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Drs. C.H.W. van den Berg 

Overleven door 
gerechtig heid 

In onze samenleving wordt het woord ge
rechtigheid vrij zelden gebruikt. Het doet 
een beetje ouderwets aan. Maar een an
dere reden voor dit schaarse gebruik is dat 
in de discussies het begrip gelijkheid het 
woord gerechtigheid naar de achtergrond 
gedrongen heeft. In de Bijbel is gerechtig
heid een basaal woord. Heel algemeen be
tekent het daar dat aan iemand of iets recht 
gedaan wordt, zodat die iemand of iets tot 
hun recht komen, beantwoorden aan hun 
bestemming. 

Over gerechtigheid wordt in de Bijbel vaak 
gesproken, maar het woord gelijkheid tref
fen we daarin niet aan. Als we echter letten 
op de bijbelse protesten tegen allerlei vor
men van onrecht, wordt duidelijk dat ge
rechtigheid niet te rijmen valt met grove on
gelijkheid in essentiële zaken als 
bijvoorbeeld bezitsverhoudingen. Dit soort 
ongelijkheid en gerechtigheid verdragen 
zich niet met elkaar. Als de mensen voor 
God gelijk zijn - iets dat de meeste mensen 
beamen - dan kunnen zij moeilijk doorgaan 
met het creëren en in stand houden van 
zulke onrechtvaardige verschillen. 'Vele 
eersten zullen de laatsten zijn en vele laat
sten de eersten' is een in de Evangeliën 
overgeleverde uitspraak van Jezus. Het 
hoort er in onze wereld niet zo aan toe te 
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gaan dat mensen achterop raken of ach
tergesteld worden. Dat is geen gerechtig
heid. 

Normen en waarden passen zich in de 
loop van de geschiedenis telkens aan. Ge
rechtigheid vatten we in onze tijd gemak
kelijk en eensgezind in die zin op dat we het 
moeten opnemen voor zwakken en ver
volgden, ook dat de kloof tussen arm en rijk 
verkleind moet worden. Daarvan menen we 
ook iets te kunnen maken. Maar een fun
damentele toepassing van gerechtigheid 
die onze samenlevingsvorm diepgaand be
roert en verandert, gaat ons vanwege de 
consequenties al gauw te ver. Die achten 
we niet goed mogelijk en houden we dus 
liever buiten de discussie. 

Dat komt aan het licht wanneer we onze 
wereldsamenleving uit het oogpunt van de 
gerechtigheid onder de loep nemen. De dan 
wenselijke wereld biedt alle mensen een 
menswaardig bestaan met voeding, onder
dak, scholing, gezondheidszorg, recreatie 
en dergelijke, zonder dat daardoor de bo
demschatten in enkele generaties worden 
uitgeput en het milieu overbelast of vernie
tigd wordt (ook de -Gods - natuur heeft recht 

Drs. C.H.W. van den Berg (1945) is theoloog en kerkhis
toricus, momenteel werkzaam als predikant van de Gere
formeerde Kerk van Amsterdam-Watergraafsmeer. 
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op gerechtigheid!). Volgens serieus te 
nemen berekeningen is de aarde met ruim 
twee miljard mensen al vol. Natuurlijk is het 
best mogelijk de aarde veel meer mensen 
te laten voeden, maar een redelijk wel
vaartsniveau voor iedereen is dan niet re
aliseerbaar en de aarde heeft dan op de 
langere termijn nauwelijks of geen overle
vingskansen. Gerechtigheid in de mondiale 
politiek serieus nemen betekent gaan staan 
voor een reductie van de wereldbevolking 
en dus een mondiale geboortenregeling. 

Deze doelstelling lijkt weinig realistisch. 
Maar hebben we feitelijk wel een andere 
keus? De armoede wordt altijd genoemd als 
het grootste obstakel voor een beperking 
van de groei of regulering van de wereld
bevolking. Maar een andere blokkerende 
oorzaak wordt ten onrechte in de regel bui
ten beschouwing gelaten - die past ook niet 
zo goed in het straatje van de Westerse sa
menleving en redenering. Die blokkade be
staat uit de prioriteit die aan het economi
sche profijt wordt gegeven. Daardoor 
maken wij ons zo druk om de groeicijfers 
van de economie en hebben wij zo weinig 
oog voor de groeicijfers van de wereldbe
volking en de catastrofale gevolgen van die 
groei. Gerechtigheid op dit punt betrachten 
is geen kwestie van luxe, maar puur van 
overleven. 

De prijs van de ongerechtigheid is groot. 
Zelfs als we afzien van het to be or not to 
be voor mensheid en aarde, dan bestaat die 
altijd nog uit schrijnende armoede, sociale 
instabiliteit, criminaliteit en de gevolgen van 
de inschakeling van gastarbeiders. Het 
laatste wordt als probleem verdoezeld met 
de moraal van het niet mogen discrimine
ren, juist door degenen die van dit probleem 
geen noemenswaardige last hebben maar 
wel van hun arbeid het meeste voordeel, 
terwijl degenen in de samenleving die daar 
wel last van hebben aan die moraal een 
boodschap moeten hebben. Ook dat is on
recht. 
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Gerechtigheid nastreven leidt tot een an
dere visie op en definiëring van problemen. 
Een duidelijk voorbeeld daarvan is de dis
cussie rond de vermogensbelasting. Er 
wordt voor gepleit die te verlagen of hele
maal af te schaffen. Eén van de argumen
ten is dat nu elk jaar vele mensen (na hun 
pensionering) ons land verlaten om zich el
ders (vaak in België) te vestigen. Anders be
zien, uitgaande van wat gerechtigheid ver
eist, is echter het eigenlijke probleem dat 
het in ons land mogelijk is dat mensen zo
veel kapitaal en bezit kunnen verzamelen. 
Zij kunnen die met een 'normale' levens
wijze bij lange na niet opmaken, terwijl an
deren met een eigenlijk niet acceptabel mi
nimum aan inkomen moeten zien rond te 
komen. 

Het is de laatste tijd mode aan sommigen 
extreem hoge salarissen te betalen en dit 
acceptabel te achten. Daarvoor wordt 
onder meer verwezen naar wat men (over 
de grenzen) in vergelijkbare gevallen aan 
inkomen ontvangt. Het is de oude truc van 
het vergelijken met mensen die meer krij
gen (die zijn altijd te vinden). Waarom ver
gelijkt men in zulke gevallen niet met men
sen die (elders) beduidend minder voor 
soortgelijk werk ontvangen? En gesteld dat 
deze opgave te moeilijk is, waarom stelt 
men niet simpelweg de vraag wat recht
vaardig is? 

Elke samenleving discrimineert 
Gerechtigheid nastreven is niet mogelijk 
zonder daarbij de menselijke (on)gelijkheid 
te betrekken. Maar wat moeten wij bij ge
lijkheid en ongelijkheid denken? Men gaat 
steevast uit van de stelling dat alle mensen 
gelijk zijn. Maar wanneer we de mensen 
vergelijken, zijn ze helemaal niet gelijk of 
gelijkwaardig. Ze verschillen van elkaar van 
nature. En dat is maar goed ook. Men be
doelt in feite de gelijkheid (en ongelijkheid) 
die wij zelf creëren door onze maatschap
pelijke orde. Daaraan kan geen samen le-
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ving ontkomen: elke samenleving discrimi
neert! Maar de zaak waarom het gaat is niet 
datde mensen allemaal gelijk (moeten) zijn, 
maar op grond waarvan wij met elkaar, dus 
als samenleving, discrimineren. Met de ge
rechtigheid als maatstaf komen wij uit bij 
een toebedeling van gelijkheid die er voor 
zorgt dat het onderscheid tussen de 'eer
sten' en de 'laatsten' niet zodanige propor
ties aanneemt dat God de omkering van die 
'eersten' en 'laatsten' op zijn programma 
moet houden. 

Kortom, beslissend is van welke waarden 
wij daarbij uitgaan. In onze samenleving do
mineert nog steeds het liberale hoofdbe
ginsel, dat de vrije ontplooiing van het 
mens-zijn centraal stelt en de ongelijkheid 
die van die vrijheid het gevolg is als normaal 
beschouwt. Nu klinkt dit niet onredelijk, tot
dat we ontdekken dat die vrijheid neerkomt 
op de vrijheid economische macht te ont
plooien. Deze vrijheid is aantrekkelijk voor 
de in economisch opzicht sterken, voor de 
mensen die weten hoe ze aan hun econo
misch profijt kunnen komen. Pas goed on
redelijk, in elk geval onverstandig wordt dit 
systeem in onze ogen, wanneer we besef
fen dat deze ontplooiing er voortdurend toe 
leidt dat onze aarde aan economische groei 
ten onder gaat. 
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Onze huidige samenleving discrimineert in 
hoofdzaak op basis van het economische 
profijtbeginsel. Dat beginsel kunnen we 
weliswaar niet missen - het is nu eenmaal 
onontkoombaar ook op het economische 
vlak dat de mensen niet aan elkaar gelijk of 
gelijkwaardig zijn - maar we hebben daar
naast andere normen en waarden als fun
damentele maatstaven nodig, anders loopt 
de trein van onze geschiedenis op noodlot
tige wijze uit de rails. Hoe we het zover kun
nen krijgen dat die andere maatstaven echt 
gaan meespelen en onze samenlevings
vorm veranderen, dat is een opgave voor 
heel de samenleving, niet in de laatste 
plaats voor de politiek. Het is niet zo moei
lijk te bedenken dat onze wereld het beste 
af is, wanneer gerechtigheid het centrale 
hoofdbeginsel wordt. Dat oude boek, de Bij
bel, waarin de gerechtigheid centraal staat, 
is zo gek nog niet, zeker niet in de politiek. 
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