
‘Verzet of berusting: de keus is aan ons.’ - Susan Neiman 
 
Wat kunnen we doen in deze tijden van post-truth politics waarin overal nepnieuws opduikt? De 
machtsgreep van Trump komt niet uit de lucht vallen. Decennia van leugens in de politiek - denk aan 
de ‘rechtvaardiging’ van de oorlog in Irak - hebben het idee ondermijnd dat er universele waarden 
bestaan waarvoor we ons schrap zouden moeten zetten. 
 
In dit boek stelt Susan Neiman, voortbouwend op de ideeën van Foucault en Kant, dat waarheid en 
rechtvaardigheid geen ‘kwestie van perspectief’ zijn, zoals vaak wordt beweerd, maar universele 
waarden om voor te strijden. Gelijke rechten voor iedereen, ongeacht ras, geslacht of seksuele 
geaardheid, waren nog niet zo lang geleden verre van vanzelfsprekend. Die waarden worden 
momenteel ernstig bedreigd. Het is gevaarlijk om de zaken op hun beloop te laten en onszelf te 
definiëren als slachtoffer van een onafwendbare gang van zaken. 
 
‘Moreel en politiek overtuigend - en een genot om te lezen.’ - Michael Walzer 
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‘Zonder idealen kan iedere eis tot verandering van de hand worden gewezen als een utopische 
fantasie. Zonder idealen zullen conservatieven onvermijdelijk nee schudden: idealen mogen dan 
prijzenswaardig zijn, maar de harde feiten van de ervaring zijn ermee in strijd. Dit argument, dat in de 
achttiende eeuw al een cliché was, heeft Kant doorgeprikt in Over de gemeenplaats (1793). Hij 
draaide de beweringen van de zogenaamde realisten om. Natuurlijk komen de ideeën van de rede in 
conflict met de aanspraken van de ervaring. Daar zijn ideeën voor bedoeld. Idealen worden niet 
afgemeten aan de mate waarin ze zijn aangepast aan de werkelijkheid; de werkelijkheid wordt 
beoordeeld naar de mate waarin ze idealen realiseert.’ 
- Susan Neiman 
 


