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Verslag van de lezing van Dr. Hans Gnodde voor het Humanistisch Verbond NO Ov. op  26 

juni 2021 in de Bibliotheek Almelo, 15.00-17.00 uur.  

  

Voorzitter Albert Gietelink heet de aanwezigen welkom. We kunnen weer bij elkaar komen 

en ook nog zonder mondkapje. We worden voorgesteld aan ons nieuwe bestuurslid drs 

Corrie Steenbergen. Zij was 13 jaar griffier bij de Gemeente Almelo en gaat nu door als 

adviseur. Ze is al erg lang lid van het Humanistisch Verbond.  

Hans Gnodde was gynaecoloog in Hengelo Ov., bij het latere ZGT. Hij kondigt aan dat wij 

straks met een positief gevoel naar huis zullen gaan, ondanks dat het doemdenken  

tegenwoordig weer in de mode is. Kennelijk gaat er een fascinatie uit naar ondergang en 

rampen. Terreur, moord, opwarming van de aarde en corona doen bepaalde mensen 

terugvallen op het credo dat vroeger alles beter was. Toch is het met objectieve feiten 

aantoonbaar, dat dit niet de werkelijkheid is.  

De gemiddelde levensverwachting is wereldwijd gestegen tot 70 jaar, het aantal meisjes dat 

de basisschool afmaakt is 60% en het aantal ingeënte kinderen 80%. Vrouwen hebben 

gemiddeld 9 jaren een school bezocht.  

De wortels van de vooruitgang liggen in de Verlichting van de 18e eeuw met de opkomst van 

de Rede, de wetenschappen, het humanisme en het klassieke liberalisme. Daar kwamen 

industriële revoluties achteraan, wat nu het robotisme heet.   

Waar vroeger hongersnoden nog normaal waren, zijn ze nu uitzondering. Malthus 

waarschuwde in 1779  voor de kloof tussen een exponentiële bevolkingsgroei en een 

afnemende voedselproductie, maar deze stelling is achterhaald. De voedselproductie ging 

sterk vooruit door kunstmest en de groene revolutie.  

Het geldt echter niet voor de sub-Sahara Afrika. Maar de bevolkingsgroei is veel minder dan 

de voorspelling. Mathus had ongelijk. Volgens de Zweedse epidemioloog Hans Rosling zal de 

bevolkingsgroei na 2050 dalen.  



. voeding: ondervoeding komt steeds minder vaak voor. Een factor van belang is de 

ontdekking van micro-organismen en de sanitaire voorziening schoon water. Geef ons heden 

ons dagelijks bier als drank zoals in de Middeleeuwen, was niet meer nodig.   

.  levensverwachting: deze stijgt en de kindersterfte daalt sinds 1840. Elke generatie wordt 5 

jaar ouder dan de voorgaande. Mannen gemiddeld 80 en vrouwen 83. De levensverwachting 

neemt wereldwijd toe.  

. epidemieën: pest, pokken en polio komen niet meer voor. Mazelen ook nauwelijks door 

vaccinatie. Malaria is gedaald met 47%. Infecties kunnen goed worden behandeld, 

darminfecties b.v. met ORS. De laatste echt zware viruspandemie was de Spaanse griep van 

1918/19.  

. armoede: deze is gedaald met 9%. Het BBP in India, Japan en China is enorm gestegen. In 

1981 was er nog armoede in China. Extreme armoede is niet meer de norm.  

. moord rate: dat kent een grote daling. Geweld zoals beschreven in de Bijbel, de Koran en 

de Illias is niet meer vergelijkbaar door een groei van het morele individualisme en een 

menslievende attitude. De kans op dood door geweld is zeer klein. De 20e eeuw is ondanks 

Hitler, Stalin en Mao de minst bloedige.  

. milieu: in de USA zijn er zes grote vervuilers, maar de vervuiling neemt af. In de Theems van 

Londen zwemmen weer zalmen en de smog is weg. De ozonlaag herstelt. In Brazilië stopt de 

ontbossing. Aan de luchtvervuiling wordt nog gewerkt; er is veel te doen.  

. analfabetisme: dat neemt sterk af.  In 1700 kon 80% van de Nederlanders al lezen en 

schrijven. Nu is het heel normaal dat een ieder dat kan. Dat kan voor de gehele wereld gaan 

gelden.  

. vrijheid: de slavernij is thans nul. In 2015 was 63% van de landen in de wereld een 

democratie met keuzevrijheid. Dat kwam door een hoger opleidingsniveau, minder armoede 

en het ontstaan van een grotere middenklasse.  

. gelijkheid:  art. 1 van de Grondwet verbiedt discriminatie. In 1950 bedroeg de discriminatie 

van etnische minderheden 44%, in 2003 was dat nog 25% over alle landen. Discriminatie van 

overheidswege is juist afgenomen. Vrouwenkiesrecht ontstond echter pas in 1919.  

Homorechten ontstonden in de 19e eeuw in Nederland en het Ottomaanse Rijk. In 21 landen 

is het homohuwelijk gelegaliseerd.   

. kinderarbeid: dat is nu minder dan 10%  

. geluk: depressie, eenzaamheid, angst, zelfmoord, burn-out kent geen stijging, maar ook 

geen daling. In het World Happiness  Report zien we een vooruitgang in de menselijke 

ontwikkeling, na 1870 is er een stijging in “the global well-being”. Het gaat eigenlijk 

supergoed met de mens.  



MAAR…er blijven pessimisten: ze hebben te weinig kennis van de vooruitgang. En: media 

verslaan de gaten in de kaas en niet de kaas zelf!  

Er zijn echter ook zorgen voor de toekomst:  

financiële crises, de pandemie, de opwarming van de aarde, het terrorisme met krachtige 

middelen, autocratische wereldleiders, bijgeloof, de radicale Islam, de anti-vaccinatie 

goeroes en degenen die hen onwelvallige berichten afdoen als fake news. Maar de toekomst 

ziet er goed uit; er is meer energie en een stijging van de intelligentie.  

Dhr. Gnodde wijst tot slot op een aantal boeken waarop zijn visie mede gebaseerd is. 

Daarvan:  “vooruitgang” van Johan Norberg en “Verlichting nu” van Steven Pinker.  

Daarna is het pauze en reageert Albert Gietelink met: ik kan het haast niet geloven!  

In de discussie komt naar voren dat dat de stijgende ongelijkheid tussen de groepen rijk en 

arm niet aan de orde is gekomen. Belastingen b.v. zijn onevenredig verdeeld. Hans Gnodde 

geeft aan dat we sinds 1700 hebben gevaren op de wetenschap, maar we hebben geen 

glazen bol. De pest van Albert Camus moge overwonnen zijn, maar we zijn er nog lang niet. 

Er blijft een lange probleemlijst over. Er wordt vanuit de zaal gewezen op de extreme Islam, 

maar die houding hebben we als Westen ook zelf gehad b.v. in de kolonialisering van Noord- 

en Zuid-Amerika. Ook wordt er op gewezen dat jongeren het nu moeilijk hebben met werk 

en inkomen en dat het effect van 10 jaar bezuiniging op de gezondheidszorg door 

neoliberaal beleid, moeilijk omkeerbaar gemaakt kan worden.  

Albert Gietelink bedankt de spreker voor zijn doorwrochte en positieve betoog. Hij zal er als 

humanist wel aan moeten gaan geloven, net als aan het werk van Rutger-de meeste mensen 

deugen-Bregman, wat voor Hans Gnodde al zeer bekend is. Vandaar een boekenbon.  

Uw secretaris-verslaggever is geïnteresseerd in de stelling dat er bij mensen kennelijk een 

fascinatie uitgaat naar ondergang en rampen. Dat is niet meer terug te voeren naar het 

eschatologische bewustzijn uit de Bijbelse openbaring van Johannes. Het  

“Weltuntergangserlebnis” zegt psychologisch meer over mensen die daar onder lijden, dan 

over de wereld zelf. Dr. Hans Gnodde heeft dit overtuigend met grafieken en cijfers kunnen 

aantonen.  

Bram Theo Steynis.  
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