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Historici zouden systematisch aandacht moeten besteden aan de manieren waarop 

denkers vroeger naar de toekomst keken. Dit proefschrift houdt daarom een pleidooi 

voor expectation studies, waarbij de nadruk ligt op het belang van politieke 

toekomstverwachtingen uit het verleden. Deze nieuwe benadering wordt in de praktijk 

gebracht in een onderzoek naar het wijdverspreide pessimisme over de loop van de 

geschiedenis, de rol van politieke instituties en de menselijke natuur in het denken 

van Nederlandse revolutionairen aan het einde van de achttiende eeuw. De oproep van 

deze verlichte republikeinen tot radicale politieke veranderingen wordt hier in de 

context geplaatst van hun op de klassieken geïnspireerde zorgen over de mogelijk 

onvermijdelijke teloorgang van hun land als gevolg van de morele corruptie van 

deugdzame burgers. De centrale plaats van historisch pessimisme en cyclisch denken 

in de Verlichting is alleen ondergewaardeerd, omdat de geschiedenis van historisch 

denken vaak wordt geschreven aan de hand van moderne maatstaven.  

Kritiek op een dergelijk modernistisch denkkader gaat in dit proefschrift hand 

in hand met de bestudering van het verlichte pessimisme van Nederlandse 

revolutionairen, voor wie verandering net zo goed verval als vooruitgang kan 

betekenen. Hun klassiek-republikeinse wereldbeeld staat dan ook haaks op het 

vertrouwen in vooruitgang dat kenmerkend is voor het moderne liberalisme. Het 

diepgewortelde pessimisme van achttiende-eeuwse revolutionairen laat zien dat 

verlichtingsdenken niet moet worden vereenzelvigd met het optimisme van 

progressieve liberalen, en pessimisme niet met conservatieve kritiek hierop. Het 

onderkennen hiervan is belangrijk in het licht van het huidige vertoog over het verval 

van hedendaagse democratieën, waarin de vraag centraal staat hoe vrijheid en 

gelijkheid kunnen worden behouden. Dit proefschrift stelt voor om verlicht 

pessimisme in plaats van liberaal optimisme voortaan te beschouwen als de plicht van 

een democratisch burger. 
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