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Voorwoord bij de 
Nederlandse vertaling

De explosiviteit van de debatten over sociale ongelijkheid 
en onrechtvaardigheid heeft zich sinds de eerste publicatie 
van mijn gedachten in 2010 enorm verhevigd: niet alleen 
door de verergering van de internationale financiële en 
schuldencrisis, maar ook door het begin van de gewapende 
conflicten in Syrië (sinds 2011) en in Oekraïne (sinds 2014). 
Zij worden vaak ten onrechte als ‘burgeroorlogen’ gezien, 
ofschoon zij door talrijke buitenlandse machten aangewak-
kerd en letterlijk ‘bestookt’ worden. Niet in de laatste plaats 
hebben migratiestromen het vraagstuk van de rechtvaar-
digheid van het leven opnieuw opgeworpen. In Europa be-
zweren rechts-populistische partijen een zogenaamde 
‘vluchtelingencrisis’; dit begrip is uitermate pijnlijk, omdat 
het niet slaat op de oorlogen, hongersnoden of instortende 
staten en infrastructuren, maar op migratiestromen in de 
rijke staten van Europa – alsof de ‘crisis’ niet bestaat uit het 
feit dat sinds 2014 meer dan tienduizend vluchtelingen in 
de Middellandse Zee verdronken zijn, maar uit de vluchte-
lingen die daadwerkelijk in Italië of Griekenland aankomen. 

Meer dan dertig jaar geleden – er staken nog geen 
vluchtelingenboten de Middellandse Zee over – schilderde 
de Amerikaanse kunstenaar Eric Fischl een groot, realis-
tisch tweeluik, dat nu in het New Yorkse Witney Museum 
of American Art hangt. Het verschil tussen de stemmingen 
van beide beelden kon niet groter zijn. Het linkerdoek 
toont een strandscène met een blanke motorbootbestuur-
der en een naakte vrouw, die op een luchtbed ligt te zon-
nen; het water is kalm, de hemel blauw. Op het rechter-
doek lijkt er een storm te woeden, de lucht is donker, de 
zee beweegt. We zien hoe een groep van donkere mannen 
en vrouwen elkaar uit de zee sleuren. Het doek is ontstaan 
naar aanleiding van een foto, waarop vluchtelingen uit 
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Haïti te zien zijn die net op de kust van Florida aankomen. 
De composities van beide doeken spiegelen elkaar: naakte, 
liggende lichamen op de voorgrond, en de grenzen tussen 
de lucht en de zee lopen op dezelfde hoogte. Een jongen in 
een wit T-shirt die in zijn neus peutert, spiegelt zich in een 
eveneens in het wit geklede man die, met een ontzette ge-
zichtsuitdrukking, zijn armen hulpeloos lijkt uit te steken. 
Het linkerdoek toont een familie op strandvakantie in 
Haïti; het rechterdoek toont mensen die hun leven hebben 
gewaagd om van datzelfde eiland weg te vluchten. A Visit 
To / A Visit From / The Island: ontspanning correspondeert 
in dit beeld met uitputting. Het tweeluik confronteert niet 
alleen rijk met arm, wit met zwart, maar ook de migra-
tiestroom van het toerisme met die van de vlucht. 

In zijn meest recente boek Homo Deus (2016) heeft de Isra-
elische universeel historicus Yuval Noah Harari overtuigend 
aangetoond dat we sinds enkele decennia de apocalyptische 
ruiters van voorbije periodes – honger, ziekte, oorlog en 
dood – succesvol hebben bestreden. In de eerste twee decen-
nia van de eenentwintigste eeuw sterven beduidend meer 
mensen aan overgewicht dan aan honger, en meer mensen 
sterven vrijwillig door zelfmoord dan door oorlogen en ge-
weld. Voor deze overwinning op de apocalyptische ruiters 
voert Harari nog een ander argument aan: in voorbije perio-
des zagen de mensen ziektes, honger en oorlogen als de ui-
ting van een hogere macht, als het noodlot, de natuur of de 
woede van god. Vandaag de dag zien we deze gebeurtenis-
sen juist als vanzelfsprekende resultaten van menselijke fou-
ten die gecorrigeerd moeten worden: als effecten van poli-
tiek mislukte strategieën, economische handelingen (zoals 
de wapenhandel), te laat gekomen hulpmaatregelen of eco-
logisch fatale ingrepen en beslissingen. Het populaire sleu-
telwoord van het Antropoceen betekent in het kort: wanneer 
er ergens apocalyptische ruiters galopperen, zijn het in de 
regel juist wijzelf die de teugels in handen hebben. Wij zijn 
de ruiters en wij kunnen de rit ook stoppen. In plaats daar-
van worden echter in Silicon Valley miljarden in onderzoek 
naar langer leven geïnvesteerd, dromend van een weten-
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schappelijk gerealiseerde ‘onsterfelijkheid’, die slechts een 
fractie van welgestelde mensen toegestaan kan worden. Niet 
zonder bitterheid resumeert Harari: ‘The writing is on the 
wall: equality is out – immortality is in’ (‘De teerling is ge-
worpen: gelijkheid is uit, onsterfelijkheid is in’).1 Of het daar-
bij zal blijven? Of het daarbij blijven kan? 

Het is hoogst onwaarschijnlijk dat de vraagstukken van 
gelijkheid en rechtvaardigheid – met alle kortetermijnsuc-
cessen van het neonationalisme en het rechts-populisme – 
weer van de agenda zullen verdwijnen. Ook de digitale glo-
balisering heeft onze perceptie veranderd. Weliswaar wordt 
ons historisch bewustzijn regelmatig door talrijke herden-
kingen gestimuleerd, tegelijkertijd echter dienen die jubilea, 
die maar al te vaak in spektakel veranderen, eerder als een 
markering en structurering van het heden, dan als een ver-
dieping van de culturele herinnering. Machtiger dan de her-
inneringsimperatief werkt een synchronistisch bewustzijn 
dat door de alomtegenwoordigheid van de media en sociale 
netwerken voortdurend wordt versterkt en gescherpt. De 
dominantie van het synchronistisch bewustzijn manifes-
teert zich in het bijzonder in de steeds terugkerende vraag 
van wat er, terwijl ik in het café zit, precies in de wereld ge-
beurt: in de oorlogstheaters van Syrië, het nabije Oosten, 
Afrika of Oekraïne. We stellen onszelf niet meer de vraag of 
wij het wellicht beter hebben dan onze grootouders; veeleer 
zien we iedere dag hoe vele mensen het op hetzelfde mo-
ment veel slechter vergaat dan onszelf. Iedere blik op een 
smartphone wijst ons op ongelijkheid; ieder bericht brengt 
ons de boodschap: het leven is onrechtvaardig. 

Ik dank Uitgeverij Klement die deze publicatie mogelijk 
heeft gemaakt; en boven alles dank ik de vertaler, Geertjan 
de Vugt, die mij zijn vertaling na afloop van mijn afscheids-
college aan de Humboldt-Universität in Berlijn, aan de 
vooravond van mijn 64e verjaardag, als een geweldig, on-
verwacht geschenk heeft overhandigd. 

Wenen, april 2017
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Voorwoord

‘Life is unfair. And it’s not fair that life is unfair,’ aldus de 
ecofilosoof en anarchist Paul Abbey. Het citaat circuleert 
wijdverbreid op het internet. Nog voor het begin van de 
Vietnamoorlog zou ook de toenmalige president van de 
Verenigde Staten, John F. Kennedy, gezegd hebben: ‘Som-
mige mannen worden gedood in de oorlog, anderen raken 
gewond en sommigen komen nooit buiten hun eigen land. 
Life is unfair.’ Kortom: ‘Pourquoi la vie est injuste?’, ‘Das 
Leben ist nicht fair’, ‘C’est la vie’, ‘La vita non è giusta’, ‘Das 
Leben ist ungerecht’, ‘¿Porqué la vida es tan injusta?’, ‘Waar-
om is het leven zo onrechtvaardig?’ Dergelijke vragen en 
zinnen zijn alomtegenwoordig; als een diepe zucht becom-
mentariëren ze de dagelijkse tegenslagen. Daar wordt het 
laatste toegangskaartje voor een concert verkocht, net voor-
dat men zelf aan de beurt is; bij een sollicitatie wordt men 
(misschien wel voor de zoveelste maal) tweede; kort nadat 
men op het vakantieoord aankomt slaat het weer om en be-
gint het te regenen. Bij al deze gelegenheden kan er, wellicht 
met een lach als een boer met kiespijn, worden geklaagd 
over de onrechtvaardigheid van het leven. De zin behoort 
tot het taalspel van de ontgoochelingen. Vaak wordt hij met 
een knipoogje en zonder grote pathos uitgesproken. Wat be-
commentarieerd wordt is voornamelijk een tegenslag, niet 
een catastrofe; een verlies, niet een zwaar ongeluk; pech, 
maar geen traumatisch lotgeval. 

‘Het leven is onrechtvaardig.’ Dit tussenwerpsel kan 
bovendien een verbouwereerdheid en verdriet over tragi-
sche gebeurtenissen en catastrofen tot uiting brengen. De 
retoriek van de ontreddering, die verbonden is met bericht-
gevingen over neergestorte vliegtuigen, tsunami’s, bos-
branden, epidemieën of terreuraanslagen, culmineert vaak 
in een verwijzing naar de onschuld van de slachtoffers: 
alsof misschien wel vele passagiers van een neergestort 
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vliegtuig, veel bewoners van een overstroomd of juist af-
gebrand huis, veel slachtoffers van een aardbeving, een 
virusepidemie of een bomaanslag de dood hadden ver-
diend, maar toch zeker niet alle (slechts de meeste) getrof-
fenen en zeker niet op hetzelfde moment. Het was dit 
vraagstuk van contingentie en betekenis dat Thornton Wil-
der centraal stelde in zijn tweede, meervoudig verfilmde 
en in 1928 met de Pulitzerprijs bekroonde roman The Bridge 
of San Luis Rey: met het voorbeeld van een werkelijke in-
storting in 1714 van een oude touwbrug in Lima waarbij 
vijf mensen om het leven kwamen, stelde hij de vraag naar 
de voorzienigheid of blindheid. In Wilders roman gaat het 
ook over een verboden kennis, waarbij de verteller van 
deze roman – de franciscaner monnik broeder Juniper – de 
ketterse vuurdood op schrift stelt: met behulp van filosofi-
sche systemen en mathematisch-statistische formules en 
de biografieën van de slachtoffers moet de oorzaak van de 
gedeelde dood, de fatale instorting van de brug, worden 
bewezen. Het vraagstuk van de rechtvaardigheid of on-
rechtvaardigheid van het leven krijgt in deze roman een 
bondig slotwoord: ‘Zelfs herinnering is voor de liefde niet 
nodig. Er is een land van de levenden en een land van de 
doden en de brug is liefde, het enige wat blijft, het enige 
wat betekenis heeft.’1 

Het literaire oordeel van Wilder over broeder Juniper 
en zijn onderzoekingen kan worden geïnterpreteerd als 
een impliciete kritiek op een programmatische, sociaal-po-
litieke opvatting van de zin ‘het leven is onrechtvaardig’. 
Een dergelijke opvatting van deze uitdrukking ziet deze 
niet als eenvoudige tussenwerping of als filosofisch- 
theologische overweging, maar als een gebod: ‘Het leven 
is onrechtvaardig’, daarom moeten we proberen haar 
rechtvaardiger te maken. Sociale wetgeving, verzekerin-
gen of belastingen dienen ter ondersteuning van dergelijke 
pogingen, zelfs wanneer bijvoorbeeld wereldwijd enorme 
vermogens- en inkomensverschillen door belastingen of 
door ontwikkelingshulp maar mondjesmaat ongedaan kun-
nen worden gemaakt. Desalniettemin bekommeren zich  
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talrijke instituties, regeringen en organisaties om de gedeel-
telijke reductie van existentiële tekortkomingen en collectie-
ve onrechtvaardigheden zoals armoede, honger, ziekte, an-
alfabetisme of een hoge kindersterfte. Iedere poging om de 
uitdrukking ‘Het leven is onrechtvaardig’ als een gebod te 
lezen en op te volgen, moet hoe dan ook noodzakelijkerwijs 
met statistieken, vragenlijsten en grote datasets werken. He-
dendaagse rechtvaardigheidstheorieën kunnen niet zonder 
prognoses, extrapolaties en gemiddelden; zij hebben name-
lijk onvermijdelijk betrekking op een betere toekomst: op 
een toename van de gemiddelde rechtvaardigheid (volgens 
verschillende parameters). Daaruit volgt echter ook dat zij 
veelal – in letterlijke zin – troosteloos zullen blijven. Uit de 
onrechtvaardigheden uit het verleden kunnen deze theo-
rieën slechts de roep om toekomstige verbetering afleiden; 
de slachtoffers kan slechts worden verzekerd dat zij met 
hun lijden de vooruitgang mogelijk maken en mogelijk heb-
ben gemaakt. 

Want wat voor troost biedt het bericht over een structu-
reel succesvolle strijd tegen honger aan diegene die honger 
lijdt? Wat voor voldoening beloven dalende statistieken 
van kindersterfte aan de ouders die zojuist hun kind heb-
ben verloren? Wat voor compensatie biedt een vredesver-
drag aan de nabestaanden van diegenen die vermoord 
zijn? En welke troost mogen de geliefden van de veronge-
lukten tijdens de Duisburgse Love Parade in 2010 verwach-
ten van het officieel verkondigde inzicht dat toekomstige 
grote evenementen professioneler voorbereid (of juist af-
gelast) moeten worden? Rechtvaardigheidstheorieën moe-
ten in ieder geval de grenzen negeren die aan het individu-
ele leven zijn gesteld. Daaruit volgt dan de onvermijdelijke 
onrechtvaardigheid die de zin ‘Het leven is onrechtvaar-
dig’ nog een andere betekenis geeft. Immers, de onrecht-
vaardigheid van het leven bestaat ook in zijn onmeetbaar-
heid, die in de theoretisch-programmatische comparistiek 
ongedaan wordt gemaakt, ofschoon juist een gemeenschap 
van sterfelijken – zonder hoop op een hiernamaals, verlos-
sing of dag des oordeels – de verplichting tot existentiële 
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rechtvaardigheid moet erkennen. Zij wil de tegenstrijdig-
heid tussen sterfelijkheid en gerechtigheid aannemen en 
deze symbolisch proberen op te lossen. Dat doet ze in de 
zekerheid dat juist de onmogelijkheid een mens zijn ster-
ven af te nemen (zoals Heidegger in § 47 van Sein und Zeit 
benadrukt2) het fundament voor een politieke synthese 
legt, volgens welke de grenzen van de houdbaarheid van, 
voorwaarden en mogelijkheden voor democratische repre-
sentatie pas kenbaar worden. 

Hier kan het bezwaar worden ingebracht dat in deze 
tekst verschillende rechtvaardigheidsbegrippen – Spheres 
of Justice in de zin van Michael Walzer3 – door elkaar ge-
haald worden: begrippen van politieke, sociale, economi-
sche, juridische of existentiële rechtvaardigheid. Dit be-
zwaar is terecht. Het betreft namelijk het doel van deze 
tekst, die – met oog op een veelheid aan nieuwe en om-
vangrijke publicaties over rechtvaardigheidskwesties – be-
oogt aan onopgeloste (en soms ook onoplosbare) vraag-
stukken te herinneren die opduiken in het spanningsveld 
tussen sociale politiek, economie, rechtspraak en religie. 
Vanzelfsprekend is het zinvol om tussen een existentiële, 
morele en economische schuld te onderscheiden; maar het 
is eveneens zinvol en noodzakelijk om de verschillende 
vertalingen en transformaties van deze schuldbegrippen 
en hun vanzelfsprekendheden te onderzoeken. En vanzelf-
sprekend is het zinvol om te onderscheiden tussen politie-
ke, sociale, economische, juridische en existentiële recht-
vaardigheid; maar het is ook zinvol en noodzakelijk om de 
samenhangen en tegenstrijdigheden tussen deze verschil-
lende rechtvaardigheidsbegrippen na te gaan en in ieder 
geval rudimentair te verbinden. Misschien moeten we niet 
vergeten dat rechtvaardigheid geen tabel en ook geen re-
kenoefening is, maar een godin, een verlangen, een utopie.
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Een van de twee boosdoeners werd gered.
Pauze.

Dat is een behoorlijk percentage.1

SAMUEL BECKETT

De grenzen van 
rechtvaardigheid

1. 
Tot de grondbeginselen van de moderne moraal behoort 
de zekerheid: ‘Alle mensen zijn gelijk’. Deze stelling heeft 
de teloorgang en de terugkeer van de religies even succes-
vol overleefd als alle pogingen om haar betekenis exclusief 
te duiden en bijgevolg de menselijke soort in Über- en Un-
termenschen op te delen. Zo leest men in de preambule van 
de Amerikaanse Declaration of Independence van 4 juli 1776: 
‘We hold these truths to be self-evident, that all men are 
created equal’, ‘Wij beschouwen deze waarheden als van-
zelfsprekend: dat alle mensen als gelijken worden gescha-
pen’; en in het eerste artikel van de Franse Déclaration des 
Droits de l’Homme et du Citoyen van 26 augustus 1789 staat: 
‘Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en 
droits’, ‘De mensen worden vrij en gelijk voor het recht 
geboren en blijven dat ook’. De eerste regel van het eerste 
artikel van de Universal Declaration of Human Rights, die op 
10 december 1948 door de Algemene Vergadering van de 
Verenigde Naties werd bekrachtigd, luidt: ‘All human 
beings are born free and equal in dignity and rights’, ‘Alle 
mensen worden vrij en gelijk in waardigheid en rechten 
geboren’; en ook de preambule van het Verdrag tot vast-
stelling van een Grondwet voor Europa van 29 oktober 
2004 begint met het beroep op de ‘culturele, religieuze en 
humanistische tradities van Europa, die ten grondslag lig-
gen aan de ontwikkeling van de universele waarden van 
de onschendbare en onvervreemdbare rechten van de mens 


