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'You, dear future generations, 
ifyou are not bzgger seekersofjustice andpeace, 

ifyou are lâ€¢ wiser than we  are, 
then go to heil!!" 
(Alben Einstein) 

Sinds de  publikatie van het WCED-rapport O u r  CommonFuture is denken in ter- 
men van 'duurzaamheid' gemeengoed geworden in debatten over onze problemati- 
sche omgang met natuur en milieu. De WCED omschreef 'duurzame ontwikkeling' 
als: "development that meets the needs of the present generation without com- 
promismg the abihty of future generations t o  meet their own needs". ( l)  Deze 
omschrijving is tamelijk vaag en heeft zich dan ook geleend voor veleinterpretaties. 
Enerzijds zijn er interpretaties die aan het streven naar 'duurzaamheid' een contai- 
ner-karakter geven. 'Duurzaamheid' wordt dan omschreven als alles wat mooi, 
goed, lief en aardig is. Gevolg van een dergelijke omschrijving is dat potentiele con- 
flicten tussen doelstellingen buiten beeld verdwijnen en 'duurzaamheid' vooral 
gebruikt wordt als buzz-word. 

Interessanter zijn de pogingen om, anderzijds, 'duurzaamheid' te interpreteren 
als uitdrukking van her besef van en de  zorg om de negatieve consequenties van 
onze huidige omgang met natuur en milieu voor hen die na ons komen. On-  
middellijk komt dan echter de vraag op waarom we die toekomstige generaties niet 
-met Albert Einstein - naar de hel zouden wensen. Waarom zouden we hen met, 
als dank voor het aangenaam verpozen, de schillen en de dozen laten? Kortom, hoe 
kunnen we 'duurzaamheid', als de morele intuitie dat onze omgang met natuur en 
milieu de mogeiQkheden van toekomstige generaties niet behoort te schaden, stevig 
verankeren in een morele theorie? 

O p  deze vraag zijn verschillende antwoorden mogelijk en ook gegeven; hier wil 
ik een liberaal antwoord (Rawis) confronteren met dat van een communitarist 
(De-Shalit) en vervolgens enige politieke implicaties van het resultaat van deze 
confrontatie aangeven. Alvorens daartoe over te gaan, wil ik echter eerst enige 
(methodische) opmerkingen maken over de relatie tussen morele intuities en 
morele theorieÃ«n 

Een reflectief equilibrium 

I n  mijn poging 'duurzaamheid' als morele intuÃ¯ti stevig te verankeren in een more- 
Ie theorie zal ik mij laten leiden door de  idee van een 'reflectief equilibr~um' (2) als 
methode van moreel, filosofisch onderzoek. Volgens deze methode dient zo'n 
onderzoek te starten met het benoemen van de eigen initiÃ«l morele intulties. D e  
eerstvolgende stap bestaat uit het elimineren van die intuities, waarvan op basis van 
reflectie aannemelijk is dat zij berusten o p  misvattingen, gezien de omstandigheden 



waaronder zij zich hebben gevormd. Wat overblijft zijn overwogen morele intui- 
ties. Vervolgens wordt een morele theorie geconstrueerd, die deze overwogen 
intuities stevig verankert. Daarbij gaat het om een wederzijdse aanpassing van theo- 
rie en intuities, geleid door een verdere reflectie op de vraag wat het meest correct 
lijkt te zijn. Zo ontstaat een coherent systeem van morele intuÃ¯tie en morele theo- 
ne: een 'reflectief equilibrium'. He t  werk is dan echter nog niet gedaan, want more- 
Ie intuities en morele theorie dienen ook nog in overeenstemming te worden 
gebracht met mijn andere (niet-morele) intuities en theorieÃ¨ ('breed reflectief 
equilibrium'). 

Het grote voordeel van deze methode is dat zij duidelijk maakt dat bij een con- 
flict tussen morele intuÃ¯tie en morele theorie zowel mijn theorie als mijnintuities 
zich kunnen wijzigen. Morele intuÃ¯ne worden niet beschouwd als gegeven, maar 
kunnen kritisch bereflecteerd worden (en omgekeerd). Vervolgens moet ook dui- 
delijk zijn dat deze methode geen enkele garantie biedt voor de juistheid van mijn 
intuities en theorie. Zij resulteert slechts in intuities en theorieSn die mij op dat 
moment de beste leken. D e  idee van een 'reflectief equilibrium' beschrijft gÃ©Ã 
eindtoestand, maar een steeds voortdurend proces. O p  elk moment kan er aanlei- 
ding zip om bestaande intuities en theorieen in twijfel te trekken. Ten slotte moet 
duidelijk zijn dat, hoewel de  idee van een 'reflectief equilibrium' als methode van 
moreei, filosofisch onderzoek haar wortels heeft in de  liberale traditie, dit niet 
impliceert dat ZIJ bij voorbaat communitanstische morele theorieÃ¨ geen reele kans 
geeft. O o k  communitaristen - althans de progressieven onder hen - zullen de 
rationaliteit van voortgaande reflectie o p  intuities en theorie erkennen. Zn zullen 
het proces echter met andere intuities en theorieen ingaan, andere afwegingen 
maken en dus een ander idee hebben van wat op een gegeven moment het meest 
juist lijkt te zijn. (3) 

Een hypothetisch gesp rek  tussen generaties 

Rawls' A Theory of Justice (4) start met de egalitaire intuitie dat een ieder recht 
heeft o p  gelijke mogelijkheden, ongeacht zijn of haar positie in de samenleving. 
Voor de verankering van deze egalitaire intuitie worden rechtvaardigheidsnoties 
daarom beredeneerd achter een 'sluier van onwetendheid'. Het idee is dat recht- 
vaardigheidsnoties geldingskracht hebben, wanneer burgers vanuit deze 'uitgangs- 
positie' - waarin ZIJ onwetend zijn ten aanzien van arbitraire contingenties als hun 
sociale positie en natuurlijke fortuin - daarover op basis van hun welbegrepen 
eigenbelang overeenstemming kunnen bereiken. Ook  achter 'duurzaamheid', als de  
morele intuÃ¯ti dat onze omgang met natuur enmlieu  niet behoort te schaden, lijkt 
een dergelijke egalitaire opvatting van rechtvaardigheid schuil te gaan. Namelijk de 
opvattmg dat een ieder recht heeft op gelijke mogelijkheden in het gebruik van 
natuur en milieu, ongeacht of men eerder dan wel later leeft. Voor de  verankering 
van 'duurzaamheid' als morele intuÃ¯ti dat rechtvaardigheid tussen generaties in het 
gebruik van het natuurlijk milieu het nastreven waard is, is dan van belang dat bur- 
gers in de  uitgangspositie ook onwetend zijn ten aanzien van de generatie waartoe 
zij behoren. 

Volgens Rawls moeten we ons deze uitgangspositie niet voorstellen als een ver- 



gadering van burgers uit alle mogelijke generaties; dat zou te veel van ons verbeel- 
dingsvermogen vergen. (5) Maar de burgers in de uitgangspositie weten wel dat ZIJ 

tijdgenoten zijn. En daar zit een addertje onder het gras. Omdat de burgers in de 
uitgangspositie weten dat zij tijdgenoten zijn, weerhoudt niets hen ervan de eigen 
generatie te bevoordelen door in de omgangmet natuur en milieu geen rekening te 
houden met belangen en behoeften van toekomstige generaties. Of vorige genera- 
ties nu we! of niet behoedzaam zijn geweest in hun omgang met natuur en milieu; er 
is niets dat zij daar nog aan kunnen veranderen. 

Om zijn rechtvaardigheidstheorie toch recht te laren doen aan de morele intuitie 
dat rechtvaardigheid tussen generaties het nastreven waard is, bouwt Rawls de aan- 
name in dat elke generatie geeft om zijn onmiddellijke nakomelingen. Burgers in de 
uitgangspositie zullen dan steeds, gemotiveerd door wat zij wensen te behouden 
voor hun onmiddellijke nakomelingen en wat zij menen te kunnen claimen bij hun 
onmiddellijke voorouders, pogen behoedzaam met natuur en milieu om te gaan. 
Rechtvaardigheid tussen generaties is zo verankerd in een gevoelsmatige verbon- 
denheid tussen successievelijke generaties. ( 6 )  

Aan Rawls' aanname van een gevoelsmatige verbondenheid met onze onmiddellijke 
nakomelingen, kleven echter een tweetal problemen. In de eerste plaats brengt 
Rawls hier een verandering aan in de motivatie van de burgers in de uitgangspositie. 
Zij blijken niet langer slechts op basis van hun welbegrepen eigenbelang overeen- 
stemming over rechtvaardigheidsnoties te bereiken. Deze ad hoc wijziging is vooral 
ingegeven door de vrees dat de rechtvaardigheidstheorie hier anders tot contra- 
intuÃ¯tiev uitkomsten leidt. Aangezien de motivatie-aanname (welbegrepen eigen- 
belang) een uiterst centrale rol speelt in de basisstructuur van Rawls' theorie kan dit 
echter nier straffeloos passeren zonder consequenties voor de rest van zijn theorie. 
De coherentie van Rawls' opvatting van rechtvaardigheid is hier in het geding. 

In de tweede plaats is het beroep op een gevoelsmatige verbondenheid tussen 
successievelijke generaties in zekere zin een fluwelen vorm van 'tijdvoorkeur'. 
Rechtvaardigheid in de omgang met natuur en milieu die verankerd is in zo'n 
gevoelsmatige verbondenheid zal zich immers niet veel verder uitstrekken dan 
enkele generaties. D e  burgers in de uitgangspositie maken zich dan slechts druk om 
hen die hen na (in de tijd) staan. Rawls geeft zelf echter al aan dat een andere positie 
in de tijd, het gegeven dat iemand eerder of later leeft, in zichzelf geen rationele 
grond is om meer of minder rekening met de belangen en behoeften van die per- 
soon te houden; een dergelijke 'tijdvoorkeur' is contra-inruÃ¯tief Als 'duurzaam- 
heid' een rechtvaardigheid in de omgang met natuur en milieu tussen slechts enkele 
generaties zou inhouden, dan zouden bovendien daarmee een aantal van de meest 
prangende duurzaamheidsproblemen (uitputting van grondstoffen, toename C 0 2 -  
gehalte in de atmosfeer, radioactief afval) van de politieke agenda verdwenen zijn. 
O p  een tijdschaal van zo'n 50 jaar is onze huidige omgang met natuur en milieu 
immers niet echt problematisch. 

Beter lijkt het om toch maar een grotere aanspraak op ons verbeeldingsvermogen te 
doen (7) en ons voor te stellen dat de uitgangspositie representanten bevat van 



zowel de huidige als van toekomstige generaties. (8) De 'sluier van onwetendheid' 
maakt het dan overbodig aannames over hun motivatie te wijzigen. D e  burgers in 
de uitgangspositie zullen dan o p  basis van hun welbegrepen eigenbelang overeen- 
stemming bereiken over 'duurzaamheid' als rechtvaardigheid tussen generaties. 
He t  is natuurlijk zo dat generaties verspreid zijn in de tijd en dat daadwerkelijke 
relaties tussen generaties slechts in Ã©Ã richting verlopen; wij kunnen iets doen of 
nalaten ten behoeve van toekomstige generaties, maar zq niet voor ons. De uit- 
gangspositie kan echter zo geconstrueerd worden d i t  ze functioneert ais een hypo- 
thetisch gesprek tussen generaties. 

Dit  berekent wel dar een oplossing moet worden ge formule^. Â¥ voor Parfits 
hon-identiteits probleem'. (9) Te denken vak in de volgende richting: over onze 
omgang met natuur en milieu hoeven wij slechts overeenstemming te bereiken met 
generaties die daadwerkelijk zullen bestaan in de toekomst die ontstaat bij die 
omgang, en niet met de mogelijke generaties die hadden kunnen bestaan in een 
andere toekomst indien wij anders hadden gehandeld. Bij een andere omgang met 
natuur en milieu komen wij andere toekomstige generaties tegen, waarmee wij tot 
overeenstemming moeten komen. Generaties die niet zullen bestaan bij een bepaal- 
de omgang met natuur en milieu hebben geen recht van spreken. 

Ook  d e  vraag of er over de t i ~ d  heen universele 'primaire (milieu-)goederen' 
bestaan, moet nog beantwoord worden. I k  denk het wel, a! zal die lijst aanzienlijk 
korter zqn dan de  lijst van 'primaire goederen' binnen Ã©Ã generatie. Te  denken vak 
aan zaken ai5 schone lucht, schoon water, schone grond. Die zal elke generatie (ook 
in de  verre toekomst) toch nodig hebben o m t e  kunnen leven. 

Een t ransgenera t ionele  gemeenschap 

In De-Shalits Why Posterzty Matters (10) wordt Rawis' contract-benadering van 
rechtvaardigheid tussen generaties met name vanwege z i p  atomistische invalshoek 
verworpen. (f 1) Rechtvaardigheidsnoties moeten nier gebaseerd worden o p  een 
idee van het 'ongebonden zelf' (12), maar dienen verankerd te zqn in gemeenschap- 
pelijke morele noties van het 'goede'. Iemands persoonti~ke identiteit bestaat 
immers altijd ten dele uit noties van het 'goede', die zijn verbonden met de gemeen- 
schap waarvan hijlzij deel uitmaakt. D e  onderkenning van deze verbondenheid zal 
leiden tot de wens die noties van het 'goede' en die gemeenschap te doen voortbe- 
staan. 

Rechtvaardigheid tussen generaties in de omgang met natuur en milieu is bij 
De-Shalit gebaseerd o p  de  intuitie dat een gemeenschap zich uitstrekt over genera- 
ties; een gemeenschap is in principe transgenerationeel. Het lijkt haast een open 
deur o m  te zeggen dat, hoewel sommige mensen sterven en anderen geboren 
worden dezelfde gemeenschap blijft bestaan - maar dat is wel de kern van de  
boodschap. N e t  zoals burgers het (gemeenschappelijke) verleden zien als bepalend 
voor hun persoonlijke ident~teit, z o  zou ook de toekomst deel van die identiteit 
moeten gaan vormen. In feite identificeren burgers zichzelf vaak al met zo'n 
cransgenerationele gemeenschap van waarden, normen en noties van het 'goede'. 
Onze visie o p  de toekomst van onze gemeenschap is dus mede bepalend voor ons 
gevoel van persoonlijke identiteit. 



Omdat we deel uitmaken van een transgenerationele gemeenschap, voelen we vol- 
gens De-Shalit ook een verantwoordelijkheid tegenover toekomstige leden van 
deze gemeenschap. Deze verantwoordelijkheid tegenover toekomstige generaties 
vloeit voort uit het streven tot behoud van het 'goede' en legt de basis voor recht- 
vaardigheid binnen de (transgenerationele) gemeenschap. Zij is van toepassing op  
onze relaties met onze meer onmiddellijke nakomelingen en heeft betrekking op 
onze omgang met natuur en milieu. Door ons idee van gemeenschap uit te breiden 
zodat dit ook toekomstige generaties omvat, ontstaat een zeer directe verantwoor- 
delijkheid tegenover deze toekomstige generaties. Omdat deze verantwoordelijk- 
heid is afgeleid van de wens onze gemeenschappe1i)ke noties van het 'goede' te doen 
voortbestaan, zullen wij deze verantwoordelijkheid zeer serieus moeten nemen. 
Daarmee lijkt 'duurzaamheid' als morele intuÃ¯ti dat rechtvaardigheid tussen gene- 
raties in de omgang met natuur en milieu het nastreven waard is, stevig verankerd te 
zijn in een morele theorie. 

Met De-ShaIits idee dat rechtvaardigheid tussen generaties gebaseerd dient te zijn 
op  verbondenheid met een zich in de tijd uitstrekkende gemeenschap is echter nog 
wel een aantal problemen verbonden. In de eerste plaats is duidelijk dat, ondanks 
een zekere continuiteit, gemeenschappen en traditionele normen, waarden en 
noties van het 'goede' wel vervagen met de tijd. Veelal zullen we deze discontinui- 
reit zelfs positief waarderen als een teken van vooruitgang. O p  een gegeven moment 
zal echter een punt bereikt zijn van substantieel verminderde transgenerationele 
gemeenschappelijkheid. Dit berekent dat onze verantwoordelijkheid tegenover 
verder verwijderde toekomstige generaties vervaagt; zij delen immers niet of nau- 
welijks meer onze transgenerationele gemeenschappelijke noties van het 'goede'. 
Zo dreigt bij De-Shalits commun~taristische benadering, net als bij Rawls, een aan- 
tal van de meest prangende duurzaamheidsproblemen onopgelost te blijven. 

Wij hebben ook volgens De-Shalit echter de plicht geen enkel mens ernstig leed 
te berokkenen, of hij/zij nu wel of niet tot onze gemeenschap behoort. We hebben 
dus wel verplichtingen jegens ver verwijderde toekomstige generaties die niet geba- 
seerd zijn op  een verbondenheid met de gemeenschap. Deze verplichtingen zouden 
gebaseerd zijn op niet verder geduide universele humanitaire gevoelens. Daarmee 
brengt ook De-Shalit een ad hoc argument in zijn morele theorie in, opdat deze niet 
tot contra-intuÃ¯tiev uitkomsten aanleiding geeft. HIJ is echter vervolgens niet in 
staat om de morele intuitie, dat wij geen enkel mens ernstig leed behoren te berok- 
kenen, in overeenstemming te brengen met zijn communitaristische theorie van 
rechtvaardigheid tussen generaties. 

In de tweede plaats staan wij voor de vraag of een lid van de ene gemeenschap 
ook verplichtingen heeft jegens toekomstige leden van een andere gemeenschap. 
Ook op  deze vraag lijkt De-Shalits communitaristische theorie geen bevestigend en 
dus bevredigend antwoord te kunnen geven. Die vraag is des te pregnanter wanneer 
we het hebben over rechtvaardigheid tussen generaties in de omgang met het mon- 
diale natuurlijk milieu. Veel duurzaamheidsproblemen worden immers gekenmerkt 
door hun mondiale karakter en van een wereldgemeenschap is het slechts dromen. 



Politieke implicaties en besluit 

De vraag naar een verankering van 'duurzaamheid' in de morele intuitie dat recht- 
vaardigheid tussen generaties in de omgang met natuur en milieu het nastreven 
waard is, blijkt na deze confrontatie tussen Rawls en De-Shaht gezien te kunnen 
worden als een probleem van twee morele intuÃ¯tie die niet onmiddellijk met elkaar 
verenigbaar zijn. Aan de ene kant is er de egalitaire intuitie dat een ieder - waar en 
wanneer dan ook - gelijke mogelijkheden toekomenin de omgang met natuur en 
milieu. Aan de andere kant is er de intuitie dat wij een sterkere verantwoordelijk- 
heid voelen tegenover hen die ons na staan (kinderen en kleinkinderen, leden van 
onze gemeenschap). (13) Voor de verankering van 'duurzaamheid' in een volwaar- 
dige intergenerationele rechtvaardigheidstheorie zou een prioriteitsregel hier mis- 
schien voor coherentie kunnen zorgen. In lijn met Rawls verdienen mnns inziens, 
voorzover het 'primaire goederen' betreft, gelijke mogelijkheden voor een ieder in 
de omgang met natuur en milieu prioriteit, boven de wens 'goed' te doen voor onze 
naasten. (14) Na  een picknick in het bos laten wij niet als dank de schillen en de 
dozen, opdat ook zij die na ons komen (ongeacht of zij ons na staan) daar aange- 
naam kunnen verpozen. 

Met twee voorbeelden wil ik, ter afsluiting, enige politieke implicaties aangeven van 
de m dit artikel ontwikkeldeideeÃ« over duurzaamheid en de zorg om toekomstige 
generaties. De goede verstaander zal daarin een gedeeitehjke revival van het con- 
cept 'milie~~ebruiksruimte' herkennen. (15) Het eerste voorbeeld betreft de vraag 
hoe wij tot een rechtvaardig gebruik van fossiele brandstoffen kunnen komen. Het 
s aannemelijk dat elke generatie (ook in de verre toekomst) behoefte aan energie 
zal hebben en gezien de eindigheid van fossiele brandstoffen lijkt elk gebruik daar- 
van dus een zekere onrechtvaardigheid in zich te dragen. Het is echter nietnoodza- 
kelijk deze toch wat bizarre conclusie te trekken. O p  de lijst van over de tijd heen 
universele 'primaire goederen' zal immers niet 'fossieIe brandstoffen', maar 'ener- 
gie' staan. Ons gebruik van fossiele brandstoffen is dus te rechtvaardigen mits we 
dit compenseren door a) betere win-technieken, b) nieuwe, bij voorkeur vernieuw- 
bare energiebronnen, en/of c )  energiebesparende technieken te ontwikkelen. 
Opschoors suggestie om er daarbij steeds zorg voor te dragen dat we over voldoen- 
de energiebronnen beschikken om gedurende 50 jaar in de energiebehoefte te voor- 
zien, kan daarbij ais stok achter de deurworden gebruikt. 

Her tweede voorbeeld gaat over haring. Afgelopen voorjaar was er in de 
Europese Unie enorme drukte over het feit dat door overbevissing in de Noordzee 
de haring dreigde uit te sterven. Natuurlijk kunnen we onmogeIijk volhouden dat 
haring eten een over de tijd heen universele 'primaire behoefte' is. Maar dit betekent 
niet dat we maar raak kunnen vissen. Het  naar binnen slurpen van een Hollandse 
nieuwe behoort immers tot een door vele Nederlanders gedeelde notie van 'het 
^oede leven' en we zullen dit genot onze meer onmiddellijke nakomelingen dan 
ook niet willen ontzeggen. Omdat haring een vernieuwbaar 'milieu-goed' is, is er 
echter geen reden om de haringvisserij stop te zetten. Uit het oogpunt van recht- 
vaardigheid tussen generaties hoeven we er slechts voor te zorgen dat bij de haring- 
visserij natuurlijke regeneratie-vermogens niet worden teniet gedaan. 
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