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SAMENVATTING 

Dit proefschrift bestudeert de overgang van laat achttiende-eeuwse verlichting naar 

vroeg negentiende-eeuwse utilitarisme aan de hand van werk van de Schotse 

auteurs John Millar (1735-1801) en James Mill (1773-1836). Naar aard en tijd 

behelsde deze overgang een belangrijke fase in de wording van moderne politiek. 

Een wezenlijk kenmerk van politiek modernisme is gezagskritiek met een beroep op 

de rede: uitoefening van gezag dient door redelijke argumenten gestaafd te worden. 

Uit het werk van John Millar en James Mill blijkt hoe autoriteit en politieke rede zich 

tot elkaar verhielden. 

Millar schreef en onderwees de natuurlijke geschiedenis van machtsverschillen 

en gezagsverhoudingen (welke hier autoriteitsgeschiedenis wordt genoemd). 

Millar's politieke historiografie was gericht tegen de zittende gezagsdragers en 

tegelijk een impliciet pleidooi voor het overdragen van bestuurlijke bevoegdheden 

aan de parlementaire oppositie. De identificatie van de oppositie met het algemeen 

belang was echter niet zo vanzelfsprekend als Millar leek te veronderstellen. 

Eenzelfde opschorting van de politieke rede vinden we bij Mill. In navolging van 

Jeremy Bentham bekritiseerde hij gezaghebbende (tegen)argumenten, autoritaire 

misvattingen genaamd, als redeloze middelen die werden ingezet tegen de publieke 

zaak. Mill maakte echter onvoldoende duidelijk waarom de publieke zaak wel 

gediend zou zijn bij zijn eigen partij. 

Ondanks, of misschien wel juist dankzij de geconstateerde tekortkomingen 

kunnen we in het werk van beide auteurs een ander modernistisch element 

ontdekken, kritiek die aanleiding geeft tot verdergaande kritiek zonder 

gezagsondermijnend te zijn. 
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Stellingen bij het proefschrift van Ingmar Westerman, Authority and Utility: 
John Millar, James Mill and the Politics of History c. 1770-1836. 

1. Voordat moderniteit kan worden achtergelaten, dient het historisch te 
worden benaderd. 

2. Politiek-theoretische vernieuwing rond 1 800bestond uiteen gezagskritiek 
die de gezagsaanspraken van de critici zelf aan het licht bracht en 
bekritiseerde. 

3. De respectievelijk republikeinse en natuurrechtelijke interpretatiekaders zijn 
onverenigbaar omdat ze tegengestelde opvattingen over het eigene van de 
vroeg-moderne tijd vertegenwoordigen. Waarover tussen beide geen 
verschil van mening bestaat is de aard van moderniteit. 

4. Door te stellen dat de intellectuele actualiteit van een historiserende 
benadering van politieke vertogen vooral is gelegen in de gebleken 
contingentie van de heersende betoogtrant doet men eerdergenoemde 
vertogen tekort. Historische contingentie betekent weinig als men een 
bepaalde conceptualisering van het heden als gegeven blijft beschouwen. 

5. Degene die zich aan de voorgaande stelling niets gelegen laat liggen 
verwerpt historische distantie als kritische deugd. 

6. Tot voorlopers verklaarde auteurs verworden eenvoudig tot napraters. 

7. Van de markt wordt een universiteit niet wijzer. 
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