
 Inleiding: gelijkheid voor liberalen1

Martin van Hees & Marcel Wissenburg

Vraag een willekeurige krantenlezer wat naast de COVID-19-pandemie 
de meest urgente vraagstukken zijn waar de Nederlandse samenleving 
het afgelopen decennium mee is geconfronteerd, en de kans is groot dat 
de toename van sociale en economische ongelijkheden wordt genoemd. 
De Piketty- opwinding mag dan al enige tijd over haar hoogtepunt zijn, 
de bezorgdheid en verontwaardiging over ongelijkheid zijn nog altijd 
groot en een terugkerend onderdeel van het politieke debat. COVID-19 
heeft dit niet veranderd. Integendeel, de pandemie heeft de zorgen over 
toenemende ongelijkheid alleen maar vergroot. Of het nu gaat om inko-
mens, vermogens, geluk, scholing, levensverwachting, arbeidskansen of 
gezondheid: het staat voor velen vast dat de maatschappelijke verschillen 
te groot zijn. 

De retoriek die daarbij vaak wordt gehanteerd, suggereert dat het 
vijf voor twaalf is. De veronderstelling dat het steeds dezelfde groepen 
burgers zijn die aan het kortste dan wel langste eind trekken – noem 
het de aanname van ‘gelijke ongelijkheden’ – creëert het beeld van 
een samenleving met duidelijke ‘winnaars’ (gelukkige, gezonde, hoog 
opgeleide, autonome, vermogende en goed verdienende burgers) en ‘ver-
liezers’ (de minder gezond levende, lager geschoolde, kwetsbare, minder 
verdienende en weinig kapitaalkrachtige burgers). Voeg daarbij de veron-
derstelling dat de eerste groep steeds kleiner wordt en de tweede steeds 
groter – Marx revisited – en dan is er extra reden om ons zorgen te 

1. Delen van de eerste paragrafen zijn eerder verschenen op de website Sociale Verken-
ning (Martin van Hees, ‘Morele blikvernauwing ontneemt zicht op ongelijkheid’, 2018; 
zie https://www.socialevraagstukken.nl/morele- blikvernauwing- ontneemt- zicht- op- 
ongelijkheid/). 
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maken: als we niet ingrijpen staan we, zo is de suggestie, aan de voor-
avond van een sociale Apocalyps.

Een dergelijk alarmisme is niet alleen gevaarlijk maar ook onnodig. 
De ondergang van het democratische Westen is wel vaker uitgeroepen 
en, zoals we zullen zien, de schets van een nieuw verelendungsproces 
is eerder een karikatuur dan een adequate beschrijving van sociale en 
economische ontwikkelingen. Maar dat betekent niet dat we onbezorgd 
achterover kunnen leunen. Als een onderwerp hoog op de politieke 
agenda staat, terecht of niet, dan moeten we nadenken over de vraag 
welke positie we daarbij innemen. Relativeren of simpelweg wegwuiven 
is in de regel niet de beste reactie op zorgen van anderen. De vraag hoe 
liberalen inhoudelijk denken over reële of potentiële sociale, culturele 
of economische ongelijkheden, en welke politieke betekenis zij aan die 
stellingname moeten verbinden, heeft een grote actualiteit. 

Die actualiteit wordt versterkt door de vaak verhitte discussies over 
diversiteit, inclusiviteit en identiteitspolitiek. De noodzaak om de diver-
siteit op de werkvloer, in de politiek, in de media te vergroten, is voor 
velen evident. Maar wat betekent dat streven precies en hoe ver gaan we 
hierin? Is het een kwestie van bewustwording, maar moeten we waken 
voor van boven opgelegde maatregelen? Mogen we vacaturestops voor 
mannen invoeren, of heeft het College voor de Rechten van de Mens 
gelijk in zijn oordeel dat de Technische Universiteit Eindhoven hierin 
te ver ging? Ook bij het identiteitsdenken kunnen we ons afvragen hoe 
ver we daarmee willen gaan. Moeten overheidsinstanties in hun com-
municatie mannelijke en vrouwelijke persoonlijke voornaamwoorden 
vermijden? En is de financiering van het bijzonder onderwijs niet ook 
een vorm van identiteitspolitiek? 

Op het eerste gezicht lijkt de roep om diversiteit en inclusiviteit haaks 
te staan op het gelijkheidsideaal. Meer diversiteit betekent immers meer 
ongelijkheid. Maar de logica bedriegt ons hier. Het streven naar (cultu-
rele, religieuze of sociaaleconomische) diversiteit en inclusiviteit is juist 
een manifestatie van het streven naar meer gelijkheid.2 De gedachte is dat 
een gebrek aan diversiteit laat zien dat sommige groepen minder kansen 
of mogelijkheden hebben. Als een bedrijf geen vrouwen in topposities 
aanstelt of migranten minder kans hebben om toegelaten te worden tot 

2. Vgl. ook Francis Fukuyama, Identiteit (Amsterdam, 2020).
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een opleiding, betekent dit dat er geen gelijkheid van kansen is tussen 
mannen en vrouwen of tussen migranten en autochtonen. Het is die 
ongelijkheid die het streven naar diversiteit moreel gewicht verleent. 

Ook identiteitspolitiek en zelfs het daarin gehanteerde ‘verschil-
denken’ berust op het streven naar gelijkheid. De verdedigers van 
oecumenische decembermarkten en roetveegpieten doen dat – impliciet 
of expliciet – vanuit een gelijkheidsideaal dat door de meeste liberalen 
wordt onderschreven. Het gaat daarbij om de strijd tegen vormen van 
culturele uitbuiting en dominantie en om respect voor van de hoofd-
norm afwijkende culturele identiteiten: gelijke ‘erkenning’ is de inzet. Die 
roep om erkenning is een vraag om onontdekte discriminatie, vooroor-
delen, bias en irrelevante ongelijke behandeling aan de orde te stellen. 
En dat is voor elke liberaal een belangrijke opdracht. De discussies gaan 
dan ook niet zozeer over de vraag of discriminatie wel of niet accepta-
bel is, maar wanneer er sprake is van discriminatie of van gebrek aan 
erkenning (of eigenlijk: respect). Is het gebruik van de term ‘Gouden 
Eeuw’ een uiting van koloniaal denken? Is het luiden van de klokken op 
zondagmorgen een ontoelaatbare uiting van de vermeende superioriteit 
van het Christelijke geloof? Mag de docent maatschappijleer in de klas 
kritisch zijn over een politieke partij? Wanneer kunnen we al dan niet 
bewuste bevestigingen van vooroordelen te lijf gaan, en wanneer schen-
den we daarmee de vrijheid van geweten of van meningsuiting?

Dit boek is de jongste in een reeks fundamentele, kritische en pro-
vocatieve studies naar liberale kernwaarden geschreven op verzoek van 
de TeldersStichting.3 Het wijkt op twee punten fundamenteel af van de 
andere: inhoudelijk en stilistisch. Inhoudelijk: waar andere boeken een 
kernwaarde bevestigden en er een liberale duiding aan gaven, wordt in 
dit boek betoogd dat gelijkheid géén zelfstandige liberale kernwaarde 
is, maar alleen in relatie tot andere liberale kernprincipes – vrijheid, 
autonomie en rechtvaardigheid – van politiek belang is. We schetsen 
hoe we vanuit een liberaal perspectief de politieke valkuilen en valse 

3. Marcel Wissenburg, Fleur de Beaufort, Patrick van Schie en Mark van de Velde, Eer-
lijk is eerlijk. Wat een liberaal van de staat mag verwachten en van zichzelf moet vergen 
(’s- Gravenhage: TeldersStichting, 2011); Martin van Hees, Fleur de Beaufort, Boudewijn 
de Bruin, Patrick van Schie en Marcel Wissenburg, Liberale verantwoordelijkheid. Indi-
viduele, economische en democratische plichten (’s- Gravenhage: TeldersStichting, 2014); 
Kenneth Manusama, Peter Rauwerda, Patrick van Schie, Jeroen Toet en Daniël Turk, 
Soevereiniteit (’s- Gravenhage: TeldersStichting, 2016).
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verleidingen van het egalitarisme, het streven naar gelijkheid, kunnen 
vermijden. Dit doen we aan de hand van studies van gelijkheid en onge-
lijkheid in een aantal domeinen (waarover verderop meer). We hebben 
een aantal deskundigen, niet per se van liberale huize, de vrije hand 
gegeven in reflecties op liberale gelijkheid in hun area of expertise. Dit 
ook om recht te doen aan de veelzijdigheid en soms ongrijpbaarheid van 
het complexe begrip gelijkheid. 

In deze inleiding vindt een iets minder lichtvoetige reflectie plaats: 
wij ontwikkelen, zoals dat in het jargon heet, het theoretisch kader dat 
we de auteurs als leidraad voor hun studies hebben meegegeven, oftewel: 
we geven een algemene en daarom wat abstracte analyse en duiding van 
‘gelijkheid’. We pogen de analyse toegankelijker te maken door er vuist-
regels uit af te leiden. De meer concrete studies van gelijkheid illustreren 
vervolgens hoe (en of) die vuistregels in de dagelijkse politiek ingezet 
kunnen worden – en hoe we zo in oude debatten een nieuwe en verfris-
sende richting kunnen inslaan.

Het streven naar gelijkheid 

Wanneer we nadenken over het belang van gelijkheid, zien we snel in dat 
niemand gelooft dat elke vorm van gelijkheid altijd wenselijk is. Op zijn 
best kunnen we zeggen dat sommige vormen van gelijkheid soms nastre-
venswaardig zijn. De protoliberale revolutionairen van 1789 met hun 
liberté, égalité, fraternité streden niet voor gelijkheid op zich – gelijke 
huizen en bedden en kleding en haardracht en dieet en neuzen en oog-
kleur en gewicht voor allen. Ze streden voor gelijkheid voor de wet. En 
zelfs daarin had het gelijkheidsideaal een beperkt bereik: het ging om 
het toekennen aan alle volwassen, economisch zelfstandige, blanke (of 
‘witte’) mannen van zekere politieke, economische en sociale rechten en 
vrijheden die tot dan toe waren voorbehouden aan een kleinere groep 
volwassen zelfstandige witte mannen. 

Gelijkheid voor de wet is nu een minder exclusief ideaal. Het gaat 
niet alleen om de positie van een beperkt aantal mannelijke bevoorrech-
ten maar ook om die van vrouwen, jongeren, nieuwkomers, zzp’ers en 
andere groepen. Het recht op een gelijke behandeling is een vanzelfspre-
kendheid. We eisen dat docenten hun leerlingen gelijk behandelen, dat 
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een werkgever niet discrimineert en dat iedereen dezelfde bescherming 
voor de wet geniet. Maar niet alle gelijkheden hebben dit belang, en 
soms willen we juist minder gelijkheid. Een samenleving waarin iedereen 
hetzelfde boek leest, ‘s avonds collectief naar Expeditie Robinson kijkt, 
altijd dezelfde mening heeft en in het weekend in dezelfde winkels de 
boodschappen doet is weinig aantrekkelijk.

Wanneer wordt getwist over de wenselijkheid van gelijkheid, over 
voor of tegen, gaat het altijd om de waarde van gelijkheid van iets. Maar 
om wat precies? Is er een ongelijke verdeling van vermogens waar wat 
aan moet worden gedaan? Worden de lasten die volgen uit of samen-
hangen met beleidsmaatregelen wel eerlijk verdeeld? Is het een probleem 
als jongeren niet dezelfde kansen hebben als hun ouders hebben gehad? 
Verschillende antwoorden zijn op deze vragen mogelijk en een deel 
van het politieke debat gaat dan ook over de vraag wat we meer gelijk 
willen verdelen. De discussies volgen daarbij deels traditionele politieke- 
ideologische scheidslijnen, maar dat is niet altijd zo. Het is bijvoorbeeld 
niet ‘links’ om dieren rechten te onthouden en ‘rechts’ om ze toe te ken-
nen (of andersom), net zo min als het links of rechts is om te zeggen dat 
iedereen toegang moet kunnen hebben tot goed onderwijs of adequate 
medische verzorging. 

Zelfs als er consensus is over wat we gelijk willen verdelen – rechten, 
inkomens, vermogen, kansen, lasten zijn slechts enkele kandidaten – gaat 
het niet om de gelijke verdeling op zich. Gelijkheid wordt immers ook 
gerealiseerd in een dystopie waarin niemand het inkomen of vermogen 
heeft om een menswaardig bestaan te leiden en waarin ieders rechten 
worden geschonden. Ook de meest enthousiaste politieke pleitbezorger 
van gelijkheid zal niet ijveren voor zo’n radicaal gelijke en tegelijk radi-
caal onleefbare samenleving – sommige gelijkheden zijn meer wenselijk 
dan andere. 

Een beoordeling van gelijkheid als ideaal moet niet alleen uitsluitsel 
geven over wat we gelijk willen verdelen en hoe we dat willen doen, maar 
ook waarom we dat zouden moeten doen. Waarom is het van belang dat 
burgers gelijk zijn voor de wet? Waarom zou een meer gelijke inkomens-
verdeling wenselijk zijn? Voor een antwoord op die vragen is het nuttig 
om eerst te kijken naar de bestaande zorgen over ongelijkheid.
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Zorgen over ongelijkheid: twee perspectieven

We zagen in de inleiding dat de zorg leeft dat de groeiende maatschap-
pelijke tegenstelling tussen ‘winnaars’ en ‘verliezers’ de cohesie van de 
samenleving ondermijnt. Hoe overtuigend is die analyse? Allereerst, is 
er inderdaad een groeiende maatschappelijke tweedeling? In hoeverre 
corresponderen de feitelijke ontwikkelingen met de retoriek en zijn ze 
inderdaad zo ernstig dat ze ingrijpen rechtvaardigen? Voor wat betreft 
de empirische adequaatheid is het SCP- onderzoek naar de kwaliteit 
van leven in (pre- COVID) Nederland behulpzaam.4 Het SCP schetst in 
de Sociale staat van Nederland in 2017 naar eigen zeggen een ‘redelijk 
positief beeld’ maar spreekt daarbij ook van een aantal ‘hardnekkige 
problemen’ op het gebied van ongelijkheid (p. 381). Er dreigde een tegen-
stelling te ontstaan tussen burgers die mee kunnen komen en burgers 
die achterblijven. Het rapport verwijst daarbij naar eerdere studies. In 
Vrooman et al. (2014) werd gesproken van een ‘zachte tweedeling’ waarbij 
sommige groepen (werkenden zonder zekerheid, structurele achterblij-
vers) een zwakkere positie hebben en daarom kwetsbaarder zijn. In Van 
den Broek et al. (2016) wordt gesproken van de scheidslijn tussen cans 
en cannots, waarbij de eersten gegeven hun veelal betere gezondheid, 
scholing en sociaal, cultureel en economisch kapitaal veel beter op de 
veranderende samenleving toegerust zijn.5 In 2019 concludeert het SCP 
dat er op verschillende terreinen ongelijkheden zijn, maar dat die de laat-
ste tien jaar niet zijn toegenomen: de ongelijke toegang tot hulpbronnen 
die kwaliteit van leven bepalen is in die periode ‘onveranderd’ gebleven. 
Wel is er een duidelijke toename in het aantal mensen dat maatschappe-
lijke tegenstellingen of spanningen ziet.6 De zorgen over ongelijkheid zijn 
dus meer toegenomen dan ongelijkheid zelf. Zijn deze studies nog ‘pre- 
COVID’, in een recente gezamenlijke uitgave betogen de WRR en KNAW 

4. R. Bijl, J. Boelhouwer, A. Wennekers (red.), Sociale staat van Nederland (’s- Graven-
hage: SCP, 2017).
5. V. Vrooman, V. Gijsberts, J. Boelhouwer (red.), Verschil in Nederland. Sociaal en Cul-
tureel Rapport 2014 (‘s- Gravenhage: SCP, 2014). A. van den Broek, C. van Campen, J. de 
Haan, A. Roeters, M. Turkenburg en L. Vermeij (red.), De toekomst tegemoet. Leren, wer-
ken, zorgen, samenleven en consumeren in het Nederland van later. Sociaal en Cultureel 
Rapport 2016 (‘s- Gravenhage: SCP, 2016).
6. A. Wennekers, J. Boelhouwer, C. van Campen, J. Kullberg (red.), Sociale staat van 
Nederland (’s- Gravenhage: SCP, 2019), pp. 357-8.
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dat de COVID-19-pandemie bestaande ongelijkheden heeft vergroot en/
of meer zichtbaar heeft gemaakt.7 Hoewel een oordeel over de gevolgen 
van de pandemie op lange termijn nog niet is te geven, is het duidelijk 
dat ze de zorgen over het ontstaan of vergroten van maatschappelijke 
tegenstellingen heeft versterkt. 

Maar hoe problematisch is ongelijkheid en is ingrijpen altijd noodza-
kelijk? Deze vragen kunnen op twee manieren onderzocht worden. We 
kunnen kijken of ongelijkheid als zodanig een probleem is en we kunnen 
onderzoeken wat de gevolgen ervan zijn voor bijvoorbeeld sociale cohe-
sie, politieke stabiliteit, of economische welvaart. In de WRR- verkenning 
naar economische ongelijkheid uit 2014 noemen Kremer, Went en Bovens 
dit het onderscheid tussen de morele en de instrumentele benadering, 
en ze kiezen vervolgens voor het instrumentele perspectief. De termi-
nologie van de WRR- verkenning is wat ongelukkig omdat het in beide 
benaderingen gaat om een morele afweging. Een oordeel over ongelijk-
heid dat gebaseerd is op de gevolgen ervan is ook een moreel oordeel.8 De 
terminologische onhandigheid van de WRR is meer dan een slip of the 
pen. Het illustreert de dominantie van een instrumentele, consequenti-
alistische benadering van ongelijkheid. 

Immers, ook in het maatschappelijk debat is er meer aandacht voor 
de mogelijke gevolgen van ongelijkheid dan voor de vraag of ongelijk-
heid in zichzelf een probleem is. Dat is niet heel verwonderlijk – een 
empirische discussie over gevolgen van ongelijkheid is gemakkelijker 
te beslechten dan een debat over de vraag of ongelijkheid ook onaf-
hankelijk van de mogelijke gevolgen problematisch is. Het betreft hier 
het onderscheid tussen de instrumentele en de intrinsieke waarde. Is 
gelijkheid alleen waardevol vanwege de gevolgen, of is het ook iets dat 
in zichzelf nastrevenswaardig is? Of, andersom, is ongelijkheid alleen 
problematisch vanwege de gevolgen ervan, of is het als zodanig verwer-
pelijk? Een exclusieve focus op de gevolgen van (on)gelijkheid betekent 
een beperking van het debat: relevante overwegingen dreigen genegeerd 

7. Zie Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) en de Koninklijke 
Nederlandse Academie van Wetenschappen (KNAW), ‘Navigeren en anticiperen in onze-
kere tijden’ (‘s- Gravenhage: WRR/KNAW, 2021, Hoofdstuk 2). 
8. Onder filosofen is het dan ook bekend als een tegenstelling binnen de ethiek, waar-
bij het utilitarisme de bekendste variant van het instrumentele (‘consequentialistische’) 
perspectief is. 
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te worden. Immers, als de beoordeling van gelijkheid of ongelijkheid 
vooral afhangt van het effect ervan op andere waarden zoals maatschap-
pelijke stabiliteit of economische welvaart gaat het blijkbaar primair om 
die andere waarden en niet zozeer om gelijkheid. 

Het instrumentele perspectief komen we ook tegen in discussies over 
diversiteit. Voorstanders van diversiteitsbeleid betogen bijvoorbeeld dat 
een minder eenzijdig samengesteld personeelsbestand leidt tot betere 
bedrijfsresultaten, dat een pluriformer winkelaanbod de economie van 
de binnenstad ten goede komen en dat migratie leidt tot meer economi-
sche groei. Tegenstanders van het streven naar diversiteit betwisten die 
gevolgen: Trump verwees in zijn verwerping van de diversiteitspolitiek 
van de Democraten stelselmatig naar de vermeende negatieve effecten 
ervan, net zoals Wilders diversiteit beschrijft als een multicultureel 
ideaal dat ontwrichtende gevolgen voor de Nederlandse samenleving 
heeft. Scepsis over de instrumentele waarde van diversiteit kreeg met 
het WRR- rapport over diversiteit van de Nederlandse bevolking9 steun 
uit verrassende hoek. De WRR onderzocht het effect van diversiteit in 
afkomst op sociale cohesie en economische groei en komt tot de con-
clusie dat die effecten niet onverdeeld positief zijn – verscheidenheid op 
buurtniveau heeft een negatief effect op de oordelen van bewoners over 
cohesie in de buurt en grotere diversiteit naar herkomst in een gemeente 
leidt tot meer gevoelens van onveiligheid. Een ander voorbeeld van rela-
tivering van de positieve gevolgen van diversiteitsbeleid is de studie van 
het CPB en de SCP naar de invoering van een bindend quotum van het 
aandeel vrouwen aan de top van het bedrijfsleven. De vergroting leidt 
niet tot een hogere winstgevendheid of tot een steviger aandeel vrouwen 
in het middenmanagement.10 

Hoewel die analyses belangrijk zijn omdat ze de soms al te stellige 
posities over de voor- of nadelen van de betreffende beleidsmaatregelen 
relativeren, is het van belang te realiseren dat een focus op gevolgen een 
beperking van het debat betekent. Dat diversiteit ertoe kan leiden dat 
mensen zich onveiliger voelen, zegt op zich niet zo veel over de waarde 

9. Roel Jennissen, Godfried Engbersen, Meike Bokhorst en Mark Bovens, De nieuwe ver-
scheidenheid: Toenemende diversiteit naar herkomst in Nederland (‘s- Gravenhage, WRR 
(WRR- verkenning nr. 38) 2018).
10. E. Jongen, A. Merens, J. Ebregt, D. Lanser, Vrouwen aan de top (‘s- Gravenhage: CPB/
SCB- notitie, augustus 2019).
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van diversiteit op zich. Als migratie een negatief effect zou hebben op de 
economische ontwikkeling van een land, volgt daar niet uit dat de gren-
zen moeten worden gesloten, net zomin overigens als dat een positief 
effect een doorslaggevend argument zou hoeven te zijn voor een soe-
peler migratiebeleid. Als een vrouwenquotum niet tot meer winst leidt, 
hoeft dat idee nog niet direct naar het museum van slechte ideeën te 
worden verbannen, net zo min overigens als een winstvergrotend effect 
voldoende zou zijn om te concluderen dat de invoering ervan een goed 
idee is. Een afgewogen oordeel over het belang dat we aan een maatre-
gel, waarde of ideaal moeten hechten kijkt zowel naar de instrumentele 
waarde ervan (de gevolgen) als naar haar intrinsieke waarde.

Klassiek- liberale uitgangspunten 

In de kern van het liberalisme vinden we twee onlosmakelijk met elkaar 
verbonden waarden: de aanwezigheid van keuzemogelijkheden (vrijheid) 
en het vermogen om gebruik van die mogelijkheden te maken (autono-
mie). Gelijkheid is daarbij van belang voor zover het verwijst naar het 
fundamentele uitgangspunt dat de vrijheid en autonomie van iedereen 
van belang is en niet alleen van bepaalde groepen burgers. Dat is kern 
van het liberale rechtvaardigheidsbegrip: iedereen moet in staat zijn in 
vrijheid en autonomie haar keuzes te maken. De intrinsieke waarde van 
gelijkheid – of, beter, van de gelijke mogelijkheid om in vrijheid en auto-
nomie keuzes te maken – is dan dat het een essentieel kenmerk is van 
een rechtvaardige inrichting van de samenleving. 

Uiteraard is dit uitgangspunt nog zeer abstract. Het kan op veel 
manieren verder worden ingevuld en er zijn dan ook verschillende vor-
men van liberalisme. Sommigen zien het als de belangrijkste reden om 
te pleiten voor terughoudendheid van de overheid terwijl anderen het 
juist zien als de kern van een verdediging van de verzorgingsstaat. In dit 
boek richten we ons vooral op de positie van het klassiek-liberalisme. 
Hoewel ook het klassiek-liberalisme in verschillende geuren en kleuren 
komt, kunnen we wel een aantal constanten onderscheiden. Een klas-
siek-liberaal zal bij de beoordeling van sociale, economische of culturele 
ongelijkheden primair willen weten of deze een uiting of gevolg zijn van 
schendingen van autonomie en vrijheid. Ongelijkheden kunnen wijzen 
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op een stelselmatige achterstelling of zelfs discriminatie van bepaalde 
groepen. Een gebrek aan sociale, culturele, religieuze of etnische diversi-
teit kan het gevolg zijn van uitsluitingsmechanismen die de vrijheid van 
individuen schenden. Als dat zo is, is er een ernstige schending van het 
rechtvaardigheidsideaal en willen we weten of, en zo ja hoe, we kunnen 
ingrijpen. Maar maatschappelijke ongelijkheden en gebrek aan diver-
siteit kunnen ook voortkomen uit door individuen vrijwillig gemaakte 
keuzes en in die gevallen hoeft er geen probleem te zijn. De manager 
die zijn baan opgeeft voor een minder goed verdienend zzp- bestaan, 
moet zich niet beklagen over gederfde inkomsten. Als een individu zelf 
verantwoordelijk kan worden gehouden voor het lagere inkomen (vermo-
gen, opleidingsniveau, etc.) hoeft er dus geen reden te zijn tot ingrijpen. 
Sterker, ongelijkheden die voortkomen uit factoren waar individuen in 
het geheel niet verantwoordelijk voor zijn, hoeven ook niet altijd gecor-
rigeerd te worden. De mensen die geluk in de liefde hebben, hoeven de 
daarin minder gelukkigen geen financiële compensatie te geven: niet alle 
toevallige factoren, talenten, of eigenschappen die ons lot bepalen zijn 
onderwerp van de rechtvaardigheidsdiscussie. Welke toevalsfactoren 
wel en welke niet relevant zijn, is een vervolgvraag die zich in abstracto 
moeilijk laat beantwoorden, maar duidelijk is wel dat de liberaal hierin 
terughoudend zal zijn. De automatische ‘correctie’ van natuurlijke ver-
schillen laat zich moeilijk verzoenen met liberale idealen van individuele 
zelfontplooiing en zelfrealisatie – liberalen hechten belang aan indi-
vidualiteit en erkennen dat het de persoonlijke talenten en gebreken 
zijn die ieder mens tot een uniek individu maken. Als we vanwege de 
onrechtvaardigheid ervan, sociale of economische verschillen die berus-
ten op toevallige factoren systematisch uitbannen, miskennen we die 
individualiteit. 

Liberalen hebben uiteraard ook oog voor de instrumentele waarde 
van gelijkheid. Het gaat ze dan vooral om het voorkomen van bedreigin-
gen van onze vrijheid en autonomie. Als het een voorwaarde voor sociale 
cohesie is dat verschillende groepen een min of meer gelijke positie en 
kansen hebben, kan ongelijkheid leiden tot maatschappelijke instabili-
teit die vervolgens de vrijheid en autonomie van individuen in gevaar 
brengt. Een ander argument is dat verschillen in inkomen of vermogen 
ongewenste verschillen in toegang tot politieke macht impliceren. Als de 
mate van politieke invloed afhangt van de inhoud van je portemonnee, 
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dan ondermijnt dat, zo wordt wel gesteld, onze democratie en daarmee 
onze politieke vrijheden. 

Kortom, als het gaat om de verdediging van gelijkheid zien we dat 
onder liberalen, binnen heldere marges, weliswaar verschillend wordt 
gedacht over de politieke implicaties die we aan het gelijkheidsideaal 
moeten verbinden maar dat gelijkheid van belang wordt gevonden. 
Sommigen betogen dat het vooral gaat om het wegnemen van extreme 
ongelijkheden en incidentele uitwassen die onze vrijheid en autonomie 
bedreigen, anderen benadrukken in het algemeen het belang van meer 
gelijkheid voor de bescherming van onze vrijheid en autonomie. Uiter-
aard is dit nog een veel te grove schets van het liberale perspectief, en 
we moeten dan ook meer zeggen over de inhoud en reikwijdte van het 
vrijheids- en autonomiebegrip en over de relatie met rechtvaardigheid. 

Vrijheid, autonomie, ontplooiing en gelijkheid

Voor een liberaal zijn vrijheid en autonomie noodzakelijke voorwaarden 
voor een rechtvaardige samenleving en een levenswaardig leven. Vrijheid 
begrijpen we als de afwezigheid van door anderen opgeworpen drempels 
voor ons handelen. Onder autonomie verstaan we het mentale vermogen 
van het individu keuzes te maken. Zonder vrijheid heeft autonomie geen 
zin; zonder autonomie heeft vrijheid geen betekenis.

Beide begrippen zijn niet ondubbelzinnig, zelfs niet binnen het libe-
ralisme. Neem vrijheid. Vrijheid wordt gerealiseerd door rechten (met 
corresponderende plichten) en rechtsbescherming. Liberalen hebben 
rechtsgelijkheid hoog in het vaandel – maar om gelijkheid van wat heb-
ben we het dan überhaupt? Gaat het alleen maar om bescherming voor 
de wet (‘formele vrijheid’) of gaat om de daadwerkelijke mogelijkheid 
gebruik te maken van die rechten (‘effectieve vrijheid’)? Daarnaast is het 
niet altijd duidelijk om welke rechten het moet gaan. Gaat het alleen om 
politieke en civiele rechten of bijvoorbeeld ook het recht op bescherming 
van iemands ‘culturele identiteit’? De politieke opvattingen over deze 
vragen lopen uiteen, en zelfs binnen het liberale kamp zijn de verschil-
len groot. Klassiek liberalen benadrukken dat de primaire taak van de 
overheid de bescherming van formele vrijheid is. Volgens hen kunnen 
de idealen van effectieve vrijheid het beste bereikt worden door zo min 
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mogelijk overheidsingrijpen en moet het politieke streven naar gelijkheid 
dan ook beperkt worden tot de bescherming van een gelijke formele vrij-
heid voor iedereen. Sociaal-liberalen daarentegen stellen dat de overheid 
juist een belangrijke taak te vervullen heeft als het gaat om de realisatie 
van effectieve vrijheid, en zij verbinden zodoende andere consequenties 
aan het streven naar gelijke rechten. De overheid moet het daadwerkelijk 
mogelijk maken dat iedereen in staat is zijn of haar ‘levensplan’ te rea-
liseren. Ook autonomie is een allesbehalve eenduidig begrip: is het een 
puur psychische zaak, een mentale capaciteit, of zijn er ook omgevings-
factoren zoals onderwijs die een slapende capaciteit kunnen opwekken? 
Ook hier kan een onderscheid formeel- effectief worden gemaakt. En is 
het een morele plicht om autonoom te zijn, of een recht? 

Over de precieze invulling van de begrippen mogen liberalen het 
onderling binnen (ruime) marges oneens zijn, ze delen hoe dan ook 
wel altijd de overtuiging dat vrijheid en autonomie van fundamenteel 
belang zijn voor de realisatie van een andere kernwaarde: individuele 
ontplooiing. Vrijheid en autonomie stellen de mens in staat invulling, 
zin en doel te geven aan het eigen bestaan. Voor liberalen is het essen-
tieel dat het individu een eigen identiteit kan ontwikkelen en realiseren, 
een ‘plan of life’ kan uitvoeren, zoals de liberale filosoof John Rawls het 
noemde – niets is fundamenteler dan dit verlangen.11 Wat je vervolgens 
met die mogelijkheid doet, is een tweede. Voor sommige liberalen vol-
staat het, het schadebeginsel van John Stuart Mill te respecteren: alleen 
de schade die je mogelijk toebrengt aan een ander rechtvaardigt een 
inperking van je vrijheid te doen wat je wilt.12 Voor andere liberalen zijn 
graden van paternalisme en perfectionisme bespreekbaar, door bijvoor-
beeld een individu tegen zichzelf in bescherming te nemen – denk aan 
het controleren van verslavende en verdovende middelen, maar ook aan 
embryoselectie of genetische manipulatie in het belang van het kind.13 
Ook hier geldt dus: liberalen zijn het onderling oneens – maar wel bin-
nen duidelijke marges. Onbespreekbaar is bijvoorbeeld het vormgeven 
van een mens tegen zijn of haar wil, en het dicteren van die wil (ofwel 

11. John Rawls, A Theory of Justice (Harvard, [1971] 1999).
12. John Stuart Mill, On Liberty [1859] and Utilitarianism [1863] (Oxford, 1969).
13. Gerald de Haan, Rinze Benedictus, Ralph van Graafeiland en Marcel Wissenburg, 
Gen- ethische grensverkenningen. Een liberale benadering van ethische kwesties in de medi-
sche biotechnologie (‘s- Gravenhage: TeldersStichting 2010).
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het levensplan), zoals in meer utopische politieke ideologieën wel denk-
baar is. Uit liberaal perspectief is het vormen van een individu naar een 
abstract maatschappelijk ideaal, naar het ‘enig juiste’ levensplan, juist de 
meest radicale ontkenning van alles wat mens- zijn betekent. En helemaal 
uit den boze is een streven naar gelijkvormigheid van alle individuen.

Of en in hoeverre we onze levensplannen kunnen uitvoeren, hangt af 
van twee factoren. De eerste bepaalt onze autonomie: het gaat dan om 
onze ‘interne’ hulpbronnen – onze talenten, vermogens, handicaps. Voor 
een studie zijn bijvoorbeeld nodig intelligentie, geheugen, geduld, passie; 
voor een relatie passie, empathie, vertrouwen, zelfverloochening; voor 
sport kracht, concentratie, doorzettingsvermogen. Onze hulpbronnen 
zijn weliswaar gegeven – we worden er vaak zelfs letterlijk mee geboren – 
maar ze zijn niet onveranderlijk. Onze talenten ontwikkelen we allemaal 
door oefening en praktijk; voor onze handicaps hebben we hulpmiddelen 
van wandelstokken, brillen en vaccinaties tot genetische manipulatie 
en scholing.

De tweede factor die onze mogelijkheden tot ontplooiing en zelfre-
alisatie bepaalt, is extern: het betreft hier de materiële en immateriële 
hulpbronnen die onze omgeving al dan niet beschikbaar stelt. Uiteraard 
definiëren juridische, economische en sociaal- culturele regels en taboes 
een groot deel van deze kansen. Maar ook de fysieke omgeving bepaalt 
onze kansen: een trap is voor de meeste rolstoelers onneembaar, een 
vliegtuig voor blinden onbestuurbaar. Merk daarbij op dat er een subtiele 
grens is tussen interne en externe hulpbronnen: een interne hulpbron als 
kennis kan pas groeien als externe toegang tot onderwijs wordt gegeven.

Vijf misverstanden 

1. Sociale ongelijkheden die voortkomen uit natuurlijke verschillen 
zijn altijd onrechtvaardig 

In A Theory of Justice (1971)14, de meest invloedrijke politieke theorie van 
de afgelopen vijftig jaar, verdedigt de Amerikaanse politiek filosoof John 
Rawls (1921-2002) vanuit een liberaal perspectief een verzorgingsstaat 

14. Rawls, A Theory of Justice.
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waarin op grote schaal herverdeling van goederen, diensten en geld 
plaatsvindt. Ongelijkheid, stelt Rawls, is acceptabel op voorwaarde dat 
dat in het voordeel van de zwaksten in de samenleving is – waar dat 
niet het geval is moet gecompenseerd, gecorrigeerd, herverdeeld worden. 
Alle verdere kwaliteiten van A Theory of Justice daargelaten – uitgere-
kend deze centrale claim is, zacht gezegd, problematisch. 

Rawls’ theorie van rechtvaardigheid is ondenkbaar zonder de assump-
tie dat aangeboren ongelijkheid onverdiend is. Dat zou suggereren dat 
herverdeling van daarmee gewonnen voordeel altijd gerechtvaardigd is. 
Maar die conclusie klopt niet. Dat aangeboren natuurlijke ongelijkheden 
(de ‘natuurlijke loterij’) geen rechtvaardiging vormen van sociale of eco-
nomische ongelijkheden, wil niet zeggen dat die sociale of economische 
ongelijkheden niet op een andere wijze gerechtvaardigd kunnen worden. 
Rawls zelf geeft een alternatieve rechtvaardiging: als een zekere mate van 
economische ongelijkheid in het voordeel is van degenen die het slechtst 
af zijn, dan is die ongelijkheid volgens hem te rechtvaardigen.

Het tweede principe van Rawls, het zogenaamde Difference Principle, 
is slechts een voorbeeld van een rechtvaardiging van ongelijkheden. Een 
ander principe gaat veel verder en zegt dat de ongelijkheden die vol-
gen uit de vrijemarktprincipes iedereen ten goede komen, en daarom 
gerechtvaardigd zijn. Niet alleen de armen zijn beter af, maar ieder-
een profiteert. Uiteraard is dit zogenaamde trickle down argument zeer 
omstreden – het uitgangspunt dat iedereen inderdaad beter af is als we 
de markt maar haar werk laten doen, wordt door velen betwist. Maar het 
omstreden karakter betreft de feitelijke claim die wordt gemaakt – ieder-
een is beter af – en niet de veronderstelling dat als iedereen inderdaad 
beter af zou zijn, de gevolgen van natuurlijke verschillen niet onrecht-
vaardig hoeven te zijn. 

2. Gelijkheid is hetzelfde als ‘voldoende’

Gelijkheid betreft altijd een vergelijking tussen verschillende personen. 
Als iemand zegt dat de economische ongelijkheid te groot is, zegt hij dat 
de verschillen tussen rijk en arm te groot zijn. Dat is een wezenlijk andere 
uitspraak dan de stelling dat er te veel armoede is, dat de minimum-
inkomens omhoog moeten, of dat er meer geld naar de bijstand moet. 
Anders gezegd, de overtuiging dat iedereen recht heeft op voldoende 
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bestaansmiddelen, is wat anders dan het streven naar economische 
gelijkheid. Bij het eerste gaat het om het zeker stellen van die midde-
len (onderwijs, werk, huisvesting, zorg) die minimaal nodig zijn om een 
leven menswaardig te noemen, bij het tweede gaat het om de afstand 
tussen de middelen van de een en van de ander. Economische gelijkheid 
belangrijk vinden betekent de afstand tussen rijk en arm kleiner willen 
maken, en dat is niet hetzelfde als het welvaartsniveau van een van de 
twee groepen willen vergroten. Wanneer we geraakt en verontwaardigd 
zijn over bijvoorbeeld een grote hongersnood, waar ter wereld ook, is niet 
de ongelijkheid of onze relatieve rijkdom de reden om die hongersnood 
te veroordelen, het is het gebrek, de mensonwaardige ellende op zich.

3. Het leven is een zero- sum spel

Wat de een niet krijgt, kan de ander hebben – en als de ene groep meer 
geld, vermogen, kennis, of macht heeft, dan kunnen we die extra midde-
len overhevelen naar de groepen die minder hebben. Dit is de aanname 
dat het leven een zero- sum spel is, en die aanname is onjuist omdat ze 
negeert dat een herverdeling van middelen invloed heeft op de totale 
hoeveelheid middelen die beschikbaar zijn. Bij inkomen of vermogen 
is een welbekend argument hiervoor het motivatieprobleem. Als een 
hoger inkomen of groter vermogen meer belast zal worden, zal de prik-
kel om dat hogere inkomen of grotere vermogen te bereiken afnemen. 
De marxist G.A. Cohen vond dit geen goed argument en benadrukte 
het belang van een egalitaire ethos.15 Afgezien van de weinig liberale 
implicaties van zijn voorstellen, miskent zijn argument dat het motiva-
tieprobleem niet de enige reden is dat herverdeling van middelen een 
vermindering van de totale hoeveelheid middelen kan betekenen. Een 
concentratie van financiële middelen is bijvoorbeeld vaak nodig voor 
de investeringen en innovatie die noodzakelijk zijn voor economische 
groei, en zonder het vermogen van investeerders zou het economische 
leven er radicaal anders uitzien. Dat het leven geen zero- sum spel is, 
is misschien nog wel duidelijker als het gaat om andere dan economi-
sche middelen. ‘Spreiding van kennis’ betekent niet dat waar vroeger 

15. Gerry A. Cohen, Rescuing Justice and Equality (Cambridge, 2008).
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alleen de gymnasiast Cicero perfect kon vertalen en verder niemand een 
woord begreep van de oude Romein, nu niemand de tekst meer helemaal 
begrijpt maar iedereen een vage notie heeft waar het over gaat. 

4. Gelijke rechten is rechtsgelijkheid is gelijkwaardigheid

Als we zeggen ‘gelijke monniken, gelijke kappen’, dan zeggen we niet 
dat iedereen zich in een kloostergewaad moet steken, maar we zeggen 
dat het irrationeel is, onlogisch, gelijke gevallen ongelijk te behandelen. 
Tegelijk is het net zo irrationeel ongelijke gevallen gelijk te behandelen 
– irrationeel en, zoals de Amerikaanse filosoof Harry Frankfurt terecht 
zei, volkomen respectloos.16 Wat we nodig hebben aan kansen, goede-
ren, vrijheden om een beschaafd, levenswaardig bestaan te leiden – dat 
verschilt van mens tot mens. Wie geeft om individuele identiteit, om 
de ontplooiing en zelfrealisatie van het individu, moet logischerwijze 
om ieders zelfrealisatie evenveel geven – vrij naar John Rawls: de libe-
rale visie op rechtsgelijkheid impliceert maximalisatie van individuele 
kansen voor zover dat verenigbaar is met een gelijk pakket kansen voor 
anderen.17 Maar tegelijk betekent dat niet dat ieder individu precies het-
zelfde toekomt. 

Met andere woorden: we moeten rechtsgelijkheid, een grote waarde, 
niet verwarren met gelijke rechten. Rechtsgelijkheid betekent gelijke toe-
gang tot en gelijke bescherming door het rechtssysteem, het betekent 
niet dat we allemaal hetzelfde recht op dezelfde dingen hebben. Voor 
een liberaal, die om zelfrealisatie geeft, staat maximalisatie van de indi-
viduele vrijheid daartoe, en daarom ook maximalisatie van de kansen 
daarop, voorop. 

Rechtsgelijkheid moeten we ook niet met gelijkwaardigheid verwar-
ren. Wanneer we het begrip gelijkwaardigheid inzetten, doen we dat in 
een context waarin we over onze waardering voor een ander te spreken, 
ons respect. Maar we waarderen niet ieder mens gelijk, kunnen dat niet 
en willen dat ook niet – Charles Manson, Adolf Hitler, Attila de Hun 
of de Eerste Keizer18 zullen nooit hetzelfde respect verdienen als Epic-
tetus, Mozart, Goya of de man of vrouw die iedere morgen het kantoor 

16. Harry G. Frankfurt, On Inequality (Princeton, 2015).
17. Rawls, A Theory of Justice.
18. Qin Shi Huangdi (259-210 v C.)
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schoonmaakt. Spreken over menselijke gelijkwaardigheid betekent niet 
dat we geloven dat elk mens gelijk respect verdient maar, om een aarts-
vader van het liberalisme, Immanuel Kant, te parafraseren: we kennen 
daarmee elk mens het gelijke vermogen toe, tussen goed en kwaad te 
onderscheiden, verantwoordelijkheid te nemen, en weloverwogen een 
levenspad uit te kiezen. Wat we doen met dat vermogen, bepaalt of en 
hoeveel respect we verdienen.

5.  Respect voor diversiteit impliceert identiteitspolitiek

Vraagstukken rond (on)gelijkheid, multiculturalisme en identiteit zijn 
voor liberalen nooit eenvoudig. Liberalen positioneren zich in een grijs 
veld tussen twee uitersten, zwart en wit. Aan het ene uiterste staat de 
stereotiepe nihilist. Voor de nihilist heeft alles een prijs: afstemming van 
individuele voorkeuren, of het nu om goederen, rechten, kansen of levens-
stijlen gaat, vindt zo neutraal mogelijk plaats via een vrije markt voor 
vraag en aanbod. Aan het andere uiterste staat de even stereotiepe con-
servatief, voor wie vrijheid alleen in verbondenheid kan bestaan. Zonder 
een sterk fundament van gedeelde normen en waarden, zonder grenzen 
aan diversiteit, anomie en vrijblijvendheid, is duurzame sociale coöpe-
ratie onbestaanbaar. Zonder een stabiel cultureel en moreel milieu dat 
eerder organisch evolueert dan kunstmatig wordt gestuurd ontbreekt de 
vertrouwensbasis die het een individu mogelijk maakt zichzelf optimaal 
te verwerkelijken. Nihilisme en conservatisme zijn uitersten om te vermij-
den: het liberalisme zou enerzijds in zelfontkenning geraken als het het 
vermarkten van alles, tot lijf, leven en vrijheid toe, omarmde; anderzijds 
evolueert een cultuur of samenleving alleen als ze radicaal uitgedaagd 
wordt met nieuwe ‘vormen en gedachten’. De uitersten zijn onwenselijk en 
in pure vorm ook onverenigbaar. Liberalen zullen tussen beide in moeten 
laveren en steeds opnieuw een evenwicht moeten zoeken.

In 1999 gooide de liberale feministe Susan Moller Okin de ruiten 
van een heilig huisje in door de vraag te stellen of multiculturalisme 
slecht voor vrouwen is: versterk je met het omarmen van multicultura-
lisme niet juist de uitsluiting en discriminatie van vrouwen?19 In de loop 

19. Susan Moller Okin, ‘Is Multiculturalism Bad for Women?’ In: Joshua Cohen, Mat-
thew Howard en Martha C. Nussbaum (red.), Is Multiculturalism Bad for Women? 
(Princeton, 1999).
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van het debat dat hierop volgde, en dat steeds nieuwe vraagtekens bij 
voorkeursbehandeling opriep, werd dezelfde vraag gesteld voor kinde-
ren, dieren, invaliden, laagopgeleiden, de armen, de onderdrukten. Het 
antwoord is teleurstellend subtiel, zelfs als het gaat om correctie van 
onverdiende achterstanden: het hangt ervan af. Doorslaggevend, in elk 
geval vanuit een liberaal perspectief, is of het bieden van een speciale 
status met speciale rechten en vrijheden voor een groep bijdraagt aan 
de emancipatie van het individu. Een speciale status voor een groep valt 
alleen te verdedigen als het tot de opheffing van de noodzaak voor spe-
ciale behandeling leidt, hoewel het ook dan nog geen automatisme is.20 

Wederom: als de roep om ‘erkenning’ van diversiteit de vraag is om 
onontdekte discriminatie, vooroordelen, bias en irrelevante ongelijke 
behandeling aan de orde te stellen, dan zullen liberalen die oproep van 
harte onderschrijven. Als het echter betekent dat je niet kritisch mag zijn 
over afwijkende identiteiten wanneer anderen zich daardoor gekwetst 
voelen, dan wijst de liberaal de oproep af. 

Vuistregels

We kunnen het voorgaande eenvoudig samenvatten in een aantal vuist-
regels voor en over liberale gelijkheid. Of die vuistregels werken als ze 
de ivoren toren verlaten waarin ze zijn uitgedacht, of ze de rauwe wer-
kelijkheid aankunnen – dat zullen we bezien in het slothoofdstuk, na de 
studies van gelijkheid en ongelijkheid op specifieke deelgebieden

Vuistregel 1: Gelijkheid is geen zelfstandige waarde maar moet altijd 
worden bezien in relatie tot andere liberale kernwaarden: ze wordt 
moreel relevant gevonden voor zover ze (a) noodzakelijk is voor recht-
vaardigheid, of (b) instrumenteel van belang is voor de stabiliteit en 
cohesie van de samenleving. 

Vuistregel 2: De beoordeling van ongelijkheden moet niet uitsluitend 
afhangen van de gevolgen van die ongelijkheden maar ook van de oor-
zaken ervan. 

20. Brian Barry, Culture and Equality (Cambridge, 2000).
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Vuistregel 3: Ongelijkheden zijn indicatoren van mogelijk onrecht in 
plaats van manifestaties van feitelijk onrecht.

Vuistregel 4: Daar waar herverdeling van middelen wenselijk is, is het 
van cruciaal belang vast te stellen of de voordelen wel opwegen tegen de 
nadelen. Het leven is geen zero- sum spel, en de herverdeling moet er niet 
toe leiden dat we uiteindelijk allemaal slechter af zijn. 

Vuistregel 5: Rechtsgelijkheid, als gelijke toegang tot het rechtssysteem, 
is een noodzakelijke voorwaarde voor rechtvaardigheid.

Vuistregel 6: In een liberaal perspectief zal het pakket kansen dat een 
rechtssysteem biedt, gericht zijn op de bescherming van vrijheid en auto-
nomie die noodzakelijk is voor de zelfrealisatie van ieder individu. 

Vuistregel 7: Liberaal burgerschap verlangt een gelijk recht op rechten, 
geen recht op gelijke uitkomsten.

Vuistregel 8: Sociaal- culturele diversiteit staat in dienst van zelfont-
plooiing, niet van het creëren van tegenstellingen tussen groepen.

Vuistregel 9. Geen identiteitsvormende groep staat boven of buiten de 
wet, en aan lidmaatschap van een bijzondere sociaal- culturele groep 
moet ook de vrijheid van vertrek daaruit verbonden zijn.

Vuistregel 10: Respect voor sociaal- culturele diversiteit en daaraan 
ontleende identiteit uit zich in tolerantie, niet noodzakelijk in steun of 
support, noch in ‘celebration’.

Wegwijzer: gelijkheid en ongelijkheid in de praktijk

Gelijkheid, kunnen we ietwat gratuite vaststellen, is voor liberalen geen 
simpel, rechtlijnig begrip. Het is veelzijdig, veelkleurig, makkelijk te 
verwarren met andere idealen (vaak is het zelfs geen ideaal), en niet in 
dogmatische universele geboden te vangen. Om te weten wat liberale 
gelijkheid behelst, moeten we kijken naar gelijkheid en ongelijkheid op 
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een aantal tastbare beleidsterreinen of onderwerpen. We kunnen niet 
slechts in abstracto reflecteren op de waarde van gelijkheid, maar moe-
ten kijken naar de concrete kwesties die spelen in de zorg, het onderwijs, 
het inkomensbeleid, etc. Alleen op grond van die concrete analyses kun-
nen we de vraag beantwoorden welke gelijkheden wel of niet relevant zijn 
en moeten worden nagestreefd. Vandaar dat we gekozen hebben in dit 
boek een aantal studies te presenteren. Als gezegd, we hebben boven-
staand kader aan een aantal deskundigen meegegeven als leidraad voor 
reflectie op praktijken van (on)gelijkheid, en niet als een de wereld op 
te leggen dogma. Dat noopte ons ertoe de auteurs een grote mate van 
vrijheid in de invulling van hun studies te geven. We willen leren van 
de werkelijkheid in al haar kleuren, niet die door een monochrome bril 
verhullen. Het resultaat is een reeks in stijl zeer diverse maar in focus en 
vraagstelling steeds heldere studies, die elk eigen wijze aan het klassiek- 
liberale kader refereren.

Het eerste hoofdstuk en de eerste deelstudie, van de hand van Mark 
van de Velde, bespreekt financiële (on)gelijkheid en herverdeling van 
inkomen. De politieke filosofie is jarenlang gedomineerd door de vraag 
in welke mate sociaaleconomische ongelijkheden gerechtvaardigd zijn, 
en door het werk van Piketty is er vooral veel publieke aandacht voor 
vermogensongelijkheid. Na een korte schets van de belangrijkste liberale 
posities in het gelijkheidsdebat, en in navolging van de reeds genoemde 
Harry Frankfurt, betoogt Van den Velde dat het bij rechtvaardigheid 
niet gaat om het wegnemen van verschillen maar om het voorkomen 
van armoede. Rechtvaardigheid betekent dat iedereen de mogelijkheid 
moet hebben een menswaardig bestaan te leiden en armoede staat daar 
haaks op. Om die reden hebben burgers een recht op een inkomen of een 
uitkering, een dak boven het hoofd, toegang tot de zorg etc. Als we de 
relatie tussen economische gelijkheid en rechtvaardigheid zo begrijpen, 
zien we dat economische gelijkheid op zich niet waardevol is. Sterker 
nog, het is “een recept voor een verpletterend saaie, kleurloze en con-
formistische maatschappij”. 

Gezondheid is, in het tweede hoofdstuk, onderwerp van onderzoek voor 
Alies Struijs. Discussies over gelijkheid in de zorg betreffen allereerst de 
vraag in hoeverre structurele verschillen in gezondheid tussen groepen 
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burgers moeten worden beoordeeld. De levensverwachting van lagere 
inkomensgroepen is bijvoorbeeld lager, en dat betekent dat zij bij een 
voor iedereen identieke pensioenleeftijd minder lang van hun pensi-
oen kunnen genieten en er bovendien relatief meer voor betalen dan de 
hogere inkomens. Is dat rechtvaardig? Leidt het beroep op solidariteit in 
de inrichting van het pensioenstelsel juist niet tot minder sociale cohesie 
en tot minder geluk voor grote groepen werknemers? Een tweede vraag 
gaat over de hoeveelheid controle die iemand over zijn of haar gezond-
heid heeft. Liberalen hechten traditioneel veel waarde aan individuele 
verantwoordelijkheid, maar in hoeverre zijn mensen werkelijk verant-
woordelijk voor hun gezondheid? Spelen genetische willekeur en het 
toeval niet een veel grotere rol, en zo ja, betekent rechtvaardigheid niet 
dat iedereen een gelijke toegang tot de zorg moet hebben? Struijs plaatst 
deze vragen in de bredere context van de medische ethiek. Autonomie en 
individuele vrijheid zijn belangrijke uitgangspunten maar de reikwijdte 
ervan is niet onbeperkt. Soms zal de vrijheid van individuen ingeperkt 
worden om gelijke toegang tot de zorg te realiseren. Daarnaast kunnen, 
zoals bij de COVID-19-pandemie weer indringend bleek, overwegingen 
van volksgezondheid prevaleren boven vrijheidsoverwegingen. 

In het derde hoofdstuk onderzoekt Maartje Schulz kansengelijkheid in 
het primair en secundair onderwijs – voor liberalen van cruciaal belang 
omdat hier een noodzakelijke voorwaarde ligt voor het latere functio-
neren van volwassenen als vrije en verantwoordelijke burgers. Maar hoe 
verzoenen we het verschil in capaciteiten en interesses met dit generieke 
doel? Kan onderwijs kansenongelijkheid repareren die leerlingen ‘van 
huis uit’ meenemen? Schultz bespreekt verschillende maatregelen die 
bijdragen aan meer kansengelijkheid en tegelijkertijd recht doen aan de 
wenselijkheid van differentiatie en maatwerk. 

Hoofdstuk 4, van de hand van Fleur de Beaufort, is gewijd aan de onge-
lijkheid tussen seksen en genders. Wel of niet voor een carrière kiezen, 
wel of niet gelijke verdeling van zorg- en huishoudelijke taken – klassieke 
vragen in ieders leven. Voor een liberaal liggen de politieke vervolgvra-
gen voor de hand: moet, en hoe dan, een overheid de ruimte creëren voor 
man en vrouw om daarin vrij te kunnen kiezen? Hoe moet die ruimte 
voor diversiteit, voor vrijwillig verkozen ongelijkheid, worden verzoend 
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met een werkelijk vrije keuze? En in hoeverre is het populaire discours 
over ‘structurele ongelijkheid’ een selffulfilling prophecy die juist bij-
draagt aan de reductie van keuzevrijheid voor vrouwen?

Mark van de Velde keert in hoofdstuk 5 terug met een reflectie op onge-
lijkheid tussen generaties. Dat er verschillen bestaan tussen generaties, is 
geen verrassing: de geschiedenis van de mensheid is een lange beschrij-
ving van die verschillen. Als die geschiedenis er een is van vooruitgang, 
is er weinig reden tot zorg. Als toekomstige generaties beter af zijn, 
hebben zij ons niets te verwijten en andersom kunnen wij hen niets ver-
wijten omdat we zelf die nieuwe, betere wereld niet hebben gecreëerd. 
Het beeld kantelt als de nieuwe of toekomstige generaties niet beter af 
zijn. Wat moeten we doen als jongeren geen huis kunnen kopen zonder 
hulp van hun ouders, geconfronteerd worden met een hoge staatsschuld, 
minder pensioenzekerheid kennen en klimaatverandering? Zonder de 
problemen te bagatelliseren betoogt Van de Velde dat er geen aanwijzin-
gen zijn voor het bestaan van een serieus generatieconflict. Wel ontstaat 
er op de woningmarkt en arbeidsmarkt een tegenstelling tussen insiders 
en outsiders, waarbij jongeren door de bestaande regulering eerder aan 
het kortste eind trekken. 

Boudewijn Bouckaert verdiept zich in hoofdstuk 6 in het identiteitspro-
bleem: de problematische verhouding tussen (een uitzonderingspositie 
vragende) groepsidentiteit, (gelijkberechtigd) burgerschap en de indivi-
duele vrijheid om leven én identiteit naar eigen inzicht vorm te geven. 
Op de achtergrond spelen bekende en controversiële fenomenen als iden-
titeitspolitiek en cancel culture. Bouckaert bespreekt de drie soorten 
gelijkheid waar liberalen bij uitstek aan hechten: rechtsgelijkheid, poli-
tieke gelijkheid en kansengelijkheid. Via deze begrippen analyseert hij 
het ondermijnend effect dat al te sterk aangezette groepsidentiteit kan 
hebben op de cohesie van de demos, die in veel opzichten een noodza-
kelijk voorwaarde voor individuele vrijheid is.

In hoofdstuk 7 buigen Caspar van den Berg en Josse de Voogd zich over 
de kansenongelijkheid tussen stad en land – die weinig tot niets te maken 
blijkt te hebben met individuele capaciteiten of inzet. Van den Berg en De 
Voogd plaatsen Nederland mede in internationaal vergelijkend perspectief 
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– is onze kansenongelijkheid anders dan elders, en waarom dan? Valt er 
iets te leren uit het buitenland? Maar centraal staat voor hun toch de 
relatie, de oorzakelijkheid, tussen de verschillende factoren die het vaak 
zo aangename leven buiten de stad een onaantrekkelijke bron van kan-
senongelijkheid maken: economische mogelijkheden, de perceptie van 
politieke ondervertegenwoordiging, demografie, etc.. In aansluiting op 
het hoofdstuk van Maartje Schulz besteden zij bijzondere aandacht aan 
de verschillen in kansen tussen stad en land in het onderwijs.

In hoofdstuk 8 staat politieke gelijkheid centraal – zoals Bouckaert 
eerder al aangaf, een van de drie voor liberalen cruciale vormen van 
gelijkheid. Patrick van Schie signaleert verschillende manieren waarop 
burgers ongelijke toegang tot de macht hebben, zich uitgesloten voelen. 
Dat gegeven staat uiteraard op gespannen voet staat met de fundamenten 
van de liberale democratie, en kan zeker ten dele de opkomst verklaren 
van diverse protestbewegingen en lawaaierige partijen. Het staat burgers 
vrij belangstelling te hebben voor politiek, vrij ook om aan de politiek 
deel te nemen of niet – maar als zij dat willen moeten er geen onredelijke 
obstakels op hun weg liggen. Hoe kan onze democratie vernieuwen en 
de deur verder open gooien voor alle burgers? Van Schie suggereert de 
eerste stappen richting Democratie 3.0.

Van lokaal naar nationaal naar Europa: Sebastiano Bavetta onderzoekt 
in hoofdstuk 9 (net als Van den Berg en De Voogd) percepties van onge-
lijkheid, in dit geval waargenomen kansenongelijkheid in Europa en de 
rol daarvan in het beschermen en/of verder uitbouwen van de Europese 
Unie. Europeanen verschillen aanmerkelijk in hun percepties van kan-
senongelijkheid, in hun eigen land en binnen Europa, en op elk denkbaar 
terrein, van onderwijs en carrièremogelijkheden tot politieke en juri-
dische gelijkheid. Bavetta ontvouwt een fascinerend panorama op de 
voorwaarden voor én behoeften aan binnen- Europese resource pooling. 
In zijn analyse is de mate waarin Europese burgers een zekere mate van 
gelijkheid ervaren een belangrijke voorwaarde voor het succes van het 
proces van Europese eenwording.

En van Europa ten slotte naar de wereld: in hoofdstuk 10 analyseert 
Edwin van de Haar ongelijkheid op wereldschaal. Naast de voor de hand 
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liggende maar belangrijke vragen over de feitelijke omvang en ernst van 
globale ongelijkheid gaat Van de Haars aandacht allereerst uit naar de 
oorzaken van de, na inmiddels driekwart eeuw dekolonisatie en nation 
building, nog steeds abjecte armoede, corruptie, onderontwikkeling en 
onvrijheid in het ‘globale Zuiden’. Van de Haar laat zien dat het al te 
makkelijk is die oorzaken alleen maar in slecht economisch beleid en 
machtsongelijkheid in de internationale handel te zoeken – het kenne-
lijke onvermogen in veel landen een werkelijk vrije en open samenleving 
op te bouwen speelt een minstens zo grote rol.

De verschillende studies van ongelijkheid tonen een fascinerend palet 
aan liberale kleuren met uiteenlopende probleemanalyses en oplossin-
gen – maar zoals we in het (korte) slothoofdstuk laten zien, illustreren 
ze ook consensus over de noodzaak van een genuanceerd oordeel: niet 
elke ongelijkheid is een probleem, en niet elke gelijkheid is een zegen. 
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