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plaats daarvan moet je volgens mij de 
context veranderen.”
 
Leg eens uit.
“Armoede en werkloosheid worden 
tegenwoordig gezien als problemen 
van het individu: dat mensen arm 
zijn omdat ze dom zijn, omdat ze ver-
keerde beslissingen nemen. Maar het 
is andersom: mensen nemen verkeer-
de beslissingen omdat ze arm zijn. 
Dat komt door een gebrek aan wat de 
Amerikaanse psycholoog Eldar Shafir 
cognitieve bandbreedte noemt. Ze 
hebben geen langetermijnperspectief, 
omdat ze voortdurend bezig zijn met 
het oplossen van kortetermijnproble-
men. Hoe geef ik morgen de kinde-
ren te eten? Hoe overleef ik über-
haupt de week? Het gevolg daarvan 
is dat de kinderen slechter worden 
opgevoed, dat ze slechter gaan eten; 
zaken die voor de lange termijn heel 
belangrijk zijn, maar die er zodra je 
arm bent al snel bij in schieten. Het 
is wetenschappelijk aangetoond dat 
een context van armoede zorgt voor 
een IQ-verlies van gemiddeld dertien 
punten. Een geweldig voorbeeld hier-
van is de schrijver George Orwell. Die 
heeft een periode van diepe armoede 
gekend en heeft daar later het boek 
Down and out in Paris and London 
over geschreven. Dat boek is een op-
eenstapeling van stupide dingen die 
hij deed. En Orwell is bepaald geen 
domme man. Lees 1984 en je weet 
dat je met een genie te maken hebt.”

begonnen. Vanaf dat moment is er 
een ander idee opgekomen over wat 
vooruitgang is en hoe maatschappe-
lijke verandering werkt. Toen is ook 
het idee in zwang geraakt dat we aan 
het einde van de geschiedenis zijn 
gekomen of tenminste aan het einde 
van de grote verhalen. Het luidde 
ook het einde aan het geloof in de 
maakbaarheid van de samenleving in. 
Maar kijk eens wat we de afgelopen 
tweehonderd jaar als mensheid heb-
ben bereikt! We hebben de wereld 
voor een heel groot deel opnieuw 
gemaakt. We hebben de democratie 
opgetuigd, de rechtsstaat, de verzor-
gingsstaat. In 1820 was 80 procent 
van de Nederlanders extreem arm en 
kon het merendeel geen letter lezen. 
Als je daarbij stil staat, hebben we de 
wereld toch behoorlijk ‘gemaakt’. Ter-
wijl er in onze genen niets veranderd 
is. Anatomisch en genetisch gezien 
zijn we identiek aan onze voorouders 
driehonderd jaar geleden.” 

Is het dan geen paradox dat het ge-
loof in een maakbare samen leving 
aan het verdwijnen is?
“Volgens mij is ons geloof een beetje 
verschoven van de maakbaarheid van 
de samenleving naar de maakbaar-
heid van het individu. En ik geloof nu 
juist niet in de maakbaarheid van het 
individu, wél in die van de samen-
leving. Wat past bij de maakbaar-
heid van het individu? Surveillance, 
repressie, betutteling, toezicht. In 

Je schrijft veelal positief over de 
geschiedenis, met als onderlig-
gende gedachte: we hebben het nu 
beter dan ooit. Tegelijkertijd ben je 
behoorlijk negatief over de huidige 
maatschappij. Wat ben je nu: opti-
mistisch of pessimistisch?
“Ik ben heel erg optimistisch over 
hoe ver we gekomen zijn, maar ben 
een beetje pessimistisch over de 
toekomst. Misschien is dit wel onze 
top. Ik denk dat de wereld behoorlijk 
kan verslechteren in de komende 
decennia. We zien tekenen van een 
beginnende explosie van ongelijk-
heid. Dat kan leiden tot negentiende-
eeuwse toestanden waarbij rijkdom 
op een gegeven moment niet meer 
een kwestie is van hard werken, maar 
van een rijke vrouw trouwen.”

Dat zou betekenen dat er aan de 
lange lijn van vooruitgang een 
einde komt, een trendbreuk.
“Klopt. Die trendbreuk is denk ik 
al in de jaren zeventig of tachtig 
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Wie is RuTgeR BRegman?
Rutger Bregman (1988) studeerde geschiedenis aan de univer-
siteiten van utrecht en los angeles. in februari 2012 debuteer-
de hij met het boek met de kennis van toen. actuele problemen 
in het licht van de geschiedenis. in maart 2013 verscheen zijn 
tweede boek: De geschiedenis van de vooruitgang. Bregman 
schreef daarnaast voor nrc.next, Het Parool, Trouw en 
De Groene Amsterdammer. inmiddels werkt hij voor het 
online platform De Correspondent en de Volkskrant. 
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Kunnen sociale wijkteams hier 
van nut zijn? 
“Ik denk dat veel van de refl exen 
binnen de moderne verzorgingsstaat 
uitgaan van een simpele gedachte, 
namelijk dat de ambtenaar het beter 
weet dan de cliënt. ‘Armoede is een 
karaktergebrek, dus moeten wij je 
vertellen wat je nodig hebt.’ Maar 
armen weten vaak zelf donders goed 
wat ze nodig hebben en dus is het 
doorgaans veel effi  ciënter om hen die 
beslissingen zelf te laten nemen, met 
af en toe een zetje. 
Stel dat je het gebruik van een be-

paalde regeling wilt beperken, zodat 
alleen mensen die hem echt nodig 
hebben er gebruik van maken. De 
standaard bureaucratische reactie is 
dan om de aanvraag extra ingewik-
keld te maken, met extra formulieren. 
Met als gevolg dat diegenen die de 
regeling het minste nodig hebben er 
aanspraak op maken omdat zij zich 
door die papierwinkel heen kunnen 
worstelen, iets wat de mensen die 
er het meest om verlegen zitten niet 
lukt. Uit de Verenigde Staten ken ik 
het voorbeeld van studiebeurzen die 
maar door ongeveer 20 tot 30 procent 

van de mensen die er recht op heb-
ben worden aangevraagd, terwijl zo’n 
beurs een enorm verschil kan maken. 
De oplossing is heel simpel: help een 
handje bij de aanvraag. Als sociale 
wijkteams dat doen, fantastisch. Al 
blijft het symptoombestrijding. Nu 
ben ik niet per se tegen symptoom-
bestrijding, maar het is natuurlijk 
veel mooier om dit soort problemen 
bij de wortel aan te pakken.” 

Wat moeten we doen?
Hoe fundamenteel wil je de proble-
men aanpakken? Hoe radicaal durf 
je te denken? Mijn oplossing is om 

iedereen ‘gratis geld’ te geven, het 
basisinkomen dus. Daarmee pak je 
de context van armoede aan; je neemt 
het bandbreedteprobleem weg. Dat 
is mijn langetermijnvisie. Maar ik 
vermoed dat daar de komende vijftig 
jaar geen politieke meerderheid voor 
komt. Het lijkt wel of we niet meer 
zo groot durven denken. We zijn aan 
‘het einde van de geschiedenis’ ook 
in een era van ideeënloosheid beland. 
We zijn ons er steeds meer bij gaan 
neerleggen dat sommige problemen 
misschien wel bij het leven horen. 
Dat ze in de menselijke natuur zitten. 
Maar het is juist onze natuur om de 
wereld voortdurend te willen veran-
deren. Ik ben van mening dat we veel 
problemen van de 21ste eeuw kunnen 
aanpakken. Maar: niet alleen. Dat kan 
alleen op collectief niveau. Mensen 
maken de geschiedenis zelf. Waarom 
gaan we daar niet mee door?” *

‘ We hebben ons erbij 
neergelegd dat som-
mige problemen bij 
het leven horen’


