. Elke persoon of staat die zich wil ontwikkelen, 
moet zich op het strijdtoneel van de geschiedenis manifesteren, en 
pro beren zijn persoonlijkheid op te leggen aan anderen. Een strijd 
om anderen te domineren maakt expliciet deel uit van het histori-
cistische repertoire (Popper, 2015, p. 225). In die zin is het harmo-
nieuze lichaam een beeld dat de eindtoestand beschrijft, nadat de 
strijd is gewonnen. Daartegenover is de strijd in een open samen-
leving permanent. Het is een vrij krachtenspel zonder dat ooit een 
permanente dominantie optreedt. Maar is dat mogelijk?

Strijd gaat om macht, en daarmee is een majeure bedreiging voor elke 
open institutie dat de macht gemonopoliseerd wordt door de winnaar 
van de strijd. Zelfs als de formele structuren van het strijdperk blijven 
bestaan, zodat ogenschijnlijk revisie en kritiek, betwisting en revo-
lutie mogelijk zijn, kan de facto één partij een zo sterke machts positie 
verworven hebben dat van betwisting geen sprake kan zijn. Een poli-
tieke partij die decennialang elke verkiezing wint, blijft formeel 
onder worpen aan het electorale mechanisme van strijd, maar heeft 
de facto geen concurrenten. Hetzelfde geldt voor een bedrijf dat lange 
tijd de markt domineert, een wetenschappelijke theorie die niet meer 
wordt betwist, et cetera. Het paradoxale zit hem daarin dat een spel 
zonder winnaar niet mogelijk is, maar dat de consequentie van winst 
is verdere concentratie en consolidatie van macht. Die concentratie is 
een bedreiging voor de openheid van nieuwe rondes strijd.

Dit brengt ons op wat vandaag de dag misschien wel de belangrijkste 
vijand van de open samenleving is: de concentratie van economische 
en politieke macht. In zijn zeer aan te bevelen boek De onzichtbare hand 
beschrijft historicus Bas van Bavel dat de huidige concentraties van 
vermogens in de meeste westerse landen geen toeval zijn.4 Ze maken 
onderdeel uit van een patroon dat hij op basis van uitgebreid his-
torisch onderzoek reconstrueert in zowel moderne als premoderne 
samenlevingen, van het negende-eeuwse Irak, het middeleeuwse 
Italië en de vroegmoderne Republiek der Zeven Verenigde Provinciën, 

4 Zoals ook onderzocht door de econoom Thomas Piketty in Piketty (2014).
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tot de huidige Verenigde Staten. Dat patroon is cyclisch.  Aanvankelijk 
weten sociale bewegingen door middel van opstanden de macht te 
breken van een feodale elite die de toegang tot arbeid, kapitaal en 
land heeft gemonopoliseerd. Daardoor ontstaat een relatief vrije, 
open samenleving, die tevens een markteconomie (of kapitalisme) 
is, waarin toegang tot arbeid, kapitaal en land vrij verhandelbaar 
is. Dit leidt tot voorspoed die breed gedeeld wordt in de bevolking. 
 Echter, op een gegeven moment weet een elite van winnaars in het 
marktspel zich dominante posities te verschaffen en begint eco-
nomische macht te accumuleren. Vervolgens gebruikt deze nieuwe 
markt elite deze economische macht om zichzelf toegang te ver-
schaffen tot politieke macht, en de economische spelregels in haar 
voordeel om te buigen. Vanaf dat moment sluiten de open instituties 
zich, en verslechtert de kwaliteit van de markt- en politieke insti-
tuties. De verdeling van welvaart en politieke macht wordt steeds 
 schever, de samenleving als geheel stagneert, en politieke en eco-
nomische relaties worden weer net zo hiërarchisch als aan het begin 
van de cyclus. Deze terugkeer naar de begintoestand kan stabiel zijn 
voor  eeuwen of millennia; niets dicteert dat de weg naar een nieuwe 
cyclus van voorspoed en openheid wordt gevonden (Van Bavel, 2016).

Het is tegen deze achtergrond dat Van Bavel open samenlevingen eerst 
en vooral typeert als egalitaire samenlevingen. Open samenlevingen, 
in zijn woorden, zijn samenlevingen ‘met relatief hoge niveaus van 
sociale openheid (materiële gelijkheid, gelijke mogelijk heden, merito-
cratie) en politieke openheid (politieke gelijkheid, brede toegang 
tot besluitvorming, juridische onpartijdigheid)’ (Van Bavel, 2019). 
De  ‘vijand van binnen’, die de open samenleving dreigt te sluiten, 
kan alleen worden verslagen door een re-set van de bestaande machts-
verhoudingen. Op gezette tijden moet aan winnaars die overheersers 
dreigen te worden, actief macht worden ontnomen om concurrentie 
een kans te geven. De neiging is om dit achterwege te laten, omdat 
winst immers inherent is aan het spel. Maar er is geen spel zonder 
een bewaking van het antagonistische karakter van de strijd. Een 
mooi voorbeeld hiervan zijn de basketbal en baseball leagues in de VS, 
waarin winnende clubs inkomsten moeten afstaan aan lager geclas-
sificeerde clubs. De achterliggende gedachte is dat de competitie niet 
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meer spannend is als winnende clubs alle revenuen opstrijken, en 
daarmee de financiële kloof tussen hen en de rest steeds verder ver-
groten. Wat er gebeurt als zo’n herverdelingsmechanisme achterwege 
blijft, zien we aan de Champions League in Europa, waar telkens het-
zelfde handjevol clubs het miljoenenbal domineert. Het antagonis-
tische karakter van de instituties van een open samenleving moet dus 
worden bewaakt door egalitaristische maatregelen, die de spreiding 
van kennis, macht en inkomen/ vermogen garanderen. Het vrijheids-
ethos van het spel kan niet zonder een gelijkheidsethos – degenen die 
dit ontkennen, geven vrij baan aan oligopolistische en oligarchische 
tendensen.

Maar past zo’n egalitaristisch programma wel in de open samen-
leving? Invloedrijke filosofen na Popper hebben redenen aangedragen 
om zowel aan de wenselijkheid als aan de haalbaarheid van een egali-
taristisch programma te twijfelen.

De paradox van de doelloosheid
De eerste vraag is: is vanuit de grondgedachte van de open samen leving 
een egalitaristisch programma wenselijk? Hierboven betoogde ik van 
wel. De Britse filosoof Michael Oakeshott en de Oostenrijkse econoom- 
filosoof Friedrich Hayek hebben dit allebei ontkend.5 Hun filosofie kun-
nen we lezen als een bijdrage aan het denken over de open samen leving, 
al gebruiken ze net een andere terminologie. Beiden radicaliseren het 
idee van een samenleving waarin geen vooraf gegeven lot vastligt, en 
komen met het idee van een ‘doelloze’ samenleving.

Oakeshott betoogt dat mensen zich op twee manieren kunnen 
 verenigen (Oakeshott, 1975). Ten eerste kunnen zij enterprise 
 asso ciations oprichten, doelgerichte verbanden zoals een kerk, sport-
club of bedrijf. Voor deze verbanden is een doel het bezielend element 
dat de leden verbindt: zij komen samen om dit doel te realiseren, en 
zodra het doel vervalt, heeft de vereniging geen bestaansrecht meer. 

5 Oakeshott wordt meestal niet als liberaal maar als conservatief geken-
schetst. Zie daarover, en voor een nadere analyse van de doelloosheid bij 
Oakeshott, Claassen (2011).
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Daartegen over kunnen mensen zich ook verenigen in een doel-
loos verband, waaraan Oakeshott refereert als de civil association. 
Hij geeft het voorbeeld van een taalgemeenschap. Het spreken 
van eenzelfde taal verbindt de sprekers en maakt een bepaald type 
interactie mogelijk; de taal zelf echter dicteert niet wat er gezegd 
wordt, maar is slechts een faciliterend medium. Door de taal kun-
nen zij samen  handelen; wat zij daarmee doen, is nog onbepaald. 
De samen leving als geheel, en de staat waarin zij georganiseerd zijn, 
hoort in  Oakeshotts opvatting ook zo’n doelloos verband te zijn; 
zij  organiseren slechts de interacties tussen naar doelen strevende 
individuen en groepen. Een open samenleving is een ronddrijvend 
schip op zee, zonder haven of verre kusten als doel. Een vergelijk-
baar begrippenpaar wordt geïntroduceerd door Hayek. Hij maakt 
een onderscheid tussen een ‘spontane orde’ en een ‘gemaakte orde’ 
(Hayek, 1982).  Spontane ordes vervullen ook bij hem geen vooropgezet 
plan, terwijl een gemaakte orde dat wel doet. De markt is bij Hayek 
(in navolging van Adam Smiths beeld van de ‘onzichtbare hand’) het 
primaire voorbeeld van een spontane orde. De hele samenleving kan 
echter naar analogie van dit beeld worden begrepen. Ook bij Hayek 
betekent dit dat de staat zichzelf moet begrijpen als dienstbaar aan 
deze spontane orde. Net als Oakeshott bepleit Hayek geen anarchie 
(afwezigheid van een staat), maar wel een staat die zich beperkt tot 
het stellen van  algemene regels. Deze regels hebben het karakter van 
spelregels. Ze maken de orde mogelijk, maar bepalen niet haar uit-
komsten.

Vanuit dit samenlevingsmodel heeft zowel Oakeshott als Hayek een 
uitgesproken mening over egalitaristische maatregelen. Die zijn 
 volgens hen uit den boze, want in strijd met het idee van een doelloze 
orde. Hayek beschrijft hoe de marktorde uitdrukkelijk niet beoor-
deeld moet worden op haar resultaten, en de vraag of die resultaten 
rechtvaardig zijn of niet. De markt is een doelloos spel, en ‘[i]n such a 
game in which the results for the individuals depend partly on chance 
partly on their skill, there is evidently no sense in calling the outcome 
either just or unjust’ (Hayek, 1982, II, p. 126). Oakeshott betreurt hoe 
de staat sinds de negentiende eeuw zich ging bezighouden met het 
probleem van de armoede, omdat de activiteiten van de verzorgings-
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staat wat hem betreft de staat maken tot een ‘enterprise association’ 
(Oakeshott, 1975, p. 298-304). Deze anti-egalitaire stellingname in hun 
theorieën volgt voor hen rechtstreeks uit het concept van de doelloze 
maatschappelijke orde. De doelloosheid maakt het simpelweg on -
mogelijk voor de staat om meer te doen dan arbiter te zijn tussen con-
currerende individuen.

Wat moeten we hiervan denken? De dichotomieën van Oakeshott en 
Hayek verhullen naar mijn inzicht dat de open samenleving een para-
doxaal concept is. Hoewel het in haar kern de samenleving beschouwt 
als doelloos, kan immers het bereiken van een open samenleving 
zelf ook als een soort doelstelling worden gezien: het doel van het 
handhaven van een doelloze orde. Zoals de filosoof William Galston 
schreef: ‘Like every other form of political community, the liberal 
state is an enterprise association. Its distinctiveness lies not in the 
absence but, rather, in the content of its public purposes.’ (Galston, 
1991, p. 3). Is dit zomaar een woordenspel, waarin men het woord ‘doel’ 
onnodig oprekt? Nee. Het handhaven van een open samenleving 
vereist immers meer dan algemene spelregels: het vereist een actieve 
bemoeienis met de krachtsverhoudingen tussen de spelers. Een open 
samenleving kan daarom niet volledig doelloos zijn, de openheid van 
die orde kan geen argument zijn om met de handen gebonden achter-
over te zitten daar waar het de verdediging van die openheid zelf 
betreft. De radicale visie op openheid-als-doelloosheid die Oakeshott 
en Hayek voorstaan, hoe theoretisch puur ook, kunnen we daarom 
beter vermijden.

De open toekomst
Een tweede vraag is: is een egalitaristisch programma  mogelijk? 
Met die vraag komen we weer terug bij de geschiedfilosofie. 
We  kunnen twee uitersten onderscheiden.

In de visie van Van Bavel zijn open, egalitaire samenlevingen helaas 
niet stabiel. De open instituties bieden een speelveld waarop de 
winnaars van het spel de verliezers uiteindelijk zullen domineren. 
Het vrije krachtenspel ontaardt altijd weer in een dominantie van 
een politieke en economische elite, die het verval inzet. Van Bavels 
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beschrijving van de geschiedenis van open samenlevingen is daar-
mee niet lineair maar cyclisch. Zij gaat uit van de noodzakelijkheid 
van verval en verklaart deze van binnenuit. Dit cyclische idee is, 
in Poppers termen, net zo historicistisch als zijn lineaire  broeders 
en zusters: de geschiedenis wordt geleid door onvermijdelijke 
bewegings wetten, alleen dicteren die wetten nu een oneindige opeen-
volging van cycli. Daarmee is Van Bavels visie precies tegenoverge-
steld aan die van Francis Fukuyama in zijn beroemde boek The End of 
 History. Fukuyama stelde na de val van de Muur (gebruikmakend van 
een Hegeliaans geschiedfilosofisch perspectief!) dat de liberale demo-
cratie het einde van de geschiedenis vertegenwoordigt, in die zin dat 
er geen concurrerende ideologen over zijn die kunnen claimen over 
een meer aantrekkelijk samenlevingsmodel te beschikken, zoals het 
communisme dat lange tijd deed (Fukuyama, 1992). De geschiedenis 
werkt dus bij hem toe naar het einddoel van een liberale democratie. 
Fukuyama plaatst dus de open samenleving nadrukkelijk in een 
teleologisch kader. De figuur van een onvermijdelijk einddoel van de 
geschiedenis wordt bij hem alleen gekoppeld aan het idee van een 
open samenleving, niet – zoals bij Poppers oude vijanden – aan dat 
van een gesloten samenleving.

Wat beide tegenovergestelde posities delen, frappant genoeg, is een 
ontkenning van het idee dat de toekomst open is. Terwijl precies dat 
idee kenmerkend is voor een open samenleving. De open samen-
leving heeft tegelijk wel en geen vooruitgangsgeloof. Zij moet zichzelf 
Fukuyama’s zekerheid over de ontwikkeling richting een universele 
acceptatie van de liberale democratie ontzeggen. Maar zij kan zo’n 
ontwikkeling wel als beter zien dan alternatieve ontwikkelingen, 
ja zelfs de rationele hoop koesteren dat de geschiedenis uiteindelijk 
ten goede keert. Zij is het verplicht aan zichzelf om te blijven geloven 
in de mogelijkheid dat een open samenleving kan worden bereikt. 
Maar die hoop blijft gegrondvest in onzekerheid of de geschiedenis 
haar zal teleurstellen of niet.6 Hoe dan ook, de open samenleving 

6 Ik dank Marcus Düwell voor discussies over het perspectief van de open 
toekomst. 
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kenmerkt zich echter door het afwijzen van de noodzakelijkheid van 
het bereiken van welk doel (open of gesloten samenleving) dan ook. 
De toekomst is radicaal open. Het is aan ons om de wetmatigheden te 
verslaan die op onvermijdelijk verval wijzen, en de geschiedenis op 
een ander spoor te zetten.

Allemaal mooi en aardig, maar wat als de geschiedenis simpel-
weg met ijzeren hand erop wijst dat telkens open samenlevingen 
terugvallen in geslotenheid, zoals Van Bavel beschrijft? Wat als het 
zojuist beschreven rationele zelfbeeld van een open samenleving 
(de toekomst is open) clasht met de historische feiten? Kunnen beide 
met elkaar verzoend worden? Die vraag is niet gemakkelijk te beant-
woorden. Ik doe twee suggesties. Ten eerste, de geschiedenis van de 
open samenleving kan ook een leerproces blijken te zijn. Vergelijk dit 
met een kleuter die leert fietsen. Eerst is er een tijd dat de kleuter vol-
strekt niet kan fietsen (de tijd voor de allereerste open samenleving). 
Vervolgens is er een tijd dat de kleuter enkele seconden kan fietsen 
maar telkens weer valt door gebrek aan evenwicht (het tijdperk van 
de telkens weer terugvallende open samenlevingen). Tot slot breekt 
er een tijd aan waarin de kleuter nooit meer valt (de eeuwige open 
samenleving). Als de geschiedenis zo verloopt, is de beschrijving 
van de cycli van openheid en sluiting alleen een adequate karakteris-
tiek van het middelste stadium in een langer leerproces, een partiële 
 theorie geldig in een beperkte tussenfase. Wie zal het zeggen?

Dit idee van een leerproces vertrekt vanuit het blootleggen van his-
torische wetmatigheden, maar probeert vervolgens binnen dat kader 
ruimte te maken voor afwijkende patronen in de toekomst. We kun-
nen een compromis ook zoeken door vanaf de andere kant te vertrek-
ken, het denken in termen van een open toekomst als uitgangspunt 
nemend. Vanuit dat vertrekpunt is een al te sterk historisch deter-
minisme zelf een werkzame kracht in de geschiedenis. Historische 
patronen kunnen ons op risico’s en gevaren wijzen, maar de gedachte 
dat die gevaren nooit kunnen worden overwonnen, strookt niet met 
het geloof dat mensen de geschiedenis ‘in eigen hand’ kunnen nemen. 
Precies dat geloof echter is de brandstof van elke opstand tegen een 
gesloten orde. Waar deterministisch denken prominent wordt, kan 
dus ook het geloof wegvallen dat de samenleving kan worden gered 
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van tendensen tot sluiting, en met dat geloof verdwijnt de motiva-
tie tot handelen. Zo wordt het determinisme dan een ‘selffulfilling 
 prophecy’.

Conclusie
In dit essay heb ik een andere ‘vijand’ dan Popper centraal gesteld: 
niet de krachten die vanuit ideologische motieven een gesloten 
samen  leving proberen te restaureren, maar de onderschatting van de 
 inherente tendens tot sluiting door machtsconcentraties op het open 
speelveld. Acceptatie van een egalitaristisch programma om dit gevaar 
te ontmantelen, zo heb ik betoogd, hoort bij een open samenleving. 
Vervolgens heb ik twee visies besproken die aanvaarding van deze con-
clusie tegenwerken. Ten eerste was dat de radicale visie die egalitarisme 
ziet als incompatibel met het primaat van vrije individuen (de doelloze 
samenleving van Oakeshott, de spontane maatschappelijke orde van 
Hayek). Ten tweede was er de geschiedfilosofische opvatting dat de 
loop van de geschiedenis toch niet in onze eigen hand ligt. Tegenover 
beide heb ik staande gehouden dat de zichzelf openhoudende samen-
leving een haalbaar en wenselijk toekomstperspectief is – maar succes 
is uiteraard niet gegarandeerd.
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