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Voorwoord

De tweede helft van het tweede decennium van het derde millennium
lijkt misschien geen uitgelezen moment om een boek te publiceren
over de historische tendens van vooruitgang en de oorzaken daarvan.
Op het moment van schrijven wordt het land waar ik woon geleid door
mensen met een duistere visie op het heden: ‘Moeders en kinderen
die vastzitten in armoede (...), een onderwijssysteem dat onze jonge
en prachtige scholieren en studenten alle kennis onthoudt (...) en de
misdaad, en de bendes, en de drugs die té veel levens hebben geëist.’
We zijn in een ‘regelrechte oorlog’ verwikkeld die ‘zich steeds verder
uitzaait’. De schuld van die nachtmerrie kan worden gelegd bij een
‘mondiale machtsstructuur’ die ‘de onderliggende geestelijke en morele fundamenten van het christendom heeft uitgehold’.1
Op de volgende bladzijden zal ik aantonen dat deze sombere inschatting van de staat van de wereld onjuist is – en niet zomaar een
beetje onjuist, maar echt volkómen onjuist. Dit is echter geen boek
over de vijfenveertigste president van de Verenigde Staten en zijn adviseurs. Ik dacht er al jaren voordat Donald Trump zijn kandidatuur aankondigde over na en hoop dat het vele jaren langer mee zal gaan dan
zijn regering. De ideeën die de voedingsbodem voor zijn verkiezing
vormden, worden breed gedeeld door intellectuelen en leken, zowel
linkse als rechtse. Enkele van die ideeën zijn pessimisme over de koers
van de wereld, cynisme over de instituties van de moderniteit en het
onvermogen een hoger doel te bedenken anders dan religie. Ik zal een
andere kijk op de wereld presenteren, die gebaseerd is op feiten en geïnspireerd wordt door de idealen van de Verlichting: rede, wetenschap,
humanisme en vooruitgang. Ik hoop aan te tonen dat Verlichtingsidealen tijdloos zijn, maar dat ze nog nooit zo relevant zijn geweest als nu.
De socioloog Robert Merton noemde communalisme als een fundamentele wetenschappelijke verdienste, net als universalisme, belangeloosheid en georganiseerd scepticisme. Als je de beginletters van die
termen in het Engels achter elkaar zet, krijg je het woord cudos2, en
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kudo’s gaan absoluut naar de vele wetenschappers die blijk gaven van
gemeenschapszin door hun data met me te delen en snel en gedetailleerd mijn vragen te beantwoorden. De eerste die ik wil noemen is
Max Roser, samensteller van de blikverruimende website Our World
in Data, wiens inzicht en ruimhartigheid cruciaal waren voor veel onderwerpen die worden besproken in deel ii, het deel over vooruitgang.
Ik ben ook Marian Tupy van HumanProgress en Ola Rosling en Hans
Rosling van Gapminder dank verschuldigd, twee andere hulpbronnen
van onschatbare waarde voor het verkrijgen van inzicht in de toestand
van de mensheid. Hans inspireerde me, en zijn dood in 2017 was een
tragedie voor iedereen die de rede, de wetenschap, het humanisme en
de vooruitgang een warm hart toedraagt.
Ook de andere datawetenschappers die ik heb lastiggevallen en
de instituten die hun data verzamelen en onderhouden ben ik dank
verschuldigd: Karlyn Bowman, Daniel Cox (prri), Tamar Epner (Social Progress Index), Christopher Fariss, Chelsea Follett (HumanPro
gress), Andrew Gelman, Yair Ghitza, April Ingram (Science Heroes),
Jill Janocha (Bureau of Labor Statistics), Gayle Kelch (us Fire Administration/fema), Alaina Kolosh (National Safety Council), Kalev Leetaru
(Global Database of Events, Language, and Tone), Monty Marshall
(Polity Project), Bruce Meyer, Branko Milanović (Wereldbank), Robert
Muggah (Homicide Monitor), Pippa Norris (World Values Survey),
Thomas Olshanski (us Fire Administration/fema), Amy Pearce (Science Heroes), Therese Pettersson (Uppsala Conflict Data Program),
Mark Perry, Leandro Prados de la Escosura, Stephen Radelet, Auke
Rijpma (oecd Clio Infra), Hannah Ritchie (Our World in Data), Seth
Stephens-Davidowitz (Google Trends), James X. Sullivan, Sam Taub
(Uppsala Conflict Data Program), Kyla Thomas, Jennifer Truman (Bureau of Justice Statistics), Jean Twenge, Bas van Leeuwen (oecd Clio
Infra), Carlos Vilalta, Christian Welzel (World Values Survey), Billy
Woodward (Science Heroes) en Justin Wolfers.
David Deutsch, Rebecca Newberger Goldstein, Kevin Kelly, John
Mueller, Roslyn Pinker, Max Roser en Bruce Schneier hebben een eerste versie van het hele manuscript gelezen en adviezen gegeven die
voor mij van onschatbare waarde waren. Ook heb ik mijn voordeel gedaan met opmerkingen van deskundigen die hoofdstukken of delen
daarvan hebben gelezen, onder wie Scott Aaronson, Leda Cosmides,
Jeremy England, Paul Ewald, Joshua Goldstein, A.C. Grayling, Joshua
Greene, Cesar Hidalgo, Jodie Jackson, Lawrence Krauss, Branko Milanović, Robert Muggah, Jason Nemirow, Matthew Nock, Ted Nordhaus, Anthony Pagden, Robert Pinker, Susan Pinker, Stephen Radelet,

Voorwoord

Peter Scoblic, Michael Shellenberger en Christian Welzel.
Andere vrienden, vriendinnen en collega’s hebben vragen beantwoord of belangrijke suggesties gedaan, zoals Charleen Adams,
Rosalind Arden, Andrew Balmford, Nicolas Baumard, Brian Boutwell, Stewart Brand, David Byrne, Richard Dawkins, Daniel Dennett,
Gregg Easterbrook, Emily-Rose Eastop, Nils Petter Gleditsch, Jennifer
Jacquet, Barry Latzer, Mark Lilla, Karen Long, Andrew Mack, Michael
McCullough, Heiner Rindermann, Jim Rossi, Scott Sagan, Sally Satel,
Martin Seligman en Michael Shermer. Een speciaal woord van dank
aan mijn Harvard-collega’s Mahzarin Banaji, Mercè Crosas, James Engell, Daniel Gilbert, Richard McNally, Kathryn Sikkink en Lawrence
Summers.
Ik bedank Rhea Howard en Luz Lopez voor hun heldhaftige inspanningen waarmee ze data hebben verworven, geanalyseerd en weergegeven, en Keehup Yong voor meerdere regressieanalyses. Ook wil ik
Ilavenil Subbiah bedanken, voor het ontwerpen van de fraaie olifantgrafieken en voor haar suggesties voor vorm en inhoud.
Mijn redacteuren, Wendy Wolf en Thomas Penn, en mijn literair
agent, John Brockman, ben ik ten diepste dankbaar voor hun begeleiding en bemoediging gedurende het project. Katya Rice heeft nu acht
van mijn boeken persklaar gemaakt, en al die keren heb ik geleerd van
haar werk en er mijn voordeel mee gedaan.
Een speciaal woord van dank aan mijn familie: Roslyn, Susan, Martin, Eva, Carl, Eric, Robert, Kris, Jack, David, Yael, Marco, Solomon, Danielle en vooral mijn vrouw, Rebecca, met wie ik samen de idealen van
de Verlichting bewonder en waardeer en die mij daarin zoveel leert.

Dankwoord van de vertaler
De vertaler bedankt Alied van der Aa, Sandar van Asperen, Jasper Been,
Martin Carree, Guus Duindam, Daniël Herbers, Ellen Jelgersma, Rob
Maas, Wim van de Pol, Onno van Schayck, Paul van Schayck, Marijn
Schuurman, Jan-Jaap Snoep, Yoram Stein, Marcel Vonk, Jan-Reindert
Voogdt, Ernst Woltering en Bea Zoer voor hun hulp.
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i
verlichting
Het gezond verstand van de achttiende eeuw, de manier
waarop het overduidelijk menselijk lijden begrijpt, en de
heldere eisen die de menselijke natuur stelt, hebben op de
wereld een uitwerking gehad die je kunt vergelijken met een
bad van morele reiniging.
– Alfred North Whitehead

In de vele tientallen jaren dat ik al publieke lezingen geef over taal, het
menselijk denken en de menselijke natuur, zijn me de vreemdste vragen gesteld. Welke taal is de beste? Hebben schelpdieren een bewustzijn? Wanneer zal ik alles wat ik weet en denk op het internet kunnen
zetten? Is overgewicht een vorm van geweld?
Maar de boeiendste vraag die ik ooit heb moeten beantwoorden,
werd gesteld na een lezing waarin ik de gangbare wetenschappelijke
opvatting uitlegde dat de menselijke psyche uit patronen van activiteit in het hersenweefsel bestaat. Een studente in het publiek stak haar
hand op en vroeg: ‘Waarom zou ik eigenlijk moeten leven?’
Aan de openhartige toon waarop ze het vroeg kon ik horen dat ze
niet suïcidaal was en het niet sarcastisch bedoelde, maar oprecht wilde
weten hoe ze betekenis en zingeving kon vinden als traditionele religieuze opvattingen door de beste wetenschap aan het wankelen zijn
gebracht. Ik huldig het standpunt dat domme vragen niet bestaan, en
tot verbazing van de studente, het publiek en vooral mezelf wist ik een
redelijk geloofwaardig antwoord uit te brengen. Ik herinner me dat
ik in grote lijnen het volgende zei – uiteraard opgesmukt door de verdraaiingen van het geheugen en esprit de l’escalier:
Alleen al door die vraag te stellen ben je op zoek naar rédenen voor je
overtuigingen, wat betekent dat je rede gebruikt om te ontdekken en te
rechtvaardigen wat voor jou belangrijk is. En er zijn heel veel redenen
om te leven!
Als wezen met een bewustzijn heb je de potentie om tot ontplooiing
te komen. Je kunt je vermogen om te redeneren verfijnen door te leren
en te debatteren. Je kunt op zoek gaan naar verklaringen die de natuurlijke wereld door middel van de wetenschap biedt, en naar inzicht in de
menselijke conditie door middel van kunst en geesteswetenschappen.
Je kunt optimaal gebruikmaken van je vermogen om genot en voldoening te ervaren, dat je voorouders in staat stelde te gedijen, wat jouw
bestaan mogelijk maakte. Je kunt de schoonheid en overvloed van de
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