Ongeluk e n o n r e c h t
D e g r e n z e n v a n r e c h t v a a r d i g h e i d i n de
liberaal-democratische rechtsstaat7

'Wat wit je, Deborah', zo vraagt Mendel Singer, de joodse leraar uk een klein Russisch dorpje en protagonist van Joseph Roths roman Job, aan zijn vrouw, 'de armen
staan machteloos, God werpt ze geen gouden stenen uit de hemel toe, in de lotenj
winnen ze niet en hun lot moeten ze met gelatenheid dragen. Aan de Ã©Ã
geeft HIJ,
van de ander neemt Hij. Ikweet ook niet waarom Hij ons straft, eerst met de zieke
Menuchim en nu met de gezonde kinderen. Ach, met een arm mens gaat het slecht
als hij gezondigd heeft, en als hij ziek is gaat het hem ook slecht. Men moet zijn lot
dragen! Tegen de wil van de hemel is niets bestand' (Roth 1956,30). En als zijn Deborah hem ontvallen is, zijn gezonde zoons niet uit de oorlog terugkeren, zijn dochter waanzinnig geworden is - dan wordt de klacht van Mendel Singer luider. 'Uit,
uit, uit is het met Mende1 Singer! Hij heeft geen zoon, hij heeft geen dochter, hij
heeft geen vrouw, hij heeft geen geld, hij heeft geen huis, hij heeft geen God! Uit,
uit, uit is het met Mende1 Singer' (1956,112).
Het is een tteunge geschiedenis die Joseph Roth ons vertelt: al het ongeluk van de
wereld passeert de revue, de ziekte van een kind, het verlaten van de geboortegrond,
ongelukkige liefde, vroegtijdig overlijden, armoede en oorlog. Aan het eind van het
verhaal, als men al volledig bedwelmd is door het lijden van Mendel Smget, blijft
men verrassend genoeg achter met een sprankje hoop op geluk, want Menuchim, de
jongste en zieke, in Rusland achtergelaten zoon is wonderbaarlijk genezen, een beroemd componist geworden en komt om zijn eenzame vader uit de mis&tete redden.
Maar her blijft een treurige geschiedenis, en wel omdar Joseph Roth - en wij met
hem - een andere mening zijn roegedaan dan Mende1 Singer welke tegenslag men
aan God zou moeten toeschujven en welke aan de mensen. Dat de joden arm zijn
en dat ziekte tot armoede leidt, dar de zonen in de oorlog moeten sterven en de
dochters daar gek van worden, dat een leven in enigszins acceptabele omstandigheden en rijkdom al helemaal een zaak van het lot is, dar 'geen geld en geen huis' persoonlijk ongeluk is; dit alles schrijft Mende1 Singer toe aan Gods handelwijze - of
aan de zonde van de mens -, ook wanneer hij zich juist aan God moet ergeren. En
dn alles schrijft aan de andere kant Joseph Roth - en wij met hem - aan de onrechtvaardigheid van n~enselijkeverhoudingen toe
Daarom is de jobsgeschiedenis van Roth een van de verhalen die ons gevoelig
maken voor de vraag wat nu eigenlijk de grens is tussen onrechtvaardigheid en on-
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geluk, en die erop wijzen dat deze grens niet vanzelfsprekend is, niet eens en voor altijd getrokken is. De vraag wat wij met recht van concrete anderen ofvan een rechtvaardige staat kunnen eisen, wat een te vermijden onrecht is en wat ongeluk of een
met te vermijden lor, de strijd over deze grens dus, behoort zeker tot de belangrijkste
drijfveren tot het bewerkstelligen van rechtvaardiger verhoudingen. Her idee van
rechtvaardigheid als iets dat niet onvermijdelijk is maar re vermijden, niet lorsbeschikking is maar maakbaar, kan als Leitmotiv van her streven naar grotere rechtvaardigheid worden begrepen. Want zelfs nog tegen her lor zelf, dat anoniem is, komen wij in opstand, zelfs door het lor voelen wij ons onrechtvaardig behandeld waarom moet mijdit overkomen, waarom mijn kind^Als Mende1 Singer tegen God
n opstand komt, dan is het deze vorm van onrechtvaardigheid, waarover hij klaagt.
En specifiek is hier, dai deze roep om rechtvaardigheid tor niemand gericht is, maar
dat slechts het eigen geweeklaag en gemor rest: er is geen concrete Ander tot wie
men zich zou kunnen richten, tegen wie men zich zou kunnen keren.
Nu hebben evenwel de eisen van rechtvaardigheid en de corresponderende onrechtvaardigheidsgevoelens geheel verschillende adressaten. Het is nier altijd dezelfde
instantie waartoe men zich richten het is niet altijd dezelfde vorm van rechtvaardigheid die men eist. Het gaat mij in het hier volgende niet om een algemene fenomenologie van onrechtvaardigheidsgevoelens of om een psychologie van de ervaring
van onrecht. Beide heeft Judith Shklar in haar indrukwekkende studie tot m detail
geschetst en rijkelijk met historische en literaire voorbeelden gestaafd (Shklar 1992).
Het doel van mijn overwegingen is beperkter. Het gaat mij om de vraag wat de redenen zijn dar ook bij specifiek rechtsstatelijkevormen van rechtvaardigheid - hoe afgewogen en fair ze ook mogen lijken - toch onrechmardigheidsgevoelens kunnen
blijven bestaan, al dan niet met recht. En het gaat mij om de vraag ofhier - en zo ja
wanneer, waar en hoe- het mogelijk is om een grens te trekken tussen daadwerkelijke onrechtvaardigheid en louter ~ n g e l u k . ~
Het idee daarbij is natuurlijk dat gevoelens, ideeen van onrechtvaardigheid als
serieuze aanknopingspunten worden begrepen voor mogelijke verbeteringen van de
rechtsstaat En als zo'n mogelijkheid er niet is, dan wijzen ze op de eventuele grenzen aan de rechtsstatelijke rechtvaardigheid Mijn thema is dus dat van de grenzen
tussen ongeluk en onrecht in de liberale rechtsstaat. Ik wil daarom beginnen met het
onderscheiden van verschillende soorten van onrechtvaardigheidsgevoelens (of
voorstellingen daarvan) Deze zijn enerzijds te onderscheiden naar de ideeen over
zogenaamde rechtvaardigheid waartegenzij gerichtzijn, en anderzijds naar hun positionermg in de liberale rechtsstaat.?
Deze rechtsstatelijke positionering van zulke onrechtvaardigheidsintuities is allereerst heel duidelijk waarin her om al dan niet rechtvaardige rechten en wetten gaat
(I). Wat hier bedoeld wordt is dar als men beweert 'dit is niet fair' of 'dit is onrechtvaardig', er twee zaken in het geding zijn. Aan de ene kant is er in rechten en wetten
ongelijkheid te vinden die nier gerechtvaardigd wordt. Nu is het moderne Fundament van rechtvaardigheid, en bijgevolg ook dar van de rechtsstaat, dat er geen ongelijke behandeling mag voorkomen zonder dat daar een goede grond voor is en dat

alle personen, om het in de woorden van Dworhn te zeggen, in dezelfde mate recht
op gelijk respect en op behandeling als gelijke verdienen (zie bijvoorbeeld Dworhn
1984,370ev;1985, lyoev). Dit betekent dat de grondrechten - gegarandeerd als mensenrechten of als grondwettelijke regels in dezelfde mate voor alle personen gelden. Als men dus in deze zin onrechtvaardigheidsgevoelens articuleert, dan richt
men het principe van rechtvaardigheid op de uitbreiding van het formele gehjkheidsbeginsel, een formeel beginsel van gelijke rechten voor alle personen.+

-

Aan de andere kant kan de onrechtvaardigheid van rechten en wetten ook opgevat
worden als dat weliswaar iedereen dezelfde rechten heeft, maar dat zich desondanks
nog ongelijkheden in levensomstandigheden voordoen die als onrechtvaardig, als
unfair overkomen. Deze ongelijkheid in concrete levensomstandigheden, die ondanks de rechtvaardigheid van formele rechten voorkomt, kan op economische oogelijkheid betrekking hebben maar net zo goed op sociale of culturele ongelijkheid.
Dit onrechtvaardigheidsgevoel richt zich niet langer tot het formele rechts- en gelijkheidsbegrip van de rechtsstaat, maar - concreter - tot haar actuele maatschappelijke manifestatie. Oi~rechtvaardigheidsiiituÃ-tiedoen hier bijgevolg een beroep op
rechtvaardigheid in de rechtsstaat in de zin van feitelijk gelijke kansen en suhstantiÃª
Ie gelijkheid, en ook van gelijkwaardigheid van collectieve of individuele leefomstandigheden. Bij deze tweede betekenis van de onrechtvaardigheid van rechten en
wetten gaat het dus niet meer om slechts een formele uitbreiding maar om een wezenhjke verfijningvan de gelijkheidsgedachte in recht en rechtvaardigheid.
Een andere vorm van het onrechtvaardigheidsgevoel (z) kan men onderscheiden
door hei blijvende gevoel serieus te nemen onrechtvaardig behandeld te zijn na toepassing van een op zich rechtvaardige wet. Wat dan namelijk in het oog springt is
het verschil tussen de algemene regel en het bijzondere geval. De klacht 'dit is onrechtvaardig' betekent hier dus dat men dit speciale recht of deze speciale wet weliswaar in beginsel als gerechtvaardigd ziet, maar dat men de toepassing op het eigen,
bijzondere geval, op grond van de bijzondere omstandigheden en de specifieke geschiedenis van de persoon, voor onredelijk houdt. Wat wij hier van de rechtvaardigheid van de rechtsstaat verwachten is niet, zoals in het vorige geval, een uitbreiding
of verfijning van de gelijkheidsgedachte, maar een overbrugingvan het idee van algemene gelijkheid en de specifieke verschillen tussen personen.
Een laatste vorm van het onrechtvaardigheidsgevoel (3) doet zich tenslotte voor in
het specifieke appÃ¨op compenserende rechtvaardigheid. Is ons onrecht overkomen,
dan eist de rechtvaardigheid dat dit onrecht gecompenseerd, weer goedgemaakt
wordt. Wat we hier verwachten, als we een beroep doen op rechtvaardigheid in de
rechtsstaar en ons over onrecht beklagen, is bijgevolg niet een uitbreiding, verfijning
of overbrugging van de gelijkheidsgedachte, maar een genoegdoening en daarmee
een herstel van door onrecht geschonden
Onrech~aardi~heids~evoelens
lijken hier niet naar hun oorzaken te kunnen worden onderscheiden. Men tracht
zich evenzeer te wenden tot de overheid als waarborg voor rechtsgelijkheid en gelijke levensomstandigheden als men zijn huis door overstromingen verwoest ziet, als
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in gevallen waarin eigendom wordt beschadigd of men door andere oorzaken schade aan liif en ziel ervaart.5
Her zijn dus deze onrechtvaardigheden en re~htvaardi~heidsaanspraken
die wij in
de rechtsstaat een plaats kunnen toewijzen. Telkens ligt er de eis van volmaakte
rechtvaardigheid aan ten grondslag. Maar de grens tussen het klagen over ongeluk,
her daartegen in opstand komen enerzijds en de eis om rechtvaardigheid, die als het
t
zijn nu net niet helemaal duidelijk. Juist dit
ware uitzicht op succes b i ~ danderzijds,
thema van wat voor een rechtsstaat haalbaar is aan rechtvaardigheid wil ik bespreken. Ik doe dat door drie bewegingen te tonen die alle drie hun dynamiek~erkrij~en
door ~nrechtvaardi~heids~evoelens
en die zo een roenadering tot volmaakte rechtvaardigheid ten doel hebben. Bij alle drie is hun legitimiteit gelegen in het feit dat zij
bijdragen aan de bewustwording van onrechtvaardige toestanden. En toch- uiteindelijk vormen ze vanuit hun principe, namelijk het idee van volledige rechtvaardigheid, ook de basis voor overvraging en idealisering van wat binnen een rechtsstaat
aan rechtvaardigheid mogelijk is.
Met deze drie bewegingen doel ik op de volgende: de eerste beweging heeft de eis
van volledige rechtvaardigheid door uitbreiding en verfijning van het gelijkheidsbegmsel als uitgangspunt, in overeenstemming met de voorstelling van rechtvaardigheid die ik als eerste noemde. De tweede beweging heeft de als tweede geschetste
voorstelling van onrechtvaardigheid als uitgangspunt. Hier gaat het uiteindelijk om
de eis van volledige rechtvaardigheid door een overbrugging van de kloof tussen algemene regel en bijzonder geval De derde beweging heeft de als derde geschetste
voorstelling van rechtvaardigheid als uitgangspunt, en gaat over de eis van volledige
rechtvaardigheid door de absolute genoegdoening van geleden onrecht.
Alle drie de bewegingen of problemen hebben een lange traditie; ze hangen van
meet af aan samen met de theorievorming over rechtvaardigheid. En alle drie de
ideeen kunnen duidelijk maken dat pas met het nadenken over de grenzen van wat
voor de rechtsstaat haalbaar is aan rechtvaardigheid, begrepen kan worden wat zo'n
rechtvaardigheid kan zijn en waaruit die behoort re bestaan. En ook wanneer ik ervoor zal pleiten om de grenzen van war de liberale staat aan rechtvaardigheid vermag
te bereiken niet te gebruiken om die staat een verwijt te maken - alsof er een rechtsstaar zonder grenzen zou bestaan -, dan gaat het mij er in ieder geval om om deze
grenzen en het daarmee verbonden gevoel van en klagen over onrechtvaardigheid
serieus te nemen en met eenvoudigweg re negeren of te marginaliseren -zoals dat
gebeurt in de mainsrream politieke theorie. Volgens deze schijnt alles over de problematiek gezegd te zijn als de regels van rechtvaardigheid toegelicht zijn. Waarom
dan toch ook bij de toepassingvan de rechtvaardigheidsregels in de rechtsstaat knagende gevoelens over een onrechtvaardige behandeling kunnen blijven bestaan - dat
is de vraag waarom het hier gaat.
O m een en ander te demonstreren zal ik na elkaar de drie gescherste problemen dus het idee van de uitbreiding en verfijning van de gelijkheid, het idee van de ovetbrugging van gelijkheid en verschil, en het idee van compensatie - uitvoeriger be-

spreken en zal ik in een laatste paragraaf tot een korte samenvatting proberen te komen.
Vooraf wil ik echter nog een opmerking maken over de plaatsbepaling van mijn
overwegingen in het ruimere perspectief van de politieke filosofe, want als ik in het
volgende over onrechtvaardigheid schrijf, dan doe ik dat tegen de achtergrond van
een zeer specifieke interpretatie van de liberale rechtsstaat. Dit is de interpretatie zoals die in voor deze doelen op ongeveer gelijke wijze- door Habermas, Rawls of
Dworkin wordt vertegenw~ordigd.~
Dat betekent niet alleen dat individuele vrijheidsrechten en politieke participatierechten voorrang hebben, maar het betekent
ook dat (zoiets als) het differente prmciple of substantiele sociale rechten tot de
grondrechten van een liberale rechtsstaat zouden moeten behoren. Zo'n liberalisme
kan men egalitair liberalisme noemenvoorzover her met alleen de idee van (negatieve) vrijheidsrechten centraal stelt, maar deze rechten aanvult met sociale rechten die
de gelijkheid en vergelijkbaarheid van individuele levensomstandigheden zouden
moeten kunnen regelen.7

-

Om re beginnen dus de eerste beweging. Beschouwt men de geschiedenis van het liberalisme, en wel de geschiedenis van het ontstaan van liberale maatschappijen alsook de geschiedenis van de ontwikkeling van liberale theoriein, dan kan men die in
tweeerlei opzicht opvatten als een stapsgewijze uitbreiding en verfijning. Aan de ene
kant de stapsgewijze erkenning van gelijke individuele rechten voor alle personen,
en dus bijvoorbeeld niet alleen voor mannen.#En aan de andere kam het groeiende
inzicht in, en de erkenning van de diversiteit en gelijkwaardigheid van concepties
van het goede leven, respectievelijk - historisch eerst - religieuze overtuigingen of,
om een meer algemene term te gebruiken, van verschillende ideeen over het goede?
Deze eerste beweging, de uitbreiding en verfijning van gelijkheid met als doel volmaakte rechtvaardigheid, heeft haar uitgangspunt dus in het moderne idee van gelijke rechten en probeert deze steeds meer gelijkelijk van toepassing te laren zijn op
alle personen m alle levensomstandigheden. Men kan dit idee, deze beweging beschrijven met behulp van Marshalls begrippen (zie Marshall 1992, 33ev). Eerst de
uitbreiding van het idee van rechten, van vooralsnog individuele vrijheidsrechten
voor alle personen, die dan in een tweede stap samengaan met de eis van gelijke poIineke participatierechten, en tenslotte in een derde stap uitmonden in het idee van
sociale rechten die in gelijke mate voor alle burgers en burgeressen geiden. De als
onrechtvaardig ervaren uitsluiting van groepen alsook de als onrechtvaardig ervaren
ongelijke levensomstandigheden hielden (houden) de dynamiek op gang om zowel
rechtsgelijkheid als gelijke omstandighedenTe creeren.
Deze in eerste instantie als het ware kwanutatieve uitbreiding van de gelijkheid
wordt daarmee in toenemende mate ook tot een kwalitatieve verfijning. Men kan
deze beweging immers ook beschrijven m rawlsiaanse termen van ^juridische er-
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kennzng van een toenemende pluralisering en differentiering van collecneve en individuele concepties van her goede leven in liberale maatschappijen (zie daarover bijvoorbeeld Rawls 1992,364~~).
Dar wil dan namelijk ook zeggen dat het idee van gelijke rechten op de individuele vrijheid om het leven te leven zoals men wil, zich in
verschillende richtingen kan ontwikkelen, in die zin, dat onder een steeds concreter
wordend toepassingsbereik van gelijkheid en rechtvaardigheid ook de vergelijkbaarheid van individuele levensornsiaiidighedenvalt.
Deze eersre beweging gaat dus uit van een algemeen idee - het idee van gelijke rechren - en eist meer rechtvaardigheid in de zin van een steeds grotere verruiming van
de toepassingvan deze rechten. Ze probeert het algemene idee van rechtvaardigheid
als eeliikheid steeds beter aan de eisen van bijzondere eevallen te laten voldoen. Her
doel van volledige rechtvaardigheid laat zich dan als volgt formuleren: de rechtsstaat
moet allen - groepen en individuen - op gelijke wijze recht verschaffen, op dezelfde
wqze recht doen. Dat betekent uiteindelijk dat de rechtsstaat aan allen, individuen
of groepen, daadwerkelijk de substantieel gelijke mogelijkheden ter beschikking
moet stellen om hun conceptie van het goede leven na re kunnen streven. Dat is wat
k met de verfijning van de gelijkheidsgedachte bedoel - met in tegenstelling tot,
maar als 'extra' bij de uitbreid~ngervan."~
Dit streven om, gemotiveerd door onrechtvaardigheidsgevoelens, gelijkheid in de
zin van rechtvaardigheid groter te maken, is al aanwezig in het idee van sociale rechren en kenmerkt vooral de ontwikkelingen die zich voltrokken in de laatste decennia in westerse democratieen. Deze pogingen, zoals bijvoorbeeld ondernomen door
de vrouwenbeweging, groepen homoseksuelen, en door bewegingen voor gelijke
rechten van culturele minderheden, gaan er vanuit dat alleen de waarborg vanforme/e rechten voor het veiligstellen van gelijke mogelijkheden om te leven naar verschillende maatschappelijke opnes, onvoldoende is. Zij gaan er dus vanuit dat alleen
negatieve vrijheidsrechten niet volstaan om gelijke positieve vrijheden of, om opnieuw een term van Rawls te gebruiken, dezelfde urifhezciswaardezekerte stellen."
Het berekent echter ook dat de uitbreiding en concretisering van het gehjkheidsbeginsel in de rechtstaat gepaard gaat met veranderingen in de geIilkheidsbegrippen
zelf, in het bijzonder met betrekking tot desoorten van gelijkheid die onder de competentie en de verantwoordelijkheid van de politiek, respectievelijk de staat vallen.
Bepaalde vormen van politieke gelijkheid en rechtsgelijkheid worden immers als het
ware doorkruist door sociale of culturele ongelijkheden, bijvoorbeeld door de asymmetrische verhoudingen tussen de geslachten. Voor vrouwen en mannen geldt weliswaar vanzelfsprekend de gelijkheid van politieke en formele vrijheidsrechten, maar
daar staan zulke hardnekkige culturele en sociale ongelijkheden en conventionele
rolpatronen tegenover, dat van gelijkheid (of zelfs maar vergelijkbaarheid) om deze
rechten en vrijheden op te eisen en maatschappelijke kansen te benutten, nier werkelijk gesproken kan worden.
Met de verwijzing naar her verschil russen formeel-rechtelijkegelijkheid en culturele

ongelijkheid wordt dus niet alleen de culturele norm van de als het ware noodlottige
rolverdeling in twijfel getrokken - seksestereotypen worden niet meet als (nood)lot
opgevat, maar als te veranderen onrechtvaardigheid - maar daarmee wordt bijvoorbeeld ook de arbeidsdeling naar sekse als rechtuaardzghei/^probleem gezien. In de
mate waarin de maatschappelijke - culturele, sociale gelijkstelling van de seksen
als een opdracht van de rechtsstatelijke rechtvaardigheid wordt opgevat, verandert
her idee van war ubethaupt onder het domein van gelijkheid7 dient te ressorteren.
O m daadwerkelijk gelijkheid te bewerkstelligen is allereerst de juridische erkenning
van verschillende maatschappelijke posities en rollen noodzakelijk, met als uitgesproken doel echter nier de bestendiging maar juist de overschrijdingvan deze coderingen van gelijkheid en verschil." Seksespecifieke rolverdelingen behoren dus juist
niet vastgelegd te worden door de diverse rechrvaardigheidsregelmgen.'3

-

Zo wordt de strijd om de gelijke verdeling van materiele bronnen in toenemende
mate gevolgd door, of in ieder geval verruimd tot de strijd om sociale en culturele erkenning en daarmee rot de strijd om substanti'le gelijkstelling van verschillende levensvormen. In het kader van de verfijning van de gelijkheidsgedachte wordt bijgevolg aan de ene kant duidelijk dat rechtsgelijkheid en politieke gelijkheid nier
toereikend ~ i j nom tegen sociale en culturele weerstanden in substantiele gelijkheid
in levensomstandigheden door te voeren. Aan de andere kant hebben zulke sociale
en culturele bewegingen toch ook aangetoond dat het idee van formele rechtsgelijkheid en politieke gelijkheid in zekere zin zelf moet worden geproblematiseerd, aangezien het bepaalde sociale en culturele levens begunstigt ('normale levens'), en andere ('afwijkende') verwaarloost - bepaalde vormen van sociale ongelijkheid vallen
eenvoudigweg door zo'n raster van gelijkheid heen.14
Dit is een voorbeeld van een verfijning van de gelijkheidsideevan de rechtsstatelijke
rechtvaardigheid, een verfijning die tegelijkertijd heeft geleid tot ver.~iidenngenin
het gelijkheidsbegrip en daarmee ook in wat onder rechtvaardigheid wordt verstaan.
Deze veranderingen zijn gebaseerd op een dynamiek die door de articulatie van onrechtvaardigheidsgevoelens ontstond en ook op gang werd gehouden. Ze hebben
zeker geleid tot meer rechtvaardigheid in de liberale sraat, in de zin van meer gelijkheid in maatschappelijke kansen. Over deze vorm van rechtvaardigheid mag men
niet geringschattend doen. Natuurlijk hebben wij bijvoorbeeld in de Bondsrepubliek nog in oneindig veel gevallen 'subopriinale' techtvaardigheidstoestanden. Dat
zijverbeterd kunnen worden en dat ook waardzijn, daarvoor kan men ontvankelijk
worden gemaakt door te luisteren naar juist die articulaties van onrechtvaardigheidsmtuities. Toch is het nodig en zinvol om na te denken over de redenen die er
zijn waarom volmaakte rechtvaardigheid in dit opzicht tot nu toe met mogelijk was
en waarom zij zo moeilijk te bereiken is. Als ik over deze grenzen van rechtvaardigheid spreek, dan doe ik dat toch met dit voorbehoud van de huidige 'suboptimaliteit.
Want inderdaad heeft het streven naar, om het kernachtig te formuleren, gelijkheid
in vrijheidswaarde zijn grenzen. Het heeft zijn grenzen in de mogelijkheden van

Kaâ€¢s73

Ã¿Ã¿ is73

overheids- en politiek handelen, en daarmee in de mogelijkheden die de rechtsstaat
zelf heeft om rechtvaardigheid tot stand te brengen. Ik denk dat men voor het bestaan van deze grenzen twee redenen kan noemen, die er samen toe bijdragen dat er
onrechwaardigheden worden ervaren, maar die in de rechtsstaat niet altijd het passende adressaar schijnt te hebben. Ten eerste is er het individuele lot, want ook als
armoede en biologie niet meer tot het lot worden gerekend, dan nog blijft het noodlot bestaan in bijvoorbeeld ziekte en de vroegtijdige, ontijdige dood. Vaak is het
niers anders dan het lor dat onrechtvaardig de ene mens nu eenmaal meer mogelijkheden geeft dan de ander om een lang en gelukkig leven te leiden. Het is echter ook
ongeoorloofd om gemakshalve bijvoorbeeld elke ziekte als onvermijdelijk lot te
zien. Ook het gezondheidssysteem van een liberaal-democrarischemaatschappij been rechtvaarboon zich immers te bekommeren om de smid voor rechwaardieheid
u
dige verdelingen, en dient bijvoorbeeld vragen re stellen als welke ziektes er worden
Tuist het in ononderzocht of in welke soorten mediciinen er wordt eemvesteerd.
"
stand komen tegen het lot (van een ziekte) kan hier als articulatie van onrechtvaardigheidsgevoelens tot een drijfveerworden om voor meer rechtvaardigheid (bijvoorbeeld in de medische zorg) te ijveren ook als die klacht toch nog vaak een klacht
zal, en ook wel moet, blijven.

-

Een tweede reden voor een grens aan rechtvaardigheid in de liberale rechtsstaat
wordt verduidelijkt door het postulaat van de liberale neutraliteit tegenover vormen
van cultureel pluralisme: staatsregelingen dienen echtegelijkheid te garanderen? Tegenover concrete maatschappelijke verhoudingen, tegenover wat Habermas de culturele 'doordrenking' van de rechtsstaat noemt, is her bewerkstelligen van zo'n echte
Zo zou de staar recht doen door in schoneutraliteit echter hoogst gec~mpliceerd.~~
len de crucifix te verbieden. De liberaal-democratische cultuur in Duitsland blijft
evenwel (in eerste instantie) door de christelijke religie gevormd; daarmee kan de
rechtsstaat weliswaar in principe juridisch tegenover alle religies hetzelfde respect
opbrengen, maar blijkbaar zal het (op de lange duur) zo blijven dar er ongelijkheden
in het maatschappelijke leven zijn die ertoe leiden dat bepaalde religies als dominant
en andere als afwijkend worden begrepen:'En dit zal ook z'n weerslag hebben op
het zelfbegrip, op de identiteit van diegenen die deze religies aanhangen. Gelijkheid
in deze zin is een zaakvan maatschappelijke dialoog, en dus slechts m beperkte mate
een zaak van rechtszekerheid.
Deze grens van rechtsstarelijke rechtvaardigheid die tot uitdrukking komt in het tekortschieten met betrekking tot volledige neutraliteit - en de daarmee corresponde- hebben blijkbaar hun oorzaak in
rende blqvende ~nrechtvaatdi~heidsgevoelens
her probleem dat erkenning weliswaar in het recht vastgelegd en opeisbaar kan zijn,
maar sociale waardering niet. Zo kan (en zou) de rechtsstaat bijvoorbeeld omwille
van redenen van rechtvaardigheid bepaalde groepen van rechtswege (moeten) privilegieren (zoals in her geval van quotaregelingen voor vrouwen of rechten voor culturele minderheden). En zo zou de rechtsstaat tegen maatschappelijke opinies en weerstanden in, in het recht de erkenning van sociaal benadeelden moeten forceren zoals in het geval van het homohu~elijk.~~
Deze garanties van respect en gelijkheid

blijven evenweljz~r~dwh
van aard. We kunnen verwachten dat ons als rechrssubjecten en als personen mei verschillende concepties van het goede leven dezelfde
rechtszekerheid toekomt. En we kunnen verwachten dar hier altijd weer de dynamiek op gang wordt gehouden die zich voedt mer de ervaringen van sociale ongelijkheid, die kunnen worden omgezet in rechtsregelingen die ervoor zorgen dat
rechtvaardigheid gegarandeerd wordr. Maar daarmee blijft nog altijd het onzalige
feit dat wij niet kunnen verwachten dat zulke regelingen ook direct &jke sociale
waardering opleveren.
Her idee van volmaakte rechtvaardigheid, waarnaar de verfiining van het eeliikheidsidee in de rechtsstaat streeft, stuit dus niet alleen op het individuele lot, maar
ook op de beperkingen die her handelen van overheid en poliriek voor de verschillende maatschappelijke (individuele en collectieve) concepties van het goede leven
heeft De garantie van gerechtvaardigde gelijkheid verlichr het individu in her leven
dat hij onder eigen verantwoordelijkheid leeft, maar laat her ook daarbij: het streven
naar sociale waardering kan zij zich wel tot taak stellen, maar nier garanderen zoals
her gelijke respect dat in het recht is vastgelegd.
u

-

Daarmee kom ik nu bij de tweede van de hoven
bewegingen. Deze heweging zet anders in, namelijk bij de roep om rechtvaardigheid voor het individu. Zij
zet in bij her idee dat rechtvaardigheid - ook die van de rechtsstaat ervoor moet
zorgen dat alle individuen als individuen in al hun bijzonderheid recht moet worden gedaan; als dat uitblijft, dan wordt dar als onrecht ondervonden. Als onrecht
wordt hier dus niet ervaren - zoals in de eerste beweging - dat de algemeenheid en
gelijkheid van rechtsregelingen nogwetvoor alle personen of op alle betreffende terreinen wordt toegepast. Als onrecht wordt hier daarentegen ervaren dat de algemeenheid en gelijkheid van regelingen altijdal de bijzonderheid van het individu
schendt en het daarom nooit recht kan doen. Verlangt de eerste beweging een uztbreidingen uitsplitsing van gelijke rechtsregelingen - tot de erkenning van uiteindelijk individuele verschillen, dan verlangt de tweede beweging een overbruggingvsn
de algemeenheid van het recht en de individualiteit van het bijzondere geval. Het
doel laat zich hier dus formuleren als de eis aan de rechtsstaat om volledig recht te
doen aan het individu."9

-

Men kan dit duidelijk maken met Barbel Bohleys dictum, om niet re zeggen gevleugelde woord: 'Wij wilden rechtvaardigheid en hebben de rechrssraat gekregen'. Haar
klacht zoals men her zeker kan noemen - is beroemd geworden en wordt zowel in
het oosten als in het westen graag met obligate bijval geciteerd, in het westen bovendien met een ondertoon van kwaad geweten. Bohley wijst hier op een belangrijke
bron van idee& over onrechtvaardigheid in de liberale rechrsstaat en daarom wil ik
hieronder het mogelijke misverstand onderzoeken dat, zo denk ik, net zozeer ten
grondslag ligr aan Bohleys spreuk als aan het slechte geweten. Op die manier probeer ik nogmaals, maar dan van een andere kant, te laten zien welke rechtvaardig-

-
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held redelijkerwijs van de rechtsstaat te verwachten is en waar, en op welke gronden,
onrechtvaardigheidsgevnelens kunnen stuiten op grenzen daarvan.
Eohley staat met haar klacht in een respectabele traditie, want deze klacht over de
onrechtvaardigheid van algemene wenen tegenover individuele gevallen is zoals bekend al bij Plato uitgesproken. Plato sprak in Pohteia over de tekortkoming van de
wet dat deze 'geheel eenkennig' is, dus juist zijn wezen heeft in het doen vergeten
van 'de ongelijksoomgheid van de mensen en hun handel~ngen'.~~
Het gebrek van
wetten schuilt erin dat 'zich onmogelijk tegenover het nooit eensoortige (namelijk de
mensen) correct kan verhouden wat totaaleensoarug is' -namelijk de wet. De vooralsnog laatste en welsprekendste uitdrukking van deze eis vinden we bij Derrida."
Hij verklaart deze aan de hand van de noodzakelijke differentie tussen algemeen
(voor iedereen geldend) recht aan de ene kant en de 'oneindige rechtvaardigheid, die
'zich altijd tot het meervoudige, bijzondere richt, tor de bijzonderheidvan de ander
(...)' aan de andere kant (Derrida 1991, 41). De 'oneindige rechtvaardigheid' is oneindig en niet te reduceren, 'omdat zij de ander toekomt' (idem 51), hetgeen betekent: omdat ze recht moer doen aan het individu.
Derrida constateert een noodzakelijke, begripsmatige breuk tussen rechtvaardigheid
en het recht: het recht moet altijd al onrechtvaardig, want onaangepast zijn; aan de
bijzondere gevallen kan het geen recht doen. Daarom is de rechtvaardigheid oneindig en niet reduceerbaar (idem 91), omdat het verlangen daarvan is het individu als
individu recht te doen. Elke toepassing van een recht valt echter altijd al onder een
algemene regel en moer dus het individuele geval telkens te boven gaan, steeds algemener zijn dan het bijzondere, individuele. Derrida's betoog culmineert in de consratering van drie aponekn die de complexe relatie tussen regels en hun toepassing
betreffen, en die hij als 'Ã©Ã©
samenhangend apnretisch potentiaal' beschrijft. Dit
potenriaal vindt rijn basis in her onderscheid 'tussen de rechtvaardigheid (die nneindig, onberekenbaar, heterogeen, weerspannig tegen elke regel en de symmetrie
vreemd is), en hun uitoefening in de vorm van het recht, van de legitimiteit of legaliteit (re compenseren, statutair, berekenbaar; een systeem van geregelde, genoreerde, gecodeerde voorschriften)' (idem 44)
Ik ga hier voorbij aan de samenhang tussen deconstructie en rechtvaardigheid die
Derrida beschrijft en ook aan de plaats van het geweld dat met het recht verbonden
S." Her is mij hier alleen re doen om de apnrensche differentie tussen oneindige
rechwaardigheid en eindig recht, om de rechtvaardigheid als de 'ervaring van het
onmogelijke', zoals Derrida het noemt. En dit is nu precies waar (ook) Bohley naar
lijkt te verwijzen (dit is &Ã©
manier waarop zij kan worden g~inter~reteerd)
wanneer
zij de kloof tussen rechtsstaat en rechtvaardigheid kritiseert. Ook haar lukt het er
immers inderdaad niet - of in ieder geval nier alleen - om te gaan dat rechtvaardige
regels met correct toegepast worden, of dat de verkeerde regels worden toegepast,
maar dar het bijzondere van individuele levens, het 'nooit eensoortige' niet tot de
rechtvaardigheid behoort waarvoor de rechrsstaar kan zorgen.

Maar wat betekent dit? Het kan niet betekenen dat in het recht of in de rechtsstaat
geen rechtvaardigheid mogelijk zou zijn ook Derrida wil dit niet impliceren. Het
kan evenmin betekenen dat in de rechtsstaat volledige rechtvaardigheid nu nog met
mogelijk zou zijn; ook dit wil Derrida niet impliceren. Maar men kan Derrida (en
Bohley) en de door hen geconstateerde aporie begrijpen en serieus nemen als een articulatie van mogelijke bronnen van onrechtvaardigheid. De aporie wordt daarmee
opgevat als een verwijzing naar de mogelijkheid van een correctie, van een verbetering van het recht en de rechtvaardigheid waartoe een rechtsstaat in staar is. Een
misverstand ontstaat pas als onder geen recht doen' wordt verstaan wat in het geheel
nier de mogelijkheid in zich heeft om ooit recht te worden gedaan. Het misverstand
wortelt, geloof ik, in een verwisseling van de verschillende begrippen van 'rechtvaardigheid' en 'recht doen'. De roep om recht te wordengedaan heeft steeds alleen betrekking op rechtvaardigheid jegens individuen en brengt dan slechts de incommensurabiliteit van individuele levensomstandigheden tot uitdrukking. En zo'n roep
verlangt van de rechtsstaat iets waarin het recht vanuit zijn aard recht voor iedereen te
7ijn, in her geheel niet kan en wil voorzien, want 'recht doen' kan ons als individuen
met al onze eigenschappen, ervaringen en behoeften hoogstens een liefdevolle blik.
Het is evenwel alleen het onpersoonlijke, algemene perspectief van het in het recht
vastgelegde respect dat het perspectief van de rechtsstaat uitmaakt. Van zo'n perspectief kan men verwachten dat het tussen belangrijke en onbelangrijke verschillen onderscheid maakt, afweegt en weegt, maar niet dat zij volledig'recht doet'. En daarom
is het een misverstand om te menen dat een (volledige) overbrugging tussen algemene regel en bijzonder geval in het recht uberhaupt mogelijk zou zijn. Maar juist
daarom blijven ook de onrechtvaardigheidsgevoelens,die aan het recht telkens weer
de vraag naar de gepastheid van zulke algemene regelingen stellen, hun actualiteit
behouden, ook wanneer zij wel moeten stuiten op dat begripsmatige, categoriale
verschil tussen de behoefte 'recht te worden gedaan' aan de ene kant en het 'nooit
eensoortige', waarover Plato het had, aan de andere kant.

-

De derde beweging betreft het beginsel van compenserende rechtvaardigheid en de
daarmee verbonden voorstelling van onrechtvaardigheid. Ook deze problematiek is
al van meet af aan verbonden met het denken over rechtvaardigheid, namelijk in de
vraag hoe geleden onrecht weer pdgemaakt kan worden en wat het betekent om
onrecht gecompenseerd te krijgen. Het idee van volmaakte rechtvaardigheid vereist
hier genoegdoening, het repareren van gelijkheid en wel het volledig herstel van gelijkheid
Aristoteles is hierover, zoals bekend, optimistisch: de rechtvaardigheid die - zoals hij
het noemt - het onvrijwillige, verborgen enlof gewelddadige verkeer regelt, herstelt
de gelijkheid die door het onrecht was aangedaan. 'De wet beschouwt het onderscheid van de aangerichte schade', zo staat in de Nikomacheische ethiek, en aangezien 'het niet recht doen een ongelijkheid' is, probeert 'de rechter het te vereffenen'.
'De rechter herstelt de gelijkheid zoals wanneer een lijn in ongelijke delen verdeeld
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was, hij van de grotere delen afneemt wat meer is dan de helft en het aan de kleinere
delen toevoeg< (zie Aristoteles 1972,1132).
Maar het schijnt alsof Aristoteles' optimisme hier niet volledig gerechtvaardigd is,
alleen al zijn metafoor maakt duidelijk dat de zaken niet zo eenvoudig liggen. Niet
bij elke schade valt iets terug te geven, zoals een deel van een lijn. Ik wil hier nog een
keer op Barbel Bohley terugkomen, want een tweede interpretatie van haar klacht
over de discrepantie russen rechtsstaat en rechtvaardigheid is op te vatten als een kritiek op de onmogelijke taak van een rechtsstaat om geleden onrecht (volkomen)
goed te maken. Bohley heeft dit dictum geuit in het kader van de discussie over de
vraag hoe om te gaan met misdrijven van de veiligheidsdienst. Ik denk dat Ã¬nehet
eens kan zijn met Bohley wat de vaststelling van dit verschil betreft en dat men het
ook met haar eens kan zijn dat dit verschil noodzakelijk is en van doen heeft met de
aard van geleden onrecht, namelijk dat het nu eenmaalgebeurdis; een karakteristiek
waar Aristoteles in ieder geval nier op wijst.â€
O m dit te verduidelijken is het nuttig op een parallel uit de ethiek te wijzen die de
bijzonderheid van praktische, morele conflicten betreft.^ Bernard Wilhams heeft in
zijn analyse van praktische conflicten en morele dilemma's op een verontrustend
verschil tussen theoretische en praktische tegenspraken gewezen. Ook als beide namelijk ie beslechten zijn, de theoretische tegenspraak net zo goed als de praktische,
dan is het toch alleen eigen aan de theoretische tegenspraak dat hij wordt opgelost.
Of p of niet-p biijft over, er is geen enkele reden meer die pleit voor de onware uitspraak. Of de onware beweringen p en q verdwijnen geheel en er blijft alleen een
derde als waar over. Dit is anders dan bij praktische en in het bijzonder morele dilemma's, want ook als wij bijvoorbeeld moeten kiezen tussen twee verplichtingen,
waarvan we het rechr en het karakter van deverplichting erkennen - omdat we handelen moeten - dan blijft toch datgene wat de praktische verplichting tot zo'n verplichting heeft gemaakt, bestaan. De redenen voor de verplichting vervallen niet
omdat wij ze - in dit geval - niet tot leidraad van ons handelen hebben gemaakt. Zij
blijven bestaan als redenen en wij kunnen ze zonder voor dom te worden versleten
(zoals in het geval van theoretische conflicten) nog steeds als juist beoordelen. Wij
kunnen zelfs betreuren dat wij niet anders konden handelen, dat wij zo en niet anders moesten beslissen.
Dit fenomeen van tegenstrijdige praktische redenen kan helpen begrijpen wat de
specifieke aard van het onrechtvaardigheidsgevoel tegenover de compenserende
rechtvaardigheid uitmaakt. Want geleden onrecht heeft dezelfde kwaliteit: het blijft,
her laat zich nier uitwissen, het verdwijnt niet. Het door onrecht beschadigde leven
is niet te compenseren, het kan niet nog een keer geleefd worden, het blijft heschadigd, met daarbij het knagende gevoel van onrechtvaardigheid. Aristoteles heeft natuurlijk desondanks gelijk- het recht moet proberen het geleden onrecht te vereffenen en ernaar streven de gelijkheid te herstellen. De dynamiek van de beweging
blijft en moet op gang worden gehouden door de roep om compenserende rechtvaardigheid en de poging er op verschillende wijze, toegesneden op de uiteenlopen-

de gevallen, gehoor aan te geven. Dat betekent vooral dat in gevallen waarin er sprake is van een collectieve schuld in het verleden en individuele levens op b~lzonder
tragische wijze beschadigd zijn en waarin bijgevolg niet een direct te specificeren
compensatie mogelijk is, een symbolische vereffening des te belangrijker wordt. Als
compenserende rechtvaardigheid zo wordt opgevat, kan het de taak van de liberale
rechtsstaat zijn om op gepaste wijze met zulke symbolische genoegdoening om te
gaan: bijvoorbeeld door een hardnekkig herinneren, of door publieke herdenking.
w

w

Waarom Atistoteles tegelijkertijd te optimistisch is, is dat onrecht geleden onrecht
blijft. Dat dit nu eenmaal in zijn wreedste betekenis niet te compenseren is wordt
ons vooral door de meest tragische gevallen duidelijk gemaakt. Daarmee is de roep
om compensatie, om genoegdoening voor geleden onrecht een roep om rechtvaardigheid die de rechtsstaat weliswaar moet aanhoren en zoveel mogelijk tegemoet
moet komen, maar waarvan de kern een klacht blijft, die net als de klacht over de
onrechtvaardigheid van het lot onbeantwoord moet blijven, omdat ze domweg niet
kan worden beantwoord.
Ook deze laatste problematiek ten aanzien van de rechtvaardigheid waartoe een
rechtsstaat kan reiken, de eis van volledige compensatie van geleden onrecht, wijst
net als de eerdere problematiek van de uitbreidingen verfimingvan gelijkheid en de
problematiek van de overbruss>'ng tussen algemeen, gelijk recht en bijzonder geval,
op onrechtvaardigheidsintuÃ¯tiedie in principe (en ook feiteliik) kunnen leiden tot
het uitwerken en verfijnen van de rechtsstatelijke rechtvaardigheid. Daarom ook is
het noodzakelijk om deze intuities een plaats in de politieke theorie te geven, want
met het spreken over mogelijke rechtvaardigheid is nu eenmaal niet alles gezegd en
geschreven over de bewegingen naar meer rechtvaardigheid voorbij de grenzen tussen domme pech en onrecht. Zulke intuities en gevoelens blijven immers onomstotelijk ervaringen van onrechtvaardigheid.
Daarmee kom ikaan het slor. Ik hoop twee zaken duidelijk gemaakt te hebben. Dat
het weliswaar zowel historisch als systematisch gezien noodzakelijk is de diverse
voorstellingen van onrechtvaardigheid telkens weer te doorgronden en serieus te nemen, omdat alleen zij ons gevoelig maken voor wat wij Å¸berhaup ais een mogelijk
object van menselijke rechtvaardigheid houden en omdat alleen zij op steeds nieuwe
manieren toegankelijk kunnen maken wat wij verstaan onder recht doen. Dat anderzijds, aan rechtvaardigheid in de rechtsstaat toch grenzen gesteld zijn, grenzen
die in het wezen liggen van wat men van rechtsregelingen mag verwachten, omdat
het regelingen zijn die voor allen &den en alleen daarom, omdat zij voor allen gelden, mbtsregelingen zijn. Ik hoop evenwel ook duidelijk gemaakt te hebben dat het
onvermijdelijk is zulke verschuivingen, net als deze grenzen, telkens weer helder en
actueel te maken, omdat op deze manier de fragiliteit en conctoversialiteit van de
grens tussen ongeluk en onrecht telkens weer onder de aandacht gebracht kan worden. 'Men moet z'n lot dragen', zegt Mendel Singer, en dit kan ook de rechtvaardigheid van de liberale rechtsstaat niet verhelpen, maar wat zij - binnen haar grenzen wel kan verhelpen en wat wij daarom ook van haar mogen verwachten, treft al wat
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niet louter ongeluk is, maar onrecht. E n d a t is meer d a n Mendel Singer denkt; o o k
al is het n o g steeds minder d a n wij o n s zouden wensen.
Vertaling Frank Rebel

Noten
i Dit artikel is oorspronkelijk onder de titel 'Ungluck und Unrechr Grenzen von Gerechtigken im iiheraldemokratischen Rechtsstaat' verschenen in Herfned Muncher (red)(1998) Konzeptranender Gerecht~xkeit,pp 347-365.Berlijn.
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het door mensen gemaakte onrecht wel Het lukt dus alsof het fundamentele onderscheid betrekking heeft op de oorzaak- of de mens verantwoordelijk is of mee Maar dat is namuthjk met zo,
want de meest algemene scheidingskjn loopt met tussen ongelukveroorzaakt door mensen en ongeluk dat dat niet is, maar tussen het ongeluk ofhei onrecht waarbij menselijke correctie mogelijk
is en de domme pech, het (nood)Ior, waarbij dit niet mogehjkis Mij gaar het echter, zoais gezegd,
niet om algemene grenzen, maar alleen om de rechtsstaat als mogelijk geadresseerde van rechtvaardieheidsaanspraken

heidsgevoelens in intermenselijke relaties uit, omdat de klaagzang over deze vormen van onrechtvaardigheid nu luist eeen
beroeo doet OD wetceliike, institunonele (rechcsstaatsireeelmeeri,maar
u
op convennes en regelingen in de persoonlijke levenssfeer Overigensz~jnzulke intermenselijke relaties waarschqnl~lkjuist de plaats waar de meeste en heftigste gevoelens van onrechtvaardigheid
worden beleefd, en waar het klagen over onrechtvaardige behandeling, geschonden afspraken., hedrag en teleurstelling het hardst gehoord zuilen worden Die mag voor een algemene fenomenologie van onrechtvaardigheidsbelevingbelangrijk zqn, dat is her met in de conrext van de rechtsstatehjke rechtvaardigheid waar het mij om gaat (Zie Shklar opnieuw, bijvoorbeeld 155 cv; zij wijst
erop dat juist in intermensehjke relaties een gevoel voor onrechtvaardigheid kan ontstaan en worden ontwikkeld dat vervolgens tot een grotere ontvankelijkheid voor onrechtvaardigheid in ook
publieke contextenvoert)
4. Men kan aan deze gedachte van de uitbreidingvan het formele principe van gelijke rechten
nog een verdere betekenis geven, namelijk dat niet meer personen dezelfde rechten, maar dat dezelfde personen meer rechten behoren te worden verleend. Dit gaat echter samen met het idee van
n verdere verfijn~ngvan de gel~jkheidsgedachre,waarop ik hieronder preciezer zal ingaan
j. Common sense onderscheidt echter nier absoluut tussen butgerl~jkrechten strafrecht, dat wil
zeggen het is met altijd duidelijk tot wie men zich bij onrechtvaardigheden moet richten Mij
gaat het hier natuurlijk met in de eerste plaats om het civielrechtelijkedomein; ik kom nog op dit
onderscheid terug.
6 Zo'n plaatsbepaling is natuurlijk zo belangrijk omdar met de verschillende liberalisme-theo
neen vanzelfsprekend steeds andere ideeen over de interpretatie van de p e d e gronden van 011techrvaardi~heidseevoelens
sameneaan
Daarvoor hoeft men slechts te denken aan zulke uiteenloo
u
"
pende voorbeelden als die van Nozick (in het bijzonder zijn voorbeeld van de onrechtvaardigheid
van het belastingbetalen) tegenover G Cohen, ofvan Rawls tegenover Hayek Hier worden verschillende polmek-theoretische en morele basisaxioma's aangenomen, bij Nozick andere dan bij

Cohen, bij Rawls andere dan bij Hayek, en het is duidehjk dat daarbij het gelijkheidsbegmsel,zijn
gewicht en de interpretatie ervan, een centrale rol speelt In hei volgende zal echter hopelijk du1dehjk worden dat ook her omgekeerde mogelijk is een interpretatie van onrechtvaardigheid die
leidt rot het plausibel maken van polmek-theorensche vooronderstellingen
7 Zie Rawls 1975, in her bijzonder 17.p en 19zev; Habermas 1992, q6ev BIJ Dworkin ligt de
zaak inzoverre anders dac hu, zoals bekend, in het geheel niet van her vrijheids- maar van het gehjkheidsbegmsel uitgaat, en daarom direct rot een sterk egalitair liberalisme komt; verschillen in
de fundamentele uitgangspunten van deze en vergelijkbareaard zijn echter in de context van mijn
r
van direct belang.
b
8 Ook Shklarw~jsttelkens weer op het voorbeeld van vrouwen, waarbij de articulatie van onrechtvaardigheid~~evoelens
tot teen steeds grotere rechtvaardigheid heeft geleid, zie bijvoorbeeld
1992.112ev.
9 Zie over de geschiedenis van liberale rechtsprincipes bijvoorbeeld Forst 1994, s6ev
1 0 Ik vooronderstel hier een sterk gel~jkheidsbegnpin de zin van Rawls (of ook Dworkm); zie
bovenstaande opmerkingen over de politiek-theorensche achtergronden. Het argument voor zo'n
scerk begrip van gehjkheid loopt via het zekerstellen van gel~jkevrijheidsrechten samen met het
idee van een gelijke vrijheidswaarA, zoals Rawls het noemt Beschouwt men de garantievan gelijke vrirheidsrechten als zuiver formeel, maar als tenminste verbonden met de poging ook een seinke waarde van individuele vrijheden te garanderen, dan is dit zelfs een sterker idee van gelijkheid
dan die van de zuiver formeel gelijke vrijheden om het leven op ieders eigen, individuele wijze re
leven, zie daarover Kassier (1992).
ii HetTegenover elkaar stellen van positieve en negatievevrijheid is niet in elk opzicht hemelfde als de tegenstelling tussenvrijheid en haar waarde, zie Berlm (1958) en Rawls (1975, zjzev).
iz Dit kan twee dingen betekenen, aan de ene kanr dar vrouwen op grond van bun verschillende maatschappelijke positie andere rechten nodig hebben om op die manier de nagestreefde
'gelijkheid' te verwerven, zoals bijvoorbeeld quotaregelingen Her kan aan de anderekant berekenen dat uit de maatschappelijke ongelijkheid specifieke, un de situatie van (vele) vrouwen onrstan: maar niet alleen voor vrouwen geldende regehngen noodzakehjk worden, zoals bijvoorbeeld
n recht op voltijdse kinderopvang
13 Met een tweede voorbeeld wil ik kort op de
van het cultureel pluralisme wijzen Dit 'feit van het pluralisme' (Rawls) in moderne maatschappijen heeft, zoals bekend, rot een
toenemende onr~ankel~jkheid
geleid voor wat een onrechtvaardige behandeling van met-domlt
culturen en religies is Ik wil hier zeker niet preciezer op de problematiek rond de rechten
voor culturele minderheden ingaan, maar slechts herinneren aan bijvoorbeeld her oordeel van het
federale constitutionele gerechtshof om een Turks meisje ontheffing van de gemengde gymnasnekles re verlenen De gelijkheidsgaranties van de overheid hebben hier juist geleid tot de jundische erkenning van het verschil En naruurlijk is ook de zogenaamde crucifix-uitspraak een
voorbeeld, want daarin werden privileges van een dominante religie afgeschaft en werd staatsrechtelijke neutraliteit in de zin van gelijke behandeling bewerkstelligd. Zie over her probleem van culturele minderheden uit de enorme hoeveelheid literatuur bijvoorbeeld Kymlicka (1995)
14 Dit geldt opnieuw voor bijvoorbeeld her verschil tussen het 'normale' (mannelijke) beroepsleven en een leven waarin de zorg voor de kinderen (uitsluitend) aan de vrouw toebedeeld wordt
i;. Zie over her volgende bijvoorbeeld Honneth (1992), die op deze problematische relaties
tussen juridische en sociale erkenning wijst en die de voorwaarden van beide uiteenzet
16 Zie Habermas (1992b. 164ev), waar hij de 'ethische doordrenking van de liberale rechtssraaÃbeschrijft
7 En daartoe behoort natuurluk heel veel meer dan wat on her oeenblik bijvoorbeeld m de
Bondsrepubliek aan staarsneutraliteir te zien is (waarin zoals bekend geen echte scheiding tussen
kerk en staat bestaat) Zie voor het idee dat staatsinsntunes niet alleen recht moeten doen maar
daarenboven ook 'decen8 moeten zip,in die zin dar hun doel moet zrjn om de vernedering van
personen te vermijden, Margalit (19913, die gedetailleerd aantoont op welke wijze het onderscheid
nissen een samenleving waar recht wordt gedaan en een 'fat~oeni~jke'
samenleving, in de maatschappelijke instituties zelf rot uitdrukking moet komen.
u
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18. Hier vooronderstel ik natuurlijkweer een sterkvergelijkbaar begrip van sociale en culturele
gelijkheid, zie bovenstaande opmerkingen over het probleem van de polit~ek-theoretischeachterrrond
s
-

19. Drr is natuurlijk een oud thema uit de rechtvaardigheidstheorie, en niet specifiekvoor de
liberale rechtsstaat (het lukt in derechtsstaat echter wel bnzonder hmderliik. omdat men daar zoveel van verwacht). Her is ookeen oud thema in de hermeneutiek, zie Gadamer (1961) en bijvoorbeeld Gunther (1988). Wat mij m het volgende interesseert is echter nier hoe het mogelijkis om op
adequate wijze met zulke problematische verschillen om te gaan, maar waarom het uiteindelijk
een onmetelijkverschil moet blijven.
zo. Zie Plam, Polzteia. 294h.C.; zie daarover, en voor het volgende Menke (1993b)
z1 Dertida (1991) radicaliseert het hermeneutische probleem hier inzovetre dar hij de (conceptuele, categoriale) onmogelijkheid van de overbrugging tussen algemene regel en bijzonder geval
stelt, en daarmee u~temdelijkde categoriale onmogelijkheid van rechtvaardige regelingen in het
algemeen. Dit vind ik, zoals duidelijkzal worden, overdreven.
zz. Dernda ziet in het begrip van de rechtvaardigheid de 'eigenlijke plaats' van de deconstructie, zie (1991, i7ev) (hoewel hq dat ook zegt bij de deconstructie van andere begrippen) Over de
plaats van het geweld, zie zijn Beqanun-essay, Dernda (1991,6oev).
23 Het is nuttig hier op z'n minst een prima facie verschil tussen de verschillende mogelijke
gevallen van compenserende rechtvaardigheid op te voeren, om de triviale van de tragische gevallen te scheiden. Men kan allereerst weer een onderscheid naar de veroorzakers maken, namelijk
aan de ene kant het 'lot' en aan de andere kant de schuld van de staat zelf, en ten derde' andere mdividuen Een voorbeeld van het eerste zou schade door natuurgeweld zijn (overstroming, aardbevind Voorbeelden van het tweede zijn de evidente misdrijven van het Duitse fascisme en van de
staatsveiligheidsdienstvan de DDR En tot het derde, schade veroorzaakt door concrete anderen,
kunnen zulke uiteenlopende voorbeelden gerekend worden als her niet nakomen van een (zelfs relatief mviaal) contract, inbraak, moord of ook een foutieve behandeling door een ans De liberale
rechtsstaat voelt zich om verschillende redenen, en op verschillende wijze, voor elk van deze gevallen verantwoordelijk. Triviaal zijn duidelijk die gevallen waarin ofwel een direct herstel (een hernel van het contract) of, hoe problematisch ook alt~jd,een financiele genoegdoening mogelijk is.
Als brjzonder tragisch ervaart men daartegenover gevallen waarin niet alleen het leed b~jzonder
wreed is, maar ook nog eens nier toevallig is Van het lot kan het tenminste troostrijk zijn te weten
dat het niet kiest. Het 'het had ieder ander kunnen overkomen geldt nu precies niet voor de m m
drijven van het Duitse fascisme, en evenminvoor die van de staatsveiligheidsdienst.Maar ook dan
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