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De hoofdredacteur van mijn krant kopte in de 

eindejaar editie van 2011 dat 2012 een 

fantastisch jaar kan worden voor de 

schrijvende pers. Hij vindt, dat er over het 

onderwerp ‘crisis’ niet genóeg geschreven 

kan worden.  

Eén van zijn medewerksters, Laura van Baars, 

liet in dat nummer op voorhand zien hoe je 

dat zou kunnen doen. In haar artikel met de 

titel Overheidstaak of privékwestie poneerde 

ze dat ieder mens geneigd is geluk na te 

jagen. Deze conditionering zou hem/haar in staat stellen een crisis te boven te komen. Ze 

onderbouwt die opkikker met een lesje van de sinds het eind van de achttiende eeuw naam 

makende Noord-Amerikaanse staatsman Thomas Jefferson (1743-1826).  

Deze hield zijn burgers en collega’s in zijn tijd voor dat een schuld van een mens of een staat 

nooit groter mag zijn dan ieder in zijn eigen leven kan terugbetalen.  

Kort gezegd: je mag een volgende generatie nooit met jouw schuld belasten. Gedachte achter 

die uitspraak is dat de schuld van ouders en voorouders, privé of in staatsverband, de kinderen 

de kans ontsteelt een gelukkig leven na te streven.  

Jefferson onderbouwde zijn redenering met de uitspraak dat het recht op najagen van geluk 

een onvervreemdbaar recht is van ieder menselijk wezen. Hij ging zelfs een stap verder: het is 

de staat die de voorwaarden moet scheppen waarin de burger deze claim op geluk kan 

waarmaken. 

Deze korte les zou het schaamrood op de kaken moeten brengen van velen: overheden, 

particulieren, bedrijven, jongeren, kortom van ons allen in deze nog jonge eeuw. 

Tweehonderd jaar later, nu vijfentwintig jaar geleden, in 1987 werd een soortgelijke 

uitspraak gedaan. Die kwam van de Brundtland Commissie. Deze waarschuwde toen tegen de 

enorme toename van energieconsumptie en -verkwisting. De woordvoerster hield een pleidooi 

voor een duurzame levensstijl, want ‘duurzame ontwikkeling komt tegemoet aan de 

behoeften van de huidige generaties zonder de behoeften van toekomstige generaties aan te 

tasten’. 

Precies wat Jefferson stelde: zadel de komende generatie niet op met jouw hebzucht. 

De hoofdredacteur krijgt zijn fantastische jaar. In twee eeuwen heeft de westerse wereld 

nauwelijks iets gedaan met Jeffersons les. Dus inderdaad: over het onderwerp ‘crisis’ kan niet 

genoeg geschreven worden. 


