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1 Precedentloze morele problemen

Dat de stormachtige ontwikkeling van wetenschap en techniek, en hand in
hand daarmee de industrialisering van de samenleving, ingrijpende gevol-
gen voor onze manier van leven en denken gehad hebben (en nog hebben),
is een inzicht dat al door Marx en Engels plastisch verwoord is in hun
Communistisch Manifest:

‘De voortdurende revolutionering van de productie, de ononderbroken
verstoring van alle maatschappelijke betrekkingen, de eeuwige onze-
kerheid en beroering onderscheiden het bourgeois-tijdperk van alle
vroegere perioden. Alle stabiele, vastgeroeste verhoudingen met hun
gevolg van oude, eerwaardige voorstellingen en overtuigingen verdwij-
nen, alle nieuwe verouderen voordat zij zich kunnen vastzetten. Alles
wat vaststaat verdampt, al het heilige wordt ontwijd...’

Met dit proces van permanente ingrijpende verandering van het bestaan
doen zich problemen voor die, althans in deze vorm, zonder precedent zijn.
Voor de aanpak ervan kunnen we daarom ook niet op beproefde denksche-
ma’s teruggrijpen, omdat die met het oog op situaties ontwikkeld zijn waar-
in het probleem in kwestie nog onbekend was. Een van die problemen is dat
van onze verantwoordelijkheid voor het lot van toekomstige generaties.
Ook dit probleem vloeit voort uit de enorme toename van het menselijk
kennen en kunnen. Daarmee heeft het menselijk handelen immers een
actieradius gekregen die het hier en nu verre overstijgt. Niet dat zoiets vroe-
ger ook niet zo nu en dan het geval was. Maar het was de uitzondering die
zich bovendien gewoonlijk aan het zicht onttrok. De normale situatie was
dat handeling en gevolg in ruimte en tijd dicht bij elkaar lagen, handelin-
gen zogezegd ‘korte benen’ hadden. De bijbehorende moraal is er dan ook
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één van nabijheid en gelijktijdigheid. De ander met wie men rekening te
houden heeft, is naaste en tijdgenoot, iemand met wie men in een geregel-
de relatie staat en die men in beginsel ‘van aangezicht tot aangezicht’ kent
– niet de vreemdeling en al helemaal niet de (mogelijk eeuwen) later leven-
de mens die men nooit zal ontmoeten. En wat voor de moraal geldt, geori-
enteerd aan een concept van een handeling met beperkte reikwijdte, geldt
mutatis mutandis ook voor het recht.
Het menselijk handelen, zo kan men het voorgaande samenvatten, tast
door zijn kleinschaligheid de omgeving waarbinnen het functioneert (het
natuurlijke en sociale milieu) niet of nauwelijks aan. Het krabt zogezegd
wat aan de oppervlakte ervan. Die natuurlijke of sociale omgeving kan met
andere woorden voor zichzelf zorgen, zij hoeft geen voorwerp van zorg van
de kant van de mens te zijn. Een verantwoordelijkheid voor de leefomstan-
digheden van latere generaties ligt daarom buiten het gezichtsveld. Zij
erven de natuurlijke of sociale werkelijkheid immers grosso modo in dezelf-
de staat als waarin zij haar hadden aangetroffen.
Die situatie verandert echter ingrijpend in de moderne technologische
samenleving. Het mensdom krijgt nu de beschikking over vermogens tot
ingrijpen in de werkelijkheid waarvan de effecten vaak tot ver voorbij het
hier en nu doorwerken en bovendien niet zelden onomkeerbaar zijn. Zo
heeft men bijvoorbeeld berekend dat het smelten van de grote poolkappen
van westelijk Antarctica door het (althans mede) door de mens veroorzaak-
te broeikaseffect, waardoor het peil van de wereldzeeën mogelijk met
meters zal stijgen, zo’n zeven eeuwen in beslag zal nemen. De containers
met nucleair afval op de zeebodem zullen het misschien enkele eeuwen uit-
houden voordat zij doorrotten, het proces van het massale uitsterven van
planten- en diersoorten zal door het exponentiële karakter ervan in de loop
van deze eeuw pas goed op gang komen, enzovoort. De kosten en baten van
ons handelen liggen dus niet zoals vroeger betrekkelijk dicht bij elkaar,
maar komen steeds verder uiteen te liggen. Ofwel: wij strijken de baten op
en schuiven de kosten op omvangrijke wijze door naar latere generaties.
Daarmee ligt, zoals duidelijk is, een gigantisch nieuw moreel probleem op
tafel met niet minder grote repercussies voor het recht. Het is intuïtief vol-
strekt evident dat deze situatie: wij de lusten, zij de lasten, zeer oneerlijk is.
Het brengt de lateren als degenen die met de gevolgen van ons handelen
geconfronteerd worden zeer nadrukkelijk in beeld. Tegelijk is duidelijk dat
de gewone checks van het rechtvaardigheidsdenken (do ut des, lik op stuk,
wij spreken elkaar hierna nog wel, enzovoort) hier geheel afwezig zijn. De
lateren zijn immers volstrekt afhankelijk van de toestand waarin wij de
wereld aan hen nalaten: redelijk onderhouden of uitgewoond. Zodra men
echter probeert onze verantwoordelijkheid voor of jegens hen nader in te
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vullen, de gronden daarvan te specificeren en de juridische consequenties
daarvan te trekken, blijkt het om een uiterst weerbarstige materie te gaan.
Hendrik Visser ’t Hooft, emeritus hoogleraar rechtsfilosofie aan de
Universiteit Utrecht, houdt zich reeds vele jaren met deze thematiek bezig
en heeft er een hele reeks van publicaties aan gewijd. Zijn boek Justice to
Future Generations and the Environment kan als een voorlopige samenvat-
ting beschouwd worden van zijn ideeën op het stuk van onze verantwoor-
delijkheid ten opzichte van toekomstige generaties in het licht van de
milieuproblematiek.
Uitgangspunt van het boek is dus het gegeven dat er een milieuprobleem
bestaat, anders gezegd dat het economisch systeem zoals het momenteel
functioneert niet duurzaam is, zelfs verre van dat. Daarbij neemt Visser ’t
Hooft de omschrijving van duurzaamheid, of preciezer: van duurzame ont-
wikkeling, over zoals die door de Commissie-Brundtland in haar in 1987
gepubliceerde rapport Our Common Future geformuleerd is: ‘Sustainable
development is development that meets the needs of the present without
compromising the ability of future generations to meet their own needs.’
Bijgevolg is een samenleving onduurzaam wanneer zij, door een overmatig
grondstoffen- en energiegebruik, vervuiling, et cetera, dat vermogen van
latere generaties om in hun behoeften te voorzien wel ‘compromitteert’. En
dat ons huidige maatschappelijke bestel dat doet, is, zoals gezegd, de uit-
gangsstelling van het boek.
De intuïtieve morele reactie daarop is dat dit ‘oneerlijk’ is. Het betekent
immers gebruik, of beter: misbruik, te maken van onze machtspositie als
tegenwoordig levende generatie door ons een onevenredig deel van de
natuurlijke hulpbronnen toe te eigenen en ons er, althans in de praktijk, niet
erg om te bekreunen of er voor latere generaties voldoende overblijft om een
enigermate redelijk bestaan te voeren. Deze vóórfilosofische morele intuïtie
vormt het vertrekpunt van de analyses – Visser ’t Hooft is derhalve van oor-
deel (mijns inziens terecht) dat personen die een besef hebben van wat er
zich feitelijk voltrekt en over een zekere mate van morele sensibiliteit
beschikken die intuïtie zullen onderschrijven. Zij wordt op verschillende
wijze verwoord, bijvoorbeeld dat ‘we voelen [!] dat we niet meer rechten heb-
ben op de hulpbronnen van de aarde dan haar toekomstige bewoners’ (3),2 dat
‘de basale gedachte is dat we de aarde met alle andere generaties moeten
delen’ (7), of dat het er in de relatie tussen de generaties om gaat ‘to denounce
generational egoism as an abuse of power’ (11), en andere.
Van deze zoals gezegd vóórfilosofische intuïtie is het dan de taak van de
filosofie om er een nadere articulatie en explicatie van te geven. Dat is wat
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het boek zich ten doel stelt, waarbij het al gauw om een gecompliceerde
materie blijkt te gaan, waarbij het hele arsenaal van filosofische subdisci-
plines, van de sociale filosofie en ethiek tot aan de metafysica, gemobili-
seerd moet worden. De te expliceren morele intuïtie wordt door Visser ’t
Hooft als een intuïtie van rechtvaardigheid benoemd, begrijpelijk wanneer
de ter discussie staande zaak is dat de nu levenden hun bevoorrechte positie
in de tijd benutten om eenzijdig hun belangen te bevorderen ten nadele van
de generaties die nog geboren moeten worden en dus geheel van ons afhan-
kelijk zijn, het met andere woorden om een verdelingsprobleem gaat.
Bij zijn explicatie van het rechtvaardigheidsconcept oriënteert Visser ’t
Hooft zich nu in sterke mate aan de positie van Rawls zoals hij die in A
Theory of Justice (1971) ontwikkeld heeft. Dat leidt tot de overname van een
reeks ideeën, zoals dat rechtvaardigheid de primaire maatstaf voor de
morele beoordeling van samenlevingen als geheel is; dat de samenleving
als een systeem voor een faire verdeling van sociale goederen beschouwd
wordt; dat het daarbij allereerst om de basisstructuur van die samenleving
gaat; dat het primaat van de rechtvaardigheid betekent dat zij, al is het
maar voor een deel, geen voorwerp van uitruil tegen andere sociale doelen
kan zijn.
Naarmate de gedachtegang vordert – het boek heeft inderdaad een spi-
raalsgewijze opbouw, waarbij aanvankelijk slechts summier behandelde
onderdelen later nader uitgediept worden –, blijkt Visser ’t Hooft op vele
punten van Rawls af te wijken en zijn eigen weg te gaan. Een belangrijke
reden is dat Rawls over het milieu maar weinig te melden heeft, terwijl de
milieudegradatie voor Visser ’t Hooft nu juist de aanleiding was om het pro-
bleem van onze verantwoordelijkheid voor latere generaties aan een nade-
re analyse te onderwerpen. Bij Rawls wordt de intergenerationele dimensie
van zijn theorie gevormd door het ‘just savings principle’, het principe dat
vraagt dat iedere generatie niet alleen de verworvenheden van het samen-
leven in stand houdt, maar ook in de kwaliteit van dat samenleven
investeert ten gunste van volgende generaties. In feite is daarmee de zorg
voor de lateren teruggebracht tot een zorgen voor de volgende generatie(s),
een door Visser ’t Hooft (mijns inziens terecht) veel te beperkt geachte
interpretatie van onze verantwoordelijkheid met betrekking tot de toekom-
stige bewoners van deze planeet.
De reden achter het beperkte toekomstperspectief van Rawls’ conceptie is
dat hij rechtvaardigheid construeert als een wederkerigheidsrelatie tussen
tijdgenoten. In feite lag dat al in het gedachte-experiment van de ‘original
position’ opgesloten, waarin rechtvaardigheidsbeginselen in een soort oer-
beraad over de grondstructuur van de samenleving gekozen worden door
personen die niet in elkaars lot geïnteresseerd zijn maar alleen in hun eigen
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langetermijnbelang. Van een zorg om de verslechterde levensomstandighe-
den van de lateren kan zo gezien geen sprake zijn. En Rawls kan een beperk-
te zorg voor lateren ook alleen een plaats geven door een motivationeel
addendum in te voeren, namelijk dat de thans levenden gevoelens van zorg
om het lot van hun onmiddellijke nakomelingen hebben. Afgezien nog van
het kunstmatig karakter van de ingevoerde extra premisse is Visser ’t Hooft,
nogmaals, terecht van oordeel dat dit een te smalle basis is voor een ade-
quate theorie van onze verantwoordelijkheid met betrekking tot de levens-
omstandigheden van toekomstige generaties, die zich wel met de langeter-
mijneffecten van ons handelen geconfronteerd zien.

2 Problemen met Rawls’ positie

Een probleem is dat de manier waarop Rawls de kwestie van die verant-
woordelijkheid behandelt in nauwe samenhang staat met de opzet van zijn
positie als zodanig. Wie dus substantile bedenkingen heeft tegen Rawls’
argumentatie op dit punt – zoals bij Visser ’t Hooft het geval is, hij spreekt
zelfs van de ‘paradoxical character of Rawls’ argument on future genera-
tions’ (79) –, die zal niet met een aantal min of meer beperkte correcties van
Rawls’ conceptie kunnen volstaan, maar die conceptie waarschijnlijk aan
een ingrijpende herziening moeten onderwerpen. Dat gebeurt bij Visser ’t
Hooft in feite ook. Zijn kritiek betreft allereerst het punt, het kwam al even
ter sprake, dat Rawls rechtvaardigheid als een aangelegenheid van weder-
kerigheidsrelaties tussen tijdgenoten construeert. Daarnaast betreffen zijn
bezwaren Rawls’ samenlevingsbegrip dat hij te smal acht en zijn toekomst-
visie (of juist gebrek daaraan), om het voor het moment bij deze punten te
laten.
Rawls verdedigt, zoals bekend, een contractualistische sociale filosofie en
ethiek, die, begrijpelijk in de Angelsaksische wereld waarin hij zijn boek
schreef, vooral een antiutilistische spits heeft. Fundamentele belangen van
personen kunnen dus niet met het oog op een maximale totale uitkomst
met elkaar verrekend worden, wat het serieuze gevaar oplevert dat bepaal-
de personen of groepen eenzijdig de lasten van de maximatiestrategie toe-
gespeeld krijgen. Bij Rawls wordt de klassieke theorie van het maatschap-
pelijk verdrag dan vertaald in het referentiekader van de moderne rationele
beslissings- en speltheorie. Hij voert, zoals gezegd, een hypothetische oor-
spronkelijke opstelling in waarin een rechtvaardige constitutie voor de
samenleving gekozen wordt door een veelheid van personen die in een toe-
stand van onzekerheid hun eigen belangen zo goed mogelijk zeker willen
stellen, of omgekeerd: het risico er bekaaid af te komen zoveel mogelijk wil-
len beperken. Het constitutiespel dat hier gespeeld wordt is dus een meta-
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spel: een spel niet binnen maar om de regels. Die regels met betrekking tot
een rechtvaardige samenleving zijn aldus de uitkomst van een rationeel
onderhandelingsproces.
Er is al dikwijls op gewezen dat hier iets merkwaardigs gebeurt. Principes
van rechtvaardigheid hebben, als dit het verhaal is, geen fundamentele,
maar een afgeleide status. Zoals Otfried Höffe schrijft:

‘Die Gerechtigkeitsprinzipien erscheinen als Produkt eines Interessen-
kalküls, als genaues Resultat von Überlegungen strategischer Ratio-
nalität. Daß die Gerechtigkeit als Derivat des Selbst-Interesses, daß sich
ihre Prinzipien als Resultat einer Kalkulation persönlichen Nutzens
rekonstruieren lassen, erscheint jedoch höchst unglaubwürdig. Denn
Gerechtigkeit besteht doch eher in der Negation des Selbst-Interesses
und in der Anerkennung eines wie auch immer näher definierten allge-
meinen Interesses.’3

Toch is Rawls’ argumentatie niet de zoveelste versie van het onmogelijke
(vaak geprobeerde maar steeds weer mislukte) project van een afleiding
van fundamentele morele principes uit prudentiële premissen. Rawls’ theo-
rie kent namelijk een tweede ophangpunt, te weten onze ‘overwogen more-
le overtuigingen’. Rawls gaat met andere woorden uit van onze alledaagse
opvattingen over rechtvaardigheid, knoopt dus aan bij een al normatief
bepaalde leefwereld. Tussen beide uitgangspunten van de theorie, het rati-
onele constitutiespel en de gewogen opvattingen inzake rechtvaardigheid,
bestaat een tweezijdige terugkoppelingsrelatie ofwel een verhouding van
wederzijdse correctie, die op een reflectief evenwicht tussen beide gericht
is. In feite worden rechtvaardigheidsprincipes in de omschrijving van de
oorspronkelijke situatie ingebouwd, zijn zij dus niet alleen uitkomst maar
ook bepalende instantie van het proces van rationele keuze. Om een geloof-
waardige theorie van rechtvaardigheid te kunnen ontwikkelen moet Rawls
met andere woorden aannemen dat de deelnemers aan de oorspronkelijke
keuzesituatie niet alleen maar door hun eigenbelang geleid worden, maar
dat zij de wil hebben het onderhandelingsproces altijd al overeenkomstig
gezichtspunten van fairness te voeren.

3 Onpartijdigheid in plaats van wederkerigheid

Daarmee komt uiteraard ook de relatie tot toekomstige generaties in de dis-
cussie over rechtvaardigheid in een ander licht te staan. Zolang Rawls aan
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rechtvaardigheid als een zaak van onderhandelen tussen tijdgenoten vast-
houdt, kunnen de lateren alleen aan de rand meegenomen worden, doordat
de belangen van de volgende generatie (of twee volgende generaties) inbe-
grepen zijn in die van de nu levende, via natuurlijke banden met de directe
nakomelingen. Maar als de constructie van een rationele keuzesituatie, die
rechtvaardigheidsbeginselen alleen kan genereren doordat zij impliciet al
in de definitie van die situatie vervat zijn, ons minstens zozeer op het ver-
keerde been zet als een adequaat middel ter explicatie van de rechtvaardig-
heidsidee is, dan kan beter van die constructie worden afgestapt. Dat verlost
ons meteen van een aantal complicaties van die constructie, bijvoorbeeld
dat rechtvaardigheid normaliter een aangelegenheid van wederkerige,
symmetrische relaties tussen tijdgenoten is. Voor de intuïtie dat de recht-
vaardigheidsidee ook van toepassing is in asymmetrische relaties tussen
niet gelijktijdig levenden, gegeven het feit namelijk dat de lateren sterk
afhankelijk zijn van het handelen van eerdere generaties, hoeft dan niet
meer op de kunstmatige manier zoals bij Rawls een plek gezocht te worden.
En ontstaat er op die manier ruimte voor een meer adequate explicatie van
die intuïtie.
In die richting gaat ook het betoog van Visser ’t Hooft, zij het wat anders
beredeneerd. Symmetrie is, zoals hij schrijft, niet zozeer een voorwaarde als
wel een doel van rechtvaardigheid (96). Zij beoogt het corrigeren van (grote)
sociale ongelijkheden, wanneer die als een bedreiging van het humane
gehalte van het bestaan van de zwakkeren en als misbruik van hun machts-
positie door de sterkeren kunnen worden begrepen. In die lijn ligt het ook
wanneer Visser ’t Hooft ‘de kwetsbaarheid van toekomstige generaties, hun
totale afhankelijkheid van de levenden (als) de reden voor onze verant-
woordelijkheid tegenover hen’ beschouwt (96).
Dat vereist een afstand nemen van de feitelijke verhoudingen, het innemen
van een ‘onpartijdige positie’, waarbij men zich (contrafactisch dus) op voet
van gelijkheid met anderen plaatst en aan hun belangen hetzelfde gewicht
toekent als aan de eigen belangen. Deze ‘detached position’ wordt door
Visser ’t Hooft verder met het innemen van het morele standpunt (‘the
moral point of view’) geïdentificeerd. Toegepast op de verhouding tot latere
generaties betekent dat dat de nu levenden de vervulling van hun behoef-
ten om redenen van moraliteit c.q. rechtvaardigheid niet mogen laten pre-
valeren boven die van toekomstige generaties, hoewel dat in hun macht
ligt.
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4 Psychologische blokkades ofwel het motivationele 
probleem

Nu stuiten we echter op het probleem dat wij mensen psychologisch zo
gebouwd zijn dat datgene wat ver, onaanschouwelijk en abstract is weinig
motiverende kracht uitoefent in tegenstelling tot wat dichtbij, direct voel-
baar en aanschouwelijk is. Nu is het zeker waar dat het menselijk handelen
niet enkel maar door onmiddellijke stimuli wordt aangedreven, zoals bij de
dieren het geval is. De mens is, om met Plessner te spreken, gekenmerkt
door zijn excentrische positionaliteit, door het grondfeit dat hij niet eenvou-
dig met zichzelf in de zin van zijn vitale centrum samenvalt. Door die gebro-
ken zijnswijze kan hij zijn behoeften tot op zekere hoogte manipuleren, bij-
voorbeeld door uitstel van wensbevrediging, kan hij zichzelf zelfs door de
ogen van anderen op ‘objectieve’ wijze bezien. Voorzover dat het geval is,
kan hij de ‘detached position’ innemen. En als authentieke menselijke
mogelijkheid bezit die onpartijdige positie, en daarmee morele fenomenen
zoals rechtvaardigheid, haar eigen motivationele potentieel.
Maar de excentrische positie, die karakteristiek is voor de menselijke zijns-
wijze, heft de centriciteit die kenmerkend is voor alle leven niet op, maar
modificeert haar alleen. De mens blijft met andere woorden aan zijn vitale
centrum en de aandriften daarvan gebonden. Onder dit opzicht staat zijn
handelen in het teken van de vervulling van zijn ‘subjectieve’ behoeften en
wensen, van zijn eigenbelang kortom. Het actorgebonden binnen- en het
actorneutrale buitenperspectief van het menselijk handelen staan zo in een
onoplosbare spanningsrelatie.
Dat heeft belangrijke repercussies voor de ‘haalbaarheid’ van moraliteit c.q.
rechtvaardigheid. Zoals gezegd beschikt zij over een eigen motivationeel
potentieel. Maar dat moet toch steeds weer optornen tegen de kracht van de
actorgebonden motivaties. Die blijken in de praktijk geregeld aan het lang-
ste eind te trekken, zeker wanneer het gaat om de niet direct voelbare
belangen van latere bewoners van deze planeet die nog geen gezicht heb-
ben. Dat is de reden dat Visser ’t Hooft de rechtvaardigheid en überhaupt de
actorneutrale moraal een precaire zaak noemt. Wil die zaak een kans heb-
ben, in het bijzonder dus de zaak van een op faire wijze rekening houden
met de belangen van toekomstige generaties, dan zal zij extra steun moeten
krijgen. ‘We cannot escape the limitations of our psychology’, zoals Visser ’t
Hooft met instemming Jonathan Glover citeert (81). Wanneer onze relatie
tot de lateren er één is van hun belangen tegenover de onze, en wij substan-
tiële offers zullen moeten brengen (bijvoorbeeld een aanzienlijke vermin-
dering van onze mobiliteit) om hun een redelijk intacte natuurlijke omge-
ving na te laten, dan staat hun zaak uitgesproken zwak. Dat kan alleen
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veranderen als ook wijzelf een belang in de toekomst hebben. Of dat zo is en
van welke aard dat belang is, blijkt, naarmate de gedachtegang vordert,
steeds meer de centrale vraag van het boek te zijn. De belangrijkste kwestie
is dus niet zozeer hoe wij de intuïtie van rechtvaardigheid, met name ten
opzichte van toekomstige generaties, nader articuleren. Ook dat uiteraard
en daarbij levert zoals gezegd Rawls belangrijke ideeën aan (rechtvaardig-
heid als primair kenmerk van de basisstructuur van de samenleving,
betrekking hebbend op de verdeling van primaire goederen, een redelijk
intact milieu als belangrijk primair goed, enzovoort). Maar de centrale inte-
resse van het boek ligt bij de vraag of er zoiets is als een belang dat wij, de nu
levenden, hebben in een toekomst die wij op geen enkele manier zullen
meemaken, en van welke aard dat belang dan eventueel is. Kortom, de
vraag is ‘what makes the future worth-wile for ourselves’ (100). Op die
manier zou de zaak van de (actorneutrale) rechtvaardigheid niet alleen voor
zichzelf hoeven op te komen, maar ondersteuning vinden in onze motiva-
ties.

5 Ons belang in de toekomst

De denkbeelden van Visser ’t Hooft op dit stuk vormen, zoals gezegd, de
eigenlijke kern van zijn boek. Zij kunnen als een heel originele bijdrage aan
de gedachtevorming inzake het thema ‘rechtvaardigheid ten opzichte van
toekomstige generaties’ beschouwd worden. De idee is kort en goed dat een
zinvol bestaan, een bestaan dus dat niet alleen een kwestie van het naakte
overleven, maar een vorm van goed leven is, geleid wordt door een concep-
tie van het goede. Die opvatting van het goede kan echter niet zonder een
toekomst- of langetermijnperspectief. De dingen waarvoor wij ons inzetten
en die betekenis aan ons leven geven (wetenschappelijke projecten, het
instandhouden van monumenten, bibliotheken, en dergelijke, ijveren voor
onderwijs voor iedereen, enzovoort) worden ervaren als niet enkel waarde-
vol voor onszelf, maar vooral ook als waardevol in zichzelf, in een ‘objectie-
ve’, van de persoon onafhankelijke zin dus. Deze waardevolle doelen of
‘waarden’ worden nagestreefd in het vertrouwen dat zij ook in de toekomst
als waardevol beschouwd zullen worden. Wat wij als goed ondervinden,
vraagt zo naar ons besef om een open toekomst die onze levensperiode
(verre) overschrijdt. Zo gezien is de zorg voor goede bestaansvoorwaarden
voor de lateren niet iets wat alleen in hun belang is en waarvoor wij even-
tueel offers brengen waar we niets voor terugzien. Het is in het licht van
onze opvattingen inzake het goede eveneens van belang voor ons. Ofwel: de
toekomst is niet alleen van de lateren, maar ook van ons. Het streven naar
gelijke kansen voor toekomstige generaties uit een oogpunt van recht-
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vaardigheid dient zo tegelijkertijd de realisering van door ons gekoesterde
waarden en krijgt op die manier de gezochte aanvullende motivationele
ondersteuning.
Visser ’t Hooft was aanvankelijk (zie boven) met Rawls in zee gegaan en
hij blijft, ook waar hij zijn eigen ideeën ontwikkelt, nog regelmatig rawl-
siaanse categorieën bezigen – bijvoorbeeld waar hij vertrouwen in een
open toekomst een primair goed noemt (148 e.a.). Zelf denk ik dat hier
eigenlijk de grens van een zinnig gebruik van de term overschreden is. Is
een primair goed immers geen zaak die een instrumentele waarde ver-
tegenwoordigt met het oog op de realisering van willekeurig welk levens-
plan, een zaak verder waarover door de gemeenschap beschikt kan wor-
den?4 Beide dingen kan men van genoemd vertrouwen niet zeggen: het is
eerder een subjectieve voorwaarde voor het koesteren van waarden (min-
der uiterlijk ten opzichte van de persoon dus dan primaire goederen) en
ook niet iets waarover de gemeenschap kan beschikken en wat zij kan
toedelen.
Het voorbeeld maakt voelbaar dat het denkraam van Rawls in belangrijke
opzichten niet geschikt is om de zaak waar het Visser ’t Hooft om te doen is
adequaat te expliceren. Daartoe zijn eenvoudig andere conceptuele uit-
gangspunten en middelen nodig. Die kant gaat het in het betoog ook uit en
temeer naarmate het vordert (maar naar mijn opinie niet ver genoeg). De
gedachte dat onze opvattingen inzake het goede een toekomstperspectief
vereisen impliceert een hele serie ideeën, zoals dat wij met toekomstige
generaties tot een ‘transgenerationele gemeenschap’ behoren die een
gemeenschap van gedeelde betekenissen en waarden is, dat ons zelf door
deze doorlopende culturele, morele en politieke traditie gevormd wordt en
op die manier boven zichzelf uitwijst, dat solidariteit met toekomstige
generaties alleen op die basis mogelijk is:

‘I myself don’t see how a concrete notion of solidarity with future gene-
rations can be entertained unless we keep open the door for the ambi-
tion to transcend by acts of creation or commitment our own empirical
life-form, and unless we presume or at least hope for the ongoing validi-
ty of what we presently consider to be our cultural heritage. There must
be some confidence in values to be shared.’ (134 e.v.).

Onmiskenbaar gaat het hier om communautaristisch gedachtegoed.
Visser ’t Hooft merkt zelf daarover op dat het niet moeilijk is in te zien dat
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ideeën uit die hoek ‘are more helpful for gaining insight in self-transcen-
dence than individualist conceptions centred on personal choice’ (125).
Daarmee wordt nogmaals duidelijk dat we voor de keus staan tussen ofwel
een liberaal-individualistische sociale filosofie en ethiek met een smal
begrip van gemeenschap en zelf, waarin ook maar heel beperkt plaats is
voor een idee van intergenerationele rechtvaardigheid; ofwel een positie
die aan die idee (dan in ruimere zin opgevat) de haar toekomende plaats wil
geven (beantwoordend aan de vóórfilosofische intuïtie waar we van uitge-
gaan waren) en die dan door middel van begrippen als ‘transgenerationele
gemeenschap’, ‘traditie van gedeelde betekenissen en waarden’, ‘zelf-tran-
scendentie van het zelf’, ‘solidariteit met toekomstige generaties’, en derge-
lijke nader geëxpliceerd wordt. Zo’n positie zou ook zeker geschikter zijn in
het omgaan met wat Visser ’t Hooft ‘het non-distributieve karakter van
belangrijke milieugoederen’ noemt (92).

6 Implicaties voor het recht

Ter afsluiting twee opmerkingen. Ten eerste heeft een sociale ethiek van
rechtvaardigheid ten opzichte van toekomstige generaties ook voor het
recht verreikende implicaties. Wanneer rechtvaardigheid het normatief
gezien prioritaire gezichtspunt voor de inrichting van samenlevingen en
milieubehoud een zaak van groot gewicht vooral ook voor de lateren is, dan
zou een toekomstgerichte rechtvaardigheid ook constitutioneel verankerd
dienen te worden om het belang ervan tot uitdrukking te brengen. Afgezien
daarvan is Visser ’t Hooft van mening dat principes van natuurbehoud en
duurzame ontwikkeling, zoals die bijvoorbeeld in internationale documen-
ten zoals de Rio-verklaring zijn neergelegd, niet enkel maar het karakter
van aspiraties hebben, maar reeds nu ‘a fully adult part of the law’ zijn (25).
Andere belangrijke kwesties die in dit verband van de juridische implicaties
aangesneden worden, zijn die van de repercussies van een ernst maken met
onze verantwoordelijkheid voor de bestaansvoorwaarden van de lateren
voor de ideeën van nationale soevereiniteit en democratie. Vele van de te
beschermen milieugoederen overschrijden in omvang en betekenis verre
de grenzen van nationale territoria. Als behorend tot het ‘gemeenschappe-
lijke erfgoed van de mensheid’ hebben zij een mondiaal karakter en vragen
zij derhalve om een supranationale vorm van beheer. Bovendien zou de
bescherming van de natuurlijke rijkdommen van de aarde en het voorkó-
men van onomkeerbare schade eraan, gezien het grote belang vooral ook
voor latere generaties, een zodanige bevestiging moeten krijgen dat het
niet eenvoudig aan ‘a simple majority vote of a present-day legislature’
wordt overgelaten (36).
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Maar waarschijnlijk reiken de repercussies voor het recht nog verder en
vragen zij om een herijking van de conceptuele structuur van het recht in
het algemeen. Visser ’t Hooft knoopt hier aan bij ideeën van de Belgische
auteur François Ost, namelijk dat onze belangrijkste juridische concepten
(hij verwijst daarbij in het bijzonder naar het absolutistische eigendomsbe-
grip van het Code Civil Napoléon) doortrokken zijn van een ‘logica van de
toe-eigening’. Deze is echter weinig geschikt voor de omgang met de
natuurlijke omgeving. Om Visser ’t Hooft zelf te citeren:

‘Environmental conservation calls for a holistic, cross-boundary appro-
ach which also endows resources with an inalienable status across time.
Ost finds an ancestry for the common heritage concept in all traditional
configurations which ground the unity of a material whole (i.e. of a
complex of goods) on the unity of the person, of the family, or of the
group, thus securing its inalienability. The integrity of a resource is pro-
tected over time when it reflects the continuity of a social entity and
secures its economic basis. There is a clear incompatibility with the
structural tendency of capitalist markets to favour the mobility of
goods.’ (35)

Hier en op andere plaatsen in het boek blijkt dat een werkelijk duurzame
economie een ingrijpende herziening van ons sociale en culturele stelsel
vereist. En langs een nog weer andere weg wordt duidelijk waarom Visser ’t
Hooft gaandeweg steeds meer afstand van Rawls moest nemen, omdat deze
met zijn individualistische, keuzetheoretische en andere uitgangspunten
belangrijke kenmerken van de moderne marktmaatschappij spiegelt, die
hier aan een ingrijpende kritiek onderworpen worden.

7 Beperkingen van Visser ’t Hoofts benaderingswijze

Ten slotte: het boek van Visser ’t Hooft beperkt zich welbewust tot de
kwestie van natuurbehoud voorzover die nodig is voor het scheppen van
faire ontplooiingskansen voor toekomstige generaties. Zorg voor de natuur
heeft hier met andere woorden een instrumentele functie: het veiligstellen
van de ecologische voorwaarden van toekomstig menselijk leven. Het
betoog staat dus in een antropocentrisch perspectief, zoals ook met zoveel
woorden wordt vastgesteld (36).
Daar is ook volstrekt niets mis mee voorzover de probleemstelling van het
boek doelbewust zo is afgebakend: van de door hedendaagse gedragswijzen
bedreigde ecologische bestaansvoorwaarden van latere generaties terug-
vragen naar onze verantwoordelijkheid in deze en naar de aard en de gron-
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den daarvan. Maar in het verband van deze afbakening maakt Visser ’t
Hooft over andere redenen voor natuurbehoud toch enkele opmerkingen
die een kort commentaar verdienen. Hij noemt als andere benaderingswij-
ze dan zijn eigen namelijk de opvatting dat een zorgzaam omgaan met de
natuur geboden zou zijn uit hoofde van het feit dat zij een intrinsieke (en
dus niet alleen instrumentele) waarde vertegenwoordigt. Hij had, dichter
bij zijn eigen aanpak blijvend, nog kunnen noemen dat overwegingen van
rechtvaardigheid ook van toepassing zouden kunnen zijn in het geval van
onze niet-menselijke medebewoners van deze planeet, met name de dieren.
Geldt daar namelijk niet een intuïtie die analoog is aan die welke betrek-
king heeft op toekomstige generaties? Daarvoor had Visser ’t Hooft (zie
boven) formuleringen gebruikt zoals dat we beseffen dat we niet meer rech-
ten hebben op de hulpbronnen van de aarde dan haar toekomstige bewo-
ners, dat we de aarde met alle andere generaties moeten delen, dat we
afstand moeten nemen van een generatiegebonden egoïsme als een mis-
bruik van macht. Welnu, met welk recht ontnemen wij mensen eigenlijk
aan steeds meer dieren (de oerang-oetan, de Siberische tijger, enzovoort,
enzovoort) hun habitat, hoeft er van een delen van de aarde met onze niet-
menselijke medeschepselen geen sprake te zijn, bedrijven wij dus een ego-
ïsme van de menselijke soort? Mutatis mutandis kan daarom mijns inziens
ook hier van een vorm van (on)rechtvaardigheid gesproken worden.
Indirect wordt dat echter door Visser ’t Hooft ontkend, wanneer hij (blijk-
baar met instemming) Chantal Delsol aanhaalt, die betoogt dat natuurbe-
houd alleen zin heeft als er mensen zijn om daarvan het genot te hebben:
‘(…) why should we keep the stage in repair for a play without performers?’
(37) Impliciet wordt daarbij aangenomen dat alleen mensen zulke perfor-
mers kunnen zijn. Maar zijn dieren ook geen wezens met bewustzijn, emo-
ties en belangen?
Terwijl een op deze wijze gemotiveerde zorg voor de natuur bij Visser ’t
Hooft geen aandacht krijgt, bespreekt hij wel, al is het maar kort, de moge-
lijkheid van natuurbehoud op grond van een intrinsieke waarde van de
natuur. Hij maakt daartegen de steeds terugkerende objectie ‘that any value
rests, in the final analysis, on a human act of valuation’ (36), waarbij even
verder als nadere uitleg gegeven wordt dat waarden een ‘inevitably anthro-
pocentric origin’ hebben. Hier lijkt mij een verwisseling van twee zaken
plaats te vinden. Dat een waardeoordeel een oordelend subject veronder-
stelt, is evident. Het gaat echter om de aard van het aandeel dat het subject
bij de totstandkoming van dat waardeoordeel heeft: is de act van het subject
een ter kennis nemen en erkennen van de waardevolheid van het object
(die dus een ‘objectieve’ kwaliteit is) of brengt die act de waarde ook voort.
Dat laatste is de bewering van subjectivistische waardetheorieën, die in de
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moderne tijd zeer verbreid zijn. Inderdaad is de menselijke geest dan geen
antenne maar bron van waarde. Hier wordt mijns inziens het feit dat voor
waardeoordelen een subject nodig is ten onrechte zo geïnterpreteerd dat
het subject oorsprong van die waarden is, dat waarderen geen kwestie van
erkennen maar van toekennen van waarden is, aan iets dus wat van zich uit
‘waarde-loos’ is. Maar wij zeggen vanwege het feit dat waarnemingen altijd
een waarnemend subject veronderstellen toch ook niet dat dat subject
daarom bron of oorsprong van zijn waarnemingen is – al is die zeer contra-
intuïtieve stelling door vele moderne constructivisten, onder wie Kant, ver-
dedigd. Maar zowel bij waarnemingen als waarderingen acht ik dit subjec-
tivisme weinig plausibel. Bij waardeoordelen gaat het om de ervaring dat
zaken van zich uit waardevol zijn. De uitdrukking ‘intrinsieke waarde van
de natuur’ is juist opgekomen om de opvatting af te weren dat natuurlijke
entiteiten enkel daaraan hun waarde ontlenen dat wij mensen hun een
waarde toeschrijven. Dat is de dominante opvatting van de laatste paar
honderd jaar in onze westerse cultuur geweest. En het is niet in de laatste
plaats deze opvatting geweest die de weg voor een ongeremde exploitatie
van natuurlijke hulpbronnen geplaveid heeft, met de tegenwoordige
milieuproblematiek als resultaat.
Visser ’t Hooft heeft zich in zijn boek bewust beperkt tot een benadering
van het milieuprobleem in het perspectief van het veilig stellen van de
belangen van latere generaties. Zijn strategie daarbij is geweest om voor het
niet al te sterk staande denken in termen van rechtvaardigheid extra moti-
vationele steun te zoeken. Het lijkt mij een gemiste kans dat hij zich de
steun van een krachtig pleidooi dat de natuur het om haarzelfs wille waard
is ontzien te worden, heeft laten ontgaan. Dat maakt het boek echter niet
minder lezenswaard, omdat het a) binnen de zelf gekozen beperkingen een
interessant pleidooi voor natuurbehoud voert, en b) nog weer eens duidelijk
voor ogen voert hoe gecompliceerd de materie in kwestie is.
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