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Voorwoord
Henk van Houtum en Joos van Vugt

Dit boek is het resultaat van een samenwerking tussen het Nijmegen
Centre for Border Research en het Soeterbeeck Programma, beide onderdelen van de Radboud Universiteit Nijmegen. Een aantal jaren
geleden zijn we gestart met het organiseren van periodieke wetenschappelijk-filosofische discussies over mondiale rechtvaardigheid.
Voor dit doel is een selecte groep Nederlandse wetenschappers van
binnen en buiten de Nijmeegse universiteit uitgenodigd.
Er bleek een gemeenschappelijk gevoelde behoefte te bestaan om
te verkennen waarom het streven naar een eerlijke wereld voor
allen, ongeacht afkomst of woonplek, nog altijd op grenzen stuit,
en op welke grenzen in het bijzonder. Het bijeenbrengen van wetenschappers van verschillend pluimage leverde steeds weer boeiende en bevlogen discussies op die in het zoeken naar nuances en
verbindingen soms leken op een lijnenspel zoals in het schilderij
van Klimt dat op het omslag van dit boek is afgebeeld. Prachtige
middagen van academische reflectie, misschien wel zoals academie
bedoeld is.
Uit de veelheid en rijkdom van alles wat ter tafel kwam is dit boek
voortgekomen. Geen samenvatting van de gesprekken, maar eerder
een dwarsdoorsnede van de visies en discussies die gevoerd werden,
maar door de auteurs uitvergroot en uitgewerkt met de kennis van
de gesprekken in het achterhoofd. Wat nu voorligt, is een bundel
die klassiek is naar opzet en structuur en tegendraads in haar thematiek. Bewust en onverbeterlijk idealistisch van toon en inhoud.
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Tegen de populistische stroom in die louter wenst te denken in
termen van nationaal eigenbelang. En met zinnen die langer zijn
dan 140 twitter-tekens. Bedoeld om een perspectief op een andere
wereld buiten nauwe blikvensters te schetsen: een eerlijke nieuwe
wereld voorbij de nationale grenzen.
We danken de wetenschappers die in de afgelopen jaren aan één of
meerdere discussies hebben deelgenomen voor hun inzet en hun
inbreng. En we danken de auteurs van het boek voor hun bijdragen
en de uitgever voor zijn geduld en professionaliteit in het vervaardigen van het boek dat nu voor u ligt.
Heel veel leesvreugde gewenst.
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