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In haar artikel ‘Van het onvoorziene toeval naar het gekozen toeval? Filosofische 
reflecties over prenatale diagnostiek, rechtvaardigheid en morele verantwoordelijkheid’ 
bespreekt Yvonne Denier (2011) enkele heikele kwesties die opduiken met de komst 
van prenatale diagnostiek. Ze richt haar pijlen daarbij op luck egalitarianism (LE), een 
recente stroming binnen het politiek-filosofische denken over rechtvaardigheid die 
vooral binnen de biomedische ethiek invloedrijk is gebleken. Hoewel Denier sympathie 
heeft voor dit gedachtegoed, argumenteert ze dat het geen bevredigende antwoorden 
kan geven op de complexe morele vragen die prenatale diagnostiek doet rijzen. In de 
grond delen wij deze dubbele houding. In dit artikel verdedigen we enerzijds LE 
tegen specifieke punten van kritiek, maar volgen we anderzijds Denier in haar meest 
fundamentele bedenkingen bij deze theorie. 

In eerste instantie zullen we LE kort omschrijven en situeren. Vervolgens gaan we 
dieper in op Deniers belangrijkste punten van kritiek: het gebrek aan neutraliteit 
tegenover bepaalde levenskeuzes, de hardvochtige politiek van uitsluiting en het 
onvermogen om gelijk respect op te brengen voor het gehandicapte leven en de 
beslissing van ouders om prenatale diagnostiek te weigeren. Volgens ons kan LE de 
eerste twee punten pareren, althans in het geval van prenatale diagnostiek. Wat het 
laatste punt betreft, blijkt het daarentegen wel degelijk met onoverkomelijke problemen 
te kampen.

1. Wat is luck egalitarism?

Volgens LE zijn ongelijkheden enkel gerechtvaardigd als ze het gevolg zijn van de 
vrije keuzes die mensen maken. Ongelijkheden ten gevolge van toeval moeten dan 
weer zo goed mogelijk worden geneutraliseerd. Deze theorie ontleent haar aantrek-
kingskracht aan het fundamentele onderscheid tussen keuze en toeval, dat inderdaad 
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een cruciaal deel vormt van ons moreel aanvoelen. Veel mensen delen immers de 
spontane intuïtie dat er iets onrechtvaardig is aan de manier waarop het lot sommigen 
toelacht en anderen niet. Wanneer een onschuldig kind sterft aan een zeldzame gene-
tische ziekte, terwijl een misdadiger met een lang en gezond leven gezegend blijkt, 
lijkt de wereld zelf een belediging te vormen van alles wat we goed en juist vinden.

De gedachte dat het onderscheid tussen keuze en toeval van fundamenteel belang 
is voor ethiek gaat onder meer terug op Immanuel Kant. Volgens Kant staat mora-
liteit los van de toevalligheden die het menselijke leven kenmerken. Het enige dat 
echt goed genoemd kan worden, is immers de goede wil. Enkel en alleen door het 
volgen van de morele plicht – een vrije keuze die zich volgens Kant aan ieder ratio-
neel mens aanbiedt, ongeacht zijn of haar toevallige omstandigheden – kan men een 
moreel geslaagd leven leiden (Williams 1981, p. 20-21). LE nu past de kantiaanse 
gedachte dat moraliteit moet worden afgeschermd van het toeval dat het leven ken-
merkt toe op politiek-filosofische kwesties van rechtvaardigheid. Dit leidt tot een 
streven naar gelijke kansen, waarbij rechtvaardigheid vereist dat toevallige pechvogels 
in de natuurlijke en sociale loterij gecompenseerd worden. 

Hedendaagse verdedigers van LE zijn onder meer Richard J. Arneson (1989, 2007), 
Gerald A. Cohen (1989), Ronald Dworkin (2000), Marc Fleurbaey (2008) en Shlomi 
Segall (2009). Ondanks hun onderlinge verschillen scharen ze zich allemaal achter de 
volgende twee principes (Barry 1989, p. 142). Enerzijds is er het principe van compensatie 
volgens hetwelk brute pech (brute bad luck), zoals een ongekozen handicap ten gevolge 
van natuurlijke of sociale omstandigheden, moet worden geneutraliseerd. Het doel hier-
van is iedereen zo goed mogelijk in staat te stellen zijn of haar levensvisie onbelemmerd 
na te streven door zo veel mogelijk reële vrijheid te creëren voor allen. Anderzijds is reële 
vrijheid nooit onbegrensd en zal er bij de verdeling van lusten en lasten ook rekening 
moeten worden gehouden met schaarste van middelen en pluralisme van levensvisies. 
In dit verband pleit LE voor een principe van verantwoordelijkheid. Denier (2011, p. 137) 
illustreert dit aan de hand van Jean de La Fontaines fabel over de krekel en de mier: wie 
een levenswijze kiest, moet ook bereid zijn daar de gevolgen van te dragen. Zolang ieder-
een aanvankelijk dezelfde kansen geniet, lijkt dat inderdaad niet meer dan rechtvaardig.

Nu blijkt echter dat de meeste keuzes een element van toeval bevatten (zoals 
keuzes voor roken, voor een partner, voor een kind enzovoort). Hierdoor lijkt de 
grens tussen compensatie en verantwoordelijkheid te vervagen. Net zoals bij een 
gokspel zijn echter de risico’s van zulke keuzes doorgaans wel bekend, waardoor men 
hier van gekozen toeval (option luck) kan spreken. Ook dan lijkt het terecht om mensen 
verantwoordelijk te stellen voor de gevolgen van hun keuzes.
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De basisidee van LE zit stevig verankerd in de morele ervaring. Bovendien sluit 
het uitstekend aan bij hedendaagse liberale principes van neutraliteit en fairness. Zonder 
een oordeel te vellen over de intrinsieke waarde van de keuzes die mensen maken, 
vraagt het enkel dat ze de kostprijs ervan niet afwentelen op anderen of op de 
samenleving. Op die manier biedt LE een criterium om met de schaarste in de 
gezondheidszorg om te gaan. Bovendien wijst het terecht op het feit dat de grens 
tussen rechtvaardigheid en wat daarbuiten valt voortdurend verschuift. Door tech-
nologische en medische vooruitgang behoren zaken die vroeger gegeven waren en toe-
vallig tot stand kwamen, immers steeds vaker tot het domein van de menselijke controle. 
Dergelijke evoluties brengen op moreel vlak grote verantwoordelijkheden met zich mee.

2. Welke kritieken op luck egalitarism legt prenatale diagnostiek bloot?

Ondanks dit alles heeft LE ook minder aantrekkelijke kanten. Denier (2011, p. 134-135) 
vertrekt van de terechte observatie dat door prenatale diagnostiek en de mogelijkheid 
tot abortus het krijgen van een kind met een congenitale handicap verschuift van 
ongekozen naar gekozen toeval. Het gaat hier dus om een verschuiving van het principe 
van compensatie (neutraliseren van de brute pech van een congenitale handicap) naar 
dat van verantwoordelijkheid (zelf dragen van de gevolgen van de eigen keuzes). In haar 
artikel gaat Denier in op enkele bedenkelijke consequenties van deze verschuiving.

Een gebrek aan neutraliteit? – Een eerste verwijt dat Denier (2011, p. 145) maakt, is dat 
LE mensen stimuleert tot meer ‘verstandige’ en dus minder risicovolle keuzes en 
zodoende ingaat tegen de autonomie van mensen om te handelen naar eigen inzicht. 
Terwijl voorstanders van LE zich hier op hun principe van compensatie beroepen 
(dat immers net de autonomie vergroot van mensen met brute pech), voeren ze met 
hun principe van verantwoordelijkheid inderdaad een notie van ‘verstandig handelen’ 
in als norm. Door risicovol gedrag (financieel) af te straffen, maakt een beleid dat 
gebaseerd is op LE bepaalde keuzes inderdaad onaantrekkelijk. Omdat het in sommige 
gevallen over zeer fundamentele levenskeuzes gaat, zou men dus kunnen stellen dat 
het niet ieders autonomie vergroot, en bijgevolg niet neutraal is ten aanzien van 
bepaalde levensvisies. Gezien de liberale aspiraties van LE is dat een zeer ernstige 
kritiek. Denier neemt als voorbeeld verplichte prenatale diagnostiek waaruit blijkt 
dat het kind een congenitale handicap zal hebben. Doordat LE de keuze om het 
kind te krijgen hier niet ondersteunt, verwijt Denier (2011, p. 146) het een gebrek 
aan neutraliteit: ‘Het redelijk pluralisme – toch de uitgangspositie van de hedendaagse 
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rechtvaardige samenleving – lijkt niet langer mogelijk te zijn in dit verhaal. En precies 
dat maakt de uitkomst onrechtvaardig’. Maakt LE op termijn inderdaad de veelheid 
van levensvisies onmogelijk? 

Voorstanders van LE zullen echter benadrukken dat ze geen enkele levensvisie expli-
ciet verbieden of opleggen. Ze beperken de hulp voor mensen met risicovol gedrag, niet 
omdat hun levensvisie onaanvaardbaar zou zijn, maar om de gezondheidszorg en de 
sociale zekerheid betaalbaar te houden. Ook al discrimineert LE niet rechtstreeks tussen 
verschillende levensvisies, toch stellen critici als Denier dat het wel degelijk bepaalde 
keuzes zeer ‘duur’ maakt en op die manier mensen onrechtstreeks in een bepaalde 
richting duwt. Zo wordt het bijvoorbeeld steeds moeilijker om er bewust voor te kiezen 
om prenatale diagnostiek of, na diagnose van een handicap, abortus te weigeren.

Volgens ons gaat het hier echter niet om een gebrek aan neutraliteit. Merk hierbij 
op ten eerste dat LE niet noodzakelijk leidt tot verplichte prenatale diagnostiek. 
Eventuele redenen voor een dergelijke verplichting (dat dit in het belang van de ouder 
of van het kind zou zijn) behoren niet typisch of uitsluitend tot LE. Ten tweede rest 
de vraag of LE een moreel (en dus niet-neutraal) standpunt inneemt inzake het 
verdelen van middelen onder mensen met verschillende levensvisies. Hier volgen we 
echter de voorstanders, die benadrukken dat het wel degelijk het pluralisme respecteert 
en zich niet bezondigt aan het verbieden, opleggen of propageren van specifieke 
levensvisies. Ook al kunnen mensen die risicovolle en dus ‘dure’ keuzes maken (zoals 
rokers of toekomstige ouders die hun kind met een congenitale handicap geboren 
laten worden) niet meer op hulp rekenen, toch zijn ze nog altijd vrij te doen en te 
laten wat ze willen. In de mate dat LE al een beperking van hulp voorstaat – wat niet 
eens zo duidelijk is wat de toekomstige ouders betreft (zie hieronder) – is deze niet 
gebaseerd op de inhoud van hun overtuigingen. Voorstanders stellen terecht dat dergelijke 
beperkingen de uitkomst vormen van een faire en neutrale procedure. Dat verschillende 
levensvisies op verschillende manieren behandeld worden, is helemaal geen antiplu-
ralisme of gebrek aan neutraliteit, maar een onvermijdelijk gevolg (en zelfs de essentie) 
van om het even welk beleid. Beleid kan en moet wel degelijk mensen responsabiliseren 
wanneer het gaat om gedrag dat overduidelijk risicovol is en toch makkelijk kan 
worden vermeden. Door bijvoorbeeld tabak extra te belasten, raadt de overheid een 
ongezonde gewoonte af en kan ze het aantal gevallen van longkanker terugdringen. 

Prenatale diagnostiek is echter een heel andere kwestie. De boodschap dat we best 
wat gezonder leven , is immers heel wat minder controversieel en problematisch dan 
de boodschap dat we best wat minder gehandicapte kinderen op de wereld zetten. 
In de rechtvaardigheidslogica van LE is het krijgen van een gehandicapt kind echter 
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volledig equivalent aan roken. Beide zijn niets meer of minder dan vrij gekozen, 
vermijdbare en risicovolle gedragingen die de sociale zekerheid heel wat geld kun-
nen kosten. Hier blijkt precies het schrijnende gebrek aan respect voor bepaalde 
levenskeuzes die volgens Denier (2011, p. 146) ‘zeer fundamenteel en existentieel 
zijn’. LE slaagt er niet in het leven met een handicap (en de bewuste, maar moeilijke 
keuze om hier mee verder te gaan) te respecteren, terwijl respect toch een van de 
meest fundamentele waarden is binnen het egalitarisme (Anderson 1999, p. 289). 
Omdat Denier deze nochtans zware kritiek enkel vermeldt, gaan we er hieronder 
dieper op in.

Volgens ons toont de discussie over neutraliteit aan dat rechtvaardigheid niet enkel 
draait rond het onderscheid tussen toeval en vrije keuzes (zoals LE stelt), maar ook rond 
het onderscheid tussen redelijke en onredelijke keuzes. De opvatting van neutraliteit die 
de standaardversie van LE hanteert – zolang iedereen vrij kan kiezen, is er geen 
probleem – is te oppervlakkig. De keuze om een sigaret op te steken is nu eenmaal 
niet vergelijkbaar met de keuze geen gebruik te maken van prenatale diagnostiek. 
Om te weten wie recht heeft op hulp en compensatie, dient de samenleving te bepalen 
welke keuzes redelijk zijn en welke niet.1 Dit criterium biedt alleszins een objectievere 
grond om rechtvaardigheidsclaims te evalueren dan het loutere feit dat iets een indi-
viduele keuze is. Zo zou men zich kunnen afvragen over welke basic capabilities iedereen 
met een redelijke opvatting van het goede leven moet beschikken. Een meer geso-
fisticeerde versie van LE zou dan kunnen stellen dat de samenleving niet moet 
opdraaien voor frivole maar dure keuzes, zoals die van rokers, zonder hierdoor cruciale 
en redelijke levenskeuzes, zoals die tegen prenatale diagnostiek of voor het gehandicapte 
leven, onmogelijk te maken. Op die manier vrijwaart deze versie van LE waar het 
echt om gaat (fundamentele keuzes die de samenleving als redelijk ervaart), zonder 
een vangnet te creëren voor om het even welk idioot gedrag (vrijblijvende keuzes die 
de samenleving als onredelijk ervaart). Dergelijke meer gesofisticeerde versies van LE 
zijn onder meer te vinden bij Arneson (2007), Cohen en Fleurbaey.

Een hardvochtige politiek van uitsluiting? – Een tweede verwijt van Denier ten aanzien van 
LE is dat het een beleid legitimeert dat wel erg hardvochtig is. Volgens de logica van 
LE moeten koppels die ervoor kiezen hun met een handicap gediagnosticeerde kind 
ter wereld te brengen ‘zelf de gevolgen van deze keuze dragen’ (Denier 2011, p. 136). 
Dat zulke (toekomstige) ouders geen recht meer zouden hebben op een uitkering 
wordt als veel te streng ervaren. De zogeheten abandonment objection stelt dan ook 
dat een dergelijke uitsluiting al te hardvochtig is (Anderson 1999, pp. 295-296). 
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In zijn streven naar rechtvaardigheid sluit LE mensen onterecht uit van (financiële 
hulp voor) zorg. Bovendien betekent het voorwaardelijk maken van compensatie dat 
hulpbehoevenden eerst moeten aantonen hoe voorzichtig ze hebben geleefd alvorens 
ze compensatie kunnen krijgen. Een dergelijke houding getuigt van weinig respect 
voor hulpbehoevenden. Zoals gezegd, komen we op dit probleem van respectloosheid, 
dat verschilt van dat van hardvochtige uitsluiting, hieronder nog terug.

In een context van schaarste is echter het uitsluiten van hulp tot op zekere hoogte 
onvermijdelijk. We kunnen nu eenmaal niet iedereen alle zorg en steun geven die hij 
of zij zou kunnen gebruiken. De kwestie is dus niet zozeer uitsluiting te vermijden, 
maar haar op een verantwoorde manier te organiseren. Als we dan toch hardvochtige 
keuzes moeten maken, zijn de relevante vragen: ten opzichte van wie en op welke basis? 
Het spreekt voor zich dat alle rechtvaardigheidstheorieën, en niet enkel LE, deze 
uitdaging moeten aangaan. Het aanvoeren van een abandonment objection tegen een 
rechtvaardigheidstheorie betekent dan dat men de resulterende vormen van uitsluiting 
niet verantwoord acht. De vraag wordt dan hoe sterk deze objectie tegen LE precies is.

Het criterium van verantwoordelijkheid dat LE hanteert – eigen schuld, dikke bult – 
leidt in het geval van prenatale diagnostiek echter niet noodzakelijk tot hardvochtige 
consequenties. Om haar objectie sterk te kunnen maken, focust Denier vooral op het 
perspectief van de ouders die kunnen kiezen voor prenatale diagnostiek en voor een 
abortus als een handicap wordt voorspeld. De hardvochtige uitsluiting betreft dan 
enerzijds die ouders die vrij en bewust kiezen geen prenatale diagnostiek te doen en 
een gehandicapt kind krijgen en anderzijds die ouders die hun met een handicap 
gediagnosticeerde kind ter wereld brengen. Vanuit het perspectief van het kind daar-
entegen is de handicap waarmee het geboren wordt in beide gevallen een kwestie van 
brute pech. Ook al erkent Denier (2011, p. 140) dit punt, toch concludeert ze niet 
dat LE compensatie voor congenitale handicaps daardoor kan rechtvaardigen. Volgens 
ons kan LE wel degelijk uitkeringen verdedigen voor kinderen met een handicap, 
eenvoudigweg omdat zij noch hun handicap, noch hun ouders kiezen en bijgevolg 
ook niet verantwoordelijk kunnen worden gesteld voor hun eigen situatie. Op die 
manier wordt uiteraard opnieuw de kritiek ondergraven dat LE gekenmerkt zou 
worden door een gebrek aan neutraliteit.

Verantwoorde uitsluiting is een zeer complex probleem. Wanneer iemand om hulp 
vraagt, kunnen we dit weigeren om twee redenen: omdat we dit soort hulp niet willen 
subsidiëren of omdat deze persoon er niet voor in aanmerking komt. Omdat de abandon-
ment objection tegen LE vooral gaat over dit laatste criterium, vormt prenatale diagnostiek 
volgens ons geen goed voorbeeld van hardvochtige uitsluiting. Personen met een 
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congenitale handicap komen volgens ons immers nog steeds in aanmerking voor 
hulp. 

Dat neemt niet weg dat een ‘eigen schuld, dikke bult’-beleid in heel wat andere 
gevallen wel te hardvochtig kan zijn. Dat prenatale diagnostiek geen goed voorbeeld 
van deze kritiek vormt, betekent niet dat de kritiek in het algemeen niet meer geldt. 
Het probleem is dat we mensen pas verantwoordelijk kunnen houden voor hun 
keuzes als we aannemen dat deze hun ‘werkelijke’ verlangens weerspiegelen. In de 
context van compensatie is een ‘eigen schuld, dikke bult’-beleid pas rechtvaardig 
indien bijvoorbeeld rokers met longkanker zich blijven identificeren met hun keuzes 
om enorme gezondheidsrisico’s te lopen in ruil voor het genot van een sigaret. Mensen 
maken zulke risicovolle keuzes echter maar zelden wetens en willens. Precies wegens 
problemen als wilszwakte, onwetendheid en verslaving, die duidelijk spelen bij de 
keuze om te roken, stelt Anderson (1999, pp. 309-310) terecht dat individuele keuzes 
een veel te wisselvallige grond vormen om de toegang tot levensbelangrijke goederen 
als gezondheidszorg te organiseren.

Als medische en financiële hulp dan toch beperkt moet worden, dan lijkt het 
onvoorwaardelijk garanderen van bepaalde basisbehoeftes heel wat aantrekkelijker. 
Recente voorstanders van LE hebben dan ook getracht de abandonment objection te 
beantwoorden door zulke suggesties in hun theorie te verwerken. Zo argumenteert 
Segall (2009, pp. 68-69) dat een rechtvaardigheidsopvatting die draait rond verant-
woordelijkheid aangevuld moet worden met medemenselijkheid en de bijbehorende 
plicht om mensen te voorzien in hun basisbehoeften. Het probleem met dergelijke 
oplossingen is natuurlijk dat ze eigenlijk ophouden LE te zijn. Het aanvoeren van 
bijkomende gronden om hardvochtige consequenties te vermijden, is op zich een 
goede oplossing, maar kan niet op het conto van LE zelf worden geschreven.

Het onvoorwaardelijk garanderen van basishulp heeft echter evenzeer een prijs. 
Doordat mensen zich beter beschermd voelen, zullen ze meer risico’s nemen (het zoge-
naamde probleem van moral hazard). Hierdoor zal een deel van de schaarse middelen 
gaan naar hulp die kon worden vermeden. Dit vormt niet enkel een aantasting van 
de basis voor solidariteit, maar betekent ook dat er een druk zal ontstaan op het soort 
hulp dat verleend wordt. Dat kan bijgevolg leiden tot een ander soort uitsluiting dan 
die van LE (volgens hetwelk sommige mensen niet in aanmerking komen voor hulp). 

Hier belanden we dus in een debat waarin voor- en tegenstanders van LE elkaar 
onverantwoorde uitsluitingen verwijten. Het is echter zinvol in te zien dat verschillende 
theorieën verschillende beperkingen eerder dan verschillende uitsluitingen van hulp 
rechtvaardigen. In tegenstelling tot wat Denier (2011, p. 145) suggereert, gaat het bij 
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LE daarom eerder om een verschuiving dan om een begrenzing van solidariteit. De cru-
ciale vraag is met andere woorden of de voorwaardelijke garantie van LE op een zo ruim 
mogelijk aanbod van ‘soorten’ hulp al dan niet rechtvaardiger is dan een onvoorwaarde-
lijke garantie op een beperkt basispakket. Wat dat betreft lijkt de positie van LE ons zeer 
aantrekkelijk, op voorwaarde natuurlijk dat het een manier vindt om ‘echte’ keuzes te 
onderscheiden van ‘wisselvallige’ keuzes (die gebaseerd zijn op wilszwakte, onwetendheid 
enzovoort). Ook al verzeilen we hier in diepgaande filosofische debatten, toch zou dat 
niemand mogen tegenhouden om over fundamentele kwesties als de relatie tussen ver-
antwoordelijkheid en rechtvaardigheid te reflecteren (Cohen 1989, p. 934).

Een gebrek aan respect? – Tot dusver hebben we willen aantonen dat LE wel degelijk 
in staat is enkele kritieken te pareren. Een blijvende bezorgdheid is echter het schrijnende 
gebrek aan respect dat het tentoonspreidt, in het bijzonder tegenover de keuze pre-
natale diagnostiek te weigeren en tegenover het gehandicapte leven zelf. Ook Denier 
(2011, pp. 139-145) signaleert deze problemen herhaaldelijk, zonder er echter dieper 
op in te gaan. Gezien de ernst van deze kritiek willen we deze hier verder uitwerken 
en duiden. Terwijl we in het voorgaande LE tot op zekere hoogte hebben verdedigd, 
nemen we er hier meer afstand van. Volgens ons gaat deze kritiek van respectloos-
heid bovendien naar de kern van LE, omdat het uiteindelijk de centrale plaats van 
het onderscheid keuze versus toeval in vraag stelt.

Het gebrek aan respect lijkt in eerste instantie samen te hangen met de objecties 
die we reeds hebben besproken. LE vereist immers een beleid waarbij mensen zich 
eerst moeten bewijzen als inherent inferieur om compensatie vanwege de samenle-
ving te verdienen. En al spreekt het nergens expliciet van een keuzeverbod, toch 
cultiveert het principe van verantwoordelijkheid wel degelijk een onderscheid tussen 
verstandige en onverstandige keuzes. LE lijkt met andere woorden zowel de slachtoffers 
van brute pech als de onverstandigen te stigmatiseren.

Toch is het niet vanzelfsprekend om hierin een gebrek aan respect te lezen. Recht-
vaardigheid is tenslotte een koele deugd. Sommige knopen kunnen nu eenmaal enkel 
geblinddoekt met de weegschaal en het spreekwoordelijke zwaard worden doorgehakt. 
Zoals gezegd, brengt schaarste onvermijdelijk een zekere mate van uitsluiting met 
zich mee. Een beleid waarbij mensen moeten bewijzen dat ze hulp nodig hebben om 
hulp te krijgen, slaagt er bovendien in misbruik en verkwisting aan banden te leggen. 
Het ernstig nemen van al deze uitdagingen zal altijd wel voor iemand pijnlijke gevolgen 
hebben. Dat is nu eenmaal de keerzijde van een poging om gelijk respect op te brengen 
voor de conflicterende claims tot compensatie die mensen maken. 
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Tegelijkertijd zijn we het eens met Denier dat LE ook gekenmerkt wordt door een 
gebrek aan respect tout court. Welnu, misschien ligt deze respectloosheid eerder in een 
gebrek aan morele gevoeligheid in het nemen van deze harde maar noodzakelijke 
beslissingen. Dit lijkt in ieder geval op te gaan voor de rechtlijnige interpretatie van 
LE waarvan Denier uitgaat. Volgens ons zit het eigenlijke probleem echter nog die-
per. Dat komt inderdaad het duidelijkst naar voren in de zogenaamde rechtszaken 
over wrongful life en wrongful birth waarnaar Denier (2011, pp. 140-141, 145) verwijst. 
In haar beschrijving van deze zaken wijst ze op een wisselwerking tussen technologische 
vooruitgang en het onderscheid tussen keuze en toeval die een vervaging tussen perso-
nen en goederen in de hand lijkt te werken, waardoor de vraag wordt ‘welke soorten 
mensen moeten we toelaten geboren te worden, en welke niet’ (Denier 2011, p. 139). 
De liberale (over)waardering van keuzes heeft namelijk de bizarre consequentie dat 
foetussen haast als ‘producten’ beschouwd gaan worden die eerst door een prenatale 
kwaliteitscontrole moeten, waarna ze een soort fabrieksgarantie meekrijgen – het recht 
op wrongful life en birth claims – in geval van (door nalatigheid onopgemerkte) productie-
fouten (Denier 2011, pp. 139, 145). Omdat foetussen nog geen keuzes hebben 
gemaakt, zijn het immers nog geen volwaardige personen en rijst de vraag welke van 
deze creaties van de wisselvallige Moeder Natuur in de toekomst wel over voldoende 
perspectieven op een zinvol bestaan zullen beschikken. Want waarom überhaupt foetussen 
zonder zulke perspectieven geboren laten worden? Deze redenering verklaart de 
neerbuigende houding waarover Denier schrijft, en de afwijzing van wrongful life en 
birth claims door verschillende rechters. De aanvaarding van dergelijke claims zou 
immers een erosie betekenen van de waardering van het menselijke leven (Denier 
2011, p. 145). 

Voorstanders van LE zullen repliceren dat hun houding jegens het gehandicapte 
leven helemaal niet van respectloosheid getuigt. Wat telt, is namelijk het respect voor 
de persoon achter zijn gebreken. Precies daarom hecht LE zoveel belang aan keuzes. 
Ons lijkt het echter zeer moeilijk om respect helemaal los te koppelen van de concrete 
eigenschappen van mensen. De houding van LE lijkt er ons een te zijn van ‘met alle 
respect, maar… (je blijft toch gehandicapt)’. Dit is weliswaar niet onredelijk voor 
bijvoorbeeld een werkgever die iemand met specifieke eigenschappen zoekt, maar 
volstrekt ongepast voor een beleid dat rechtvaardig wil zijn. Denier (2011, p. 142) 
stelt dan ook zeer terecht de vraag of technologische vooruitgang, zoals prenatale diag-
nostiek, wel altijd gelijk staat aan morele vooruitgang.

Hoewel Denier de neerbuigende houding van LE uitstekend beschrijft, zijn wij er 
niet van overtuigd dat de objectivering van het menselijke leven hiervan de eigenlijke 
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oorzaak is. Het probleem schuilt volgens ons veeleer in het onderliggende utopische 
perspectief op het leven dat LE voorstaat. Omdat de filosofische beladenheid van 
dit begrip tot misverstanden kan leiden, willen we benadrukken dat we hier louter 
doelen op een ethiek die de waarde van de werkelijkheid afmeet aan een ideaal. 
Dat ideaal zelf kan ‘metafysisch’, politiek of persoonlijk zijn, en kan zowel in de 
toekomst als in het verleden liggen. Het punt is steeds dat we een utopisch per-
spectief innemen wanneer we vanuit onze onvrede met de huidige situatie de vraag 
stellen: ‘Is dit hoe het moet zijn (of moest zijn geweest)?’ Als rationele en vrije 
actoren zullen we de situatie vervolgens spontaan interpreteren in termen van wat 
er onder onze controle valt versus wat eraan ontsnapt, keuze versus toeval, verant-
woordelijkheid versus gegevenheid. De vraag in kwestie wordt dan specifieker. 
Hadden we dit onheil kunnen vermijden? Kunnen we dit vermijden in de toe-
komst? Hadden we dit beter kunnen doen? Kunnen we dit in de toekomst beter 
doen? Wie is de schuldige? Zoals deze vragen illustreren, is de gespannen verhou-
ding tussen moraliteit en toeval die we reeds bij Kant signaleerden zeer tastbaar 
aanwezig in het utopische perspectief. Het sluit aan bij de spontane intuïtie dat de 
wereld inherent onrechtvaardig is, maar ook bij het vooruitgangsdenken dat onder 
meer eigen is aan LE. 

Vanuit het utopische perspectief vormt prenatale diagnostiek een ondubbelzinnige 
stap vooruit. Het kan echter onmogelijk echt respect opbrengen voor ongekozen 
vormen van lijden, zoals congenitale handicaps. Zulke handicaps vormen immers net 
de aanleiding om de vraag te stellen: ‘Is dit hoe het moet zijn?’ Het gevolg is dat het 
gehandicapte leven alle waardigheid verliest. Aangeboren handicaps zijn slechts obstakels, 
hordes die genomen moeten worden in het streven naar morele vooruitgang, naar meer 
kansengelijkheid en kwaliteitsvollere levens. Dat LE ongekozen handicaps compen-
seert, is maar een schrale troost zodra we zien dat het handicaps bekijkt als meelij-
wekkende gebreken die schromelijk tekortschieten ten overstaan van het ideaal. Maar 
wat, zouden voorstanders stellen, kunnen we anders doen dan congenitale handicaps 
zo goed als mogelijk vermijden, vergoeden of zelfs vergelden via een rechtszaak?

Tegenover het utopische perspectief op het leven staat wat we – bij gebrek aan 
een betere term – het tragische perspectief willen noemen. Om opnieuw misverstanden 
te vermijden, proberen we dit zo specifiek mogelijk te definiëren. We verwijzen hiervoor 
naar de ethiek van de presocratische Grieken, die volgens Williams (1993) en Nussbaum 
(2001) van de moderne ethiek verschilt door een veel minder gespannen verhouding 
tot het toeval. In plaats van het toeval te bekijken als een hindernis op weg naar een 
ideaal, draait het tragische perspectief rond de aanvaarding en zelfs de waardering 
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van wat gegeven is (Friedrich Nietzsche noemde dit amor fati). Wanneer men een tragisch 
perspectief inneemt tegenover een situatie is de centrale vraag dus niet ‘Hoe moest het 
zijn (geweest)?’ maar ‘Hoe moet men omgaan met wat er is?’ Deze vraag veronderstelt 
geen ontkenning van lijden, imperfectie en gemis. Het punt is veeleer dat er vanuit 
het tragische perspectief niet automatisch spijt, woede en onmacht met deze zaken 
verbonden wordt. Precies daarom kan men vanuit het tragische perspectief wel oprecht 
respect opbrengen voor ongekozen handicaps. Ze verschijnen nu niet langer louter als 
obstakels voor morele vooruitgang, maar als een uitdaging voor ons vermogen om 
onze eigen imperfectie en eindigheid te aanvaarden. Morele vooruitgang heeft hier 
dus veeleer te maken met de gratie waarmee we ons door het leven bewegen dan met 
de mate waarin we een bepaald ideaal hebben bereikt.

De tegenstellingen tussen het utopische en tragische perspectief verhelderen volgens 
ons het conflict tussen Denier en LE aangaande de respectloosheid voor het gehan-
dicapte leven. Maar is het tragische perspectief ook van belang voor het nadenken 
over principes van rechtvaardigheid? Voorstanders van LE kunnen immers argumenteren 
dat het tragische perspectief maar bestaat zolang de kloof tussen werkelijkheid en 
ideaal onoverbrugbaar is. Volgens hen vormen aanvaarding van of liefde voor het lot 
enkel een deugd voor eindige en feilbare wezens zoals wij hier en nu. Want stel nu 
dat het in de toekomst perfect mogelijk wordt om het risico op een congenitale handicap 
te vermijden op een volstrekt pijnloze manier (en dus zonder alle problemen met de 
huidige diagnostiek en abortus). Waarom zouden ouders in dit hypothetische scenario 
zulke technologische mogelijkheden niet gebruiken? Het utopische perspectief lijkt met 
andere woorden prioriteit te hebben op het tragische, dat verdwijnt zodra het ideaal 
realiseerbaar wordt. 

Deze conclusie gaat echter niet altijd op. Natuurlijk is het volstrekt normaal, 
gezond en rationeel om als aanstaande ouder de wens voor een gezond kind te koesteren. 
Daarom kiezen sommigen redelijkerwijs voor prenatale diagnostiek en/of abortus. 
Maar eens dat kind er is, ervaren veel ouders de liefde voor hun kind als helemaal 
losgekoppeld van eerdere verwachtingen. Ouders willen plots geen ander kind meer 
dan dat van hen, zelfs al heeft het een handicap.2 Een cynisch persoon zou dit wellicht 
uitleggen als een vorm van berusting of rationalisatie, wat het scepticisme ten aanzien 
van het tragische perspectief alleen maar verder versterkt. Maar misschien is hier 
veeleer sprake van iets als onvoorwaardelijke liefde, wat onverenigbaar is met het 
koesteren van specifieke verwachtingen. Dit laat ons toe de redelijkheid in te zien 
van ouders die expliciet niet voor prenatale diagnostiek kiezen of alsnog afzien van 
een abortus in het geval dat er een handicap gediagnosticeerd wordt. 
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Fundamenteler dus dan de keuzes voorafgaand aan de geboorte, is de vorm die 
onvoorwaardelijke liefde aanneemt eens het kind er werkelijk is. Ouders die geen 
ander kind willen dan hun gehandicapte kind zouden de klok zelfs niet willen terug-
draaien. Ook al lijkt dat een onverifieerbare stelling, we vermoeden dat veel ouders 
zich in deze omschrijving van de liefde voor hun kind herkennen. Welnu, een der-
gelijke houding veronderstelt een waardering van het gegevene – van het kind zoals 
het is, mét handicap – die onvoorwaardelijk is op een manier die niet gedacht kan 
worden vanuit het utopische perspectief. Dat verklaart ook waarom de redelijkheid van 
het tragische perspectief zo moeilijk te bevatten is. Als redelijke en vrije actoren heb-
ben mensen als het ware een natuurlijke hang naar het utopische perspectief, terwijl men 
het tragische perspectief vaak pas kan innemen eens men het toeval reeds getrotseerd 
heeft. Precies die sprong lijkt zo onbegrijpelijk vanuit het utopische perspectief. 

Voor alle duidelijkheid: onze analyse veronderstelt geen romantisering van iets 
pijnlijks als handicaps. We willen enkel stellen dat er een perspectief bestaat van 
waaruit de waarde van het gegevene ophoudt af te hangen van het ideaal dat er aan-
vankelijk zo sterk mee verbonden leek te zijn, zelfs al blijft dat ideaal mogelijk of 
denkbaar. Het concept onvoorwaardelijke liefde biedt de eenvoudigste manier om 
aan te tonen dat het tragische perspectief niet alleen bestaat dankzij de onmogelijkheid 
om het toeval uit de wereld te helpen. Er zijn echter nog talloze andere, vaak zeer 
genuanceerde connecties tussen het toeval en het goede die we hier niet hebben 
besproken. Wat wel vaststaat is dat de relatie tussen het toeval en het goede veel 
complexer is dan het utopische perspectief in het algemeen en LE in het bijzonder.

3. Conclusie

We hebben in dit artikel LE verdedigd als een theoretische stroming die in staat is 
om sterke posities in te nemen in fundamentele kwesties van rechtvaardigheid en die 
flexibel genoeg is om aan bepaalde kritieken tegemoet te komen. Toch kan LE ‘uitein-
delijk geen gelijk respect opbrengen voor mensen en keuzes’ (Denier 2011, p. 146). 
Terwijl Denier deze terechte diagnose enkel stelt, hebben we in dit artikel geprobeerd 
de onderliggende oorzaak te situeren in het onderscheid tussen een utopisch en een 
tragisch perspectief op het leven. Over een mogelijke remedie hebben we het hier 
niet gehad. Zo hebben we geen normatief standpunt ingenomen in specifieke debatten 
over wat rechtvaardigheid of ouderschap al dan niet van mensen vereist. 

Wel hebben we twee perspectieven onderscheiden die deel uitmaken van de praktische 
rationaliteit en die helpen om verschillende aspecten van morele ervaringen uit te leggen. 
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Terwijl het utopische perspectief het herkenbare en waardevolle vooruitgangsdenken van 
LE grondt, laat het tragische perspectief toe om andere gevoeligheden, zoals die rond 
ouderschap, ter sprake te brengen. Zonder te stellen dat het ene perspectief prioriteit 
hoort te krijgen over het andere, hebben we erop willen wijzen dat het dominant utopi-
sche perspectief dat LE kenmerkt een waardevol maar eveneens beperkt perspectief biedt 
op de morele vraagstukken die cruciale levenskeuzes (zoals die voor een kind) kenmerken. 

Enkele van de problemen die Denier aanhaalt en die wij hebben proberen te 
gronden, doen heel wat nieuwe vragen rijzen voor politieke filosofen in het algemeen 
en voor LE in het bijzonder. Hoe verhouden het utopische en het tragische perspec-
tief zich tot elkaar? Hoe sterk is de spanning tussen moraliteit en toeval werkelijk? 
En, meer specifiek, in welke situaties vinden we het onderscheid tussen keuze en 
toeval echt belangrijk? Dat we al deze vragen niet in het bestek van dit artikel kunnen 
beantwoorden, neemt niet weg dat ze voer zijn voor tal van interessante discussies 
tussen ethici en politieke filosofen.
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Noten

1. Merk op dat het onderscheid tussen redelijke en onredelijke keuzes niet noodzakelijk overeenkomt met het 
onderscheid dat Denier lijkt te suggereren, namelijk dat tussen fundamentele en oppervlakkige keuzes. Als samen-
leving kunnen we bepaalde fundamentele levenskeuzes, zoals die van een zelfmoordterrorist, als onredelijk beoordelen. 
In het geval dat zo iemand (enkel) een handicap overhoudt aan zijn gedrag, is het perfect rechtvaardig hem of 
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haar geen compensatie te bieden. De reden hiervoor is echter niet dat hij er zelf voor gekozen heeft (dit is het 
criterium van LE), maar dat zijn keuze is ingegeven door een onredelijke visie op het goede leven. Omgekeerd 
hebben ouders die kiezen voor hun met een handicap gediagnosticeerde kind wel recht op compensatie. De reden 
hiervoor is echter niet dat het hier een fundamentele en existentiële levenskeuze betreft (dit lijkt het criterium 
van Denier te zijn), maar dat we als samenleving de achterliggende visie op het goede leven redelijk achten.

2. Merk op dat deze stelling op twee zeer verschillende manieren kan worden geïnterpreteerd. Bedoelen de ouders 
hier (i) dat ze geen ander kind willen dan dit gehandicapte kind of (ii) dat ze geen ander kind willen dan dit kind 
ondanks de handicap? Interpretatie (ii) suggereert dat ze het minstens mogelijk achten om hetzelfde kind te hebben, 
maar dan zonder handicap. Dit lijkt een vanzelfsprekende gedachte bij een kind dat bijvoorbeeld enkel een hand 
mist. Interpretatie (i) dringt zich dan weer op naarmate het moeilijker wordt om iemands karakter te scheiden van 
de aandoening, zoals bij iemand met het syndroom van Down. Het verschil tussen beide interpretaties introduceert 
allerlei complexe vragen rond persoonsidentiteit die weliswaar relevant zijn, maar waarop we hier niet dieper kunnen 
ingaan. Hier beperken we ons tot interpretatie (i). In dit geval hebben ouders enkel de keuze tussen dit gehandicapte 
kind of een volstrekt ander kind.
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