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Dit exemplaar van De Derde Verlichting is 
slechts ter kennismaking, is NIET gelijk aan 
de gedrukte versie en is beperkt tot een 
digitale versie.  

Het originele manuscript is flink ingedikt: 

• Lege pagina’s zijn verwijderd. 

• Indeling wijkt af. 

• Colofon, Links en QR-codes, Disclai-
mer,  Inhoudsopgave en Index zijn 
compleet opgenomen. Van de ove-
rige delen zijn maximaal de eerste 4 
pagina’s opgenomen! 

 
  



  

 
 

  
 

 
O p g e d r a g e n  a a n  m i j n  k l e i n z o o n  I l a n  ( * 2 0 2 1 )   

e n  m i j n  m o e d e r  N e l l i e  ( * 1 9 2 3   2 0 2 2 )  
 
 

Met een aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid zal 
ik tijdens de komende eeuwwisseling niet meer onder de 
levenden zijn. Zodoende zal ik niet weten of de mens het 
licht heeft uitgedaan of tijdig tot inkeer is gekomen.  

In elk geval gun ik Ilan en zijn wereld van harte dat een 
deel van mijn ideeën in de loop van de voorafgaande 80 jaar 
werkelijkheid is geworden. Anderzijds was er mijn moeder, 
recentelijk gestorven op weg naar 100 jaar. 

Dit boek verschijnt daarmee op een draaipunt in de 
geschiedenis. Het lange leven van mijn moeder speelde zich 
af in een verleden vol ontwikkelingen én vooral hele grote 
veranderingen! Als vervolg op die afgelopen eeuw is er de 
toekomst van mijn kleinzoon. Met overgrootmoeders genen 
en geen significante tegenspoed haalt ie het jaar 2100. 
Veranderingen zijn ook in zijn leven heel hard nodig om de 
wereld voor de mens leefbaar te houden. 

Als mediaan in het heden, op het midden tussen Ilan en 
mijn moeder, wil ik met De Derde Verlichting een piketpaaltje 
slaan voor een tijdperk van verandering. Met dit boek verken 
ik alternatieve routes en uitwegen om de vele uitdagingen en 
problemen van nu en de komende 100 jaar het hoofd te bieden. 
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LINKS EN QR-CODES 

De voetnoten in dit boek bevatten meestal verwijzingen naar informatie op het 
internet middels zogenaamde links of URL’s. Een waarschuwing is hier op zijn plaats. 
Alle links zijn kort voor boekpublicatie getest, maar het internet is helaas nogal fluïde 
en na verloop van tijd kunnen links doodlopen of zelfs niet meer aanwezig zijn.   

Uiteraard kun je de voetnoottekst typen in een internetbrowser. Voor het gemak 
zijn echter ook QR-codes toegevoegd, die je met een scanner(app) kunt openen. 
Het is een tamelijk unieke keuze. Er zijn (nog) niet veel boeken met deze optie 
uitgerust. Het wordt er niet mooier op, maar wel een heel stuk praktischer.  

Een QR-code is een uitbreiding op de welbekende streepjescode of barcode, te 
vinden op bijna elk product. Bij QR gaat het om een vierkante blokjescode, die 
iedereen overigens zelf kan maken. Afgedrukt op papier of getoond op scherm kan 
deze worden gelezen. Dat kan zowel met een specifieke barcodescanner als met je 
eigen smartphone met camera en een scanner-app. Als er veel blokjes in een QR-
code op elkaar zitten wordt het lastiger om deze goed gescand te krijgen. Als de codes 
ook nog eens zijn verkleind wordt de kans groot dat de scanner de code niet wil 
herkennen. Om die reden is een link soms via een speciale website ingekort om de 
QR-codes zo ‘open’ mogelijk te houden.  

Resumerend: de QR-codes in dit boek verwijzen naar informatie op het internet. 
Zo hoef je niet zelf op zoek te gaan. Tijdens het lezen kun je de codes scannen met je 
telefoon of tablet waarop een scanner-app is geïnstalleerd. 
Let er bij de app-keuze op dat een code/link makkelijk kan 
worden gedetecteerd en geselecteerd. Op een iOS apparaat 
kun je de standaard app gebruiken, maar in de Apple Store 
zijn waarschijnlijk diverse alternatieven verkrijgbaar. 
Google Play (Android) biedt onder andere Google Lens. 
Deze bevat geen reclames en een code wordt niet 
automatisch gescand. Je kiest de gewenste QR-code en 
vervolgens gaat de app automatisch naar de opgegeven 
link. 

 

Meteen even uitproberen? Apparatuur en app gereed? Pak je telefoon en test de 
functionaliteit met onderstaande QR-codes:  

 = Een Wikipedia-pagina over QR-code: https://nl.wikipedia.org/wiki/QR_code  

 = De Vinisva website: https://www.vinisva.nl  
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DISCLAIMER  

Om te beginnen is hier sprake van een 100% zelfstandige productie. Vanaf 
de eerste getypte letter tot en met publicatie, distributie en promotie. Wat in 
2015 begon met een analyse van het Onvoorwaardelijk Basisinkomen 
(afgekort OBi)1 werd uiteindelijk een uitgebreid manuscript van een leek op 
boekengebied. Zoals wel zal blijken is de publicatiedatum van de allereeerste 
druk niet voor niets op 31 oktober 2022 vastgesteld. 

Genoemd onderzoek leverde nogal wat nieuwe inzichten, vele daarvan 
(soms erg ver) buiten de scope van het onderwerp vallend, maar toch 
interessant en relevant genoeg om de gedachten te bundelen. Het was 
toewerken naar iets nieuws. Dit boek is wellicht te kwalificeren als een 
holistisch manifest voor een betere toekomst, met ‘Alles is een keuze’ als 
centrale mantra.  

Over de noodzaak van een Derde Verlichting kan eigenlijk geen 
misverstand bestaan. We zijn stuurloos, zonder aansprekende leiders met 
visie en de we stevenen af op een meltdown van de wereld in het algemeen 
en de Westerse cultuur in het bijzonder. De Romeinen hebben het destijds 
blijkbaar niet kunnen voorkomen. Wij hebben nog een paar strohalmen … 

 
Onderwerpen worden in dit boek in een aantal Delen behandeld (zie 

afbeelding), in het licht van uiteenlopende gezichtspunten als sociale 
geografie, filosofie, economie, technologie, milieu. Een speciale rol is 
toebedeeld aan het basisinkomen. Het is overigens geen doel, maar een 

 

1 Download diverse PDF documenten met betrekking tot OBi van de Vinisva website:  
https://vinisva.nl/de-dossiers/19-catobi  

 

https://vinisva.nl/de-dossiers/19-catobi


  

middel. Het vormt een fundament bij rigoureuze hervormingen. Een 
holistische benadering is niet alleen wenselijk, het is pure noodzaak!  
Het heeft namelijk geen enkele zin om de grote vragen van deze tijd slechts 
in het isolement van de eigen context trachten te beantwoorden. Uiteraard 
zijn er ook op de kortere termijn prima zaken te regelen, maar kijkend naar 
en lerend van verleden en heden worden in dit boek veelal oplossingen 
aangedragen voor het vervolg van deze eeuw. 

In 2017 werd verreweg het grootste deel van het manuscript afgerond en 
viel het stil door allerlei omstandigheden. In de zomer van 2021 werd de 
draad weer opgepikt en is een jaar lang een aantal updates om reden van 
noodzakelijke actualiteit verwerkt. Meerdere verwijzingen zijn echter 
gebleven. Het deel Basisinkomen is zelfs bijna integraal overgenomen uit de 
analyse van 2015. Data vandaar zijn misschien soms minder actueel, maar 
daarom niet minder sprekend in de voorbeelden. Ze dienen met name om de 
context te verbreden en de datering doet in de voorkomende gevallen weinig 
tot niets af aan de boodschap. Het staat een ieder vrij om zo nodig zelfstandig 
data te actualiseren.  

Een continu ‘unvollendet’ gevoel hoort bij een bewust gekozen diversiteit 
en actualiteit in de onderwerpen van dit maatschappelijk manifest. Tijdens 
het actualiseren van het boek was er steeds iets te veranderen of verbeteren. 
Er stroomt nog heel wat water naar de zee voordat ook maar een fractie van 
de nodige stappen zijn gezet om van enige vooruitgang te kunnen spreken. 
Of de zee overstroomt straks het binnenland, dat kan ook natuurlijk. Wellicht 
heeft de lezer straks een identieke ervaring en is een periodieke of 
hernieuwde uitgave of een actualiserend addendum nodig. Op 
www.vinisva.nl, de website van Vinisva (waarover later meer) is een speciale 
sectie ingericht om actualiteit mee te nemen en de dikke knoop van De Derde 
Verlichting op onderdelen te ontwarren.  

Desalniettemin zou deze initiële aftrap aanleiding genoeg moeten zijn om 
grote en kleine hervormingen te bewerkstelligen. De Derde Verlichting is te 
gebruiken als een handboek voor verandering. 
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NEDERLAND IN 2050 

Dit hoofdstuk is een woordelijke weergave van een apart essay van mijzelf 
uit maart 2022. Zie het als een samenvatting aan het begin ... 

Hoe ziet de samenleving van 2050 eruit? Als in menig moderne film start 
‘De Derde Verlichting’ bij het einde. Daarna wordt uitgebreid ingegaan op 
analyses, details, motivering en cijfers. 

MAATSCHAPPIJ EN ECONOMIE 
Wat is de toekomst van homo sapiens? Komt er een opsplitsing in homo 

human (de neoluddiet op het platteland) en homo technologicus (de 
transhumane, enhanced versie in de stad)? In algemene zin is het individuele-
welvaart-denken vervangen door een streven naar collectief welzijn. Continu 
economische groei is een sprookje, waarin niemand meer gelooft. Er is op 
aarde genoeg van alles voor iedereen om als mensheid met gemak en 
vertrouwen de toekomst in te gaan. Miljoenen banen zijn in de afgelopen tijd 
vervangen door AI en robots. Er is de afgelopen decennia structureel gewerkt 
aan de loskoppeling van werk/arbeid, aan zaken als bestaanszekerheid en 
inkomen en aan een identieke paradigmaverschuiving van bezit en verbruik 
naar delen en gebruik. Het Onvoorwaardelijk en Universeel Basisinkomen, 
verkort ‘basisinkomen’ en ‘OBi’ genoemd, heeft haar intrede gedaan. 

• Nederland maakt deel uit van een nieuwe OBI-unie, waarin landen met 
een wettelijk geregeld basisinkomen zich verenigen. De start was er met 
de Benelux-landen, Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland, waarna al vrij 
snel de Scandinavische  landen volgden. Een zo snel en breed mogelijke 
uitbreiding, zowel Europees als wereldwijd, blijft tot het einde van deze 
eeuw het doel. 

• Het basisinkomen en bijbehorend belastingregime is vastgesteld op ba-
sis van een onderzoek naar gelukbeleving, waarbij een jaarinkomen van 
€ 75.000 geldt als kritisch punt. Tot dat bedrag is er een significante stij-
ging in gelukbeleving te zien, maar erboven wordt het bijna een 
horizontale lijn.  
o Het basisinkomen of OBi representeert een minimum nettobe-

drag, waarop elke burger recht heeft. Zowel de dakloze als de 
miljardair. Er is geen sprake van koppeling aan arbeid of anderszins 
enige verplichting. Je kunt (veel) meer verdienen als je dat wilt, 
maar dit is wat je in elk geval krijgt.  

o OBi wordt jaarlijks geïndexeerd middels compensatie voor infla-
tie. De volgende bedragen werden in 2022 vastgelegd. Elk 
huishouden ontvangt € 600 per maand. Iedere volwassene ont-
vangt € 600  per maand. Ieder kind ontvangt € 300 per maand. 

• In lijn met de ontwikkelingen is de focus in het belastingregime verlegd 
van inkomen en arbeid naar kapitaal c.q. vermogen en rendement. Zoals 



  

gezegd mag je veel verdienen en best rijk worden, maar excessen zijn 
uitgebannen. Voor een geolied collectief dienen de sterkste schouders 
de meeste lasten te dragen.  

• Ter financiering van de voorzieningen die de overheid aan haar burgers 
moet bieden is het belastingsysteem drastisch gewijzigd. Zo zijn nieuwe 
belastingen ingevoerd (BOW, Tobintaks, Robotbelasting) en be-
staande flink bijgesteld, zoals op vermogen, dividend, rendement en 
erfenis. Ook zijn academische ontdekkingen uit het publieke domein bij 
de overheid ondergebracht en worden deze te gelde gemaakt door pa-
tenten in licentie-abonnementen te verkopen aan geïnteresseerde 
ondernemingen. 

• Macht (en vooral misbruik hiervan) wordt tot op zekere hoogte gere-
guleerd en is verankerd in sociale structuren. Hoe hoger op de apenrots, 
hoe meer beperkingen er zijn ingesteld voor het desbetreffende indi-
vidu. Er is sprake van meer duo/trio-banen in publieke organisaties en 
ondernemingen. Handelingsbevoegdheid en lobbygroepen zijn inge-
perkt om scheefgroei te voorkomen.  

• Voor zover marktwerking nog bestaat is dat in de eerste drie sectoren. 
De overheid speelt financieel een neutrale rol en dit betekent dat orga-
nisaties zelf 100% verantwoordelijk zijn voor winst en verlies. 
Reserveren voor slechtere tijden hoort daar bijvoorbeeld bij. Marktwer-
king is volledig uit den boze in de quartaire sector.  

• De eerste (agrarische) en tweede (industriële) sector worden gedomi-
neerd door machines, AI en robotisering. De tertiaire sector 
(commercie) is 50/50 verdeeld over mensen en robots. De quartaire 
sector (onderwijs, cultuur en zorg) is er vooral voor en door mensen. 

• Basisvoorzieningen in de zorg zijn flink uitgebreid (inclusief tandarts, 
psychologische hulp, voorbehoedsmiddelen e.d.) en worden gratis aan-
geboden.  

• Technologie speelt een almaar groeiende rol in de zorg. Van nano- en 
operatierobots tot allerlei neurologische toepassingen.   

• Openbaar onderwijs (van peuterspeelzaal tot en met WO) is gratis. 
Aanbod op private (ook confessionele) basis is onderhevig aan markt-
werking. 

• Hoeveelheid onrust, discussie en administratie zijn door gratis onder-
wijs en zorg en een betere waardering van werknemers in deze sectoren 
zeer significant afgenomen, hetgeen weer enorme besparingen oplevert.  

• Diverse (semi-)overheidsinstanties die zich bezighielden met organise-
ren en controleren van ‘arbeid’ zijn door invoering van het OBi deels of 
zelfs geheel overbodig geworden. Denk bijvoorbeeld aan het UWV, de 
Arbeidsinspectie of grote delen van de Belastingdienst. 

• In de algemene collectiviteitsrenaissance is democratie weer dichter bij 
het volk komen te liggen. Zo zijn bindende referenda en allerlei vormen 



  

van burgerberaad ingevoerd. Uit de vorige eeuw zijn begrippen als 
Brede Maatschappelijke Discussie (BMD) en inspraakbijeenkomsten 
opnieuw ingevoerd. In een open samenleving en met dichter-bij-de-
burger-politiek hebben mensen meer invloed op algemene ontwikkelin-
gen én hun eigen leven. De korte lontjes van vroeger worden veel sneller 
gedoofd door serieuze aandacht van nationale en lokale overheden en 
instituties.  

• Vele initiatieven in de afgelopen jaren hebben geresulteerd in een groot 
aantal burgercoöperaties, verspreid door het hele land. Aanleiding en 
doel kunnen verschillen, maar organisatie is uniform gestructureerd. In 
coöperatieverband wordt gezamenlijk een moestuin of boerderij geëx-
ploiteerd en vindt collectieve inkoop en distributie plaats van energie, 
vervoer, gereedschap, etc.  

• Jongeren vervullen ergens tussen hun 18e en 25e levensjaar een sociale 
dienstplicht. Tijdens een bepaalde periode (minimaal 6 en maximaal 12 
maanden) ben je actief voor Defensie of ergens in de praktijk van de 
quartaire sector: zorg, onderwijs, cultuur en sport.  

• Op experimentele basis worden alternatieven voor geld als ruilmiddel 
onderzocht en ontwikkeld, zoals een transactiesysteem op basis van bij-
voorbeeld punten of munten.  

• Geldcreatie is voorbehouden aan de overheid. Banken zijn opgesplitst 
in commercieel en deposito. Commerciële banken zijn ondernemingen 
en vallen daarmee onder hiervoor genoemde wetten van de marktwer-
king. Bij deposito- of nutsbanken is elk spaargeld gegarandeerd. 

• De rol en macht van aandeelhouders is flink ingeperkt en middels belas-
ting op flitskapitaal en allerlei wijzigingen van regels in de handel in 
aandelen is heel veel onrust weggenomen. Aandeelhouders worden, net 
als vroeger, beloond met dividend als het goed gaat met de onderne-
ming. 

• De circulaire en P2P- of deeleconomie groeien jaarlijks met grote cij-
fers. Naast voor de hand liggende sectoren als vervoer – van  
(vracht)auto en motor/scooter tot  (bak)fiets – zijn er bijvoorbeeld de 
lokale reparatie en uitleen van allerlei apparatuur, de wassalon en diep-
vriescentrale. Bij materiaalkeuze staan hernieuwbare grondstoffen 
voorop. 

POLITIEK 
Het Nederlandse politieke landschap is ingrijpend gewijzigd. De door 
jarenlang neoliberaal en waan-van-de-dag beleid ontstane kloof tussen 
politiek en burger is behoorlijk gedicht door eerdergenoemde omslag in 
maatschappij en economie en een aantal maatregelen om de burger beter te 
betrekken bij ‘de politiek’. 



  

• De Kiesdrempel is verhoogd van 0,67% naar 3%, hetgeen het aantal Ka-
merfracties tot hanteerbare proporties beperkt en toch voldoende 
ruimte biedt aan politieke diversiteit en activisme. 

• Er is een Constitutioneel Hof geïnstalleerd ter bewaking van Grondwet 
en democratie. 

• De Grondwet is op een aantal plekken aangepast, onder andere: 
o Er is sprake van een duidelijke scheiding van Kerk en Staat. Artike-

len met betrekking tot ‘religie‘ zijn omgevormd tot een 
humanistisch grondvest. 

o Elke burger heeft recht op een Onvoorwaardelijk Basisinkomen 
zonder arbeidsverplichting.  

o Ingezetenen hebben recht op en toegang tot alle overheidsinfor-
matie. Dit geldt zowel voor de dagelijks praktijk als voor acties 
ingevolge de Wet Openbaarheid bestuur (WOB). 

• Zowel kabinet/overheid als Staten Generaal heeft een uitgebreide en 
tijdige informatieplicht aan het volk en kan verantwoordelijk worden 
gesteld bij misstanden. 

• Alle relevante wetten en plannen van de overheid worden middels bin-
dende referenda door het volk geaccordeerd of verworpen. 

• Na een nationale geopolitieke reorganisatie kent Nederland geen Pro-
vinciale Staten meer. De verwijdering van deze bestuurslaag brengt 
significante besparingen met zich mee. Beleid wordt bepaald op Euro-
pees, nationaal en gemeentelijk niveau. Daarnaast is er plaats voor 
gerichte intergemeentelijke instituties, bijvoorbeeld op het gebied van 
milieu, vervoer, cultuur of planning van bedrijvigheid in een regio. 

• Gezien de zowel numerieke als kwalitatieve groei in het aantal burger-
coöperaties is een verdergaande politieke herindeling naar bijvoorbeeld 
corporatisme (federatie)  te overwegen. 

• Naar voorbeeld van de Angelsaksische situatie is Nederland voor poli-
tieke doeleinden verdeeld in kiesdistricten of kieskringen, gebaseerd op 
een aantal inwoners, bijv. 100.000. Een kiesdistrict kan dus bestaan uit 
een wijk, een stad, een gemeente of conglomeratie van meerdere ge-
meenten. Kandidaten voor de Staten Generaal worden gekozen door en 
zijn verantwoording schuldig aan een aanwijsbaar electoraat.  

  



  

VOORWOORD 

De meest recente inhoudelijke wijzigingen in dit boek dateren van 
oktober 2022. Een (uiteraard niet complete) opsomming van 
ontwikkelingen: 

• 24 februari 2022: Russische invasie in Oekraïne!2 
o Poetin heeft sinds 1999 gestaag toegewerkt naar een kring van 

getrouwen en de Russische orthodoxe kerk voor zijn karretje 
gespannen. Hij droomt van een 1000-jarig Russisch tsarenrijk, 
maar het hiertoe benodigde stappenplan heeft buitengewoon 
akelige trekken. De geest van Hitler en vooral Stalin waart weer 
rond in de 21e eeuw. Op 21 september 2022 hield hij een 
toespraak over de situatie in Rusland en Oekraïne. Daarin werd 
de inzet van kernwapens niet uitgesloten! 

o Zeer bedenkelijk is het feit dat je met de stand van zaken in 
communicatie en media anno 2022 niet kunt vertrouwen op 
waarheid en compleetheid in het nieuws en de beschikbaarheid 
van kanalen. 

o Over de immense economische en geopolitieke gevolgen op 
termijn valt nog niet veel te zeggen, maar de effecten zullen nog 
een hele tijd zichtbaar zijn. Landen als China, India en Israël 
spreken zich niet of nauwelijks uit.  

o Oekraïne ambieert een NAVO-lidmaatschap, maar dat is tegen 
het zere been van Poetin. Zweden en Finland hebben deze stap 
al gezet in mei 2022. Een no-flyzone boven Oekraïne is uit den 
boze. Dit alles om een 3e wereldoorlog te voorkomen.  

o President Poetin kan eigenlijk alleen maar verliezen, op de 
langere termijn. Kaarten worden flink geschud, zowel buiten als 
binnen Rusland. 

o Na de langste Nederlandse formatieperiode ooit ging in januari 
2022 een kopie van een weggestuurde regering aan de slag, met 
blijkbaar heel veel geld in de portemonnee en helaas welgeteld 
nul visie. Na de Russische inval is menig plan aan een flinke 
herziening toe.  

o Ook hier doet ‘99% versus 1%’ opgeld. De media-actie ‘Samen in 
actie voor Oekraïne’ bewijst dat er substantieel niks verandert. 
Waar John de Mol in zijn eentje het gehele bedrag zonder 
problemen op tafel kan leggen – is wellicht minder dan het 
verlies op al zijn mislukte formats – moet de financiële hulp toch 

 

2  "Russische invasie van Oekraïne in 2022." Wikipedia, de vrije encyclopedie. 19 okt 2022, 12:03 (UTC). 19 okt 2022, 12:03 
nl.wikipedia.org/wiki/Russische_invasie_van_Oekraïne_in_2022   

https://nl.wikipedia.org/wiki/Russische_invasie_van_Oekra%C3%AFne_in_2022


  

weer door een emo-appèl op de burger door het volk worden 
opgehoest.  

o Het Russische aandeel in de levering van gas en olie komt tot 
stilstand en leidt tot flinke kostenverhogingen. Energiebedrijven 
maken megawinsten, burgers betalen veelvoudige verhogingen 
van de energierekening. Enig lichtpunt zou kunnen zijn dat dit 
de agenda van de energietransitie overhoop gooit en sneller tot 
alternatieven dwingt.  

o Terwijl in België in de 3e week ruim 10 miljard aan Russische 
tegoeden werd bevroren noemde Minister van Financiën Sigrid 
Kaag een bedrag van 6 miljoen voor Nederland. Iets dat enkele 
dagen door De Nederlandsche Bank werd bijgesteld tot 200 
miljoen. Maar dan nog. Dit is Holland op zijn smalst. 

o Blonde, christelijke vluchtelingen uit Oekraïne zijn blijkbaar 
meer welkom dan donkergetinte, islamitische mensen uit Syrië, 
Afghanistan of Afrika. De ruimhartigheid van Nederland voelt 
behoorlijk racistisch aan, maar is helaas geen verrassing. 

• China en VS liggen al langer met elkaar in de clinch over Taiwan. 
Het bezoek van Nancy Pelosi, voorzitter van het Amerikaanse Huis 
van Afgevaardigden, op 2 augustus 2022, is slecht gevallen in Peking. 
China intimideert middels militaire oefeningen rond Taiwan en in 
de Chinese Zuidzee.  

• Italië heeft in september 2022 weer eens een überrechtse richting 
gekozen. Er wordt blijkbaar niet geleerd van de geschiedenis. Erger 
nog, men wil juist terug. Verandering van status quo moet blijkbaar 
komen door terug te grijpen naar onethische waarden en normen. 

• Terwijl Baudet met zijn geloof in de macht van reptielen de partij 
marginaliseert biedt de PVV alle ruimte voor de FVD-vluchters. Met 
ruim 20 zetels is het de 2e partij van Nederland. 

• Na een flinke electorale winst in een zomer met omgekeerde vlaggen 
blijft de BoerBurgerBeweging na de storm toch nog altijd groter dan 
gevestigde partijen als PvdA, CDA en GL. Er is veel meer te zeggen 
over de ontwikkelingen in de agrarische sector dan de meesten 
überhaupt kunnen overzien, laat staan bevatten 3. Het mag echter 
overduidelijk zijn dat een rigoureuze vermindering van de export en 
transitie naar duurzame landbouw en veeteelt heel hard nodig is en 
ingrijpende veranderingen derhalve onontkoombaar zullen zijn.  

• Ik verwacht een verdere polarisatie tussen wat je van oudsher West 
(globaal VS en Europa, Japan en Zuid-Amerika) en Oost (China, 

 

3 www.derepublikein.nl/2022/01/07/boeren-bedankt-de-wrange-vruchten-van-het-tractorprotest   

http://www.derepublikein.nl/2022/01/07/boeren-bedankt-de-wrange-vruchten-van-het-tractorprotest


  

Rusland, India, Indonesië, Midden-Oosten en Afrika) zou kunnen 
noemen. De Stille Oceaan ligt op termijn wellicht meer centraal dan 
de Atlantische Oceaan, waarbij Oost een dominante rol op het 
wereldtoneel speelt. 

• De Zuidas regeert meer dan kabinet-Rutte. Voor wie pakt 
economische groei eigenlijk goed uit? Shell wordt op financiële 
gronden 100% Brits, waardoor afschaffing van de dividendbelasting 
hier meteen weer op de agenda staat. Sterkste schouders dragen de 
zwaarste lasten? Is de burger straks nog wel consument? Honderden 
miljarden stromen er bijna dagelijks naar aandeelhouders, 
veelverdieners en vermogenden, terwijl het volk op een faillissement 
afstevent! Willen bedrijven nog iets verkopen dan zullen ze zowel 
doelstellingen als loonbeleid bij moeten stellen. Inflatiecijfers gaan 
medio 2022 door het dak en zorgen voor grote problemen in de 
huishoudportemonnee van menig burger.  

• Nederland haalt haar eigen, nota bene door de rechter afgedwongen 
CO2-doelstellingen niet of nauwelijks. 

• De COVID-19-coronapandemie en haar gevolgen verdeelt de 
maatschappij en families tot op het bot. 

• De Toeslagenaffaire is verre van opgelost voor de gedupeerden en 
vormt samen met de gasellende in Groningen slechts een voorbode 
van wat de Nederlandse samenleving boven het hoofd hangt als 
opeenvolgende regeringen niet kunnen (en willen!) regeren. 

• In navolging van alle voorgaande millenniumregeringen 
continueert het demissionaire kabinet haar waan-van-de-dag beleid.  

• In oktober 2022 zijn er 20 (!) politieke fracties in de Tweede Kamer. 
Die kwantitatieve toename staat bijna omgekeerd evenredig 
tegenover de kwaliteit van de politiek en haar vertegenwoordigers in 
Den Haag.  

• Er blijken honderdduizenden vacatures te zijn in zorg, onderwijs, 
handel, zakelijke dienstverlening en techniek. Nog niet zo lang 
geleden hebben enkele regeringen van bijna identieke signatuur die 
sectoren met ongeveer dezelfde aantallen gemarginaliseerd. We 
zullen immigranten nog hard nodig hebben. 

• Een groeiende populistische rechterflank zaait tweedracht met 
alternatieve waarheden rond klimaat en immigratie. 

• De klimaattop COP26 2021 in Glasgow is afgesloten zonder enig 
substantieel resultaat.  

• De Staat koopt 3 schilderijen terwijl de gehele culturele sector nog 
immer kraakt in haar voegen door bezuinigingen van ongeveer 
dezelfde orde van grootte. 

• Ondernemers kunnen/mogen geen energie terugleveren aan de 
netbeheerders, terwijl er alle ruimte en sympathie bestaat voor het 



  

plaatsen van grote aantallen zonnepanelen op de vele hiervoor 
geschikte daken. De overheid is ook op dit dossier onzichtbaar. 

• Media laten zich al jarenlang leiden door formats en lees- en 
kijkcijfers en hebben meer aandacht voor verpakking dan inhoud. In 
de bubbel vullen BN-ers elkaars programma’s op. “The Masked 
Singer” is het meest populaire TV programma (…) en het aantal 
reality-tv-series is niet meer te tellen. 

• Asielopvang, woningnood, energiecrisis en torenhoge inflatiecijfers 
en enkele hittegolven. Dit alles alleen al in de zomer van 2022. En 
Nederland heeft een regering die niet regeert maar uitstelt en 
delegeert. 

Op internet circuleert overigens een samenvatting met verworvenheden 
van het tijdperk Rutte” 4 . Uiteraard is het een subjectieve en onvolledige 
opsomming, maar het is dan ook slechts bedoeld om een kader te schetsen. 
Het Sociaal Contract staat namelijk flink onder druk. Boosheid en korte 
lontjes zijn er alom. De redenen zijn talrijk, al weet de burger het vaak zelf 
niet. De overheid overspeelt haar hand en de afstand tussen politiek en 
burger is maximaal. Het is lawaai waar het stil zou moeten zijn. Het staat stil 
waar het vooruit zou moeten gaan. We razen mee op een verwoestend pad, 
in het oog van een maatschappelijk apocalyptische tornado. Onze menselijke 
soort staat op een beslissend punt in de evolutie en geschiedenis. Het is 
misschien niet voor het eerst en het vervolg is zoals altijd onbekend op het 
moment dat het allemaal plaatsvindt. In tegenstelling tot eeuwen geleden valt 
er nu echter wel degelijk wat te voorspellen en te doen. Klimaat, economie, 
politiek, technologie, cultuur, zorg en onderwijs: wat willen we eigenlijk? 
Zoals het nu gaat houden we het als mensheid geen honderden jaren meer 
vol.  

 

  

 

4 https://www.succesboeken.nl/mailings/wk2026-26jun/Leugens_en_fouten_Rutte.pdf   
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EEN PERSOONLIJKE INTRODUCTIE 

In de hoop dat sommigen zich in bepaalde zaken herkennen, om een 
beeld te geven onder welke omstandigheden mijn ideeën tot stand komen en 
ter duiding van mijn achtergrond gaan we even terug in de tijd.  

De jaren zeventig van de 20e eeuw, tijd van mijn adolescentie, kenmerken 
zich door een enorme vrijheid en creativiteit, waardoor vele nieuwe 
concepten het licht hebben gezien, op alle mogelijke gebieden. Het begon 
allemaal in de sixties, en die rommelige periode was nodig om tot een betere 
wereld te geraken. Ondertussen ging er nog van alles mis! Zo woedde onder 
andere de Vietnamoorlog nog en was Pol Pots schrikbewind op zijn 
hoogtepunt. Er zijn genoeg boeken volgeschreven over allerhande 
misstanden rond die tijd. Echter, de gehele wereldgeschiedenis overziend 
was het misschien wel het beste decennium ooit! Soms spatte de naïviteit er 
van af, maar al met al zijn er – op zijn minst in de Westerse wereld – nogal wat 
routewijzigingen doorgevoerd in onder andere politiek, economie, 
onderwijs, cultuur en algemeen maatschappelijk denken. In elk geval werd ik 
in die periode als een Obelix in een pot met een oranjebruin vrijdenkerselixer 
ondergedompeld. Het heeft zijn uitwerking niet gemist. Dat het hierna, 
aanvankelijk langzaam uit de startblokken komend maar gaandeweg steeds 
harder de verkeerde weg op ging, vooral door de opkomst van het 
neoliberalisme eind jaren ’70, had ik destijds niet in de gaten en vind ik ook 
niet het meest natuurlijke of logische vervolg in de loop der geschiedenis. De 
magere tijden in het begin van de jaren ’80 gaven waarschijnlijk de doorslag, 
maar tegelijkertijd rolden twee politieke leiders aan weerskanten van de 
Atlantische Oceaan hun neoliberale agenda volledig uit middels 
economische modellen met een vrije baan voor het bedrijfsleven, welbekend 
onder de termen Reaganomics en Thatcherisme. Uiteraard zijn de 
ontwikkelingen niet geheel en al en persoonlijk aan die twee toe te wijzen, 
maar ze staan wel model voor een verkeerde afslag in de wereldgeschiedenis. 
Hoe dan ook, er was meer dan voldoende voedingsbodem voor een wereld 
waarin de honger naar immer-groei niet te stillen valt. In de studierichting 
economie is blijkbaar iets grondig mis5. In een eenzijdige benadering worden 
studenten vanaf de start geïndoctrineerd met de principes van de oude groei-
economie. Overige opties krijgen van meet af aan geen ruimte. Een club als 
Rethinking Economics6 zoekt naar alternatieve economische structuren. Een 
vergelijkbare tunnelvisie op basis van oppervlakkigheid en blik achteruit lijkt 

 

5 https://www.vpro.nl/programmas/tegenlicht/kijk/afleveringen/2021-2022/de-ontgroeiers.html  

6   https://www.rethinkeconomics.org       

https://www.vpro.nl/programmas/tegenlicht/kijk/afleveringen/2021-2022/de-ontgroeiers.html
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ook waarschijnlijk in de journalistiek c.q. communicatiewetenschappen. Het 
zijn op zijn minst discutabele ontwikkelingen. Engiszins geschoold zijn in 
bedrijfseconomie en marketing heeft zeker geholpen bij het verkrijgen van 
inzicht, maar sinds enkele decennia ook bij de vorming van een groeiend 
kritische en wantrouwende houding ten aanzien van zaken als economie en 
politiek. Met social media-profielaanduidingen als tijdrebel7 en OBideoloog 
wordt verwezen naar mijn voorkeur voor helikopterblik, strategie, 
langetermijndenken én naar een overtuigd pleitbezorger van het 
basisinkomen. Mijn schrijfsels en vooral dit manifest vormen een weergave 
van persoonlijke ideeën en gedachten over de wereld en maatschappij van de 
toekomst. Het is een voor velen wellicht vreemde en schijnbaar paradoxale 
mix en mengelmoes van wat je zou kunnen noemen een marxistisch–liberaal 
gedachtegoed. Na lezing van dit boek wordt hopelijk duidelijk dat deze op 
het oog onmogelijke combinatie een reële optie is. Eén van de mogelijke 
(onder)titels van dit boek, die voorbijkwamen is deze: “Ik hoop van niet maar 
ik ben bang van wel”. Of omgekeerd “Ik hoop van wel, maar ik ben bang van 
niet”. Afhankelijk van het blikpunt is het een bondige samenvatting van mijn 
visie op de ontwikkelingen in de wereld. Uiteindelijk zal de mensheid zichzelf 
waarschijnlijk buitenspel plaatsen door een intrinsieke zucht naar bezit en 
macht bij een bepalend deel van die mensheid. En toch is het nog niet te laat 
om in actie te komen. Dit boek is een vrij overzichtelijk geheel geworden met 
hele praktische invalshoeken. Te gebruiken als een schets van hoe het wel 
degelijk anders kan, voor zowel boomers en ouders als kinderen en 
kleinkinderen. Of nog beter, als kant-en-klare basis voor een partijideologie! 
In huidige terminologie worden linker- en rechterflank van het politieke 
spectrum dichter bij elkaar gebracht. Aan beide zijden dienen de vele 
uitwassen en misinterpretaties te worden vermeden. Het zijn ook verouderde 
definities. Hoewel in de afgelopen decennia langzamerhand het affiche van 
rechts geworden, staat liberaal zijn namelijk niet gelijk aan de zucht naar geld 
en macht, xenofobie of rigoureuze bezuinigingen. Woorden hebben hun 
glans, maar bijna ook hun betekenis verloren. Forum voor Democratie 
(FVD) is inmiddels helemaal losgeslagen en maakt zichzelf met de meest 
wilde theorieën en praktijken idealiter compleet overbodig. De Partij voor de 
Vrijheid (PVV) hanteert ‘vrijheid’ vanuit een unilateraal en wit-westers 
standpunt. De ‘eigen omgeving’ wordt afgepaald en Geert Wilders 
kwalificeert de journalistiek in Nederland als ‘tuig van de richel’. VVD ziet 
‘vrijheid’ en ‘democratie’ uit haar afkorting vooral voor een dik-boven-
modaal deel van de bevolking. O wee als je niet in staat bent c.q. wordt gesteld 
om je eigen verantwoordelijkheid te nemen. Bieden dergelijke partijen 
soelaas voor de toekomst van  mijn nageslacht? Liberaal zijn is meer dan 

 

7 http://www.vpro.nl/programmas/tegenlicht/kijk/afleveringen/2020-2021/time-rebels.html   
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verheerlijking van het capabele individu. Het woord ‘samen’ wordt meestal 
gebruikt in een periodieke, wanhopige oproep aan de burgerij om een 
bijdrage te leveren en niet als er iets te delen valt. Een woord als 
‘participatiemaatschappij’ wordt gebruikt als een ongepaste vlag op een 
zelfgecreëerde poepschuit. Dergelijke taaldevaluaties zijn er genoeg. Dat zou 
al een waarschuwing moeten zijn.  

De mens bestaat als mens alleen dankzij de taal. Onze gevoelens, onze moraal, ons idee over 
onszelf, dat alles bestaat niet zonder de taal. Het taalvermogen maakt ons niet alleen wie we 
zijn, maar het bepaalt voor een zeer belangrijk deel ook onze wereld – niet alleen hoe we de 
wereld praten, en zelfs niet alleen hoe we de wereld zien, maar die wereld zelf.8 

Taal is behoorlijk elastisch. Je kunt er allerlei kanten mee op. Taal is een 
middel tot communicatie. De oude Grieken en Romeinen konden er al wat 
van. Goebbels en Hitler hebben het destijds tot een zeer discutabele kunst 
verheven en miljoenen mensen op een dwaalspoor gezet. Misbruik van taal 
komt ook voor in onze huidige werkelijkheid. De voorbeelden mag je er zelf 
bij zoeken: in het werk, in de familie en met name in politiek en media. 
Alternatieve waarheden, meningen in plaats van feiten, rechttoe rechtaan 
schofferen, gladde praatjes, slimme reclame en propaganda. Probeer het 
maar eens te herkennen. Het is voor de gemiddelde burger een heel stuk 
lastiger dan pakweg 50 jaar geleden om een boodschap te doorgronden en 
begrijpen. Mijn overwegend humanistische grondslag en mijn opvattingen 
over de evolutie van de mensheid botsen nogal eens met de werkelijkheid, 
waarin zaken als segregatie, discriminatie, nepotisme, hedonisme en 
individueel gewin hoogtij vieren. Als generalist en met het streven naar een 
soort uomo universale ben ik waarschijnlijk lid van een uitstervend ras. 
Divergentie, diversiteit, strategie, lange termijn, visie en helicopterview zijn 
trefwoorden in mijn holistische kijk op de wereld en haar toekomst. 
Misschien is dat wel de belangrijkste reden om te gaan schrijven. Ondanks 
een overvolle wereldbibliotheek zijn integrale meta-verhandelingen over ‘de 
toestanden in de wereld’ vrij schaars. De publicaties van populair historicus 
Yuval Noah Harari 9  vormen daarop een zeer aangename en welkome 
uitzondering. Geen onderwerp of probleem staat op zichzelf. In terminologie 
van vlindereffect, domino of  mikado kunnen bij elke stap of elke verandering 
perifere zaken of misschien juist wel op verre afstand in beweging komen. Dat 
maakt het lastig om oplossingen aan te dragen én te realiseren. Buiten het feit 

 

8 https://neerlandistiek.nl/2016/04/de-taal-en-hoe-het-is-om-mens-te-zijn/    

9 http://www.ynharari.com met onder andere Sapiens, Homo Deus en 21 Lessen voor de 21e eeuw. De laatste titel is van 2018 
en er blijken in de opzet overeenkomsten te zijn met De Derde Verlichting. Ik kan alleen maar zeggen dat ik pas in 2020 kennis heb 
gemaakt met 21 Lessen voor de 21 eeuw. Mijn manifest was toen voor het overgrote deel al klaar. Voor een zo breed mogelijk inzicht wil 
ik Harari’s boeken van ganser harte ter lezing aanbevelen, zowel als aperitief als dessert.  

 

https://neerlandistiek.nl/2016/04/de-taal-en-hoe-het-is-om-mens-te-zijn/
http://www.ynharari.com/


  

dat je simpelweg niet rekening kunt houden met alle mogelijke scenario’s is 
de begeleidende boodschap van verandering erg complex, moeilijk te 
bevatten en in vele gevallen niet erg welkom. Vaststellen hoe het allemaal 
zover heeft kunnen komen is belangrijk ter voorkoming van fouten in de 
toekomst, maar oplossingen zijn belangrijker. Zo mogelijk op korte termijn, 
maar vooral ver op de horizon. Met een visie voor langere tijd kan eerder het 
vertrouwen van de mensen worden gewonnen. Als het de mensen zelf niet 
(meer) hard raakt is het een stuk makkelijker om afstand te nemen. Aldus 
kun je de vraag stellen hoe de wereld, de maatschappij erbij staat tegen het 
midden van de 21 eeuw. Het neerschrijven van mijn gedachten maakt samen 
met mijn muzikale producties10 deel uit van een soort nalatenschap. Ik wil het 
maar gezegd en gedaan hebben. Of het iets uithaalt valt niet te zeggen en ook 
niet te verwachten. De evolutie bewijst dat homo sapiens de consequenties 
van zijn handelen niet kan of wil overzien, maar ik blijf me zo lang mogelijk 
met hand en tand verzetten tegen het ontstellende gebrek aan visie en 
langetermijndenken, kortzichtig waan-van-de-dag beleid en groeiende groep 
praatjesmakers en luchtverkopers. Vooral in politiek en bedrijfsleven, maar 
ook in media, kroegen en huiskamers. Hetgeen je leest is gebaseerd op 
decennialang volgen van ontwikkelingen in verleden en heden en valt binnen 
de definities van een doctrine, in de zin van een samenhangende verzameling 
van ideeën over de samenleving. Onder het motto ‘Iedereen heeft recht op 
mijn mening’ bevat dit manifest míjn analyse en oordeel over uiteenlopende 
zaken. Je hoeft het uiteraard helemaal niet met me eens te zijn. Een 
helikopterblik met afstand tot de onderwerpen wordt tijdens lezing 
aanbevolen. Niks staat op zichzelf, alles heeft met elkaar te maken. De Derde 
Verlichting vormt een mogelijke weg uit het moeras waarin onze wereld 
tijdens een behoorlijke foute loop van de geschiedenis is terechtgekomen. 
Zeer waarschijnlijk zijn er meer wegen die naar Rome leiden. Dit is mijn weg, 
mijn persoonlijke routeplan naar een betere wereld, vooral opgebouwd in de 
laatste drie decennia en neergepend in drie fasen tijdens de afgelopen 5 jaar. 

  

 

10   https://www.gashunters.com  en https://www.twoomusic.com en o.a. op YouTube, Spotify en Apple Music  

https://www.gashunters.com/
https://www.twoomusic.com/


  

OVERWEGINGEN VOORAF 

Er wordt aanslag na aanslag gepleegd op mijn incasseringsvermogen. De 
maatschappij waarin ik leef is niet meer de maatschappij waarin ik wil leven. 
We zakken weg in een neoliberaal moeras en niemand schijnt bereid of in 
staat ons hieruit te redden. Nieuwe en hernieuwde inzichten zijn er best wel, 
hier in Nederland en wereldwijd, maar zijn bij lange na nog geen 
gemeengoed. We kunnen en willen de toekomst toch niet overlaten aan de 
huidige generatie beleidsmakers? Zowel bij de overheid als in de private 
sector en zowel nationaal als wereldwijd is het gebrek aan visie en daadkracht 
onheilspellend afwezig. Gekke mieren, kantelaars, Gezond-Verstand-
Burgers, ideologen en andere bewuste aardbewoners zullen ’t voortouw en 
de mensheid op sleeptouw moeten nemen. Kritische en negatieve stellingen 
ten aanzien van veranderingen in het algemeen en het basisinkomen in het 
bijzonder zijn er te over. Is ook vrij simpel, omdat voorspellingen nou 
eenmaal niet econometrisch verantwoord zijn. En dat is de norm anno nu. 
De bedoeling is om vast te stellen wat er eigenlijk wél tot de mogelijkheden 
behoort. Het basisinkomen is daarbij een hoogst interessant ankerpunt om 
te zien of het ook anders kan. Tijdens uitgebreide verkenningen met 
betrekking tot het basisinkomen werd mij meteen duidelijk dat enorm veel 
factoren een rol spelen. Je kunt niet zonder meer voor of tegen zijn, een beetje 
gefundeerde mening vraagt om enige verdieping. Het is niet een simpele, 
financiële vervanging van loon of uitkering en dan maar doorgaan met de 
show. Het moet een stevig verankerd fundament zijn voor ingrijpende 
sociaaleconomische én culturele hervormingen. Het is complexe materie en 
de vele, onontkoombare ‘onbekenden’ in de diverse rekenmodellen geven 
veel ruimte voor een sceptische houding. Naast inkomensongelijkheid zijn 
onder andere duurzaamheid, milieu, vergrijzing en bubbeleconomie 
aandachtsgebieden uit een enorm spectrum. Het vraagt tijd en energie om 
een nieuw model te boetseren. Sommige stappen kunnen berekend worden 
gezet, maar we zullen vooral enkele onbekende wegen moeten inslaan. De 
omslag in het denken over arbeid is daarbij wellicht de grootste uitdaging. 
We zullen onszelf moeten wegcijferen om de toekomst veilig te stellen. 
Meerdere generaties zullen met vallen en opstaan een nieuwe wereld 
trachten te bereiken. Als je de wereld op een afstandje beschouwt hebben we 
eigenlijk geen keuze. In principe is er van alles genoeg. Een pas op de plaats, 
herverdeling van voedsel en grondstoffen en het wegwerken van de 
toenemende inkomens- en vermogensongelijkheid zijn nodig om onze 
leefomgeving voor langere tijd te garanderen. Een betere en concretere stap 
dan invoering van het basisinkomen is vrijwel ondenkbaar in het komende 
tijdperk van De Derde Verlichting. 



  

IMPERIALISME  

Alweer zo’n uitvinding van de mens: het imperialisme. Lang na de tijd van 
jagers-verzamelaars, pas aan het einde van de neolithische revolutie, waren 
Romeinen, Hunnen, Mongolen en later Engelsen, Portugezen en Hollanders 
niet tevreden met (de opbrengst van) hun eigen territorium en zochten zij 
uitbreiding van hun macht en inkomsten. Niet alleen dichtbij, maar tot aan 
de andere kant van de wereld. Gek genoeg waren het vooral West-Europese 
mogendheden die erop uit waren om landen te onderwerpen c.q. 
kolonialiseren. De rol van de Hollanders (en niet Nederlanders in dit geval!) 
in de wereld vanaf de Gouden Eeuw markeert voor mij persoonlijk een aantal 
gitzwarte bladzijdes uit de vaderlandse geschiedenis. Slavenhandel, kuiperij, 
zwendelarij, oplichterij, diefstal en moord op wereldschaal hebben ons 
uiteindelijk de huidige welvaart gebracht. Vele Nederlanders willen het 
verleden niet weten en steken de kop in het zand. Jammer, maar hou dan ook 
je mond over een land als Duitsland, dat op een juiste manier (benoemen en 
bewust worden) haar naziverleden heeft verwerkt. Naast Nederland kan zo’n 
beetje elk land de hand in de eigen boezem steken. Wat bijvoorbeeld te 
denken van België (i.c. Koning Leopold II), dat op dit gebied vrij stilletjes 
door de geschiedenis glijdt, terwijl rond de vorige eeuwwisseling tussen de 6 
en 10 miljoen mensen het leven hebben gelaten in Belgisch Congo. 
Imperialisme uit naam van winstbejag, dat is het verleden van West-Europa. 
De rekening zal toch ooit een keer moeten worden vereffend. Invoering van 
een wereldwijd basisinkomen, met een stevige bijdrage van de westerse 
landen, zal landen echt dichter bij elkaar brengen. Voor sommigen is de 
wereld zelfs te klein. Zij dromen van intergalactische veroveringen. In dit 
verband moet even de tegen de borst stuitende wedstrijd verplassen worden 
vermeld tussen de miljardairs Musk, Branston en Bezos! Samen zijn deze drie 
goed voor bijna een half biljoen Euro aan vermogen (!!) en dan geef je de 
door jou uitgezogen wereld een raketrace terug, terwijl mensen sterven van 
de honger en aan allerlei ziektes … Het is om te huilen en ze zouden zich heel 
diep moeten schamen. En dat zijn nog maar drie (!) grootkapitalisten. De 
westerse beschaving brokkelt inmiddels steeds sneller af. Minder en minder 
consensus, grote groepen mensen tegenover elkaar, in elk mogelijk discours. 
Meer en meer kortverbandovereenkomsten (ter meerdere eer en glorie van 
de individuele groei), dure vervoermiddelen en tech gadgets, 
contemplatiejaren in de adolescentie, 3-4 vakanties per jaar en een 
wereldwijde reislust. Ondanks belachelijk hoge prijzen zitten terrasjes 
overvol en wordt er gestapt bij het leven. Met of zonder hallucinerende 
hulpmiddelen doorgaan tot het weer licht wordt. Google eens op 
‘vrijdagmiddagborrel’. Op LinkedIn zijn er meer coaches niet dan klanten…  

Enfin, het Romeinse rijk ging aan decadentie ten onder. Freek de Jonge 
zei lang geleden: “Je mag toch hopen dat deze beschaving nooit wordt 
opgegraven.” Hoe het ook zij, het is een verkeerde weg! Toverwoorden voor 



  

de toekomst zijn toenadering en samensmelting. Volgens de alom vanwege 
een behoorlijk aannemelijke weergave van de toekomst gerespecteerde Star 
Trek-boeken is er in 2150 sprake van een Verenigde Aarde, een planetaire 
natiestaat. Je hoeft geen Trekkie te zijn om deze gedachte te ondersteunen. 
Als er dan toch één superstaat moet komen dan liefst wel meteen op planetair 
niveau. En liever over 150 jaar dan meteen. Laten we nu dan alvast beginnen 
met een letterlijk en figuurlijk globale vormgeving, een plan met missie 
statement en ruwe inhoudsopgave. 

KAPITALISME  

Sinds mensenheugenis ontwikkelt bezit zich meestal tot een noodzakelijk 
kwaad. Het schept steeds weer opnieuw verplichtingen. Zodra het stapje 
verder of hoger is gezet raakt men vrij snel gewend en wordt de situatie als 
het nieuwe normaal beschouwd. Waarna de cyclus zich herhaalt. Terwijl 
burgers consumenten werden is die ene taart eeuwenlang blijven groeien, van 
een lokale tot een wereldomvattende markt. Met name de wetenschappelijke 
revolutie heeft vanaf de 16e eeuw de raderen danig in werking gezet. Het 
allerbelangrijkste effect hiervan was dat mensen vertrouwen kregen in de 
toekomst. Dat is iets wat ze tot die tijd in het geheel niet hadden en tot op de 
dag van vandaag tamelijk blind wordt gevolgd. Kapitalisme en politiek zijn 
onlosmakelijk met elkaar verbonden in de moderne, democratische wereld. 
Beide zijn afhankelijk van het vertrouwen van de burger c.q. consument.  

De geschiedenis heeft bewezen dat het grote bedrijfsleven en politiek niet ver 
uit elkaar liggen. De Verenigde Oost-Indische Compagnie was enkele 
honderden jaren eigenaar van de Indonesische archipel en werd pas in 1816 
officieel door de Staat als Nederlands grondgebied overgenomen. Ook anno 
nu lijken grote bedrijven meer in de pap te brokkelen te hebben dan nationale 
of zelfs wereldse politieke instituties. En wat als de taart nou eens niet meer 
groeit en het vertrouwen afneemt of zelfs verdwijnt? Dat we op een dag niet 
meer kunnen winkelen? Iets wat anno nu zeker niet onvoorstelbaar lijkt te 
zijn. Het kapitalisme en bijbehorend vertrouwen is bijna geheel afhankelijk 
van de wetenschap, die steeds weer opnieuw met nieuwe vindingen moet 
komen om de (illusie van) economische groei in stand te houden. Hoe lang 
gaat dat nog goed? 

CLUB VAN ROME 

Wikipedia omschrijft de Club van Rome11 als volgt: 

 

11  "Club van Rome." Wikipedia, de vrije encyclopedie. 21 jul 2021, 09:03 (UTC) 
<https://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Club_van_Rome&oldid=59546999>  

https://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Club_van_Rome&oldid=59546999
https://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Club_van_Rome&oldid=59546999


  

De Club van Rome is een particuliere stichting die in april 1968 werd opgericht door 
Europese wetenschappers, om hun bezorgdheid over de toekomst van de wereld voor het 
voetlicht te brengen. Doelstellingen van de Club van Rome [1] zijn: 

- het onderzoeken van de kwantitatieve en kwalitatieve samenhang van de 
wereldproblemen (bevolkingsgroei, voedselproductie, industrialisatie, uitputting 
natuurlijke hulpbronnen, vervuiling; uitgewerkt in een zogenaamd wereldmodel) 

- de wereld wijzen op de ernst van de problemen 
- regeringen en politici stimuleren tot gecoördineerde maatregelen ter verbetering van de 

situatie. 

De Club van Rome heeft geen politieke of economische macht. Daardoor verloopt de 
beïnvloeding moeizaam. De Club bestond oorspronkelijk uit 36 leden, die in april 1968 voor 
het eerst bij elkaar kwamen in Rome - vandaar de naam. De oprichting van de Club van 
Rome werd geïnitieerd door de Italiaanse industrieel Aurelio Peccei en de Schotse 
wetenschapper Alexander King. Vanaf 1968 kwam het gezelschap elk jaar in een ander land 
bijeen om over het milieu te praten. De Club van Rome heeft diverse rapporten uitgebracht 
over het milieu, waarvan De grenzen aan de groei uit 1972 het bekendste is 

In de loop van de tijd zijn diverse analyses verschenen over de voortgang12, 
doch er is één simpele, algemene conclusie te trekken: er is (bijna) niks van 
terecht gekomen! Waarschuwingen zijn integraal en consequent in de wind 
geslagen, wereldwijd en anno nu zitten we met de gebakken peren. Aan de 
andere kant zijn de prognoses van de Club van Rome met feiten te 
logenstraffen, hetgeen misschien enige hoop geeft. Hoe dan ook, we zullen 
flink aan de bak moeten om het antropoceen überhaupt te kunnen 
behandelen in geschiedenislessen over een paar honderd jaar … 

  

 

12  https://deanderewaarheid.blogspot.com/2009/05/grenzen-aan-de-groei.html?m=1 met een algemene beschouwing   

en http://www.vrijspreker.nl/wp/2012/04/geen-grenzen-aan-de-groei met een interessante ontwaarding van de prognoses. 

https://deanderewaarheid.blogspot.com/2009/05/grenzen-aan-de-groei.html?m=1
http://www.vrijspreker.nl/wp/2012/04/geen-grenzen-aan-de-groei


  

INLEIDING 

We schrijven 31 oktober 1517. Maarten Luther spijkert een document 
aan de deur van de kerk van Wittenberg, waarin de wantoestanden in de 
katholieke Kerk aan de kaak worden gesteld. Het ging Maarten Luther vooral 
om de handel in aflaten, een concept waardoor men vergiffenis van zonden 
kon afkopen van de paus. Luther vond het niet rechtvaardig dat mensen met 
geld geen boetedoening hoefden te doen. Het was de start van de Reformatie, 
de afscheiding van de katholieke kerk en het ontstaan van een nieuwe 
stroming: het protestantisme. Voor alle duidelijkheid: Luthers zeer laakbare 
opvattingen over jodendom (Luther was uitgesproken antisemiet) en islam 
zijn uiterst verwerpelijk. Elk mens dat een exclusieve waarheid claimt dient 
met wantrouwen te worden beschouwd. Hoewel hoogstwaarschijnlijk niet 
echt gebeurd – de kerkdeurscene is slechts een romantische weergave van de 
werkelijkheid – deed marketing al vroeg zijn werk en spreekt de manier 
waarop wel tot de verbeelding. Veel waarschijnlijker is deze verklaring: de 
drukpers was net uitgevonden (Gutenberg, 1453) en daar heeft Luther (met 
vele anderen die hun ideeën vanaf dat moment op grote schaal kwijt konden) 
erg veel profijt van gehad. Op 31 oktober 2017 was de publicatie van Luthers 
95 stellingen precies 500 jaar oud! Destijds iets relevanter, maar aangezien 
het idee nog immer niet is verwezenlijkt nog immer actueel: 31 oktober moet 
tot de “Dag van de Verlichting” worden uitgeroepen! Het kan bijna geen 
toeval zijn dat er zoveel analogie is met een half millennium geleden, toen als 
gevolg van ook donkere tijden een aantal tot op heden veel geroemde en 
geciteerde en momenteel erg actuele boeken het licht zagen. Lof der Zotheid 
van Erasmus verschijnt in 1511, Il Principe van Machiavelli in 1515, Utopia 
van Thomas More in 1516 en de Stellingen van Maarten Luther in 1517. Het 
waren reacties op een wanordelijke wereld, op ontwikkelingen waar grote 
vraagtekens bij konden worden geplaatst. Zoek de verschillen met nu. Na de 
Renaissance van de 15e eeuw duurde het ongeveer 250 jaar, tot de 18e eeuw, 
voordat vergelijkbare golven de wereld overspoelden. De Franse revolutie, 
zowel het resultaat als de start van decennia van maatschappelijke ellende, 
vond plaats in de tijd van de allergrootste Verlichters. We zijn nu weer 250 
jaar verder en het is blijkbaar weer wachten op een grote knal. Het kan beter. 



  

VIA RENAISSANCE EN HUMANISME NAAR BASISINKOMEN 

 
Een zeker niet complete, maar daardoor meteen wel overzichtelijke 

galerie van personen die een beslissende rol hebben gespeeld in de historie 
van het humanisme en/of het basisinkomen, twee leidmotieven in dit boek.  

DE OORSPRONG VAN HET BASISINKOMEN 

Een jaar voor Luthers Stellingen verscheen Utopia van humanist Thomas 
More. Het is de beschrijving van een perfecte eilandstaat, waarin de 
hoofdpersoon pleit voor invoering van een door de overheid aan iedere 
burger verstrekt basisinkomen om criminaliteit te voorkomen. Ja, het idee 
van het basisinkomen is ruim 500 jaar oud! De eilandstaat Utopia staat 
wellicht meer model voor een ‘state of mind’. ‘Bij More draait het om 
harmonie en geluk, gerealiseerd door sociale instituties als de familie en de 
economie’. De vergelijkbaar utopische roman Het Nieuwe Atlantis van 
Francis Bacon13 bewierookt vooral rijkdom, wetenschap en technologie. 

Thomas More zelf over Utopia14: 

Het eiland heeft een verscheidenheid van godsdiensten. Niet alleen van streek tot streek 
lopen die uiteen, maar zelfs binnen het bestek van één stad: er zijn Utopiërs die de zon, 
anderen die de maan of een der planeten als godheid aanbidden. Er zijn er ook die een mens 
uit oude tijden, iemand die uitzonderlijk goed of uitzonderlijk beroemd is geweest, als een 
godheid vereren, zelfs wel als de hoogste god. Maar de grote meerderheid is daar veel te 
verstandig voor, en gelooft aan geen van deze goden, maar aan één goddelijk wezen, 
verborgen, eeuwig, onmetelijk, ondoorgrondelijk, dat op een wijze die boven het menselijk 
begrip gaat, de ganse wereld doorwoont. Trouwens ook alle anderen, hoezeer uiteenlopend 

 

13 https://spiritueleteksten.nl/algemeen/nieuw-atlantis-onvoltooid-ideaalbeeld-van-francis-bacon-over-wetenschap-religie-en-
samenleving-utopie-uit-de-engelse-renaissance/  

14 "Utopia (boek)." Wikipedia, de vrije encyclopedie. 20 mei 2020, 09:46 (UTC) 
<https://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Utopia_(boek)&oldid=56316135>  

https://spiritueleteksten.nl/algemeen/nieuw-atlantis-onvoltooid-ideaalbeeld-van-francis-bacon-over-wetenschap-religie-en-samenleving-utopie-uit-de-engelse-renaissance/
https://spiritueleteksten.nl/algemeen/nieuw-atlantis-onvoltooid-ideaalbeeld-van-francis-bacon-over-wetenschap-religie-en-samenleving-utopie-uit-de-engelse-renaissance/
https://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Utopia_(boek)&oldid=56316135


  

van geloof, stemmen toch op dit punt met hen overeen, dat zij één godheid als de hoogste 
beschouwen, de werkmeester en bestierder van het heelal. 

Wikipedia over Utopia: 

Utopia bestaat uit twee boeken. Het is geschreven in dialoogvorm tussen de auteur en 
Raphaël Hythlodaeus, een denkbeeldige reiziger die veel vreemde landen heeft bezocht. 

- Eerste boek: Het eerste boek is een kritiek. Het beschrijft het Engelse leven aan het begin 
van de zestiende eeuw. Tirannie en corruptie tieren welig. De kern van alle kwaad is het 
misbruik van privébezit van land, dat leidt tot uitbuiting door grootgrondbezitters van de 
massa arme mensen, hetgeen weer tot toenemende criminaliteit leidt. 

- Tweede boek: In het tweede boek wordt het tegenovergestelde tafereel uitgebeeld. Er is 
een ideaal, denkbeeldig eiland. Overheersing en luxe zijn afgeschaft, privébezit van land is 
er niet. More schetst alle ernstige misstanden van zijn tijd, de religieuze, sociale en 
politieke, en op een filosofische manier overweegt hij een oplossing. Hij doet dat op een 
manier waarin hij zijn tijdgenoten ver vooruit was. De inwoners van Utopia zijn een 
ideaalbeeld. Zij zijn niet bedoeld om in de alledaagse wereld te leven. 

Hans Achterhuis over Utopia (uit een helaas niet meer beschikbare 
internetpagina): 

Veel wordt nog altijd gesproken over het feit dat de door More bedachte utopische 
samenleving geen privé-eigendom kent. Minder aandacht gaat doorgaans uit naar het door 
More gekoesterde ideaal van een vrij en vervullend geestesleven voor zoveel mogelijk 
mensen. Het ideaal van een rijk geestesleven voor velen is door More in zijn Utopia scherp 
uiteengezet in het hoofdstuk ‘over het werk’. Overal in de wereld, zo lezen we daar, is het lot 
van werklieden gelijk aan dat van slaven, zwoegend van de vroege ochtend tot in de late 
avond. Zo niet bij de Utopiërs. Zij werken niet meer dan zes uur per dag, en de uren die zij 
niet besteden aan werken, slapen en eten mogen zij, als zij zich maar ver houden van 
ijdelheid en ledigheid, naar eigen inzicht spenderen. Degenen die daartoe in staat zijn, vullen 
hun vrije tijd doorgaans met intellectuele inspanningen, die nader kunnen worden 
aangeduid als ‘verdieping in de schone letteren’. Omdat iedereen werkt, volstaan de door 
allen gemaakte zes werkuren voor de productie van al het nuttige én aangename dat voor 
een goed leven nodig is. In Utopia gaat men ook nog eens prudent met goederen om. Zo 
repareren de Utopiërs hun gebouwen dermate tijdig en kundig dat zelden iets nieuws hoeft 
te worden neergezet, en draagt eenieder slechts een gering aantal sobere maar degelijke 
kledingstukken, die jaren meegaan. Onder deze omstandigheden kan de tijdsbesteding voor 
alle burgers zoveel mogelijk worden verlegd van lichamelijke arbeid naar cultuur van de 
geest. 

Enfin, het zal duidelijk zijn dat Utopia een inspiratie vormt. En blijkbaar 
niet alleen voor mij. Met verschillende doelstellingen werd Utopia in later 
tijden omarmd door onder andere Juan Luis Vives (armenzorg), Thomas 
Jefferson (grondverdeling), Thomas Paine (sociale zekerheid) en Charles 
Fourier (socialisme). In Edward Bellamy’s boek Looking Backward: 2000-
1887 werd een ideaalbeeld in het jaar 2000 neergeschreven en Bertrand 
Russell introduceerde het begrip onvoorwaardelijk basisinkomen. Ook 
mensen als president Roosevelt en de economen Drucker, Hayek en 
Friedman hebben zich in mindere of meerdere bewoordingen uitgelaten over 
iets als basis- of minimuminkomen, maar veranderen weinig tot niets aan de 
originele ideevorming. Zoals Karl Marx verkeerd werd geïnterpreteerd door 



  

het communisme is deze kant van Friedman en Hayek, zo’n beetje de 
architecten van de huidige neoliberale moraal, onderbelicht gebleven. Laten 
we maar weer zeggen dat het des mens is: zoals het ons uitkomt pikken we 
eruit wat ons het beste uitkomt. Zo herinneren we onze geschiedenis en leren 
ervan als ons dat uitkomt. En zo interpreteren en alloceren we ook de ideeën 
van nu. Maar ook het collectief geheugen is selectief en wijst lang niet altijd 
de juiste weg. Ruim baan voor een individuele én collectieve verbeelding: 
Vinisva! Verbeelding gaat namelijk veel verder dan geheugen. Je mag alles 
denken en imagineren. Er is geen grens en het schept ruimte in hoofd en hart. 
Als persoonlijke ideeën ook nog eens samenvallen en er gezamenlijk actie kan 
worden ondernomen is alles mogelijk! Vele filosofen hebben door de eeuwen 
heen een rol gespeeld in de humanistische discussie en er zijn vanaf crisisjaar 
2008 hele groepen mensen tot een zekere inkeer gekomen, tot en met 
sommige internet miljardairs van deze tijd (onder andere Mark Zuckerberg 
en Elon Musk) die het basisinkomen verwelkomen. Ten slotte dient nog 
maar ’s benadrukt dat het in de analogie met Maarten Luthers manifest niet 
gaat om diens reformatorische gedachtegoed – persoonlijk zit ik in de hoek 
van humanisten en agnosten – maar veel meer om de enorme impact van zijn 
denkbeelden die de wereld vervolgens hebben veranderd. Vergelijkbaar met 
de Reformatie ziet de mensheid ook nu misschien dat het anders kan. ‘Mens, 
durf te denken’ zei Immanuel Kant (overigens toch al weer zo’n 2 eeuwen 
later), en hij heeft het allergrootste gelijk! Grote veranderingen komen er niet 
door conventies te omhelzen maar eindigheid te erkennen en nieuwe paden 
te willen verkennen. In dat verband wordt een heroriëntatie op vele 
instituties noodzakelijk. Vele ademen en hanteren normen en waarden uit 
vervlogen tijden van hun oprichting. Zo zouden een Verenigde Naties of 
Europese Unie hoogstwaarschijnlijk een geheel andere invulling krijgen dan 
destijds is vastgelegd. 

 

  



  

DEEL 1 - GEESTVERRUIMING 

In mijn meningsvorming wordt geput uit de output van diverse denkers 
en doeners. Een uitvoerige behandeling valt buiten het bestek van dit 
manifest, maar voor geïnteresseerden volgt hier een lijst met bronnen voor 
een deel van het fundament van mijn overtuiging. Uiteraard staat het een 
ieder vrij om zelf enige verdieping te zoeken. Filosoferen is niet 
voorbehouden aan oude Grieken of denkers vanonder een pruik. Iedereen 
kan het.  

Wie Wanneer Wat Opmerkingen 
 

1500 BC 
 

Hindoeïsme 
Laozi 600 BC 

 
Taoïsme 

Boeddha 563-483 BC 
 

Boeddhisme 
Confucius 551-479 BC 

 
Confucianisme 

Protagoras 450 BC 
 

Sofist en agnost; ‘De mens is de maat van 
alle dingen’; "Van de goden weet ik niets: 
niet dat ze bestaan en evenmin dat ze 
niet bestaan" 

Plato 427-347 BC Politea (380 BC) 
Phaedo (390 BC) 

Schets van de ideale samenleving en 
verschillende staatsvormen. Op zoek 
naar de definitie van ‘rechtvaardigheid’. 
Allegorie van de grot: mensen, 
vastgeketend in een grot, zien alleen de 
schaduwen van de wereld. Dingen zijn en 
blijven herkenbaar, maar kunnen 
tegelijkertijd toch voortdurend 
veranderen. 

ET CETERA !!!!   

Bij de opmerkingen in voorgaande galerij met filosofen staan enkele 
zinnige dingen. Voor mij zijn de volgende zaken relevant: 

• vrijheid van denken en meningsuiting 
• vrijheid maakt een samenleving sterker 
• zelfbeheersing en taalbeheersing 
• niet laten leiden door emoties, maar de rede 
• de staat en haar democratische beginselen 
• de trias politica 
• de Bijbel is een mensenproduct; macht van de kerk beteugelen 
• het sociale contract 
• de onzichtbare hand 

Onder andere omroep HUMAN zendt regelmatig geestverruimende 
programma’s uit op tv en radio. Het Filosofisch Kwintet is er al jaren en in de 



  

serie What’s the right thing to do15 ging politiek filosoof en Harvard-professor 
Michael Sandel een groep jongeren te lijf met een aantal behoorlijk 
schurende stellingen. Een aanrader voor wie het blikveld wil verbreden. 

HUMANISME 

Dicht bij de filosofie staat het humanisme. Het is niet verwonderlijk dat 
De Derde Verlichting belangrijke uitgangspunten hieraan ontleent. Ook het 
humanisme is niet immuun gebleken voor multi-interpretatie, blijkens de 
diverse stromingen die er bestaan. Zoals op meer punten in mijn manifest 
worden ideeën samengesmolten. Waarom zou je de ene of de andere 
ideologie aanhangen als je het beste van twee werelden kunt combineren? Zo 
valt na te denken over een mengvorm van een vrijzinnige, liberale (individu), 
een socialistische (collectief) en een evolutionaire (genetische verbetering) 
vorm van het humanisme. Kenmerken en elementen komen op diverse 
plekken terug in het vervolg van dit boek. Voor een uitgebreide, algemene 
kennismaking met de gangbare vrijzinnige versie wordt verwezen naar de 
website van het Humanistisch Verbond16. Hier volgt een kort overzicht van 
relevante termen en namen met betrekking tot het humanisme: 

Periode Trefwoorden Personen 

500 BC – 1400 Humanisme Socrates (grondlegger)  
De stoïcijnse filosofie Zeno  
Romeinse ideaal van de  
menselijkheid 

Cicero, Seneca 

1400 - 1700 Renaissance More, Vives, Erasmus, Coornhert, Spinoza, de 
Groot 

1700 – 1800 Verlichting 
Liberalisme  
Franse Revolutie (1789) 

Kant, Darwin, Montesquieu, Rousseau,  
Voltaire 
Locke, Hume, Spinoza, Kant, Mill, Hobbes 

1800 – 1900 Socialisme Marx, Bellamy, Russell 
1900 – nu Neoliberalisme 

Universe Verklaring van de 
Rechten van de Mens 
(1948) 

Sartre, Russell, Hayek, Friedman, Drucker 

Wikipedia zegt het volgende over humanisme17:  

 

15 http://www.human.nl/therightthing/over.html  

16 http://www.humanistischverbond.nl/geschiedenis-humanisme/ en humanistischecanon.nl  

17 "Humanisme." Wikipedia, de vrije encyclopedie. 15 sep 2021, 12:00 (UTC) 
<https://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Humanisme&oldid=59922661>  

http://www.human.nl/therightthing/over.html
http://www.humanistischverbond.nl/geschiedenis-humanisme/
https://humanistischecanon.nl/
https://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Humanisme&oldid=59922661


  

Het humanisme gaat uit van rede, ethiek en rechtvaardigheid. Het houdt zich bezig met de 
vraag hoe mensen een aangenaam en gelukkig leven kunnen leiden. Daarnaast is men tegen 
het gebruik van het bovennatuurlijke en het spirituele om de moraal te bepalen en 
besluitvorming te beïnvloeden. De term "seculier humanisme" is in de 20e eeuw ontstaan, 
om een duidelijk onderscheid te maken met "religieus humanisme". Het woord 
"humanisme" om een niet-christelijke levensbeschouwing aan te duiden raakte echter al in 
de 2e helft van de 19e eeuw ingeburgerd. Het moderne humanisme is een niet-godsdienstige 
levensbeschouwing die de menselijke waardigheid, vrijheid en persoonlijkheid vooropstelt. 
Als levensbeschouwing legt het humanisme de nadruk op vorming (bildung), rede, 
redelijkheid en wereldburgerschap. Sleutelbegrippen in het humanisme zijn zelfontplooiing 
en -ontwikkeling, autonomie (in de betekenis van vrijheid en het streven naar een goed en 
mooi leven), verantwoordelijkheid, kritisch denken, gelijkwaardigheid en humaniteit.  

Bij voorkeur zou iedere wereldburger dit profiel moeten kunnen 
onderschrijven. Kun jij de vraag ‘Ben ik humanist?’18 positief beantwoorden? 
Bevestig hiertoe de volgende stellingen uit een mogelijk Persoonlijk 
Humanistisch Grondvest.  

Ik:  

• geloof in het eigen kunnen en de verantwoordelijkheid van de mens 
• erken waarden als gelijkwaardigheid, verdraagzaamheid, 

rechtvaardigheid, solidariteit, redelijkheid en zelfbeschikking, uit de 
grond van mijn hart 

• gun ieder individu een menswaardig bestaan 
• wijs elke vorm van fundamentalisme of meningsvorming onder 

dwang af  
• beschouw democratie als optimale bestuursvorm en waarborg tegen 

machtsmisbruik  
• ben principieel voorstander van de scheiding tussen kerk en staat  
• wijs discriminatie op grond van levensovertuiging, sekse, ras, 

afkomst, geaardheid en leeftijd af  
• sta voor een tolerante samenleving die gebaseerd is op gedeelde 

waarden en toch ruimte geeft voor eigen verantwoordelijkheden 
• doe al het mogelijke om scholing en vorming zo toegankelijk 

mogelijk te maken  
• kom openlijk uit voor mijn humanistische levensovertuiging en ben 

tot discussie daarover bereid 
• erken dat twijfelen en het herzien van je mening altijd mogelijk is, 

als gevolg van nieuwe ervaringen of informatie 

 

18 http://www.humanistischverbond.nl/humanisme/ben-ik-humanist/  

http://www.humanistischverbond.nl/humanisme/ben-ik-humanist/


  

De laatste stelling verleidt mij nog wel eens om de rol van advocaat van 
de duivel aan te nemen. Er is namelijk altijd ruimte voor twijfel, voor 
herbezinning op opvattingen. Zo zit er ook een paradox in De Derde 
Verlichting, die weliswaar doelbewust een indringend gezicht en karakter 
heeft meegekregen, maar allesbehalve dogmatisch wil zijn. Voortschrijdend 
inzicht, discussie en bijstelling leiden in de tijd wellicht tot aangepaste versies. 

RELIGIE 

Religie is volgens velen onlosmakelijk verbonden met de menselijke 
evolutie. De mens zocht en vond houvast en troost in tijden van verwarring, 
verdriet en chaos. Over tienduizenden jaren en verspreid over de gehele 
wereld kwam de mens met een oplossing: plaats het lot buiten jezelf en leg 
het in handen van een of meer abstracte wezens. Zie daar de geboorte van de 
godsdienst. Mono, poly of natuur, dat doet er even niet toe, het idee is in 
principe overal hetzelfde. Sinds de wetenschappelijke revolutie (al aan de 
gang sinds 500 jaar) wordt in toenemende mate duidelijk dat je je met alle 
vormen van godsdienstbeleving op zeer dun ijs begeeft. Waar een aantal 
voetballers een kruisje slaat voor aanvang van de wedstrijd, zal God 
uiteindelijk toch maar één partij het voordeel kunnen geven. Ervan uitgaande 
dat God zich überhaupt al zou bezighouden met voor hem iets triviaals als 
sport. De mens zoekt naar zingeving en vindt die blijkbaar niet of nauwelijks 
in zijn aardse leven. Dat we in principe dieren als alle andere zijn en daarmee 
alleen de evolutie dienen, wil er maar niet in bij de mens. Er moet een reden 
voor onze aanwezigheid zijn, anders wordt onze rol wel heel erg 
onbetekenend.  

  



  

DEEL 2 - WERELDORIËNTATIE 

De mensheid gaat een nieuwe fase in. Is aan de ene kant de fascistoïde 
versie van het communisme eind vorige eeuw ten grave gedragen, nu is het 
de beurt aan het denivellerende ultrakapitalisme. Wat is het alternatief? 
Ergens in het midden waarschijnlijk, liefst in een pure vorm van socialisme: 
een maatschappij die is gebaseerd op gelijkwaardigheid, sociale 
rechtvaardigheid en solidariteit. En wat te denken van de kroonjuwelen uit 
de sociaaldemocratie: spreiding van kennis, macht en inkomen. Mensen 
hoeven niet aan elkaar gelijk te zijn om gelijkwaardig te zijn. Bovenop een 
dergelijk sterk fundament kun je met gemak uiteenlopende liberale variaties 
bouwen. Geef IEDEREEN (het recht op) een onvoorwaardelijk 
basisinkomen en de mogelijkheden om dat inkomen (stevig) te verhogen. 
Aan de meet staan we gelijk, over de finishlijn komen we zeer waarschijnlijk 
niet tegelijk. Waar de wereld zich in zo’n tweeduizend jaar in een 
overzichtelijk tempo ontwikkelde is deze vanaf de 18e eeuw flink op drift 
geraakt en in de afgelopen dertig tot vijftig jaar zelfs aardig ontwricht. De 
toekomst komt met grote veranderingen. Arbeid is een fossiel van de 
toekomst, werk is een archaïsch begrip. Het aantal banen zal alleen maar 
afnemen. De voormalige presidentskandidaat Andrew Yang schreef hier in 
2020 een boek over: “Jouw baan gaat verdwijnen en dit is de oplossing”19.  

Volgens Yang moeten wij losbreken van het idee van volledige werkgelegenheid en 
baangaranties. Hij beschrijft wat er met onze banen gebeurt, wat er met ons gebeurt en welke 
oplossingen er zijn. Zijn onderbouwing van de massale baanvernietiging is indrukwekkend. 
Wij gaan naar een tijd waarin je als ondernemer achterloopt als je veel mensen in dienst hebt. 
De lijst van 33 punten waarmee Yang deze stelling onderbouwt (pagina 98 t/m 101) is 
ijzersterk. De mens is niet zo geschikt voor efficiënt werk is zijn conclusie. Daarna komt hij 
met een ernstige waarschuwing: “Naarmate stabiel en voorspelbaar werk en inkomen steeds 
zeldzamer worden, is het zeer aannemelijk dat onze cultuur steeds dommer zal worden, en 
ook impulsiever, racistischer en vrouwonvriendelijker. Omdat mensen steeds meer van hun 
mentale capaciteit moeten inzetten om van de ene ijsschots naar de andere te springen ten 
einde de economische vloedgolf voor te blijven”, aldus Yang. 

Je hoeft geen raketgeleerde te zijn om te kunnen zien dat de wereld in rap 
tempo verandert. Denk bijvoorbeeld aan technologische ontwikkelingen, de 
klimaat- en energiediscussie, de inkomens- en vermogensongelijkheid en het 
naderende einde van fossiele brandstoffen. En sinds onder andere aids, 
SARS, corona en apenpokken is er in de afgelopen decennia een stijgende 
dreiging van wereldwijde pandemieën bijgekomen. Voor een indruk van een 

 

19 https://topchange.nl/jouw-baan-gaat-verdwijnen-en-dit-is-de-oplossing-andrew-yang/  

https://topchange.nl/jouw-baan-gaat-verdwijnen-en-dit-is-de-oplossing-andrew-yang/


  

troosteloze versie is er de hoge-kwaliteits-tv-serie serie Station Eleven. 20 
Gevolgen van onder andere een veel te grote bio-industrie, ongelimiteerd 
reizen en allerhande zoönosen worden aan de al overvolle agenda 
toegevoegd. Begin jaren ’70 las ik het boek ‘De planeet die Aarde heette’21, 
een behoorlijke dystopie, gebaseerd op en geschreven aan de hand van 
voorspellingen die van begin af aan al in de Bijbel staan. Het aardse bestaan 
zou eindigen met een invasie vanuit het Oosten, ergens in de jaren tachtig. 
Hetgeen uiteraard niet geschiedde. Verschijning van het boek paste 
waarschijnlijk in het tijdsbeeld, waarin ook veel aandacht was voor ufo’s en 
ruimte voor experimenten in allerlei disciplines. Angst voor invasies vanuit 
de ruimte en de Apocalyps werd mij in het geheel niet ingeboezemd, maar 
deze Bijbelse boekverklaring was welzeker een fascinerend concept. Net als 
het boek waarover het handelde is ‘The late, great planet earth’, zoals de 
oorspronkelijk titel luidt, een overbodige exercitie. Bijbelse inspiratie leidt tot 
nu toe vooral tot verschillen in interpretatie, geruzie en oorlog en niet tot de 
veranderingen die we nodig hebben. Met beide benen op de grond, voor mijn 
part in de modder, met gezond verstand en architectonische accuratesse 
moet de toekomst worden vormgegeven. Door mensen van goede wil, dat 
dan weer wel. De nadruk moet worden verlegd. De arbeider stond centraal in 
de afgelopen 150 jaar, maar die bestaat straks niet meer. De toekomst is aan 
de economisch ongeketende ‘vrijmens’. Je wist het misschien nog niet, maar 
je zit er middenin: Industrie 4.0. Waarover later meer. Overigens, in de jaren 
’60 keken we als kinderen naar The Jetsons, een SF-tekenfilmserie op tv. Het 
was de tegenhanger van The Flintstones, die juist in de prehistorie leefden. 
De Jetsons wonen in de stad Orbit City, robots doen het werk en mensen 
doen eigenlijk niks. Lijkt erop alsof dit manifest ten dele waarheid is 
geworden ... Men verplaatst zich met behulp van persoonlijke vliegende 
schotels, waarmee ze overigens achter elkaar in een file in de lucht staan! Als 
kinderlijke nitwits voorspelden wij destijds dat deze omgeving in het jaar 
2000 best wel eens het geval zou kunnen zijn. Supernaïef als je de stand van 
onze contemporaine transportmiddelen bekijkt. We rijden nog steeds op 
fossiele brandstof over een immer groeiend geasfalteerd netwerk door een 
ooit groene omgeving. Het enige wat klopt is de file. Wat we hiervan kunnen 
leren? Voorspellen is een vak. De meeste van ons mensen hebben niet de gave 
van Nostradamus. Of het is gewoon onmogelijk! Althans niet voor al te lange 
tijd. Drie decennia is al een immense periode om te overzien. Maar wat graag 
zou ik dit boek nog eens tegen het licht willen houden op mijn 95e verjaardag. 

 

20  ‘Station Eleven’ op IMDB: https://www.imdb.com/title/tt10574236/  

21 'The Late, Great Planet Earth', Wikipedia, The Free Encyclopedia, 11 October 2021, 07:51 UTC, 
<https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=The_Late,_Great_Planet_Earth&oldid=1049339202> 

https://www.imdb.com/title/tt10574236/
https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=The_Late,_Great_Planet_Earth&oldid=1049339202


  

Is er iets essentieels veranderd? Zijn we iets opgeschoten? Is er nog steeds 
file? Liggen er nog steeds kernraketten in Volkel? 

TRINITAS PROBLEMA 

Sedert lange tijd, maar vooral sinds de voorbereidingen van dit boek 
maakt deze paragraaf misschien wel dagelijks deel uit van mijn 
nieuwsbeleving. Zelfs meerdere keren per dag is er de confrontatie met dit 
fenomeen. De ontwarring van deze knoop is samen met de invoering van het 
basisinkomen hoofdbestanddeel van het recept om tot de noodzakelijke 
veranderingen te geraken. Samen met politiek en media vormt het 
bedrijfsleven (inclusief financiële instellingen) een probleemcluster van 
enorme omvang. In termen van de Derde Verlichting heet het de trinitas 
problema, te vertalen als ‘de drie-eenheid die het probleem vormt’.  

     
Als dit boek 30 jaar geleden was geschreven dan was deze kongsi 
waarschijnlijk als een kwartet gepresenteerd. Misschien is het wishful 
thinking, maar anno nu is het onwenselijk om religie en kerk nog als relevante 
partij in de maatschappelijke discussie serieus nemen. Dat was in vroeger 
tijden wel even anders! Dat wil niet zeggen dat haar rol is uitgespeeld. 
Integendeel! De fundamentalistische islam kaapt het discours sinds 9/11 met 
terrorisme in plaats van de liefde die de Koran predikt. Ook diehard 
gelovigen in het christen- en jodendom worden almaar strenger in de leer, 
hetgeen steeds minder ruimte laat voor discussie en politieke oplossingen, 
zoals in het Israël-Palestina conflict. Tijdens het werk aan dit boek heeft de 
Taliban Afghanistan alweer ingenomen. Het schiet gewoon niet op. Zoals 
eerder gememoreerd is religie een serieus probleem en dient zij op een 
individualistisch zijspoor te worden gezet. Het probleem van deze vaak ook 
Bermudiaanse driehoek - er verdwijnt bij grote regelmaat van alles in kleine 
of grote doofpotten - zou veel meer aandacht mogen en moeten krijgen en 
bespreekbaar worden gemaakt aan alle soorten vergader- en praattafels. Van 
een voormalig rechtsbuiten meteen maar een voorzetje: de meest logische 
sleutel om de knoop te gaan ontwarren ligt bij de media. Zowel politiek als 
bedrijfsleven zijn zoals ze zijn en doen wat ze doen. Structurele 
veranderingen zijn hier alleen maar mogelijk door invoer c.q. wijziging van 
complexe en vergaande wetten. Media hebben een zeer grote invloed op alle 
processen die zich binnen de driehoek afspelen. Zij kunnen op elk gewenst 



  

moment een keuze maken! Men hoeft niet meerdere keren per dag, elke dag, 
maandenlang over alle ins en outs van COVID-19 te berichten. Overige 
ontwikkelingen (globaal, Europees, nationaal, lokaal) stoppen immers niet 
en/of worden niet minder relevant! En je mág het beleid van regering en 
bedrijven rustig kritisch tegen het licht houden. Niet alles hoeft ter meerdere 
eer en glorie van de economie voor zoete koek te worden geslikt en verder 
getransporteerd. Alles is een keuze! Sta eens stil bij een aantal keuzes die je 
zelf hebt gemaakt. Had je iets anders kunnen doen of zeggen? Het antwoord 
moet dan ‘Ja’ zijn! Het kan bijna niet anders. Hoe ingewikkeld de opties 
misschien ook zijn, in 99% van alle vragen is het antwoord terug te voeren tot 
een binaire keuze: 0 of 1, ja of nee. Of tot het inkleuren van een rondje met 
een rood potlood.  

  



  

DEEL 3 - MAATSCHAPPIJ 

De maatschappij, dat zijn wij: een collectief van burgers, die in principe 
baas zijn over hun eigen leven. Als WIJ dat willen dan veranderen WIJ de 
wereld! Te beginnen bij de maatschappij. In het groot of klein, in je dorp, wijk 
of buurt. Met een paar mensen of met zijn duizenden tegelijk. Er zijn al vele 
boeken en pamfletten geschreven en de politiek buitelt over elkaar heen met 
zeer uiteenlopende ideeën ter herinrichting of verbetering van de 
maatschappij en de daarin geldende verhoudingen. In dit hoofdstuk wordt 
ingezoomd op enkele misschien minder bekende onderwerpen. 

STRATEGISCHE HOOFDSTRUCTUUR 

Wat behoort er tot de strategische hoofdstructuur van Nederland? In elk 
geval de exploitatie van: 

• energiebronnen en grondstoffen (water, lucht, olie, gas, kolen) 
• vervoer te land, ter zee en in de lucht (spoor, wegen, veerdiensten 

en één nationale luchthaven) 
• kabel en informatie (internet, tv- en radiosignalen, satelliet) 

Is een tak of blad vergeten? Zou kunnen, maar voor nu is vooral even van 
belang om vast te stellen dat er zoiets als een immens nationaal belang is bij 
het onderbrengen en houden van al deze activiteiten onder publiek beheer 
c.q. door de overheid. We willen als burgers nooit of te nimmer afhankelijk 
zijn van het bedrijfsleven als het gaat om wat wij als samenleving tot publieke 
voorzieningen hebben bestempeld. Onzin? Dan fris je geheugen maar eens 
op22! Alle strategische, nationale bronnen en structuren dienen voor 100% in 
publiek bezit te zijn en blijven! Allerlei statistiekjes over het Groningse 
aardgasveld zijn alhier23 te vinden. En wil je een voorbeeld hoe snel het fout 
kan gaan? Dat de nationale gaskraan dichtgaat is allang bekend en op de 
website van de overheid24 (september 2020) is het volgende te lezen: 

De gaswinning uit het Groningenveld daalt komend jaar naar maximaal 8,1 miljard kuub. 
Dat is 1,2 miljard kuub minder dan in juni was voorzien. Dat staat in een Kamerbrief van 
minister Wiebes (Economische Zaken en Klimaat) over het zogenaamde 

 

22 https://apokalypsnu.nl/2017/08/27/the-privatization-of-water-nestle-denies-that-water-is-a-fundamental-human-right/ 

23 https://wateruitje.nl/nieuws/hoeveel-gas-in-slochteren/  

24  https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2020/09/21/gaskraan-groningen-verder-dicht  

https://apokalypsnu.nl/2017/08/27/the-privatization-of-water-nestle-denies-that-water-is-a-fundamental-human-right/
https://wateruitje.nl/nieuws/hoeveel-gas-in-slochteren/
https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2020/09/21/gaskraan-groningen-verder-dicht


  

vaststellingsbesluit. Het is voor het eerst sinds eind jaren ’60 dat er onder de 10 miljard kuub 
wordt gewonnen in Groningen.  

Minister Wiebes besloot in 2018 om de gaswinning te stoppen vanwege de veiligheid van 
de Groningers. Naar verwachting zal er vanaf medio 2022 geen gas meer nodig zijn uit het 
Groningenveld. 

En ineens was er, nog geen jaar later, de energiecrisis. Hoeveel duidelijker 
moet nog worden geïllustreerd hoe weinig visie en daarop gebaseerd beleid 
er in Den Haag ten toon worden gespreid? Contracten met Rusland waren al 
opgezegd voordat voldoende alternatief beschikbaar was. En raad eens wie 
het kind van de rekening is/wordt? 

NATIONALISATIE 

Tussen 1994 tot 2002 zijn een aantal relevante organisaties verkocht door 
neoliberaal Paars met Euro-tekens in de ogen gelaserd. Hierdoor is nogal wat 
publiek bezit verkwanseld aan het bedrijfsleven. Onder het mom dat met het 
toverwoord ‘marktwerking’ een bedrijfsmatige aanpak beter zou zijn voor het 
besturen van (semi-)publieke organisaties. Met de kennis van nu kunnen we 
vaststellen dat dit een faliekante misrekening is geweest. Er is niet één sector 
aan te wijzen waar het nu beter gaat dan in pakweg 1988. Al het geld is 
verdampt of verdwenen in de zakken van moderne entrepreneurs en 
aandeelhouders. Staan we er op die enkele uitzondering na al niet lekker voor 
in de eerste drie sectoren, in de quartaire sector is het pas echt helemaal fout 
gegaan. Het heeft destijds flink veel geld opgeleverd en er is aardig de sier 
mee gemaakt. De stemming onder het volk is immers niet veranderd. Echter, 
decennia later zitten we met de brokken. Er zit maar één ding op: wij (i.c. het 
publiek i.c. de overheid) moeten alles terugdraaien middels een grote 
nationalisatieronde. Te beginnen met energie.  

Een voorbeeld. Laten we het Nederlands BPP eens royaal op 1.000 
miljard ofwel1 biljoen Euro houden. De toegevoegde waarde van 
energiebedrijven lag in 2020 onder de 2%. Grof geschat ligt hun waarde 
daarmee dus op zo’n 20 miljard Euro. Je kunt erover discussiëren of het 
terugkopen in één keer of over bijvoorbeeld 5 of 10 jaar uitgesmeerd zou 
moeten gebeuren. Met die investering zijn we er uiteraard nog niet. Ook 
moet het beheer worden overgenomen. Misschien wel zo handig om de 
tientallen energieproviders meteen tot een of enkele overheidsbedrijven 
terug te brengen. Nationalisatie kost dus geld, veel geld. In mijn 
rekenmodellen staat voorlopig een post van 10 miljard per jaar voor alle 
kosten. Of dat genoeg is valt niet wetenschappelijk te beoordelen en doet er 
voor nu ook even niet toe. De wirwar aan energiebedrijven is best bizar te 
noemen en een totaaloverzicht aan Nederlandse nutsbedrijven – dus naast 
energie ook transport en communicatie – is ook moeilijk te achterhalen.  

Voor elke tak van ‘bedrijvigheid in landsbelang’ die moet worden 
genationaliseerd (zorg, transport, informatie) is gemakkelijk een rekenmodel 



  

te maken, dat vervolgens ook snel kan worden geactualiseerd. Bij een grote 
nationalisatieronde zal een zeer intensieve voorbereiding nodig zijn.  

SAMENHANG 

De Nederlandse maatschappij valt uit elkaar. De collectieve eenheid uit 
de jaren zestig en zeventig van de vorige eeuw is verdwenen. Wat is er nog 
over van het verenigingsleven, van het naoberschap, het samen leven in buurt 
of straat? We zijn verworden tot een verzameling individuen. Zuilen vallen 
weg, instituties worden niet meer serieus genomen. En toch: de verbeelding 
van één individu is niet genoeg om verandering te bewerkstellingen. Linksom 
of rechtsom zal toch een collectief gevoel moeten worden gekweekt om 
enigerlei vorm van samenhang te koesteren en ook weer opnieuw uit te 
bouwen. Vin=Va. 

NEDERLANDSE IDENTITEIT 

Wat is de Nederlandse identiteit? Volgens velen is het vooral de joods-
christelijke stempel en calvinistische inslag die sinds de 16e eeuw een stempel 
op ons land drukt. Een zuiderling die via de vrije roomse school is groot 
geworden zonder enig verwantschap met stijf protestantisme, kan het daar 
niet mee eens zijn. Ondanks de stevige Duitse invloed op religie en 
koningshuis heeft het protestantse westen van ons land vreemd genoeg veel 
moeite om tot een Duitse toenadering te komen. Hypocrisie maakt al langer 
deel uit van Team NL. Het nationale volkslied verwijst naar Duits en Spaans 
bestuur en we zingen het uit volle borst mee als het chauvinisme toeslaat bij 
met name grote sportprestaties. 60% van onze export gaat richting Duitsland, 
terwijl men in de Randstad nagenoeg geen Duits spreekt en wil leren. Dan 
vragen we Duitsers maar om Engels te spreken. Dat een dergelijke arrogantie 
(nog) niet is afgestraft tekent het fatsoen van onze oosterburen. Vooral door 
de invloed van Calvijn verschilt de Nederlandse volksaard nog wel van het 
land van Luther zelf. Desondanks zijn we op zijn minst halfbroer of -zus van 
elkaar. Dus als we het hebben over een Nederlandse identiteit: is er 
überhaupt een geografische grens te trekken, waar malen we eigenlijk om en 
wie bepaalt de definitie? Aan de andere kant wil men vaak graag de scherpe 
randjes eraf halen. Het is een typisch staaltje Nederlands eufemisme. Net als 
polderen en gedogen, dat synoniem staat voor niet durven/willen kiezen. De 
termen allochtoon en autochtoon worden niet meer gebezigd. Net of we met 
een kwalificatie als ‘inwoners met een migratieachtergrond’ beter af zijn. 
Hoever gaan we hiervoor terug in de tijd? De Grote Volksverhuizing aan het 
begin van de Middeleeuwen bracht nieuwe inwoners naar de Nederlandse 
delta. In de 17e eeuw kwamen vele Zuid-Nederlanders naar wat nu de 
Randstad heet. Fransen, Belgen, Brabanders en Limburgers die in latere 
generaties Amsterdams zijn gaan praten. Zij allen waren ooit migranten en 
vormen nu de wortels van de typisch Nederlandse stamboom? Wie kan nou 
zeggen dat ie Nederlander is? Bepaalt geloof je identiteit? Katholiek gedoopt 



  

en opgevoed ben ik zelf gedraaid naar humanisme. Geboren in Limburg, 
maar enkele keren verhuisd. Officieel Nederlander (geen Hollander, want 
da’s weer heel wat anders) en Europeaan, maar zowel burger van de wereld 
als kluizenaar op de vierkante meter. Regelmatig verhuizen leidt 
waarschijnlijk tot minder territoriumdrift, nogal eens oorzaak van 
maatschappelijke problemen. Laten we het er maar op houden dat een 
Nederlandse identiteit niet relevant is. Nederland is van oudsher een land van 
reizigers en ontdekkers, immigranten en emigranten. Er komen mensen in, 
er vertrekken mensen. Zwarte Piet is een laaglanddiscussie omdat het een 
strohalm is voor mensen die de weg kwijtraken in de verwarring die de 
actualiteit en de politiek over ons uitstort. Rust creëren is het devies. En dat 
begint met het wegnemen van ongelijkheid en ‘performance stress’. Ergo: 
invoering van het basisinkomen. Betaalbaarheid en houdbaarheid van het 
systeem hangen uiteraard af van het aantal deelnemers. Op het moment dat 
een basisinkomen wordt ingevoerd is van belang wie er legaal in Nederland 
verblijft en hoe de migratie verloopt. Dit is het enige belang dat er aan een 
NL-identiteit moet worden gehecht: ingeschreven staan als volwaardig 
staatsburger van Nederland. De rest is emotionele ballast en van 
ondergeschikt belang. Aan welke voorwaarden moet worden voldaan om een 
NL paspoort te verkrijgen? De traditionele economische migratie (werken 
en verdienen in Nederland) zal in de komende decennia flink afnemen. Het 
aanbod aan betaalde ‘arbeid’ neemt namelijk ook alleen maar af. Het aandeel 
politieke vluchtelingen kan bij tijd en wijle een piek hebben i.v.m. conflicten 
wereldwijd, maar het zal echt niet in de 5 of 6 nullen gaan lopen. De 
vergrijzing schrijdt verder voort, maar tegelijkertijd wordt een wereldwijde 
daling van de populatie verwacht. Zonder het onvoorwaardelijk 
basisinkomen internationaal te regelen zal er als vanzelfsprekend een stevige 
immigratiedruk op Nederland ontstaan. Wie wil er nou niet de hele tijd 
kunnen lummelen en gratis geld op de koop toe krijgen? Er zullen strenge(re) 
regels moeten komen voor economische vluchtelingen. Onder andere de VS 
en Australië hanteren al langer uitgebreide invloeiafspraken. En dit keer niet 
vingertjes in de dijk blijven steken, maar duidelijk beleid uitstippelen én 
uitvoeren! En ondertussen en z.s.m. de OBi-Unie (waarover later meer) 
oprichten. 

NATIONALE STRAFBANK 

Mensen en organisaties mogen best fouten maken, maar soms is genoeg 
ook echt genoeg. Als blijkt – iets meer aandacht voor geschiedenis a.u.b.! – 
dat er grove fouten zijn gemaakt, dan behoren betrokkenen, liefst uit zichzelf 
en anders verplicht, voor kortere of langere tijd de mond gesnoerd te worden  

DEEL 4 - POLITIEK  

In het deel Wereldoriëntatie is al ingegaan op de politieke situatie in 
Nederland en de verhouding van de huidige politieke partijen tot het 



  

onvoorwaardelijk basisinkomen. In dit deel gaat het vooral om de inrichting 
van het politieke toneel. 

LIBERALE DEMOCRATIE 

Nederland is een land met een liberale democratie. Uit diverse definities 
op internet worden de volgende elementen ten aanzien van de liberale 
democratie gedestilleerd: 

• De bevolking is soeverein en regelt haar zaken (wetten) zelf of stemt 
in met een uitbesteding aan volksvertegenwoordigers. 

• Het parlement is representatief en verkozen door het volk. 
• Er wordt geregeerd op constitutionele basis, dus op basis van een 

grondwet. 
• Het volk kiest haar vertegenwoordigers via verkiezingen in het 

parlement. 
• Vrijheden en rechten worden door de grondwet gegarandeerd.  

 
En dan is de omschrijving nog niet helemaal compleet. Meest kenmerkend 
voor een liberale democratie is de laatste regel, over de bescherming van de 
rechten van iedere burger, dus ook minderheden. Is het van belang om onze 
democratie te verdedigen? Die vraag stond ook centraal in het Filosofisch 
Kwintet van 30 juli 201725. Je kunt je afvragen of het van belang is dat mensen 
zich bewust zijn van het feit dat ze in een vrije democratie leven. Vooral 
politiek en bedrijfsleven zouden maar ’s moeten gaan doen wat ze moeten 
doen: voorop lopen in het creëren van een fatsoenlijke wereld: zorgen voor 
veiligheid, stabiliteit, zorg, onderwijs en simpelweg een dak boven het hoofd, 
geen armoe en voldoende eten! Bottom-up, grassroots, polderen en directe 
democratie vormen geen garantie voor een betere functionerende 
maatschappij. Top-down vanuit een verantwoordelijke overheid ook niet, 
maar met duidelijke doelstellingen en resultaten voor de burger zou het zo 
maar kunnen. Een tevreden gevoel op een acceptabele Maslov-trede levert 
minder onvrede en criminaliteit. Het huidige slag politici en zakenmensen 
voldoet niet om dit te bewerkstellingen. Je hebt er echt een ander soort 
mensen aan het stuur voor nodig. In een ideale wereld hoeven de meeste 
mensen niet te worden vermoeid met debatten en stemrondes. 
Parlementaire democratie of verlicht despotisme, wat doet het ertoe als alles 
voor iedereen naar wens verloopt? Zolang politiek en bedrijfsleven echter 
alleen voor zichzelf zorgen en zonder visie en doelstellingen als voornoemd 
blijven, zal de verwijdering van de burger alleen maar toenemen. De 
geschiedenis is regelmatig geschreven: onmacht zal uiteindelijk exploderen 

 

25 https://www.human.nl/het-filosofisch-kwintet/kijk/overzicht/seizoen-2017/aflevering-5.html 

https://www.human.nl/het-filosofisch-kwintet/kijk/overzicht/seizoen-2017/aflevering-5.html


  

in opstand. Is er een noodzaak om onze huidige democratie te verdedigen? 
Jazeker wel! Het maakt in de huidige constellatie en niet-ideale wereld wel 
degelijk uit welke mindere alternatieven er zijn voor de parlementaire 
democratie. Communisme, dictatuur of autocratie, theocratie, oligarchie, 
aristocratie, anarchisme of regentschap, het blijft mensenwerk. En daar zit ‘m 
de kneep. Mensen zijn en blijven irrationele wezens en zeker aan de top 
verzamelen zich meestal figuren die goed voor zichzelf zorgen en niet het 
beste voor hebben met de rest van de wereld. Men is zich momenteel niet erg 
bewust van de geprivilegieerde situatie, maar wil hoogstwaarschijnlijk de 
huidige liberale democratie niet kwijt. Laten we dan eens kijken hoe een 
verdedigingslinie er uit zou moeten zien. 

 
Uiteraard moeten alle wetten, regels en afspraken zijn opgesteld door de 

Staten Generaal en schriftelijk vastgelegd. De Grondwet is daarbij wel het 
allerbelangrijkst. Naast de Staten Generaal is er een Constitutioneel Hof en 
beiden dragen zorg voor de ideële verdediging van de democratie. Anderzijds 
kan ook een hele praktische en soms zelfs fysieke verdediging nodig zijn. 
Denk daarbij aan zware crisissituaties of zelfs (dreigende) coups. Deze wordt 
neergelegd bij een specifiek voor deze taak toegeruste Nationale Garde en 
het justitieapparaat: politie, inlichtingendiensten, etc. Sommige van de 
genoemde instituties zijn nieuw voor Nederland en worden verderop 
uitgebreider behandeld. Overigens zijn er meer dan genoeg regels vastgelegd. 
De politiek moet durf tonen en meer tijd vrijmaken voor en investeren in 
handhaving van de regels. Zolang men het gevoel houdt er wel mee weg te 
komen, hebben regels geen enkele zin. 

KAN IK ER WAT AAN DOEN? 

Burgers, mensen denken te vaak dat het niks uitmaakt wat ze doen. Dat 
hun stem toch niet wordt gehoord of ondersneeuwt in het geweld van zo vele 
stemmen. Laten we hierover kort zijn: elke stem telt! En een mens kan wel 
degelijk verschil maken. Op allerlei manieren. Het begint ermee om te allen 
tijde je taak als burger te vervullen bij verkiezingen en referenda. Het 
invoeren van de opkomst- of stemplicht is aan te bevelen. Bij digitale 
stemming is wellicht nog verdere controle mogelijk. Je doet je best maar en 
je onderneemt zelf actie als de politiek je niet wil helpen. Als het niet voor 
jezelf de moeite waard is, dan in elk geval voor de gemeenschap waar je deel 
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van uitmaakt. Zie ook de paragraaf over Kiesdrempel met wat eenvoudige 
rekenvoorbeelden ten aanzien van zetels en stemmen. Peter van der Wel gaf 
in 2012 een 10-tal opties26 om de wereld te helpen verbeteren. Het is een 
redelijk voor de hand liggende opsomming, maar twee opties worden eruit 
gelicht. 

2 - Iedere euro is een stembiljet. Eigenlijk is iedere euro die je uitgeeft een stembiljet. Door 
je geld uit te geven aan pindakaas in plaats van aan boterhamworst geef je aan winkeliers en 
producenten een signaal af. Namelijk dat jij liever pindakaas wilt dan boterhamworst. Dat 
signaal kun je als consument op vele plaatsen afgeven. Voor biologische pindakaas in plaats 
van ‘gewone’ pindakaas, voor diervriendelijke eieren, voor fairtrade producten, voor 
slaafvrije chocolade, voor groene energie, voor een zuinige auto of openbaar vervoer etc. Je 
kunt ook weigeren je euro uit te geven. Een zogenaamde kopersstaking is in het verleden 
enkele malen heel effectief gebleken. Denk aan de acties indertijd tegen Shell na het plan om 
een afgeschreven boorplatform in de zee te dumpen en tegen AH toen die in 2003 de dure 
Zweed Moberg aan het roer zette. De recente acties tegen de plofkip, de ganzenlever of 
nertsenbont hadden trouwens ook al veel invloed. Waarom zien we niet veel meer van dat 
soort acties? Bedrijven zijn doodsbang voor een negatief imago en doen er alles aan om zulke 
acties te voorkomen. 

Inderdaad, geld vertegenwoordigde altijd al een erg sterk stembiljet, 
waarmee je mede kunt bepalen welke kant het op moet gaan. Geef geen geld 
uit (structureel of als drukmiddel) aan zaken die je niet wilt. Het werkt, zeker 
als het met velen tegelijk gebeurt.  

10 - Burgerlijke ongehoorzaamheid. Dit is de verzamelnaam voor verschillende half of 
soms zelfs helemaal illegale activiteiten die de bedoeling hebben om maatschappelijke 
verandering tot stand te brengen. Dit middel is de laatste tijd enigszins in onbruik geraakt, 
maar was in de jaren zestig en zeventig zeer effectief. De burgerbeweging in Amerika 
gebruikte het om racistische wetten aan de kaak te stellen, bijvoorbeeld door op voor 
blanken gereserveerde plaatsen in de bus te gaan zitten. In Nederland gebruikten activisten 
het door, ondanks de wettelijke verplichting. niet mee te werken aan de verplichte 
volkstelling van 1973 of door de (toen nog illegale) abortuskliniek Bloemenhove te bezetten 
en open te houden nadat de regering tot sluiting bevolen had. Aan de burgerlijke 
ongehoorzaamheid uit die tijd hebben we nu nog onze relatief vrije regelgeving op het 
gebied van abortus en bijvoorbeeld soft drugs te danken. 

Dit ultieme drukmiddel wordt te weinig ingezet. Zo zouden we 
bijvoorbeeld onze belastingaanslagen niet kunnen betalen, zolang ... Met 
zoveel misstand op vele terreinen en een ongekende doof- en blindheid bij 
de gevestigde orde moeten burgers wellicht naar hardere maatregelen 
grijpen. Wie niet horen wil? Met de Toeslagenaffaire (CAF-11) op het 
netvlies staat de Belastingdienst meteen ook bovenaan de lijst. Het kost altijd 
kruim om dingen van de grond te krijgen, maar het resultaat kan heel veel 
goedmaken. We zijn het verleerd in de afgelopen decennia. In 1984 kwamen 

 

26 https://vanderwel.net/blogs/toekomst/10-manieren-waarop-jij-de-wereld-kunt-verbeteren-2012/ 
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420.000 mensen (!) naar Amsterdam om te protesteren tegen de opslag van 
Amerikaanse kernwapens in Nederland. Het was allemaal voor de bühne, ze 
lagen er wel en liggen er nog steeds. Opeenvolgende regeringen hebben het 
steeds ontkend. Dat zegt meer over de politiek dan over de kracht van een 
protesterend volk! De opzet was in orde, effectiviteit mag best hoger. Bij 
voorkeur organiseren we ons dan ook in (groot) groepsverband, hebben een 
plan van aanpak en laten ons steunen door ter zake kundige en andere 
noodzakelijke professionals. Contacten in en met de media spelen een 
belangrijke rol. Alles valt en staat met solidariteit! De keten is nu eenmaal zo 
sterk als de zwakste schakel. De dijk breekt door op het meest wrakke punt. 
Betrokkenen moeten elkaar scherp en erbij houden, continu. Het eerdere 
rekenvoorbeeld terughalend is de organisatie die 3 miljoen mensen qua 
commitment weet te mobiliseren spekkoper en bepaalt de politieke en 
economische agenda. Het is erg lastig om in deze gefragmenteerde wereld de 
neuzen één kant op te krijgen, maar met de juiste boodschap is toch een heel 
eind te komen, nietwaar? Ten slotte is vermeldenswaardig dat allerlei online 
petities (onder andere petities.nl en AVAAZ) kunnen worden ondertekend, 
voor uiteenlopende, nationale en wereldwijde zaken. Op die manier kan een 
ieder toch een bijdrage leveren. Op welk vlak dan ook, hoe groot of klein de 
steen ook is, die je in het water werpt. Er gebeurt wat, je stem heeft waarde. 

REPUBLIEK OF MONARCHIE  

Persoonlijk maakt het mij op dit moment (nog) niet zoveel uit: 
monarchie of republiek? Wil je door de kat of de hond gebeten worden? 
Levert een presidentschap significante voordelen op? Niet te voorspellen, 
doch de discussie mag best gevoerd worden. Met diverse voorbeelden in het 
buitenland is er geen voorkeur voor een presidentschap. Een koningshuis 
lijkt onder het volk een hoger bindend karakter te hebben dan een president. 
Zou Nederland beter af zijn geweest met koning Lodewijk Napoleon (en zijn 
navolgers)? Hoe dan ook, de monarchie heeft twee grote nadelen en dat zijn 
de erfopvolging en de te hoge financiële last voor de burgerij. De Oranjes zijn 
rijk genoeg om zichzelf te bedruipen. Een door het volk gekozen of door het 
lot aangewezen persoon is een alternatief, maar vooralsnog volstaat een 
eerste, in elk geval noodzakelijke én vrij makkelijke stap, en dat is het 
ontmantelen van de constitutionele monarchie. In plaats daarvan gaan we  

DEEL 5 - TECHNOLOGIE 

Het belang en aandeel van technologie in toekomstige ontwikkelingen 
kan absoluut niet worden overschat. Gedetailleerde kennis is voor de 
gemiddelde burger niet nodig, maar een ieder wordt aangeraden om de ogen 
open te houden en te volgen wat er op dit gebied allemaal gebeurt. In het 



  

boek Alles wordt anders 27 van Dik Bijl worden zeven technologieën genoemd 
die bepalend zijn voor de komende decennia. 

1. De humanoïde robot. Enerzijds zijn er de industriële robots en 
software die ons arbeid uit handen gaan nemen en anderzijds zien we 
zaken als transhumanisme en human enhancement. Moeten huisdieren 
(Sony Aibo, de robothond) en mensen (Zora, de zorgrobot of de in 
Japan razend populaire ‘real doll’ of ‘love doll’) worden vervangen door 
machinerie? Zaken als zorg, opvoeding, liefde en seks blijven bij 
voorkeur een activiteit die door mensen wordt uitgevoerd.  

2. Zelfrijdende auto’s. Net als oneigenlijke robotverschijningen moet ook 
de zelfrijdende auto geen doel in se zijn. Ontwikkelingen in vervoer 
dienen voornamelijk te zijn gericht op flexibel transport (kiezen uit 
middelen per vervoersdoel: auto, fiets, scooter, motor, boot, etc.) en 
liefst in de vorm van openbaar, dus collectief beschikbaar vervoer.  
Het moet zowel goedkoper als interessanter zijn dan bezit van eigen 
vervoersmiddelen. Het dient onder andere sneller beschikbaar te zijn en 
deur-tot-deurvervoer kunnen verzorgen.  

3. AI of kunstmatige intelligentie 
4. 3D printen 
5. Nanotechnologie 
6. Synthetische biologie 
7. Genomische geneeskunde 

Persoonlijk zou ik een 8e willen toevoegen: 

8. De kwantumcomputer 
 

Punt 3 tot en met 8 komen verderop aan de orde. 

DE 4E INDUSTRIËLE REVOLUTIE 

Er wordt vaak gesproken over ‘dé industriële revolutie’, maar daarmee 
wordt slechts een deel van de geschiedenis bedoeld. Even een overzicht: 

1) De 1e industriële revolutie (1750-1850) wordt getypeerd door de 
overgang van handmatige naar machinale productie. Trefwoorden zijn 
kolen en stoom.  

2) In de 2e industriële revolutie (1850-1950) worden massaproductie en 
productielijnen ingevoerd. Trefwoorden: elektriciteit, olie en 
verbrandingsmotor. 

3) Tijdens de 3e industriële revolutie (1950-2000) staan computers en 
internet centraal. 

 

27 https://www.managementboek.nl/magazine/recensie/5542/longread_-_alles_wordt_anders_-_gevolgen_voor_hr  
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4) En vanaf de start van het huidige millennium zitten we in de 4e 
industriële revolutie, ook wel aangeduid als Industrie 4.0 en doorlopend 
tot het jaar 2100. Centraal staat de robotisering, ofwel de overname 
door robots van door mensen uitgevoerde taken of menselijke arbeid. 

Ontwikkelingen in diverse technologieën spelen een pregnante rol in de 
komende decennia. Met name zij bepalen de noodzaak om na te denken over 
herinrichting van de maatschappij en het onontkoombare moment van 
invoering van het basisinkomen. Een simpele formule doet in deze sector 
globaal opgeld: een toename van technologische capaciteit leidt tot een 
afname van behoefte aan menselijke inzet, ofwel T+ = M-. Een mooi mantra 
tijdens de lezing van de komende bladzijden. Technologie vormt de basis van 
de economie en maatschappij van de toekomst. De vernieuwingsdrang en 
ontwikkelingen in die sector dienen uiteindelijk ook op een of andere manier 
te gelde worden gemaakt. Het is zaak dat Nederland daarbij zo veel mogelijk 
voorop of meeloopt! Op dit terrein doen we het niet eens zo slecht, getuige 
de volgende voorbeelden. De Brainport-regio is het Silicon Valley van 
Nederland, met aan top het unieke technologiebedrijf ASML dat de 
belangrijkste machines ter wereld produceert. Op de Automotive Campus 
staat het vervoer van de toekomst centraal. Een significant deel van de 
ontwikkeling van de kwantumcomputer vindt in Delft plaats. 

INFORMATIE EN RECHT 

Voor alle nieuwe technologie geldt één duidelijke overeenkomst: het 
rechtssysteem loopt hopeloos achter! Er is veel te zeggen en vragen over 
zaken als ethiek, privacy, beveiliging, eigendom enzovoorts. Voor 
regelmakers, voor het merendeel bestaande uit niet-techneuten, is het enorm 
lastig om de ontwikkelingen in ICT bij te benen en tijdig en adequaat 
wijzigingen in de jurisprudentie te kunnen doorvoeren. Of het ooit wel gaat 
syncen is maar zeer de vraag. Misschien moet worden nagedacht over 
kortere, al dan niet voorlopige routes en binnen afzienbare tijd worden 
overgegaan tot adequate wetgeving en de noodzakelijke controle. In het 
kader van recht en technologie zijn twee speciale toepassingen 
noemenswaardig. Zij spelen een interessante rol in het maatschappelijk leven 
van Kenia. Rond 2008 startte het project Ushahidi (‘digitale getuigenis’)28, 
waarmee gebruikers rellen en demonstraties konden rapporteren. Inmiddels 
is het uitgegroeid tot een wereldwijd netwerk, waar allerlei informatie kan 
worden gedeeld.  

Oorspronkelijk was Ushahidi een website die werd ontwikkeld om het geweld te Kenia in 
kaart te brengen, dit na de uitslag van de verkiezingen in het begin van 2008. Hierop kon de 

 

28 "Ushahidi." Wikipedia, de vrije encyclopedie. 5 jul 2019, 05:45 (UTC) 
<https://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Ushahidi&oldid=54140179> 
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Keniaanse bezoeker precies aangeven waar de rellen en demonstraties plaatsvonden. Zo'n 
45.000 Kenianen gebruikten deze tool dagelijks om elkaar van de belangrijke gebeurtenissen 
en plaatsen op de hoogte te houden. Net door de koppen bij elkaar te steken werd kennis en 
expertise met elkaar uitgewisseld, waardoor het idee in een paar dagen al snel vorm kreeg en 
het uiteindelijk een succes werd.  

In de slipstream van Ushahidi werd in Kenia M-Haki opgestart. Via deze 
SMS-dienst kan iedere burger rechtsbijstand krijgen. 

ACTUELE ONTWIKKELINGEN 

Om een beeld te schetsen van de bijna onbegrensde mogelijkheden in 
technologische ontwikkelingen volgt een willekeurige greep uit het aanbod.  

SOCIAL MEDIA 

Het BBS of Bulletin Board Systeem was een in de jaren ’80 populair 
communicatiesysteem voor gelijkgezinden (en tevens over het algemeen 
gevorderde computergebruikers) op uiteenlopende terreinen. Het forum als 
vraagbaak en uitwisseling van ervaringen kennen we ook al langer. Beide 
vervulden ook een rol in de vorming van en het onderhoud op onderlinge 
verbindingen en relaties. Het internet verlaagde eind jaren ’90 de drempel 
voor vele nieuwe gebruikers en gaf ruimte aan de ontwikkeling van social 
media. Over de jaren hebben deze zich echter ook een discutabele 
nieuwsfunctie toegeëigend. Feiten en baarlijke nonsens gaan hand in hand, 
de gebruiker moet zelf maar zien te achterhalen wat het waarheidsgehalte is. 
Het gebruik neemt groteske vormen aan, waarbij tenen en lontjes steeds 
korter lijken te worden. Voorbij het posten van berichten en chatten met 
anderen wordt het door velen als nieuwsvoorziening gebruikt en vervolgens 
voor waarheid aangenomen. Een zeer gevaarlijke ontwikkeling, daar steeds 
meer bewust gecreëerde en pertinent onjuiste berichten rondwaren onder de 
noemer ‘fake news’ of ‘alternative facts’. Met gemak creëer je je eigen 
waarheid. Met hulp van moderne audio- en vooral ook videosoftware is elke 
waarheid te creëren vanuit het niets of als bewerking van een origineel. Je 
kunt iedereen de gekste dingen laten doen of uitspreken. Of iemand 
beschuldigen. Social media gebruiken ondoorzichtige algoritmes om de 
gebruiker alleen profielconforme berichten voor te schotelen. Als je niet 
genoeg ‘liket’ of actief bent, dan lig je er binnen enkele maanden hopeloos 
uit. Jouw berichten worden nauwelijks verder gedistribueerd. Wellicht hou je 
zo wel je ‘echte vrienden’ over. Het business model is bijna volledig 
gebaseerd op advertentie-inkomsten, die weer afhankelijk zijn van big data in 
de miljarden gebruikersprofielen. Internetbedrijven hebben een groot belang 
bij manipulatie van deze gegevens en bepalen uiteindelijk wat de gebruiker 
wel of niet te zien krijgt. In mijn ogen een zeer kwalijke zaak. Na de 
verrassende verkiezing van president Trump in de VS stellen media zichzelf, 
overigens te laat en met een decennialange terugwerkende kracht volkomen 
terecht, allerlei vragen over betrouwbaarheid van gegevens. De serieuze 
(onderzoeks)journalistiek is het kind van de rekening geworden in een door 



  

populisme en marketing bepaald medialandschap. Social media vullen een 
gat dat wel móest ontstaan. De gapende afstand tussen ‘elite’ en ‘deplorables’ 
wordt pijnlijk duidelijk. Liever wordt Facebook onder vuur genomen dan 
hand in eigen boezem te steken. Qua social media is de oude concurrentie 
(onder andere Hyves in Nederland) weggespeeld en recente concurrentie 
(onder andere Ello, Seen.Life, Tsu) zijn al weer weg of vormen geen 
noemenswaardige bedreiging. Alleen Signal29 blijkt tot nu toe resistent te zijn 
en biedt een non-commercieel alternatief voor Whatsapp (net als Instagram 
ook eigendom van Facebook). Facebook zelf zit qua levenscyclus overigens 
ook al weer op de grens van maturity en decline. De weg naar beneden is 
ingezet. Wellicht is het een idee om een deel van de Facebook-functionaliteit 
onder te brengen in COMNL. Met name waar het gaat om serieuze 
berichtgeving en relaties (gebaseerd op DigiD) met overheid, bedrijfsleven, 
nuts- en maatschappelijke organisaties. Saai is het nieuwe hip. Nog een 
andere optie is een open source alternatief30, waarbij mensen zelf netwerken 
kunnen opzetten, van lokaal tot wereldwijd. 

BREIN COMPUTER INTERFACE (BCI)  

Een brein-computer interface (BCI) is een apparaat dat hersensignalen 
omzet in actie. Het bestaat uit sensoren (elektroden) die signalen opvangen, 
een signaalversterker, een computer die de input vertaalt naar instructies 
voor externe apparatuur en het uiteindelijk te besturen apparaat zelf, zoals 
hulpmiddelen voor gehandicapten, een computer voor tekstverwerking,  

DEEL 6 - ECONOMIE 

Van enkele gezinnen jagers-verzamelaars op de steppe naar miljoenen 
mensen op enkele honderden vierkante kilometers. Van overzichtelijk 
postkantoor en kruidenierswinkeltje naar ondoorzichtige online web portals. 
Van transacties met zilveren daalders en papieren geld naar de schimmige 
wereld van virtueel geld, bitcoins, shareholders en speculanten all over the 
world. Van lokale ratel en omroeper via bakelieten telefoon en telefooncel 
naar een 6.5” computer inclusief internet in je zak. Veel van de grote 
veranderingen zijn geen 100 jaar oud. Het lijkt ook wel of het steeds sneller 
gaat. De focus ligt op almaar meer en soms beter. Dat doet toch iets met 
mensen en met heersende samenlevingen? De ‘economie’ is intussen door de 
eeuwen heen steeds belangrijker geworden in de meeste en in bijna alle 
gevallen westerse maatschappijen. Welvaart staat hierbij helaas hoger 

 

29 https://signal.org/nl  

30 https://www.opensource-socialnetwork.org/ 
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aangeschreven dan welzijn. Ten koste van heel veel – denk eens aan de 
gevolgen van de eeuwenlange, wereldwijde activiteiten van de West-Indische 
en Oost-Indische Compagnie – wordt handel gedreven tussen volkeren en 
individuen onderling. Rust wordt er door economie over het algemeen niet 
gebracht. Integendeel, naast religie is ‘s werelds onrust toe te wijzen aan 
economische belangen en daaropvolgende conflicten. Een wereld zonder 
economie is niet meer denkbaar, maar een tandje minder mag best. Er is 
genoeg van alles, het is slechts een kwestie van een juiste verdeling. Want de 
kloof tussen rijk en arm, de haves en have-nots is immens. Een schandaal op 
wereldwijd, nationaal én lokaal niveau. De oorzaken van de problemen en de 
mensen en organisaties die erachter zitten zijn aanwijsbaar en 
tribunaalwaardig. Economie is niet iets van vandaag maar inmiddels wel heel 
erg complex. Deels ook met genoegen en bewust zo gemaakt door banken, 
bedrijven en economen. Economie wordt nogal eens onder de exacte 
wetenschappen geschaard. Geheel ten onrechte, alleen al de kwalificatie 
‘wetenschap’ is discutabel, laat staan de term ‘exact’. Er is sprake van veel te 
veel onbekende en onbeheersbare variabelen. Voorspellen is geen exacte 
activiteit en de markt is net zo grillig als de mensen die er werken. Hoewel 
economen het zullen ontkennen spelen de dikke duim en natte vinger van de 
onzichtbare hand en een grote mond veruit de grootste rol. Feit is wel dat 
economie heilig is verklaard in de 20e eeuw en een buitenproportionele rol is 
gaan spelen vanaf de jaren ’80. Werkelijk alles wordt omgerekend naar geld, 
marktwerking is losgeslagen, opportunisten vullen hun zakken. Financiële 
instellingen verspelen honderden miljarden en moeten met publiek geld 
worden gered. Met welk resultaat? Regulering heeft niet of nauwelijks 
plaatsgevonden. Multinationals buitelen over elkaar heen over wie wie kan 
overnemen. Nee, het wordt tijd economie aan banden te leggen en opnieuw 
in te richten, te beginnen bij het begin. Een poging daartoe die veel aandacht 
heeft gekregen is de definitie van de Donuteconomie31 van Kate Raworth, 
waarbij aarde en duurzaamheid centraal staan. 

 

31 "Donut (economisch model)." Wikipedia, de vrije encyclopedie. 23 okt 2021, 21:22 (UTC) 
<https://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Donut_(economisch_model)&oldid=60220383> 
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De naam 'donut' is ontleend aan de vorm van het diagram: een cirkel met een gat in het 
midden. Het gat van het model geeft weer hoeveel mensen geen toegang hebben tot 
basisbenodigdheden als gezondheidszorg, onderwijs, en huisvesting. De korst geeft weer in 
hoeverre de ecologische plafonds (planetaire grenzen), waarvan leven afhankelijk is, worden 
overschreden. Volgens het model is een economie welvarend als alle twaalf elementen van 
het sociale fundament worden gehaald zonder een ecologisch plafond te overschrijden. 
Deze situatie wordt in het model beschreven als 'de veilige en rechtvaardige ruimte voor de 
mensheid'. 

Even terug naar af. De basis bestaat uit twee eenvoudige stellingen: 

• Omzet minus kosten = brutowinst.  
• Brutowinst minus belastingen = nettowinst/resultaat. 

Hiermee kun je in principe alle economische activiteiten plannen, 
uitvoeren en evalueren. Om ‘iets’ te kunnen verkopen moet je ‘iets’ hebben 
of maken. Vaak moet je daarbij van anderen ook weer ‘iets’ inkopen, of het 
nou gaat om grondstoffen of menskracht. Je verkoopt iets tegen een prijs, 
waarbij het de bedoeling is dat die minimaal gelijk, maar liefst een stuk hoger 
is dan jouw totale kosten om het te maken. In het laatste geval maak je dus 
winst. En die cyclus van inkoop, productie en verkoop tracht je zolang 
mogelijk te handhaven. Zo zijn er bedrijven die honderden jaren bestaan. 
Waar het vooral om draait is wat je als onderneming met je winst doet. Sinds 
de neoliberale revolutie eind vorige eeuw zijn winstmaximalisatie en 
waardevermeerdering voor aandeelhouders zo’n beetje de heilige 
bedrijfsdoelstellingen. Groei en continuïteit van de onderneming zijn mooi 
meegenomen, zolang het de eerste twee maar verhoogt, ondersteunt of op 
zijn minst niet in de weg zit. Waarom is het voor bedrijven toch zo’n 
probleem om als wederdienst voor miljardenwinsten de wereld iets terug te 
geven door bijvoorbeeld werknemers een fatsoenlijk inkomen te geven en 



  

het klimaat te ontzien? Het geld klotst tegen de plinten in de multinationals 
en bij hun CEO’s en aandeelhouders, terwijl de gemiddelde burger 
onderhand quitte speelt of op verlies staat. De wal gaat een keer het schip 
keren, dat is zeker. Wanneer dat gebeurt is lastiger te voorspellen. Er is een 
steeds korter lontje nodig om een of meer kruitvaten te laten ontploffen. En 
waarom zou je dat willen afwachten als ondernemer? Je hoeft als 
onderneming niet per se je centen naar de Kaaimaneilanden te sluizen of als 
stroop om de mond van de aandeelhouders te smeren. Je kunt bijvoorbeeld 
ook investeren in de eigen organisatie i.c. je eigen mensen en middelen! Als 
je als bedrijf tóch weinig belasting wilt betalen moet je zorgen dat je 
brutowinst zo klein mogelijk is. Simpel toch? Zowel ondernemers als burgers 
kunnen de belastingdruk klein houden door slim met de parameters uit de 
twee berekeningen te spelen. Maak je meer omzet of heb je meer inkomsten 
en zijn je kosten c.q. uitgaven daarentegen gelijk gebleven, dan betaal je meer 
belasting. Andersom geldt uiteraard ook. Zijn je kosten hoger dan je omzet 
dan heb je een negatieve winst ofwel verlies. Het is altijd een wet van 
communicerende vaten. Als de mens nou eens minder streeft naar welvaart 
en meer naar welzijn. Het antwoord op de vraag ’Wat vinden we nu écht 
belangrijk?’ bepaalt de norm en van daaruit uiteindelijk de haalbaarheid van 
alle plannen. 

Het aandeel van Nederland en de EU in de totale wereldeconomie in 35 jaar tijd bijna 
gehalveerd32. Dat komt met name door de sterke groei van China en andere opkomende 
landen. Ook het belang van de Verenigde Staten nam af sinds 1980, maar veel minder hard 
dan het Europese aandeel. Dat meldt CBS. 

Ons aandeel in de wereldeconomie daalt met 50%? So what? Nou kun je 
je mouwen opstropen en proberen dat cijfer weer goed te maken, maar dat is 
zowel verspilde energie als onnodig. Waarom zou Nederland in deze ratrace 
willen participeren? We kunnen het onszelf echt wel minder moeilijk maken, 
terwijl we toch een prima biotoop voor onze burgers kunnen garanderen. Het 
is, wordt en blijft vooral een kwestie van slimme keuzes maken! Daarenboven 
zijn er genoeg Nederlandse bedrijven die het al heel lang prima doen in het 
internationale krachtenveld en dit waarschijnlijk ook wel blijven doen. 
Gewoon omdat je goed bent in wat je doet en/of iets unieks te bieden hebt. 
Ook dat principe zal altijd blijven bestaan! Laten we eens beginnen met 
enkele eenvoudige uitgangspunten: 

• Het imago van ‘economie’ moet naar beneden worden bijgesteld. 
Van ‘hot’ naar ‘definitely not cool’. Economie wordt niet als 
wetenschap beschouwd en we doen dan ook zeker niet mee aan iets 
als een Nobelprijs voor Economie.  

 

32 https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2015/48/aandeel-nederland-en-eu-in-wereldeconomie-sinds-1980-gehalveerd 
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• Marktwerking geldt alleen voor commerciële organisaties en in 
goede en slechte tijden. Winst wordt boven een bepaalde grens 
teruggegeven aan de maatschappij waaraan die is onttrokken en 
verlies betekent onder een bepaalde grens einde verhaal. 

• Financiële instellingen worden aan strenge regels onderworpen en 
worden niet meer door publiek geld gered. Niks of niemand is ‘too 
big to fail’. Fraudeurs worden flink aangepakt en aan een stevige 
‘pluk-ze– wetgeving’ onderhevig. 

• Daar er genoeg is van alles hoeven we – zeker voorlopig – eventjes 
niks meer te produceren. We stellen met zijn allen vast dat 
economische groei eindig en tevens onnodig is en dat we vanaf nu 
alleen nog maar gaan voor een optimale verdeling van wat er al is.  

• De factor menselijke arbeid verdwijnt voor 80-90%. Robotisering 
neemt zoveel mogelijk taken over.  

• Het basisinkomen wordt ingevoerd. Nederland werkt aan de 
vorming van een OBi-Unie, waarin gelijkgestemde landen 
samenwerken in iets wat je een Beleid van Derde Verlichting zou 
kunnen noemen, hetgeen bijvoorbeeld middels toepassing van de 
ideeën in dit manifest kan worden bereikt. 

GELD EN MACHT 

Geld en macht bepalen al duizenden eeuwen het wereldbeeld en dat heeft 
grote gevolgen voor de planeet die Aarde heet. Voor de toekomst van de 
mensheid is het van het allergrootste belang dat op dit gebied eindelijk eens 
stappen worden gezet. Trefwoorden daarbij zijn dan ook nivellering en 
machtsregulering, beide onder te brengen bij het socialistische begrip 
‘gelijkwaardigheid’. 

MACHIAVELLI – HET DOEL HEILIGT DE MIDDELEN 

Denk je aan macht, dan ontkom je niet aan Machiavelli. Niccolo 
Machiavelli geldt als grondlegger van de moderne politieke wetenschappen. 
In de periode 1513-1515 schreef hij Il Principe (in het Nederlands vertaald 
als De Vorst en De Heerser). Het boek wordt gekenmerkt door utilistisch  

DEEL 7 - ENERGIE 

De wereldwijde energiebehoefte blijft maar stijgen. Onze aarde levert al 
eeuwenlang de ingrediënten voor vervoer, verwarming en vertier van 
miljarden mensen. Het wordt tijd dat we het wat slimmer gaan aanpakken en 
niet de tak afzagen waarop we zitten. Het Deel Energie is grotendeels jaren 
geleden al geschreven. Hoe snel kun je worden ingehaald? Een positief gevolg 
van de Russische invasie in Oekraïne is/wordt waarschijnlijk een 
katalyserende werking in noodzakelijke veranderingsprocessen. Zo leidde 
het in enkele weken in Europees verband tot een versnelde heroriëntatie op 



  

strategisch niveau. Naast samenwerking in defensie staan energie en de 
productie van onder andere voedingsmiddelen en militair materieel 
prominent op de agenda. Met het komende WK Voetbal in Quatar zal 
ongetwijfeld ook olie weer prominent op de agenda komen te staan. 

FOSSIELE BRANDSTOFFEN 

In Nederland wordt nog immer te veel fossiele brandstof verbruikt. 
Aardgas, olie en benzine zijn nog veruit favoriet boven duurzame 
energiebronnen als zon, water en wind. Zowel politiek als bedrijfsleven wil 
maar geen keuze maken voor de toekomst en zo lang mogelijk de bestaande 
situatie uitmelken. Echter, zo snel als mogelijk moet het beleid 180 graden 
worden gedraaid: 

• Duurzame energie dient in 2030 (of eerder) voor 100% de fossiele 
varianten te hebben vervangen.  

• Elektriciteit dient uiterlijk vanaf 2030 alleen nog maar te worden 
opgewekt uit duurzame energiebronnen. 

• Woningcorporaties dienen met onmiddellijke ingang te worden 
verplicht om alle nieuwbouw te voorzien van duurzame energie en 
alle olie- en gasaansluitingen in de komende 10 jaar om te bouwen 
naar duurzame energiebronnen.  

• Stadsverwarming dient te worden opgeheven c.q. vervangen door 
c.q. kostenneutraal aangesloten op duurzame energiebronnen. 

• Tegelijk met het voldoende ter beschikking komen van 
alternatieven moeten benzine, diesel en LPG vanaf 2025 alvast per 
jaar 15% duurder worden. Alternatieven zijn onder andere 
elektriciteit, waterstof en biobrandstoffen als koolzaad, suikerriet en 
palmolie. Een volledig verbod per 2030 zou mooi zijn, maar dan 
moeten we wel een oplossing vinden voor oldtimers en andere niet-
duurzaam voortgedreven machines. Maar goed, ook dit moet deel 
uitmaken van groter plan, waarbij mobiliteit volledig op zijn kop 
wordt gezet, onder andere met gratis of goedkoop openbaar vervoer 
en alternatieven voor persoonlijk vervoer. 

• Hoe autofabrikanten de toekomst willen invullen is aan henzelf, 
doch nieuwe auto’s mogen vanaf 2025 standaard géén fossiele 
brandstof meer gebruiken en dienen zich volledig op duurzame 
energie voort te bewegen. Duitsland wil vanaf 2030 alleen nog 
elektrische auto’s in de showrooms. 

• De (Nederlandse) overheid zet vol in op openbaar vervoer: 
o De infrastructuur wordt verbeterd en uitgebreid, zodat men 

vanaf zoveel mogelijke locaties binnen afzienbare tijd een OV-
punt kan bereiken en capaciteit voldoende is om reizigers in 
redelijk comfort kan vervoeren. 



  

o Nieuwe vormen van Persoonlijk Openbaar Vervoer (POV) 
worden gestimuleerd, zoals witte fietsen, auto’s en taxi’s. 
Verhuurder Hertz heeft in 2021 een deal met Tesla gesloten 
voor de levering van 100.000 elektrische auto’s. Waarlijk een 
miljardendeal. De Nederlandse overheid kan in een (veel) 
goedkopere variant een interessante combi-deal (met 
insluiting van álle vervoerstypes) met enkele (liefst nationale) 
fabrikanten en daarmee de poorten meteen wagenwijd 
openzetten voor de toekomst. 

o Niet duurzaam persoonlijk vervoer, zoals auto’s, motorfietsen, 
scooters en brommers, wordt gezien als luxe en extra belast. 

Producten en diensten moeten zoveel mogelijk uit de omgeving komen. 
Vrachtvervoer over grote afstand wordt dan ook ontmoedigd en 
geminimaliseerd en lokale productieketens worden gestimuleerd. Er moet 
meer/hernieuwd/uitgebreid onderzoek plaatsvinden naar de mogelijkheden 
van duurzame oplossingen. Als de ECB 80 miljard Euro per maand aan 
nutteloos geld kan creëren voor banken dan is noodzakelijk onderzoek naar 
toekomstige energiebronnen ook prima te betalen en verantwoorden. 

ENERGIEBRONNEN 

 Dit is de eeuw van verandering. Dat zal vooral te typeren zijn door grote 
omwentelingen op het gebied van energievoorziening. Het fossiele 
koolstoftijdperk, met onder andere gas en olie, loopt ten einde. Er zijn al een 
hele hoop alternatieve wegen ontdekt. Het gaat mij te ver om in dit manifest 
uitgebreid stil te staan bij de vele details die overigens allemaal even 
interessant zijn om te behandelen. Voor nu volstaat een inventarisatie van de 
belangrijkste energiebronnen. Minstens zo relevant is de optie ‘100% 
eigendom van nationale overheden over álle energiebronnen’. Commerciële 
organisaties worden aldus buitengesloten. 

OLIE 

Olie en gas leveren sinds de 19e eeuw veruit het grootste aandeel in onze 
energiehonger. Het leidde tot een behoorlijk geopolitieke aardverschuiving. 
Met Nederland als de uitzondering heeft Europa weinig tot geen bronnen op 
dit gebied. De VS en Rusland kunnen zich redelijk zelf bedruipen, maar 
Europa en vele landen in de wereld werden afhankelijk van aanvoer van olie 
vanuit het Midden-Oosten en gas vanuit Rusland. Sjeiks met heel veel geld 
en mullahs met heel veel geestelijke invloed voeren een veelal totalitair en 
misogyn bewind, dat door afnemers ongegeneerd wordt gedoogd omdat ze 
bang zijn om van levering te worden uitgesloten.  

BIOMASSA 

De energie uit biomassa wordt als duurzaam gezien omdat er sprake is van 
een gesloten CO2-kring. Bij gebruik van bijvoorbeeld hout en GFT-afval zou 



  

er sprake zijn van een gesloten CO2-kring . Dit is volgens OneWorld echter 
niet het geval33 : 

De Nederlandse overheid heeft miljarden gereserveerd om de komende jaren 
kolencentrales om te bouwen tot biomassacentrales. Volgens de EASAC is deze transitie 
echter schadelijk voor het klimaat en een slechte besteding van publiek geld. 

Biomassa hoort vooralsnog dus niet op het prioriteitenlijstje thuis. Er zijn 
nog wel andere wegen te bewandelen. 

WATER 

Water is al heel lang bekend als krachtbron. Watermolens die een rad in 
beweging zetten vormen een welsprekend voorbeeld van een energiebron. In 
iets andere vorm (van H2 ofwel waterstof 34 ) levert het een zeer krachtige 
energiebron, die in de praktijk ook steeds meer wordt toegepast. Vooral als 
brandstofalternatief voor benzine, diesel en gas. Het is zeer schoon en levert 
geen afval op. Je kunt zelfs het water uit de uitlaat drinken. Nederland kent 
momenteel 7 waterstoftankstations 35 , dus het is nog even zoeken als 
waterstofautobezitter. Op nationale schaal is het ook bruikbaar om warmte 
te genereren. Nadeel is dat waterstof moet worden aangemaakt met 
elektrolyse en stoomreforming36, waarbij achtereenvolgens toch weer stroom 
en gas nodig zijn. 

WIND 

Wat water al eeuwenlang kan, kan wind ook. Wind kan aardig wat energie 
opleveren, maar is opvallend vaak negatief in het nieuws. Enkele klachten: 
grote windmolens en hun wieken ontsieren het landschap, zijn een obstakel 
voor de scheepvaart, maken te veel herrie, leveren gezondheidsklachten en 
slachten gevogelte in de vlucht. De Nederlandse overheid zet volop in op 
windmolenparken in de Noordzee. 

 

33 http://www.oneworld.nl/lezen/schone-energie/dit-zijn-de-nadelen-van-biomassa  

34 "Diwaterstof." Wikipedia, de vrije encyclopedie. 16 okt 2021, 09:33 (UTC) 
<https://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Diwaterstof&oldid=60140970> 

35 https://h2rijders.nl/blogs/aantal-waterstoftankstations-nederland-op-2e-plaats-europa?language_content_entity=nl 

36 "Stoomreforming." Wikipedia, de vrije encyclopedie. 2 jun 2021, 13:44 (UTC).  
 <https://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Stoomreforming&oldid=59141455>. 

http://www.oneworld.nl/lezen/schone-energie/dit-zijn-de-nadelen-van-biomassa
https://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Diwaterstof&oldid=60140970
https://h2rijders.nl/blogs/aantal-waterstoftankstations-nederland-op-2e-plaats-europa?language_content_entity=nl
https://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Stoomreforming&oldid=59141455


  

ZON 

De zon is voor de komende 5 miljard jaar nog actief volgens 
wetenschappers. Daarmee kun je haar definiëren als een onuitputtelijke 
energiebron. Laten we haar krachten eens wat effectiever gaan inzetten37. Het 
principe is vrij simpel: zonlicht wordt opgevangen met een of meer 
zonnepanelen, die bestaan uit zonnecellen. Het zonlicht wordt door een 
zonnecel geabsorbeerd en daarbij komen deeltjes vrij, zogenaamde 
elektroden. Deze gaan bewegen en dat levert uiteindelijk elektrische stroom 
op. Na een voorhoede met vrij exotische en dure Teslas, Lightyears en 
Polestars zijn inmiddels ook de traditionele automerken actief op de markt 
van elektrische en meer specifiek door zonenergie aangedreven auto’s. 
Wellicht met tegenzin, want een snelle transitie is niet wat zij willen. Volgens 
oude wetten van economie en marketing moet er eerst kunnen worden 
afgeschreven op oude investeringen en oude producten zolang mogelijk 
uitgemolken. Een nieuw product wordt veelal flink afgeroomd. Elektrische 
auto’s zijn mede daarom relatief te duur en daarmee voorbestemd voor een 
selecte groep. Of en hoelang die oude wetten kunnen worden toegepast is de 
vraag. Nu al en in de komende jaren in toenemende mate wordt een grote 
invasie van goedkopere e-cars van nieuwe Chinese automerken verwacht. Zo 
wordt het misschien te laat voor een sympathiek initiatief uit Duitsland, 
waarvan de ontwikkelingen met belangstelling worden gevolgd sinds 2018.  

  

 

37 https://www.tno.nl/nl/aandachtsgebieden/energietransitie/roadmaps/hernieuwbare-elektriciteit/zonne-energie  

https://www.tno.nl/nl/aandachtsgebieden/energietransitie/roadmaps/hernieuwbare-elektriciteit/zonne-energie


  

DEEL 8 - MILIEU  

Wie maakt zich druk om het milieu? Tot het midden van de 20e eeuw was 
het enorm stil op dat gebied. Het kon allemaal niet op. Met de Club van 
Rome (1972!) kantelt het denken erg langzaam maar wel zeker. Early 
adapters bevonden zich vooral in het milieu van geitenwollen sokken, maar 
50 jaar later is er behoorlijke consensus over de impact van met name de 
opwarming van de aarde. CEO’s en politici vonden het maar een lastig non-
issue en mede dankzij diverse invloedrijke lobby’s werd milieu maar geen 
agendapunt. Ondanks dat de urgentie inmiddels wereldwijd wordt 
onderkend, staan dadendrang en tempo op een veel te laag pitje omdat de 
zakken goed moeten worden gevuld zolang het nog kan. Wellicht vormt de 
Russische invasie in Oekraïne ook op dit gebied een welkome deus ex 
machina. Bereidheid tot verandering neemt onder druk van allerlei 
verschuivingen ineens toe. 

Dit zijn de conclusies van een onderzoek uit september 2021 naar 
klimaatangst onder jongeren38:  

• 45% van alle deelnemende jongeren zegt dat klimaatangst een 
invloed heeft op hun dagelijks leven: hoe ze spelen, eten, studeren 
en slapen.  

• Meer dan 75% gelooft dat “de toekomst angstaanjagend is” -- in 
Portugal is dat zelfs 81% en in de Filipijnen 92%.  

• 58% zegt dat overheden “mij en/of volgende generaties verraden” 
en 64% zegt dat hun overheden te weinig doen om een klimaatramp 
te voorkomen.  

• 39% zegt dat ze twijfelen om zelf kinderen te krijgen. 

Je zou nu maar kritisch puber of adolescent zijn en ouders en grootouders 
hebben die het al hun halve of hele leven lang weten en er niks of nauwelijks 
iets aan hebben gedaan. De klimaatcrisis woedt volop! Eind september 2022 
verscheen een RIVM-onderzoek39 waaruit blijkt dat ongeveer 1 op de 6 (!) 
jongeren van 12-25 jaar serieus over zelfdoding nadenkt, met name door de 
enorme druk die wordt ervaren. Vooral op school volgens het onderzoek, 
maar die druk wordt waarschijnlijk mede veroorzaakt door bovengenoemde 
oorzaken. Terwijl men rond de wereld vliegt op zoek naar exotische 
vakantieoorden en zich met honderdduizenden verzamelt rond Formule 1 

 

38 https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3918955  

39 https://www.rivm.nl/nieuws/aantal-jongeren-met-suicidale-gedachten-onverminderd-hoog 

https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3918955
https://www.rivm.nl/nieuws/aantal-jongeren-met-suicidale-gedachten-onverminderd-hoog


  

races, vliegen de waarschuwingen je al jarenlang om de oren. Het hoeft niet 
allemaal meteen van de agenda, maar we zullen toch iets moeten gaan doen. 
De economische en geopolitieke spanningen zijn sinds lange tijd niet zo hoog 
opgelopen. De Doomsday Clock40 staat nu op 100 seconden voor 12! En dan 
te bedenken dat de meest recente update dateert van januari 2022. De 
verontrustende ontwikkelingen vanaf 24 februari 2022 zijn hierin dus nog 
niet meegenomen. Uitstel en een mogelijke hoop op afstel is de norm bij de 
kabinetten van deze eeuw tot nu toe. Hoe lang willen we eigenlijk nog 
wachten met het nemen van adequate maatregelen? En wat moet er eigenlijk 
allemaal gebeuren? Conservatieve denkers geloven dat groei nodig is om 
alles te kunnen betalen, maar dat is net als op vele andere terreinen het paard 
achter de wagen spannen. Misschien moet het wat duidelijker geformuleerd: 
groei is de oorzaak van de gehele milieuproblematiek! Groei is als een 
dodelijke schimmel, het tast de natuurlijke habitat in de diepste vezels aan. 
De Club van Rome waarschuwt vanaf 1968 al voor wereldwijde rampspoed 
en bracht in 1972 het boekje ‘Grenzen aan de groei’41 uit. Daarin werd gesteld 
dat het binnen 100 jaar flink fout zou gaan: 

“De mensheid kan niet blijven doorgaan zich met toenemende snelheid te 
vermenigvuldigen en materiële vooruitgang als hoofddoel te beschouwen, zonder daarbij in 
moeilijkheden te komen. (…) Dat betekent dat we de keuze hebben tussen nieuwe 
doelstellingen zoeken teneinde onze toekomst in eigen handen te nemen, of ons 
onderwerpen aan de onvermijdelijk wredere gevolgen van ongecontroleerde groei.” 

Voor ouderen zal het minder urgent voelen, maar we zullen generatiewijd 
heel snel aan de slag moeten. Anders zou het wel eens te laat kunnen zijn. Wij 
leven in het antropoceen, het tijdperk waarin de Aarde door menselijk 
handelen wordt gevormd. Of de evolutie daar blij mee moet zijn is maar sterk 
de vraag. Als het tegenzit is het meteen ook het laatste tijdperk dat ooit door 
mensen werd benoemd. Om de vinger nog wat dieper in de wond te steken 
(als vervolg op paragraaf over Oud en Jong) is er de onuitwisbare footprint 
die de babyboomers nalaten in termen van klimaatverandering en uitroeiing 
van veel fauna en flora. Ze doen het niet alleen en zijn van alle (leef)tijden. Er 
zijn mensen die zich absoluut niks aantrekken van de rest van de wereld, 
mensheid of evolutie, van zuidasproleten tot ivoorhandelaren, van 
megalomane en psychopathische politici tot de grote meute van meelopers 
die denken het kwaad te kunnen bezweren door de ogen te sluiten. Maar 
toch, de 65-plusser had beter moeten weten en op tijd maatregelen moeten 

 

40 "Doemdagklok." Wikipedia, de vrije encyclopedie. 30 mrt 2022, 20:22 (UTC). 
 <https://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Doemdagklok&oldid=61476910>. 

41 https://historiek.net/club-van-rome-grenzen-aan-de-groei-1972/80577/  

https://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Doemdagklok&oldid=61476910
https://historiek.net/club-van-rome-grenzen-aan-de-groei-1972/80577/


  

treffen. Philipp Blom vraagt zich in zijn boek Wat op het spel staat42 af hoe 
men in 2100 zal terugkijken op deze tijd van grote veranderingen. Naast 
arbeid en robotisering speelt het klimaat daarin een essentiële rol. De Derde 
Verlichting tracht in de aanloop naar 2100 zicht op verbetering aan te dragen 
en een mogelijke handleiding te zijn om in dat jaar opgelucht te kunnen 
ademhalen tijdens de terugblik op de afgelopen eeuw. Documentaires als An 
Inconvenient Truth (Al Gore, 2006) en Before the flood (Leonardo di 
Caprio, 2016) preken weliswaar vooral voor de eigen parochie van 
milieuvrienden, maar toch, de aandacht wordt met het jaar wel serieuzer. 
Elke klimaattop (inclusief de meest recente COP26 in Glasgow) blijft 
beperkt tot een vergadering met holle frasen en uitstel, weinig conclusies en 
allesbehalve de nodige actie. Het moet echter niet al te lang gaan duren 
voordat de mensheid in beweging komt. In een geschiedenis van miljarden 
jaren is de Aarde in de laatste 50 tot 100 jaar in een dramatische en op 
onderdelen onomkeerbare evolutionaire baan om de zon gebracht. Dat is 
toch iets om over na te denken, nietwaar? Is de mens op weg naar de ‘Sixth 
Extinction’ of in goed Nederlands het ‘Zesde Uitsterven’ 43 ? Met 
apocalyptische voorstellingen van de San Andreasbreuk in de VS, de altijd 
dreigende vulkanische activiteit in Azië of toenemende oceaanstormen, 
overstromingen en andere natuurverstoringen zou je zomaar kunnen denken 
dat het binnen niet al te lange tijd toch allemaal niets meer uithaalt. De 
boodschap zal duidelijk zijn, zonder hier in detail allerlei plannen uit te 
werken. Enkele punten eruit lichten kan wel. 

WATER 

Zowel onze planeet als wijzelf, fauna en flora bestaan grotendeels uit 
water. Alleen over dit onderwerp kun je al zeker 10 dikke boeken schrijven. 
In de paragraaf over ruralisatie werd de ‘nationale waterstand’ al even kort in 
beeld gebracht. Als klimaatverandering daadwerkelijk doorzet dan komt er 
een probleem van immense omvang op ons af. In Deel 3 Maatschappij-
Ruralisatie werd al de ‘drogevoetenlijn’ getrokken. Er in deze relevante 
paragraaf nog wat dieper op ingaand kun je op de website van Floodmap.net44 
interactief berekenen en bekijken wat er gebeurt bij een bepaald aantal 
meters zeespiegelstijging. 1,5 tot 2 meter zet half Nederland (Zeeland, Zuid 

 

42 https://deleesclubvanalles.nl/recensie/wat-op-het-spel-staat/  

43 https://www.opsociety.org/our-work/films/racing-extinction/> en "The Sixth Extinction." Wikipedia, de vrije 
encyclopedie. 15 apr 2021, 21:32 (UTC) <<https://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=The_Sixth_Extinction&oldid=58717065>  

44 https://www.floodmap.net/ 

https://deleesclubvanalles.nl/recensie/wat-op-het-spel-staat/
https://www.opsociety.org/our-work/films/racing-extinction/
https://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=The_Sixth_Extinction&oldid=58717065
https://www.floodmap.net/


  

en Noord Holland en delen van Friesland en Groningen) onder water. Bij 
respectievelijk 10 en 30 meter ziet het er bij ons zelfs zo uit:  

  

 
In het eerste geval wordt het onder andere Den Bosch aan Zee en in het 

tweede geval zullen we met zijn allen naar Maastricht of verder oostelijk 
moeten verhuizen. Gisse vastgoedjongens kunnen alvast anticiperen op 
kamerverhuur in Zuidoost-Nederland voor klimaatvluchtelingen uit de 
Randstad. 

Het Deltaprogramma45 is een wettelijk programma inzake de beheersing 
van water in Nederland en daarin is vastgelegd dat er een jaarlijks  

DEEL 9 - DUURZAAMHEID 

In lijn met energie en milieu is duurzaamheid in de afgelopen jaren een 
steeds relevanter agendapunt geworden. Bij het woord duurzaam denk je aan 

 

45 "Deltaprogramma." Wikipedia, de vrije encyclopedie. 7 nov 2020, 11:47 (UTC) 
<https://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Deltaprogramma&oldid=57482767> 

https://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Deltaprogramma&oldid=57482767


  

begrippen als consistent en bestendig, dus aan langetermijnstabiliteit. De 
volgende definitie van duurzaamheid 46 introduceert 3 P’s: 

Duurzaamheid is door de jaren heen een containerbegrip geworden. Alles wat te maken 
heeft met maatschappelijk verantwoord leven, milieu, ecologie en toekomstgericht denken 
wordt tegenwoordig onder duurzaamheid geschaard. Veelal wordt de term duurzaamheid 
omschreven aan de hand van een theorie: de drie P’s. 

- People (mensen) 
- Profit (winst) 
- Planet (aarde) 

Naast het feit dat we geld willen verdienen en van de welvaart willen genieten is het ook onze 
taak om goed voor de mensen en het milieu te zorgen. Immers, als we dit verzaken is de 
toekomst van de mensheid in het geding. Wij hebben nu een verantwoordelijkheid voor de 
toekomstige generaties die zullen komen. Wanneer wij bijvoorbeeld alle fossiele 
brandstoffen verbruiken, zal de volgende generatie met een enorm probleem zitten. Dit 
geldt ook voor vraagstukken als opwarming van de aarde, CO2-uitstoot en 
voedselproblematiek.  

Wat houdt de term duurzaamheid precies in? De volgende definitie is geformuleerd door de 
World Commission on environment and Development van de Verenigde Naties in het 
rapport “Our Common future”: “Duurzame ontwikkeling is de ontwikkeling die aansluit op 
de behoeften van het heden zonder het vermogen van de toekomstige generaties om in hun 
eigen behoeften te voorzien in gevaar te brengen”. Kortom, duurzaam kijkt naar de huidige 
behoefte die de mensen op de aarde hebben en hoe dit in de toekomst ontwikkeld kan 
worden zonder dat de mensen, het milieu of de economie in gevaar komen. 

Zoals wel vaker is de uitleg voor kinderen47 een heel stuk duidelijker:  

Duurzaamheid is een breed begrip, maar het komt er in het kort op neer dat in een duurzame 
wereld mens (people), milieu (planet) en economie (profit) met elkaar in evenwicht zijn, 
zodat we de aarde niet uitputten. 

Op dezelfde website staat de vraag ‘Wat gebeurt er als de 3 P’s niet in 
harmonie zijn?’ 

Als de 3 P’s niet in harmonie zijn, lijden de elementen hieronder. Als winst bijvoorbeeld te 
veel prioriteit heeft, worden mens en milieu hiervan de dupe. Denk bijvoorbeeld aan 
kledingwinkels zoals de Primark. Deze winkels verkopen heel goedkope kleding, maar dat 
betekent helaas ook dat de mensen die die kleding maken onder erbarmelijk 
omstandigheden werken en weinig betaald krijgen. 

Wikipedia bevatte in 2015 niet eens een pagina over het begrip 
‘Duurzaamheid’! Zoekend op die term werd je doorverwezen naar het 

 

46 https://thuisinduurzaamheid.nl/duurzaamheid/  

47 https://wikikids.nl/Duurzaamheid  

https://thuisinduurzaamheid.nl/duurzaamheid/
https://wikikids.nl/Duurzaamheid


  

bijvoeglijke naamwoord ‘Duurzaam’. In 2019 is alsnog een pagina aan dit 
onderwerp gewijd48: 

In ecologie is duurzaamheid de eigenschap van biologische systemen om voor onbepaalde 
tijd divers en productief te blijven. Langlevende en gezonde wetlands en bossen zijn 
voorbeelden van duurzame biologische systemen. Het is de betekenis van duurzaamheid die 
in het Engels sustainability wordt genoemd (een duurzaam product is bij zijn levensloop van 
productie tot en met verwerking als afval niet nadelig voor het grotere systeem, dit soort 
productie kan lang doorgaan), niet te verwarren met de andere betekenis, die in het Engels 
durability heet (een duurzaam product gaat lang mee). Meer in het algemeen is 
duurzaamheid het uithoudingsvermogen van systemen en processen. Het organiserend 
principe voor duurzaamheid is duurzame ontwikkeling, die vier met elkaar verbonden 
domeinen omvat: ecologie, economie, politiek en cultuur(eepc). Verschillende takken van 
de wetenschap houden zich met duurzaamheid bezig, zoals milieukunde en ecologische 
economie. Wikipedia kent ook aparte pagina’s over de termen ‘Duurzame ontwikkeling’ en 
‘Cradle to cradle’49 : 

Duurzame ontwikkeling  

is de ontwikkeling die aansluit op de behoeften van het heden zonder het vermogen van 
toekomstige generaties om in hun eigen behoeften te voorzien in gevaar te brengen, aldus 
de definitie van de VN-commissie Brundtland uit 1987. Duurzaamheid gaat over de 
schaarste van de hulpbronnen waarmee welvaart wordt voortgebracht, zowel nu als in de 
toekomst. De oppervlakte van de aarde is eindig; grondstoffen kunnen op raken; en de 
opnamecapaciteit van de atmosfeer en onze natuurlijke omgeving kent haar grenzen. Bij 
duurzame ontwikkeling is sprake van een ideaal evenwicht tussen ecologische, economische 
en sociale belangen. Alle ontwikkelingen die op technologisch, economisch, ecologisch, 
politiek of sociaal vlak bijdragen aan een gezonde aarde met welvarende bewoners en goed 
functionerende ecosystemen zijn duurzaam. 

Cradle to Cradle (C2C).  

De huidige methoden voor duurzame productontwikkeling richten zich op het beperken 
van de schadelijkheid van het product. Het product wordt hier gezien als de keten van 
ontstaan (winning van grondstoffen, productie), gebruik (energieverbruik en verbruik van 
hulpstoffen zoals waspoeder en benzine) en afdanking (hergebruik en stort). Het "minder 
slecht maken" van het product bestaat uit het kiezen van schonere grondstoffen, het zuiniger 
maken van het product in gebruik, en het optimaliseren voor recycling. Dit kan, ondanks 
wat de term recycling doet vermoeden, gezien worden als ontwerpen van wieg tot graf. De 
centrale gedachte van de cradle to cradle (wieg tot wieg) filosofie, is dat alle gebruikte 
materialen na hun leven in het ene product, nuttig kunnen worden ingezet in een ander 

 

48 "Duurzaamheid." Wikipedia, de vrije encyclopedie. 20 sep 2021, 14:23 (UTC) 
<https://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Duurzaamheid&oldid=59946828> 

49 "Duurzame ontwikkeling." Wikipedia, de vrije encyclopedie. 27 dec 2020, 20:37 (UTC) 
<https://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Duurzame_ontwikkeling&oldid=57842103> en  

"Cradle to Cradle." Wikipedia, de vrije encyclopedie. 26 jul 2021, 17:34 (UTC) 
<https://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Cradle_to_Cradle&oldid=59586468> 
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product. Het eerste verschil met conventioneel hergebruik is dat er geen kwaliteitsverlies is, 
en geen restproducten die alsnog gestort worden. Waste equals food. 

Over duurzaamheid is overigens genoeg te vinden op internet, onder 
andere: 

- DuurzaamDoor 50 Doel is om de ontwikkeling naar een groene, duurzame economie te 
versnellen, en om doorbraken te helpen realiseren. Centraal staan maatschappelijke 
vraagstukken op het gebied van energie, water, biodiversiteit, grondstoffen en voedsel. 
Landelijk, regionaal en lokaal zijn er talrijke duurzame initiatieven. Meer samenhang 
hiertussen leidt tot krachtigere resultaten. DuurzaamDoor organiseert samenhang tussen 
lokale en regionale initiatieven via sociaal instrumentarium en leren van elkaars 
ervaringen. 

- Peter Westerveld 51  had wilde ideeën over de waterhuishouding in Kenia en een 
hydrologische corridor. 

De term ‘duurzaamheid’ is toepasbaar op allerlei terreinen. Uiteindelijk 
impliceert het dat we – liefst zo spoedig mogelijk – stoppen met de huidige 
manier van produceren en consumeren, waarbij namelijk een grote aanslag 
wordt gepleegd op de bronnen die de planeet Aarde ons biedt. We moeten 
toe naar meer gebruik in plaats van verbruik. Producten en diensten dienen 
een langere levensloop te krijgen om zo efficiënt mogelijk om te gaan met 
genoemde bronnen. Een circulaire economie en duurzaam produceren 
moeten voorkomen dat zo ontzettend veel slechte producten de markt 
bereiken. Door hoge kwaliteit tegen betaalbare opties (meer huur en lease in 
plaats van koop) te leveren zal het kaf automatisch van het koren worden 
gescheiden. Iets wat kwaliteitsproducenten toch zeker zou moeten 
aanspreken.  

Een prachtig voorbeeld van wat duurzaamheid in zijn pure vorm betekent 
is een concept dat het architectenbureau van Thomas Rau 52  met Philips 
uitwerkte. Uitgangspunt was: ‘Ik betaal voor licht, niet voor lampen’: 

Thomas Rau plaatste Philips voor een uitdaging: “Geef me licht en ik betaal ervoor. Of het 
nu daglicht is of een lamp.” Philips blijft eigenaar van de materialen. “Ik heb 1860 uur 500 
lux licht nodig in mijn bedrijf per jaar,” zei Thomas Rau, CEO van Architectenbureau RAU 
tegen Philips, “Het maakt me niet uit hoe je het doet, met daglicht, een lamp, elektriciteit. 
Allemaal prima. maar daar heb ik niks mee te maken. Ik wil licht kopen.” Zo is Pay per lux 
ontstaan. Philips kwam met een minimalistisch lichtplan. Rau: “Als wij een vaste prijs 
betalen per lichteenheid (lux), dan is het in hun voordeel om zo min mogelijk materiaal of 

 

50 https://www.duurzaamdoor.nl/  

51 https://www.oneworld.nl/water/klimaat-toekomst/de-man-die-de-wereld-wilde-veranderen  

52 https://www.lighting.philips.nl/inspiratie/projecten/kantoor/architectenbureau-rau  
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energie gebruiken. Dit is waarom performance based consumption zo duurzaam is.” Philips 
is de hoofdaannemer, wat betekent dat zowel de installatie van de verlichting als de 
energienota voor rekening van Philips komen en dat Philips eigenaar blijft van de producten. 
Dit laatste om de innovatiesnelheid van het energieverbruik van verlichting te stimuleren. 
Na afloop van de contractperiode neemt Philips de verlichtingsproducten weer terug in het 
productieproces, en de grondstoffen worden weer hergebruikt. Zo wordt er geen onnodig 
afval geproduceerd en wordt recycling geoptimaliseerd. 

55% besparing 

Philips gebruikte led-lampen met dimmers aan de hoge plafonds, “Zodra de zon schijnt 
dimmen de lampen.” Na de installatie van de led-lampen hadden we meteen 35% aan licht 
bespaard. Maar door optimalisatie van Philips kwam daar nog eens 20% bovenop.” Philips 
heeft slimme energiemeters geplaatst. Deze meters registreren het energieverbruik en geven 
hiermee inzicht in het verbruik per ruimte, waardoor er efficiënter met energie kan worden 
omgegaan. Met behulp van de energiemeters kan Philips RAU het meest energiebesparende 
licht van dit moment bieden. 

Wat levert het op? 

Philips blijft in deze constructie eigenaar van de materialen. Rau: “Dat maakt het meteen 
ook duurzaam, want een lamp die lang meegaat is in deze situatie ook in hun voordeel.”  

DUURZAME PROJECTEN 

Weliswaar (te) langzaam, maar het gaat vooruit. Er lijkt een kentering in 
het denken (en vervolgens doen!) gaande. Het aantal ideeën en projecten 
onder de noemer duurzaamheid stijgt de laatste jaren behoorlijk. Enkele 
voorbeelden: 

VERVOER 

De heilige koe in conversie. Da’s nog eens een uitdaging. Huurauto’s zijn 
er al langer, maar ook alweer geruime tijd zijn behoorlijk wat organisaties 
actief in het aanbieden van gedeeld vervoer en meer specifiek in het delen van 
de auto, onder meer SnappCar, Greenwheels, MyWheels en ANWB. Het 
blijkt nog immer niet echt aan te slaan in Nederland. Meestgenoemde reden 
in analyses is de hoge prijs, maar die valt in de praktijk alleszins mee. Er 
spreekt eigen ervaring mee. Wat je niet leest of hoort zijn twee veel 
belangrijkere motieven waarom de deelauto naar mijn mening niet aanslaat. 
Ten eerste is het aanbod nog te minimaal en ten tweede is vooral de 
aanvliegtijd te lang. Zo krijg je homo mobilus niet uit de eigen auto. Beiden 
hebben wellicht ook met elkaar van doen. Een auto op bestelling wil ik  

DEEL 10 - HET ONVOORWAARDELIJK BASISINKOMEN 

Het basisinkomen vormt samen met het humanistisch grondvest, het 
langetermijndenken, de paradigmaverschuiving in arbeid-inkomen en een 
aantal behoorlijk ingrijpende wijzigingen in sociaal economische instituties 
hét fundament voor Derde Verlichting.  



  

INTRODUCTIE 

Voor alle duidelijkheid nog maar eens een herhaling: met de term 
basisinkomen wordt steeds de volledige definitie bedoeld, zijnde een 
Onvoorwaardelijk en Universeel Basisinkomen. Bij deze wordt strek stelling 
genomen tegen de eufemismen die de laatste jaren ten aanzien van de term 
worden gebezigd. Gratis geld voor iedereen was eigenlijk meteen al een faux 
pas van Rutger Bregman. De afstand die hij in 2018 vervolgens met de 
introductie van het burgerschapsdividend neemt van het basisinkomen53 is 
ook weer problematisch. Relevante pundits als hij dienen bij de les te blijven 
en niet steeds nieuwe suboptimale oplossingen en bijbehorende definities 
gaan verzinnen. In een essay naar aanleiding van een oproep in het 
programma Sander en de Kloof (VPRO, februari 2022) was sprake van een 
welvaartsdividend. Gaan we de vlag aanpassen omdat wordt gedacht dat 
mensen een verkeerd beeld hebben bij het woord ‘basisinkomen’? Mijns 
inziens een zwakke tactiek en het leidt alleen maar tot nog meer verwarring. 
Laten we ons nou gewoon sterk maken voor de klassieke definitie van OBi, 
daarbij dan meteen de juiste argumenten aandragend. Dit manifest biedt 
voldoende aanknopingspunten voor een plausibel pleidooi rond de 
invoering van een basisinkomen. Sommigen zien het basisinkomen als een 
bijstandsuitkering. Fout. Sommigen noemen het een afkoopsom of 
zoethoudertje voor mensen met een laag inkomen, zodat de rijken hun gang 
kunnen blijven gaan. Fout. Sommigen zien het als subsidie voor een lui 
leventje. Fout. Velen zien het als panacee voor inkomensongelijkheid. Ten 
dele fout. Hoe dan ook, het lijkt erop dat de meeste mensen de bedoeling of 
impact van een OBi niet voldoende kunnen bevatten. Niet als middel of doel 
en al helemaal niet als onderdeel van een er mee gepaard gaande, 
noodzakelijke en uiterst complexe systeemverandering van ongekende 
omvang. Daarmee is het behoorlijk lastig om het basisinkomen te berde te 
brengen zonder meteen allerlei reacties uit alle hoeken van de samenleving 
te krijgen, waarbij ideeën blijkbaar vogelvrij zijn en zo snel mogelijk moeten 
worden afgeschoten. Erg jammer en vooral vaak erg voorbarig. Critici 
beginnen meestal meteen over betaalbaarheid. In dit Deel ga ik proberen 
hierop antwoorden te geven. Spoiler alert: ja, het is betaalbaar! Echter, er 
zullen hele andere keuzes moeten worden gemaakt dan nu en de 
maatschappelijke cohesie zal op de proef worden gesteld.  

Wie durft? Waarom wil men, zowel in politiek en bedrijfsleven als onder 
de burgerij, de discussie niet aan? Laten we eens een zakelijke ingang nemen. 
Robotisering betekent steeds minder mensen met een baan. Geen baan of 
werk betekent geen of erg laag inkomen, want arbeid en inkomen zijn 

 

53 https://basisinkomen.nl/bregmans-burgerschapsdividend/ 
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momenteel volledig aan elkaar gekoppeld. Hoe krijgen mensen straks dan 
een inkomen en daarmee ruimte voor besteding? Het bedrijfsleven is gebaat 
bij (zo niet afhankelijk van) een gezonde maatschappij en economie en zou 
eigenlijk voorop moeten lopen in de economische conversie naar het 
basisinkomen. Burgers zonder inkomen zijn namelijk klanten met een lege 
portemonnee. Je zou denken dat er in deze tijden van een naderend einde 
aan de ultra-economie veel meer aandacht voor deze alternatieve invulling 
van een nationale, Europese of wereldwijde huishouding zou zijn. Niets is 
echter minder waar, helaas. Bij tijd en wijle en niet allemaal met een 
acceptabele motivatie, komt het op de agenda terecht. Diverse experimenten 
en pilots (ook al in een verder verleden) zijn of worden gestart, ook in 
Nederland. 

“Gratis geld: het is geopperd door enkele van de grootste denkers uit de geschiedenis. 
Thomas More droomde ervan in zijn beroemde Utopia (1516). Talloze economen en 
filosofen, vaak ook Nobelprijswinnaars, zouden volgen. Onder de voorstanders bevonden 
zich linkse én rechtse denkers. Zelfs de grondleggers van het neoliberalisme, Friedrich 
Hayek en Milton Friedman, hebben ervoor gepleit. Artikel 25 van de Universele verklaring 
van de rechten van de mens (1948) verwijst er direct naar.” 

Rutger Bregman schreef in zijn boek ‘Gratis geld voor iedereen’ (2014) 
het volgende:  

“Het basisinkomen is er niet slechts voor een paar jaar, alleen in ontwikkelingslanden of 
louter voor de armen, maar gewoon, gratis geld als mensenrecht voor iedereen. Noem het: 
‘de kapitalistische weg naar het communisme'.  

De term ‘gratis geld’ zorgt nou niet meteen voor de noodzakelijke rust bij 
een discussie over het basisinkomen. Chargeren is ook mij zeker niet vreemd, 
maar het is niet altijd de geschikte methode. De gemiddelde ‘man on the 
street’ zal de wenkbrauwen nog wel eens optrekken bij de gekozen term. 
Overigens is de tegelijkertijd door hem aangewakkerde aandacht voor het 
fenomeen bullshitbaan 54  lovenswaardig. Arbeid als zinloze tijdsbesteding 
leidt tot het hedendaagse afstompende gevoel en een verhoogde interesse 
voor populistische straatpraat. Laten we meteen duidelijk zijn: hoewel 
begrijpelijk uitlegbaar als sociaal minimum is het basisinkomen allesbehalve 
een linkse hobby. Karl Marx deed in Das Kapital weliswaar allerlei 
aanbevelingen die in de richting van een onvoorwaardelijk basisinkomen 
wijzen, maar ook Milton Friedman, wegbereider voor het neoliberalisme, 
was voorstander van een basisinkomen. Van links tot rechts is er genoeg 

 

54 https://basisinkomen.nl/bullshit-banen-over-zinloos-werk-waarom-het-toeneemt-en-hoe-we-het-kunnen-bestrijden-david-
graeber/  
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consensus te vinden op dit voor velen toch onbespreekbaar dossier. 
Misschien raar, maar waar. Wikipedia55 definieert het basisinkomen als volgt: 

Een basisinkomen is een inkomen, gegeven of gegarandeerd door de overheid aan de 
burgers. Bij basisinkomen wordt over het algemeen een onvoorwaardelijk basisinkomen 
ofwel OBi ofwel UBI (= Unconditional Basic Income) bedoeld. Het is hoog genoeg om 
zonder luxe van te leven. De hoogte van het bedrag wordt door de EU gesteld op 60% van 
het mediane inkomen. Bij voorwaardelijkheid spreekt men niet meer van een basisinkomen 
maar van een uitkering. 

De Vereniging Basisinkomen noemt op haar website56 enkele kenmerken 
van het onvoorwaardelijk basisinkomen: 

1. Het is een individueel recht voor ieder mens. Elke persoon, ongeacht leeftijd, afkomst, 
woonplaats, beroep etc. heeft recht om deze toewijzing te ontvangen. 

2. Er is geen vermogens- en/of inkomenstoets. Iedereen heeft het recht om een OBI op 
individuele basis. Dit is de enige manier om de privacy te garanderen en om de controle 
over andere mensen te voorkomen. OBI zal onafhankelijk van de burgerlijke staat, 
samenwonen of huishoudelijke configuratie of van het inkomen of eigendom van andere 
huishoudelijke- of familieleden zijn. 

3. Er is geen dwang tot arbeid of tegenprestatie. Als een mensenrecht is het OBI niet 
afhankelijk van enige voorwaarden, of een verplichting om betaald werk te nemen, om te 
worden betrokken bij de dienstverlening aan de gemeenschap, of zich te gedragen 
volgens de traditionele rolpatronen. Noch zal het onderworpen zijn aan inkomen, 
spaargeld of eigendom grenzen. 

4. Het bedrag is hoog genoeg voor een menswaardig bestaan. Het bedrag moet zorgen voor 
een fatsoenlijke levensstandaard, die aan de sociale en culturele normen voldoet in het 
betrokken land. Het moet materiële armoede te voorkomen en bieden de mogelijkheid 
om te participeren in de samenleving en in waardigheid te leven. 

Voor een uitvoerige, maar ook begrijpelijke Duitse verhandeling over het 
basisinkomen wordt verwezen naar dit artikel in Krautreporter57. En in dit 
Duitse artikel58 worden de drie wellicht grootste bezwaren behandeld: 

- Das Grundeinkommen lässt sich nicht finanzieren. 
- Der Mensch ist zu faul, um freiwillig zu arbeiten. 
- Die Umwälzung wäre zu radikal, die Folgen unabsehbar. 

 

55 "Basisinkomen." Wikipedia, de vrije encyclopedie. 29 sep 2021, 10:09 (UTC) 
<https://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Basisinkomen&oldid=60012867> 

56 https://basisinkomen.net/de-4-criteria-voor-een-onvoorwaardelijk-basisinkomen/  

57 https://krautreporter.de/1521-das-bedingungslose-grundeinkommen-verstandlich-erklart 

58 https://blog.gls.de/allgemein/bedingungslosen-grundeinkommen/ 
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Vrij vertaald: financiering gaat niet lukken, de mens wil niet werken en de 
gevolgen zijn niet te overzien. En wat is hier nou anders aan dan de actuele 
stand van zaken? Antwoorden op de 3 stellingen zijn vrij simpel te vinden en 
formuleren: 

• Is om het even welke toekomst nog wel te financieren? Het leven in 
de huidige economie en maatschappij is voor velen onbetaalbaar of 
een loden last geworden. Daarenboven is robotisering niet te 
stoppen en sterft menselijke arbeid uit. De gestage groeilijn naar 
boven, zoals we lange tijd gewend waren, is en komt niet meer. 

• Tja, als je zoveel vertrouwen in de mens hebt dan mislukt natuurlijk 
elk plan. En dan komt deze misantroop met daadwerkelijke 
oplossingen?  

• Of je het wilt of niet, grote veranderingen zijn pure noodzaak. Het 
kan zo niet langer. Álle veranderingen die op de mens afkomen 
boezemen angst in, linksom of rechtsom, klein of groot. Zie ook de 
eerdere paragrafen over Veranderingsmanagement en Verandering. 
Dan maar beter zo snel mogelijk en flink doorpakken. ‘Zachte 
heelmeesters maken stinkende wonden’. 

In dit hoofdstuk volgt een aantal antwoorden op dit soort hardnekkige 
weerstand. Een onvoorwaardelijk basisinkomen is een basisinkomen zónder 
voorwaarden. Een open deur? Nee hoor, want er zijn vele instanties en 
personen die de term ‘basisinkomen’ nogal losjes hanteren. De 
oorspronkelijke en enige definitie wijkt namelijk flink af van alternatieven 
waarin wel degelijk deelnamecriteria en voorwaarden worden gehanteerd. 
Als het gaat om tests, of beter gezegd een gefaseerde invoering, dan verdient 
momenteel alleen het voorstel van Annemarie van Gaal59 (begin bij 60- 

NAWOORD 

Het is dit jaar exact 350 jaar geleden. Vandaar was er onlangs het NPO 
initiatief voor een documentaire met de titel ‘Het Rampjaar 1672’. Zonder 
hier de Nederlandse geschiedenis van de 16e en 17e eeuw te herhalen zijn de 
gelijkenissen met onze huidige maatschappij in de jaren voorafgaand aan dat 
jaar groot. Wordt het ‘Het Rampjaar 2022’ of anders wellicht zeer 
binnenkort? Trek die 350 jaren ook eens door vanaf 1648, het jaar van een 
oorlogsvrij tijdperk na de Vrede van Münster. Economie en geld bepaalden 
de agenda en het kon allemaal niet op. Met de rekensom komen we uit in 
1998, onder andere gekenmerkt door de bloei van Paars en bedrijfsleven, de 
nationale uitverkoop en digitale bubbelhandel. Zou de geschiedenis zich dan 

 

59 https://dwnw1.blogspot.nl/2016/08/basisinkomen-voor-60-plus.html 
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toch herhalen? Voorkomen we dezelfde fouten? Of zijn we traditiegetrouw 
tegen grote veranderingen? Dat is niet slim, zo niet erg dom en misschien 
zelfs crimineel naar volgende generaties toe! 

“Ik hoop van wel maar ik ben bang van niet”. Bijna tegen beter weten in 
hoop ik dat er een toekomst is voor de mensheid en voor Nederland in het 
bijzonder. Het zal duidelijk zijn: ik heb er een hard hoofd in. Dit boek is 
gebaseerd op waarnemingen uit de werkelijkheid van mijn eigen leven en 
vooral de ingezette lijn van de laatste 30 jaar maakt het lastig of zelfs 
onmogelijk om je vrolijk of positief te stemmen voor het vervolg. Echter, het 
boek is ook de weergave van mijn hoop, mijn ideeën voor een betere wereld. 
Wat overheerst wordt bepaald door de bril of pet die is opgezet. Over het 
algemeen is het glas halfvol. Ontwikkelingen, berichten en feiten worden 
dagelijks geanalyseerd. Dit leidt veelal tot sombere conclusies en 
voorspellingen. Daar blijft het gelukkig niet bij. Ik tracht meteen ook licht te 
brengen in donkere tunnels en schrijf op wat er kan c.q. moet gebeuren om 
maatschappij en wereld, de menselijke evolutie en daarmee ook mijn 
nakomelingen te redden van een onafwendbare ondergang. Want of de mens 
zichzelf nou opblaast of je leeft in een geëxtrapoleerde wereld van nu, in beide 
gevallen ben je uiteindelijk de pineut, nietwaar?  

Het kan niet genoeg worden benadrukt. Er is veel mis op het moment. 
Hier volgt een zich soms herhalend en verre van compleet, maar vooral 
verontrustend resumé met relevante kwesties in het huidige tijdsgewricht: 

• Raar maar waar sinds millennia: 99% kan blijkbaar niet op tegen 1%.  
• Ook de Romeinse beschaving had niet in de gaten dat ze ten einde liep. 
• Jezus, Mohammed en Boeddha waren hele gewone mensen. Waarom 

zijn hun volgelingen dat ook niet gebleven? 
• De overmatige aandacht en buitenproportionele financiële transacties 

rond contemporaine imaginaire constructen, zoals virtuele producten en 
diensten en kunstvoorwerpen (inclusief NFT’s), zijn op zijn minst 
gewoon griezelig te noemen. 

• De Nederlandse overheid regeert al tientallen jaren vol opportunisme en 
volgens de waan van de dag, heeft nul visie en neemt geen strategische 
besluiten. 

• Het Nederlandse grootbedrijf heeft slechts één bedrijfsdoelstelling: 
winstmaximalisatie. Omdat tegelijkertijd belastingen voor ondernemers 
flink zijn gedaald blijft er aan de einde veel meer over. Zo zijn sinds 1990 
honderden miljarden naar de particuliere zakken van shareholders, 
CEO’s en beleggers gevloeid. Het is een gesloten rondpompsysteem 
waarbij de burger alleen mag toekijken en moet bijspringen als er iets 
fout dreigt te gaan. 

• Hoezo krijgt links de schuld van de gevolgen van het overheidsbeleid? 
Nederland heeft nog nooit een linkse regering gehad. PvdA was en is niet 



  

echt links en voor het overige waren het CDA, VVD en later D66 en CU 
die aan het roer stonden vanaf 194560. 

• Hoe kom je als jongere zelfstandig te wonen met hoge woningprijzen en 
huren, een enorme studieschuld, een duur telefoonabonnement, en 
uitgaan en terrasjes pikken met de huidige prijzen voor entree, eten en 
drank? 

• Zelfdoding onder jongeren neemt evenredig toe met de afname van 
verwachtingen voor de toekomst. 

• Youtube, Tiktok, juicekanalen en de vele social media, wat voegen zij toe 
aan de menselijke beschaving? Traditionele media zijn ideeëloos en 
laten hun inhoud bepalen door dit soort digitale bronnen en praat bij de 
borrel, koffieautomaat of op de markt, die op haar beurt wordt beheerst 
door angst en onzekerheid. 

Blijft ten slotte de vraag hoe mensen in actie zouden moeten komen. Je 
mag de straat op en heilige huisjes figuurlijk bestormen, maar bedenk dat 
harde revolutie in vele gevallen niet leidt tot het gewenste doel. Dat heeft de 
geschiedenis vaak genoeg aangetoond. Verandering is veel makkelijker 
mogelijk, simpelweg vanaf de bank of aan de keukentafel thuis. En 
uiteindelijk in het stemhokje! Bij voorkeur is er wel sprake van een ‘collectief 
gebeuren’. Om toch ook maar eens de term ‘samen’ te gebruiken vinden zeer 
grote veranderingen namelijk plaats als er een grote groep mensen (liefst een 
meerderheid) gezamenlijk optrekt. Daarbij is het wellicht handig om een 
aantal elementaire zaken voor ogen te blijven houden om overeenstemming 
en consensus zien te krijgen. Vink bijvoorbeeld gezamenlijk deze lijst af: 

• Met gezwinde spoed dient de aandacht uit te gaan naar het herstel of 
wellicht een nieuw ontwerp van het Sociaal Contract. De kloof tussen 
overheid en burger is inmiddels uitgegroeid tot een reëel gevaar voor de 
democratie! 

• Sterkste schouders dragen de meeste lasten in een maatschappij, gericht 
op collectief welzijn. Omvangrijke herziening van belastingstelsel, met 
verschuiving van belasting op arbeid naar kapitaal (winst, vermogen). 
Wie betaalt de rekening wanneer? Niet dus de burger op het einde, maar 
het bedrijfsleven aan het begin! Geld zo min mogelijk rondpompen. 

• Ontvlechting van de trinitas problema. Lobby’s ontmantelen en 
minimaliseren. Media en journalistiek: meer feiten en minder format. 
Opleidingen in deze richtingen herinrichten naar inzichten van de Derde 
Verlichting. 

 

60 https://www.rijksoverheid.nl/regering/over-de-regering/kabinetten-sinds-1945 
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• Het is de eeuwige discrepantie. Een overheid moet zo klein mogelijk zijn 
en zich beperken tot wet- en regelgeving. Controle en administratie 
moeten worden beperkt tot een minimum. Daarentegen moet de 
overheid groot genoeg zijn om de eigen taken en activiteiten en die van 
organisaties en publieke instituties op het gebied van genationaliseerde 
bronnen, wetenschap, onderwijs, zorg en cultuur in goede banen te 
leiden.  

• Politiek en politici zijn er voor de burger en niet andersom. De 
democratische structuur moet op verschillende vlakken worden herzien: 
SG, Constitutioneel Hof, kiesdrempel, kiesdistrict, machtsverdeling. 

• Waarom lukt het de 99% niet om grip te krijgen op die 1%? Burgers 
dienen via allerlei platforms en manieren initiatief te nemen en in actie 
te komen voor een rechtvaardiger verdeling van kennis, macht en geld, 
de aloude waarden van de sociaaldemocratie. 

• Politiek bewustzijn onder de burgers vergroten, zodat een verantwoorde 
keuze kan worden gemaakt in het stemhokje. Wellicht dienen bestaande 
partijen zich (gezamenlijk?) achter zoiets als een Derde Verlichting te 
scharen of is hiervoor een nieuwe politieke stroming nodig? 

• We moeten af van de neoliberale samenleving, de 
consumptiemaatschappij, de focus op economie en kapitaal en streven 
naar een circulaire economie met de nadruk op duurzaamheid. 

• Er is op deze aarde genoeg van alles voor iedereen. Het is de verdeling 
die niet klopt.  

• Nationalisatie van strategische bronnen en structuren. 
• De fixatie op bezit moet verschuiven naar ‘delen’, waarbij tevens meer 

aandacht voor generieke oplossingen. Vervoer in plaats van auto of fiets, 
licht in plaats van lamp, wonen in plaats van huis. 

• Zo snel mogelijk fossiele brandstoffen en kernenergie vervangen door 
duurzame alternatieven (wind, water, zon, kinetisch). 

• Er dienen enkele Masterplannen te worden opgesteld op het gebied van 
Wonen, Onderwijs en Zorg. Grote, strategische veranderingen zijn 
nodig om de ingeslepen paden te verlaten.  

• Arbeid en inkomen dienen te worden losgekoppeld. Meer aandacht voor 
mens en minder voor kapitaal. 

• Ongelijkheid wordt fundamenteel bestreden met een basisinkomen. 
Daarenboven is er alle ruimte om veelverdiener te zijn. 

• De vorming van coöperaties dient door de overheid te worden 
gestimuleerd. Trefwoorden hierbij kunnen zijn: lokalisatie, 
zelfredzaamheid, zelfbestuur, duurzaamheid, efficiency. 

• Zo snel mogelijk het aantal woningen op peil brengen, met een nadruk 
op lagere inkomens en studenten. Rekening houden met vluchtelingen 
en asielzoekers. 



  

• Het wel of niet toepassen van technologische mogelijkheden bepaalt de 
toekomst van de mens.  

• Minder wereldwijde en meer lokale productie. Van urbanisatie naar 
ruralisatie. Druk op de steden verlichten. Meer groen en minder grijs.  

• Bio-industrie, megastallen en intensieve veeteelt (met name voor 
export) dienen zo snel en veel mogelijk te worden ontmanteld. 
Agrarische sector meer afstemmen op lokale, regionale en landelijke 
markt.  

• Robotisering en AI in de eerste drie sectoren, géén marktwerking en 
overwegend menselijke arbeid in de quartaire sector.  

• Alles is een keuze. Als wij iets met zijn allen of met een meerderheid 
willen dan is alles mogelijk.  

Je wilt praktisch aan de slag en weet niet hoe? Stuur een mail naar de 
Vinisva redactie (zie Colofon). Daar worden alle ideeën, opmerkingen en 
vragen met betrekking tot De Derde Verlichting verzameld. 

EVOLUTIE 

De evolutie schrijdt voort, echter niet bepaald in het voordeel van homo 
sapiens. Had ie al ter voorkoming van duizenden jaren aan rugklachten op 4 
poten moeten blijven lopen, met het ‘settelen’ en daarmee gepaard gaande 
begrippen als bezit, hebzucht, territoriumbescherming en xenofobie werd 
tijdens de neolithische revolutie de neergang al ingezet. Anno nu is hij bezig 
zichzelf overbodig te maken. De toekomst van de mens staat zowel op het  

DEFINITIES 

ANARCHISME  

Van het Griekse 'αναρχος', anarchos: αν = "geen" αρχος = "heerser". Het streven naar een 
situatie of samenleving waarin mensen zonder een hogere macht of autoriteit leven 
(anarchie). Het is de verzameling denkwijzen die terug te brengen is tot de gedachte dat een 
individu op geen enkele manier een ondergeschiktheid áán of ván iets of iemand erkent.  

In de omgangstaal wordt de term anarchie als samenleving vaak verward met een andere 
betekenis van het begrip anarchie, namelijk chaos of wanorde/verwarring. Met de term 
sociaal-anarchisme tracht men die verwarring tegen te gaan. 

BESTEEDBAAR INKOMEN 

Bruto-inkomen verminderd met de inkomstenbelasting, premies voor 
inkomensverzekeringen zoals tegen werkloosheid, ziekte en arbeidsongeschiktheid, 
pensioenpremies en soms ook overdrachten tussen huishoudens (zoals alimentatie). 

BRUTO-INKOMEN 

Inkomen uit arbeid en vermogen plus uitkeringen uit inkomensverzekeringen 
(bijvoorbeeld vanwege werkloosheid, arbeidsongeschiktheid of ouderdom), uitkeringen uit 
sociale voorzieningen (zoals bijstand), gebonden overdrachten (waaronder huurtoeslag en 



  

de tegemoetkoming studiekosten) en ontvangen inkomensoverdrachten (zoals 
alimentatie van de ex-echtgenoot). 

COMNL (= VINISVA DEFINITIE) 

Een nationaal computersysteem van de overheid, dat in elke woning is of kan worden 
geplaatst en aangesloten. De opzet is ontleend aan Minitel in Frankrijk in de jaren ’80.Het 
systeem bestaat uit een server en één terminal, die met een server/datacentrale is 
verbonden. Tegen meerprijs zijn meer (ook typen) terminals verkrijgbaar. Contentaanbod 
bestaat grofweg uit 2 stromen: informatie-uitwisseling via internet, met alle (semi-) 
overheidsdiensten (inclusief stemmen en referenda), en radio en tv signalen van de publieke 
omroep. 

FLEXIBILISERING 

De flexibilisering van de arbeidsmarkt moet het voor werknemers eenvoudiger maken om 
van werk naar werk te gaan als zij geen contractverlening krijgen of worden ontslagen. Om 
dat te stimuleren, wordt het transitiebudget in het leven geroepen. Dit is een vergoeding die 
de ex-werkgever moet geven als men wordt ontslagen of wanneer uw tijdelijke contract van 
tenminste een jaar niet wordt verlengd. 

GEMIDDELD INKOMEN 

Het gemiddelde inkomen wijkt af van het modaal inkomen. Dit omvat inkomen uit arbeid, 
inkomen uit eigen onderneming, uitkering inkomensverzekeringen en uitkering sociale 
voorzieningen (met uitzondering van kinderbijslag). Hierbij zit ook de bevolking niet werkt 
of geen inkomen geniet. In 2011 was het gemiddeld inkomen 33.500 euro per jaar. 
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