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I
Wanneer met het oog op de bedreiging van het menselijke leefmilieu ingrijpende maatregelen moeten worden genomen, zullen
deze maatregelen wel moeten berusten op een zekere visie op de
toekomst, en deze op haar beurt weer op bepaalde regelmatigheden
van het menselijk gedrag. Vooral nu het om de "condition humaine"
in haar volle omvang blijkt te gaan en het probleem zodoende iets
"holistisch" heeft gekregen, kan het voor de practische internationalist een opgave zijn vanuit zijn ervaring en denkwijze een aantal
algemene opmerkingen te maken. Hij hoeft zich daarbij niet te
laten afschrikken door het feit dat zo diverse wetenschappen bij
het onderwerp betrokken zijn. Immers érgens zullen haar conclusies
en aanbevelingen moeten samenkomen, en dat is op het vlak van
de politieke besluitvorming, de enige plaats waar de waarde-oordelen
van de samenleving kunnen worden weerspiegeld en de beslissende
keuzen worden gedaan. En het blijkt uit de praktij!t dat bij v .
internationale diplomatieke conferenties zeer wel in staat zijn
wetenschappelijk materiaal te verwerken.
De situatie, waarmee de massale conferenties van deze tijd zich
hebben bezig te houden, doet zich voor als uniek in het bestaan
van de mens. Een aantal wetenschappelijke en technologische ontwikkelingen en groeiverschijnselen (bevolking, industrialisatie, verstedelijking) hebben zich in versnelde opvolging binnen één generatie
voorgedaan. Sommige daarvan zijn niet nieuw: revolutionaire
wapentechnieken hebben eerder hun invloed gehad op de loop van
de geschiedenis; over- en onderbevolking zijn een oud onderwerp
van discussie, en meer in het algemeen kan men zeggen dat ook
vroegere perioden wel geleefd hebben in de overtuiging van uniek
te zijn in het adembenemende tempo van de maatschappelijke en
geestelijke veranderingen om zich heen. Men leest dat bij v . bij
contemporaire beschrijvers van het eind van het Victoriaanse
tijdvak en de industriële omwenteling in Engeland. "The Victorian
age", zo wordt in 1905 neergeschreven, "will be stamped in the
future as an age of hurrying changes. In many respects that change
has resulted in a profounder transformation than had been effected
by all the preceding centuries". 1 En J. B. Bury geeft in het beroemde boek The Idea of Progress (1928) tal van uitspraken vanaf
de 16e eeuw waarin precies dezelfde belevening van de eigen tijd
1

Schneewind in Baier en Reecher, Values and the Future, 1969, p. 119.
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te vinden is. Toch lijkt het gewettigd, met àlle voorbehoud van
het gezichtsbedrog van de tijdgenoot, enige kara,kteristieke za,ken
te signaleren die zich niet tevoren in dezelfde omvang en combinatie
hebben voorgedaan. Het beeld vertoont de volgende trekken:
1. De alarmerende verschijnselen hebben in menig opzicht wereldomvattende afmetingen; een veelheid van culturen en wetenschappen is er bij betrokken. Er is een sterke behoefte dit a.lles tot
uitdrukking te brengen in het woordgebruik van de officiële internationale documenten, waarin termen als "globaal", "planetair",
"holistisch", het "menselijk erfgoed", het "aards tehuis" gangbaar
zijn. De voorstelling van te leven op een kleine planeet van een
zoveelsterangs ster in een stelsel dat behoort tot een aan het leven
vijandig heelal is sterk doorgedrongen. Men weet zich besloten op
een eiland of schip waar je niet goed af kunt.

2. Er bestaat een gevoel van beklemmende urgentie. Ook dat is
voorgekomen in de jaren na de laatste oorlog toen de ondergang
van het historische machtsevenwicht vertaald werd in zulke suggestieve leuzen als "één wereld of geen". Het verschil is alleen
dat de grQte catastrofe toen op zich liet wachten, terwijl zij nu
ongemerkt ons heeft bekropen als een sluipende ziekte. Er hoeft
niet meer op gewacht te worden. Het is opmerkelijk dat in de
"futurologische" studies van de zestiger jaren de naderende "milieucrisis" een betrekkelijk geringe plaats inneemt, terwijl zij er toch
echt al wel was. Thans schijnen de rollen omgekeerd in deze zin
dat de onheilsverwachtingen het toekomstdenken hebben gereactiveerd.
3. Als een waarneming op grotere afstand krijgt men de indruk
dat, terwijl de mens in de loop van zijn evolutie zich met zijn
technieken heeft moeten aanpassen, hoewel in toenemende onafhankelijkheid, aan de natuurlijke omgeving, er zich in betrekkelijk
korte tijd een doorbraak heeft voorgedaan in de richting van
technieken waarbij de natuurlijke omgeving wordt aangepast aan
de behoeften en avonturen van de mens om, in Francis Bacon's
woorden "de jammerlijk nauwe perken van de menselijke heerschappij over het Heelal tot de beloofde grenzen uit te breiden". 1
Niet a.lleen stukken van de anorganische natuur, gebergten, waterlopen, klimaten komen daarvoor in aanmerking, ook de eigenschappen van biologische soorten met inbegrip van de mens zou
men naar zijn hand kunnen zetten. Waar nu het handelen niet
meer zo sterk wordt opgelegd door de omgeving, vermeerdert zich
1

Farrington, The Philosophy of Francis Bacon, 1966, p. 62.
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het aantal keuzemogelijkheden ten aanzien van het toekomstige
bestaan.
De onttroonde natuur wordt tot schaarse toeristische koopwaar
of tot handelsmerk; woorden als onnatuurlijk, bij J ohn Stuart Mill
in het geschrift Nature (1874) nog een van de vreselijkste invectieven
waarover de taal beschikt, vermogen bij velen nog slechts een vermoeide glimlach op te roepen. De natuurlijke orde als normatief
model verliest haar aangrijpingsvermogen. De mensen handelen
immers niet tegen de "rede" door wetenschap te beoefenen, te
produceren, zich te vermenigvuldigen en te verdedigen; het slechte
van hun handelen is een ongewild nevenproduct van het groeiproces: ongenode gasten op het feest van ontwikkeling en vooruitgang.
Samenvattend zouden we dus kunnen zeggen dat een groot deel
van de wereld zich bewust is geworden van een crisis die globaalholistisch van formaat is; aanwezig en niet slechts een onheilsverwachting ; en gekenmerkt door een veelheid van keuzen en
dilemma's.
II

De besluitnemer die zich in conferenties en nationale organen
met de situatie, die hier zojuist beschreven is, moet bezig houden
kan niet zijn vertrouwde werkwijze volgen. De "omgeving" is voor
hem gewoonlijk het actieveld van het rechtssubject dat hij moet
dirigeren, en hij zal zich, zoals bijv. op een ander gebied van de
internationale orde, afvragen: wie is de agressor, wie is de bedreigde,
en hoe omschrijven wij het verwerpelijk gedrag. In de onderwerpelijke problematiek echter gaan de "schuldigen" veelal onder
in een amorfe massa van individuen, groepen, en publieke en
private organisaties. Subject en object van bedreiging vallen samen.
Dit wordt duidelijk wanneer men de internationale documentatie
over het leefmilieu bestudeert. Drie componenten komen naar
voren:
1. Er is, in de eerste plaats, de door de natuur aangeboden anorganische en organische omgeving, waartoe ook de menselijke soort
behoort. Behalve aan levende en niet-levende dingen, moet gedacht
worden aan toestanden, processen en werkende stelsels, zoals klimaten, evenwichten en "ecosystemen", d.w.z. om een officiële
definitie te volgen, levensgemeenschappen in verband met haar
niet-levende omgeving. 1
1

U.N. Doe. E/4458, p. 47.
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2. Men onderkent ook, vooral in de documentatie van een gespecialiseerde organisatie als Unesco, een verder bestanddeel van
de menselijke omgeving die tegen het menselijk handelen in bescherming moet worden genomen nl. "het erfgoed van de beschaving" in de vorm van monumenten, architectonische en archeologische resten, stedenschoon en overblijfselen van historische,
anthropologische en andere wetenschappelijke waarde, zoals verdwijnende samenlevingen en hun culturen. Zij zijn even onreproduceerbaar als de bestanddelen van de niet door de mens gemaakte
natuur.
3. Tot de natuur en daarmee tot de omgeving behoort ook de
mens als biologische soort, die daarmee in de ambivalente positie
komt van evenzeer subject als object te zijn van bedreiging en
bescherming. Men ziet de omgeving bevolkt met wezens die nu
eens genieters, dan weer slachtoffers zijn van hun vrijheid: de mens
zichzelf een wolf. Men ziet de zeeën gelijktijdig gebruikt door de
kampioenen van mare liberum en door exploitanten van de zeebodem die de vrije vaart verstikken.
Men merkt dat de bestanddelen in de drie sectoren van de
menselijke omgeving niet helemaal op één hoogte liggen: de aangeboden natuurbestanddelen en de gemaakte cultuurbestanddelen
zijn gesubordineerd aan de bevolking van de derde sector, de mens.
De dienstbaarheid van de natuur aan de mens, zegt de theoloog
en historicus Lynn White, is een gedachte die diep geworteld is
in de Christelijke leer sinds de Middeleeuwen. 1 Het is van de
appreciatie van de mens dat de voortbestaansreden van de organische en anorganische dingen, toestanden en systemen, en van
het menselijke erfgoed afhankelijk is. Men zou alleen misschien
een voorbehoud moeten maken t.a.v. die culturen, voor welke het
leven als zodanig heilig is, en die voor de internationale besluitvorming relevant zijn.
Mgezien van deze bijzondere eerbied voor bepaalde specimina
van het niet-menselijke leven moet men tot de conclusie komen
dat dit leven in de moderne internationale gemeenschap de plaats
inneemt van een aan de mens ondergeschikt milieuelement.
1
The historical roots of our ecological crisis; Science, Vol. 155, p. 1205
(1967) . Zo ook Doc. A/CONF. 48/9 " ... the new conquests of the mind
and the discoveries of science have led ... to a kind of deconsecration of
natural beings, which have been reduced more and more to the status
of means . . . These new conceptions find their highest justificIlotion in
Judea·Christean religious beliefs, according to which God created man
in Ris own image and gave him the earth to bring under Ris law". (par.
37, 38).
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III
Wanneer men zich nu afvraagt waarom het de moeite waard
wordt gevonden het omringende milieu te beschermen en zelfs te
herstellen en ontwikkelen, dan komt men tot categorieën van
waardetoekenning van afnemende urgentie en toenemende discutabelheid.
1. Op het eerste gezicht zou men zeggen dat de mens als bestanddeel van zijn omgeving van absolute, indiscutabele waarde is. In
de stukken, zoals er ook weer op de Stockholmse conferentie van
de Verenigde Naties over het leefmilieu (1972) ter goedkeuring
door de staten zijn voorgelegd, wordt nog eens een beroep gedaan
op het internationale, in verdragen bevestigde grondrecht "het
recht op het leven". 1 Toch kan het ons niet ontgaan dat in de
meeste staten de opvatting overheerst dat het leven van de burger
kan worden ingezet voor niet door hem individueel gekozen doeleinden. Ook moet het ons treffen dat een groot aantal staten aangesloten is bij bondgenootschappen die het gebruik van "strategische" wapens in hun defensieve berekeningen hebben opgenomen,
m.a.w. mentaal bereid zijn bij wijze van ultima ratio onbepaalbare
aantallen vreemde non-combattanten te exponeren. 2 Zulke calculaties komen dan tot stand buiten de emoties van een oorlogstijd
wanneer "alle wetten zwijgen" en inderdaad strategische bombardementen wederzijds op grote schaal zijn uitgevoerd. De rijke
praktijk van hongerblokkades in de geschiedenis ging van dezelfde
premisse uit.
Deze wel-bekende en aanvaarde uitzonderingen op het recht op
leven zijn zo massaal dat men geneigd zou zijn het internationale
grondrecht op het leven een opmerkelijke hypocrisie te vinden.
Maar eleganter is het misschien gebruik te maken van een interessante opmerking van B. de Jouvenel, de Franse publicist die
spreekt van de "slapende" inhoud van sommige algemene uitspraken als die waarvan ik zojuist een voorbeeld heb gegeven.
1
"Both aspects of man's environment, the natural and the man.made,
are essential to bis well.bein~ and to the enjoyment of basic human rights even the right to life itself' : par. 1 van deel I, het inleidende deel van de
Declaration of the United Nations Conference on the Human Environment,
het belangrijkste stuk dat de conferentie van Stockholm, met enkele voorbehouden van de zijde van bepaalde landen, bij s.cclamatie heeft aangenomen.
De verklaring brengt tot uitdrukking de op dat ogenblik hoogst bereikbare
overeenstemming in de internationale gemeenschap over de inhoud van
richtlijnen waarmee wij ons hier bezig houden. Er zal aangehs.s.1d worden
uit de Engelse tekst, die ten grondslag heeft gelegen aan de meeste voorbereidende discUBBies.
I
R. M. Palter, The ethics of extermination ; Ethica, Vol. LXXIV
(1963, 64) p. 208.
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De uitspraak wordt ons a .h.w. aangeboden onder envelop, waarvan
we niet precies weten wat er in zit. Zo is het gegaan met de uitspraak
in de Declaration of Independence dat alle mensen gelijk geschapen
zijn, een impliciete veroordeling van de slavernij wel bewust aan
Jefferson als de auteur van de Declaratie maar niet aan de slavenhouders die haar toch aanvaarden. Het zou twee generaties duren
voor de inhoud van de envelop geactiveerd zou worden in de geest
van de mensen. 1 Onze conclusie moet zijn dat de waarde van het
menselijke leven in beginsel alleen als absoluut en indiscutabel
erkend is in de private sfeer, en in de publieke sfeer van de collectieve beslissingen alleen buiten het verband met internationale
conflicten, gezagshandhaving en enige andere uitzonderingen meer.
Wat wel algemeen als onbetwistbaar wordt gesteld is de wenselijkheid van het voortbestaan van de menselijke soort als een onvervangbaar milieuelement.
2. De nuttigheidswaarderingen die aan sommige bestanddelen van
het milieu worden toegekend zijn uit de aard van de zaak afhankelijk
van het belang dat zij geacht worden te dienen. Over deze afhankelijkheidsrelatie kan men kort zijn.
De waarde als middel kan zijn functie verliezen doordat zij blijkt
te kunnen worden vervangen door een beter of goedkoper middel,
of zij kan haar functie verliezen door een verandering in de doelstellingen al was het alleen maar door fluctuaties in of manipulaties
van mode of smaak. Zolang men zulke veranderingen niet kan
voorspellen is het zaak zuinig te zijn met de middelen. Uitputbare
natuurlijke hulpbronnen, lange tijd onontbeerlijk voor het bestaan,
zijn gebleken op zeker ogenblik in beslissende mate vervangen te
kunnen worden door andere: fossiele brandstoffen door atoomenergie; misschien ook vis door het produkt van "zeekwekerijen"
("Oceanfarming"). Zolang zulke wetenschappelijke en technologische doorbraken zich niet hebben voorgedaan is zorgvuldigheid
met hulpbronnen geboden want echte uitvindingen zijn moeilijk te
voorspellen. Meer in het algemeen wordt aanbevolen ook het schijnbaar nutteloze te bewaren als een verzekering tegen onze domheid.
Men leest in een officieel rapport de volgende uitspraak over een
internationale plicht, die voortvloeit uit het feit dat ieder land
een aandeel heeft in het wereldreservoir van genetisch materiaal:
"Iedere staat is het aan zijn volk en aan de wereld verschuldigd
al het mogelijke te doen om dit materiaal te beschermen. Elke
soort is onvervangbaar, onreproduceerbaar door de mens en kan
een organische substantie, een genetische combinatie bevatten of
1

Tba art of conjecture. Eng. ed. 1967, p. 264.
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wetenschappelijk inzicht verschaffen dat op een gegeven ogenblik
essentieel voor de overleving is". 1
3. Ten slotte moet iets gezegd worden over die elementen en eigenschappen van de omgeving die door de mens gewaardeerd worden
op zichzelf en niet herleidbaar zijn tot een verder belang. In de
stukken vindt men ze dikwijls aangeduid onder verzamelbegrippen
als "het goede leven", "de kwaliteit van het bestaan",2 esthetische,
recreationele en meer in het algemeen onder de "emotionele"
waarden. Een grote verscheidenheid van zulke dingen en toestanden
zouden opgenoemd kunnen worden, maar men moet zich hier beperken tot zaken die een internationale afmeting hebben, o.a.
doordat ze onder de bemoeienis van internationale organisaties
vallen. De meeste zaken betreffende de kwaliteit van het bestaan
vallen natuurlijk in de eerste plaats onder nationale bemoeienis.
Wanneer men deze sector van het bestaan de "hedonistische"
noemt, dan omvat men het brede spectrum van nutteloosheidsen spel-waarden, die moeten hebben geappelleerd aan de 19de
eeuwse uitvinder van het woord, Prof. John Wilson of Elleray 3,
van wie gezegd is dat hij zijn leven verdeeld had tussen de "sincerest
devotion to letters and the stormiest pleasures of life". 4
Er valt in deze sector een eigenaardige tweerichtingsbeweging
op te merken. De materiële veranderingen in het internationale
milieu hebben hun invloed op de stand van de waarderingen in
de samenleving en wel door ontwaarding of juist opwaardering.
Omgekeerd hebben de autonome waarde-veranderingen in de
samenleving een eveneens dubbelgerichte invloed op de structuur
van het internationale milieu. Men zou misschien kunnen spreken
van een interactie of terugkoppeling tussen deze processen.
a. De geleidelijke ontwaarding vanuit de omgeving zal zich in de
eerste plaats voordoen in de vorm van vernietiging of verhindering
zolang tot een nieuwe generatie de vroegere toestand, en hoe aardig
en plezierig die was, niet meer zal kennen behalve uit de mond
van de laudatores temporis actio Men hoeft daarbij niet alleen te
denken aan landschappelijke of stedebouwkundige schoonheid, bijv.
hoe Amsterdam er vroeger moet hebben uitgezien; men kan ook
denken aan een begrip als "privacy", het recht om alleen gelaten
te worden, nu nog zelfs in verdragen verankerd, maar op den duur
U.N. Doc. Ej4458, p. 86.
"to enhance the quality of life"; "the creation of a good life". (Deel I,
par. 3 en 6; Il, Princ. 8).
3
"Gentlemen, I sm a Hedonist; and if you must know why I take
opium, that's the rea.son why"; New English Dictionary on historical
principles, J. A. H. Murray. Ed. 1897, Vol. V, p. 190.
4
Encycl. of the Social Sciences, ed. 1933, Vol. VII, p. 307.
1

2
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misschien in een nauwer wordende wereld, wat zijn oorspronkelijke
inhoud betreft eenvoudig vergeten.
Bij "erosie" van opvattingen, waarvan men eens overtuigd was 1
grijpt de milieuverandering daarentegen aan vooral op die delen
van de samenleving waar men twijfel krijgt aan zijn geloof dat bij v .
arbeid of dat "vooruitgang" op zichzelf goede zaken zijn. Sommige
dingen passen ook niet meer in de veranderde omgeving: men neme
bijv. de standaard van ridderlijkheid, ook al heeft deze nog lang
het gedrag van veldheren tot in het absurde beïnvloed; ofwel
de avontuurlijkheid en ondernemingslust van kolonisaties, verstikt
in de beperkingen van een nieuwe internationale orde; en evenzo
de bekeringsijver van godsdiensten, overigens ook van binnen uit
uitgehold.
Maar de gewraakte vooruitgang kan ook ontdekker en schepper
zijn van nieuwe genoegens en het meest indrukwekkende voorbeeld
daarvan lijkt mij de z.g. communicatie-revolutie, met name wat
betreft de beeldcommunicatie, waarbij de mensen de smaak beet
hebben gekregen van overal zelf bij te zijn.
b. In de andere richting ziet men waarderingsveranderingen,
waarvoor niet rechtstreekse wetenschappelijke of technologische
oorzaken zijn aan te geven, hun invloed uitoefenen op de structuur
van de internationale omgeving. Het verval in de Westelijke wereld
van wat eens was de onbetwiste deugd van "vaderlandsliefde" kan
niet nalaten gevolgen te hebben voor de overgeleverde voorstelling
van de "souvereine staat"; het verval van de voorstelling van
autoriteit en de complementaire versterking van niet-geautoriseerde
acties blijkt reeds nu uit de mogelijkheid geweldgebruik door
regeringen te beperken.
Als voorbeeld van een opwaardering die haar invloed heeft op
de structuur van de internationale omgeving wordt wel genoemd
de gestegen status van het rechtvaardigheidsbeginsel. Het is immers
de morele grondslag van de z.g. ontwikkelingssamenwerking, een
fenomeen dat in een voorafgaande wereld niet wel denkbaar zou
zijn geweest. Maar spreekt men over een moreel beginsel, dan moet
daarbij wel bedacht worden dat de begrippen waarde en norm
elkander niet helemaal dekken: men kan zich niet goed voorstellen
dat de rechtvaardigheidsnorm op den duur verkeert in een onrechtvaardigheidsnorm, terwijl men zich heel goed kan voorstellen dat
bijv. waarden die behoren tot de familie rust, stilte, stabiliteit,
zekerheid mettertijd afgelost worden door tegen-waarden van de
familie drukte, afwisseling, avontuur, vernieuwing en verandering
(ook al zou dit laatste een tegennatuurlijke ontwikkeling zijn, want
1

Rescher, Introduction to value theory, 1969, p. 117.
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de natuur prefereert reproduktie van het onveranderde). Het gesignaleerde verschil zit hem waarschijnlijk hierin, dat waarden die
tevens normen zijn een logisch, dus onveranderlijk element bevatten, zoals, in het geval van het rechtvaardigheidsbeginsel, het
gelijkheidselement. Opmerkelijk is dat de technologische ontwikkeling die velen, van hoog tot laag, meer goederen in handen heeft
gegeven, geen afbreuk heeft gedaan aan de urgentie van het rechtvaardigheidsbeginsel ; de nadruk komt alleen meer te liggen op de
gelijkheid van behandeling (en ongelijke behandeling van het ongelijke) en het verbod van "discriminatie" 1 dan op de rechtvaardige
verdeling van de goederen.
Ook het zorgvuldigheidsbeginsel, waarvan men wel zegt dat het
zal worden opgewaardeerd als een onmisbare regel in een toenemend
volle en riskante omgeving, bevat dat logische element vanwege
de wederkerigheid die meebrengt dat de zorg die men voor zich
zelf verlangt, daarmee in dezelfde omvang als aan iedere gelijke
toekomend impliciet erkend wordt.
Men zou het misschien ook aldus kunnen zeggen - en de term
is ook al wel gebruikt - dat het rechtvaardigheidsbeginsel dat
altijd een micro-ethisch bestaan heeft geleid, macro-ethische pretenties heeft gekregen die zich uitstrekken tot alle gemeenschappen
in de wereld en zich keren tegen alle afwijkende toestanden als
onduldbare onevenwichtigheden in de omgeving. In dit verband
zou men nog eens de aandacht kunnen vestigen op een overigens
welbekend verschijnsel. Er blijkt in de menselijke samenleving
eerder een identificatie in de ruimte dan een identificatie in de tijd
mogelijk te zijn. Het is mogelijk zich in te denken in, en het op te
nemen voor gediscrimineerde groepen in verwijderde delen van de
omgeving en dat te formaliseren in verdragen en uitspraken van
de internationale rechter. Ook is het mogelijk zich het lot van
achtergebleven gebieden aan te trekken en zich daarvoor een aanzienlijke inspanning te getroosten. Het is moeilijker zich in te
denken in, en zich ontzeggingen te doen voor het welbevinden
van toekomstige generaties. Men zal veeleer geneigd zijn zich te
verschuilen achter een ignoramus en zich ten hoogste concentreren
op exact berekenbare verwachtingen in de materiële sector, uitputting van hulpbronnen, roofbouw e.d.
Wanneer de rubrieken van waardebestanddelen van de menselijke
omgeving hier genoemd zijn in volgorde van afnemende urgentie,
is daarmee niet alles gezegd over de voorrang in geval van conflict.
1
E. W. Vierdag, Non-discrimination and justice. "Archiv für Rechtsund Sozialphilosophie", dl. LVII/2 (1972) p. 187 en The concept of discrimination in international law, 1973.
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Natuurlijk moeten wij ervan uitgaan dat het goede leven, zoals bij
al zijn utopistische beschrijvers, uit zijn aard wordt gekenmerkt
door veelvormigheid, duldzaamheid en co-existentie van een rijk
assortiment van mogelijkheden. Maar er kunnen ingebouwde tegenstrijdigheden zijn tussen grootheden die moeilijk met een gemeenschappelijke maatstaf zijn te waarderen, zelfs al zouden de offers
die men ervoor over heeft meetbaar zijn; ook het vaststellen van een
meerderheids-minderheidsaanhang voldoet niet. Gezondheid is een
bestanddeel van het goede leven, maar eveneens misschien mettertijd
de farmaceutische mogelijkheid om andere werelden te ontdekken.
De poètes maudits hebben deze mogelijkheid bezongen tot vreugde
van het litteraire nageslacht honderd jaar later, en al sinds de dagen
van de Volkenbond is het een vraagstuk van internationale zorg.
In het licht van deze tegenstrijdigheden en onmeetbaarheden
zal men niet veel verder kunnen komen dan een paar negatieve
richtlijnen met het oog op beslissingen die langdurige gevolgen
zouden kunnen hebben:
- Men zou bij onwetendheid nimmer de voorkeuren van de toekomst moeten beoordelen naar de voorkeuren die, naar men meent,
vandaag in de samenleving overheersen. De armoede van de taal
brengt ons er toe om soms van "waarden" als zelfstandige grootheden te spreken 1 als waren het onvervangbare elementen van de
menselijke omgeving die bescherming verdienen. Het verval van
"onze waarden" is echter geen werkelijk verlies; "onze waarden"
gaan onder met "ons".
- Men zou zich voortdurend bewust moeten zijn van de veelvoorkomende neiging om de instrumentele waarden tot eindwaarden
te maken. Een goed voorbeeld daarvan is de neiging in steeds
geweldiger staatkundige eenheden te denken. Zodoende wordt het
instrument van arrogante technocratieën, staten en andere gemeenschappen vervuld van zelfverrijking vooropgesteld tegenover
de waarde van de eigen omgeving. Nu de kleine staat een schimpwoord is geworden (Huizinga), zou men nog eens te rade kunnen
gaan bij de Kleinstaat-filosofie uit de tijd, toen de stichting van
het Duitse Rijk zijn dreigende schaduwen begon vooruit te werpen. 2
1
"it will he easential in all cases to consider the systems of values
prevailing in each country" (Deel. IT, Princ. 23).
I
J. Huizinga, Patriotisme en nationalisme, 2de dr. (1941), p. 93:
"Misschien zal, indien de grondslagen der beschaving intact mochten blijven
en het recht zijn gelding herwint, ook ,GroBBBtaaterei' nog eens een schimpwoord worden." Z.o. Burckhardt "Alle Wolken des Himmels üher halb
Europa hingen dick voll künftiger Gewalttat. Dem Philister ist überall öd
und bang, wenn er nicht zu einem enormen Staat gehört, der ihm ausser
der Sicherheit auch noch durchgehende Nachtzüge und andere Bequemlichkeiten verspricht". Brief uit de 90er jaren aan F. T. Visscher, bij Kaegi,
Historische Meditationen I, p. 313.
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Zo zou men kunnen doorgaan om langs de weg van redenering
tot zekere conclusies te komen over de interactie tussen technologie
en waarde in de internationale omgeving. Volledigheidshalve kan
nog melding worden gemaakt van enige projecten die aan de
Universiteit van Pittsburgh op inspiratie van de filosofen N. Rescher
en K. Baier 1 zijn ondernomen om met behulp van enquêtes en
simulatiespelen tot meer concrete resultaten te komen, zij het ook
beperkt tot de Ver. Staten. Het ging hier om technologische voorspellingen, totstandgekomen in groepen deskundigen en in verschillende fasen voorgelegd ter beoordeling op de sociale gevolgen aan
verdere groepen die geacht werden representatief te zijn voor de
samenleving. De projecten zijn belangwekkend als pogingen om het
voorstellingsvermogen te activeren door de spelers te brengen in
de situatie van besluitnemers.

IV
Het is misschien nuttig de besproken verschijnselen nog op
andere wijze te groeperen.
A. Gebleken is (boven Il) dat de internationale discussie over
ons onderwerp in de eerste plaats ding-gericht is; vandaar dat de
"natuur" -wetenschappen op de voorste rij zijn gaan zitten en de
maatschappij-wetenschappen (met uitzondering van de economie)
pas daarna zijn gekomen. la De laatste houden zich immers veeleer
bezig met mensen in hun verhouding tot andere mensen als medesubjecten, dan met mensen als objecten.
De dingen die men benadeeld of bedreigd ziet zijn van grote
verscheidenheid en er valt niet veel rangorde in te bespeuren,
behalve dan dat toch wel de meIlSen worden erkend als de "kostbaarste dingen". 2 De betrekkelijkheid van die waarde-toekenning
is al ter sprake gekomen (lIl, 1) en stemt skeptisch ten aanzien
van de oprechtheid van uitspraken over hiërarchisch lagere componenten van het milieu.
Aan de hand van enige onderscheidingen die men terugvindt
in het ter tafel liggende documentaire materiaal laat zich een
duidelijker beeld vormen van de diversiteit van de componenten,
die al te gemakkelijk op één hoop worden geworpen. Bijvoorbeeld:
l. "Gemeengoed van de mensheid" tegenover dingen van individuele meIlSen of groepen van meIlSen.
1
t.a.p. p. 193 e.v. Critiek G. A. Weltly, Journal of Value Inquiry,
Vol. VI (1972), p . 312 e.v.
la
Thans: E. W. Hofstee, Milieubederf en milieubeheerging, Kon. Ned.
Akademie van Wetenschappen, Sociaal-Wetenschappelijke Raad, 1972.
2
"Of all things in the world, people are the most precious" (Deel., I, 5).
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Onder de eerste categorie denkt men aan stukken natuur - zee,
lucht, klimaat, landschap, rivier, grondstofbron enz. -, of cultuur
- "heilige plaatsen" bijv. - waarvan alle mensen of een gelokaliseerd deel van de mensen gemeenschappelijk genot hebben of
zullen hebben.
In het tweede lid van de tegenoverstelling is er daarentegen
sprake van zaken waarvan de waarde pas geheel tot haar recht
komt wanneer ze in het persoonlijke of gemeenschappelijke bezit
zijn van de mens of de groep (hoewel ze indirect ook een deel
zijn van het algemeen menselijk erfgoed). 1 Dit blijkt bijvoorbeeld
in de gevallen waarin een goed van de ene gemeenschap aan de
andere wordt toegewezen, zoals de perkamenten met oude IJslandse
sagen en historische documenten van onschatbare waarde, bij uitspraak van het hoogste Deense gerechtshof uit de Koninklijke
Bibliotheek in Kopenhagen teruggegeven aan de regering te
Reykjavik; de oorspronkelijke Koran van Kalief Osman door de
Turken uit Medina gehaald, cadeau gedaan aan Wilhelm 11 en
teruggegeven aan de koning van de Hedjaz op grond van art. 245
van het Vredesverdrag van Versailles; alsmede vele andere nationale cultuurschatten en regalia die nog in buitenlandse musea,
archieven en universitaire instituten bewaard blijven. 2
Tot de categorie van goederen, die pas binnen een lokale gemeenschap hun volle waarde krijgen, behoren echter niet, rationeel gesproken, de z.g. nationale hulpbronnen, of grondstoffen, die ongetwijfeld beter tot hun recht zouden komen bij internationale exploitatie' en die slechts een middellijke waarde hebben.
2.

Onvervangbare tegenover vervangbare dingen.
Wat tot de eerste categorie behoort schijnt eerder bescherming
te verdienen dan de leden van de tweede groep, maar bij het aannemen van deze voorrang speelt het gebrek aan kennis ons parten.
Slechts van enkele soorten dingen kunnen we met zekerheid
zeggen dat ze in menselijke tijd na verlies of beschadiging onvervangbaar of onherstelbaar zijn 3, zoals fossiele brandstoffen, zekere
kunstwerken en genetisch materiaal. Maar zij zijn misschien vervangbaar in hun directe waarde voor de mens, of in hun indirecte
1
"Being convinced that damage to cultural property belonging to any
people whatsoever means damage to the cultural heritage of all mankind,
since each people makes its contribution to the culture of the world".
Considerans van het Verdrag i.z. bescherming van culturele goederen in
geval van gewapend conflict, 1954, par. 2.
2
"the cultural heritage of each State": art. 4 van de Convention on
the means of prohibiting and preventing the illicit import "export and
transfer of ownership of cultural property", aangenomen door Unesco,
14 nov. 1970.
3
"destruction and depletion of irreplaceable resources" (Decl., I, 3).
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nuttigheidswaarde ; misschien worden er uitvindingen gedaan die
een onuitputtelijke energievoorraad ontsluiten; de publieke smaak
verplaatst zich misschien zodanig dat de ondergang van een onvervangbaar brok natuur of cultuur helemaal niet meer als zo'n
groot verlies wordt gevoeld, als wij nu menen dat het zou moeten
zijn. Met het genoegen is ook de herinnering aan het genoegen
verloren gegaan en er is wat anders voor in de plaats gekomen
(boven lIl, 3, a) .
Men zou dan ook kunnen spreken van absolute en relatieve
onvervangbaarheid. Staat het vast dat in menselijke tijd zekere
soorten van dingen niet door gelijke dingen te vervangen zijn,
dan zou bij een bepaalde graad van uitputting deze categorie van
absolute onvervangbaarheid tot de klasse van het "gemeengoed
van de mensheid" kunnen worden gerekend. 1 Relatieve onvervangbaarheid zou daartegenover betekenen dat de vervanging
enerzijds onmogelijk anderzijds onnodig is.
3. Integrerende bestanddelen van het "goede leven" tegenover
middelen om toegang te krijgen tot het goede leven.
De eerste zijn, al naar gelang ieders voorstelling van het goede
leven, onmisbare grootheden; zo zal er bijvoorbeeld een hoge mate
van overeenstemming over bestaan dat gezondheid tot het goede
leven behoort. 2 Van de tweede categorie van zaken is het onzeker ·
in welke mate zij aanwezig moeten zijn. 3 Onderwijs, bijvoorbeeld,
geeft toegang tot de veelzijdigheid van het geluk, maar sommigen
hebben er meer van nodig dan anderen zodat er geen categorische
uitspraken over zijn te doen. Ook de zee, om een heel ander type
van waarde-drager te noemen, is in hoge mate nuttig als hulpbron,
transportmedium en deel van de biosfeer; als onvervangbaar
"landschap" 4 echter zijn er miljoenen mensen die haar nooit
hebben genoten en nooit zullen missen. Een ding van menselijke
1
"The non-renewable resources of the earth must be employed in such
a way as to guard against the danger of their future exhaustion, and to
ensure that benefits from such employment are shared by all mankind"
(Decl., Il, Princ. 5).
a "gross deficiences harmful to the physical, mental and social health
of man, in the man-made environment, particularly in the living and working
environment", (Decl., I, 3).
8
Parallelle onderscheiding bij Rescher, Introduction, t.a.p., p. 63:
1, realization values (the extent to which the value is embodied in the
object: beauty, health) 2, facilitation values (the extent to which realization
of the value is facilitated by the object, i.e. the relative extent to which
the value is realizable through the object: safety, economy, wealth, clarity).
"This distinetion is elosely related to the standard distinetion between
intrinsic value or end value on the one hand and extrinsie value or means
value upon the other".
4
"to damage amenities ... of the sea (Deel., Il, Prine. 7).
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makelij, de Staat, eens vereerd als de "werkelijkheid van de zedelijke
idee" 1 is in de eerste plaats een werktuig 2 hier tot ingrijpen in
de omgeving; als bestanddeel van het geluk van de meeste mensen
komt de staat alleen in aanmerking als vertrouwde en dierbare
omgeving, m.a.w. hoe groter, hoe abstracter en indifferenter.
4.

Samengestelde tegenover enkelvoudige goederen.
Deze onderscheiding, hoewel uit haar aard gradueel, is nuttig
omdat zij weer in ander verband het meerdere tegenover het
mindere schijnt te stellen bij het zoeken naar een "rangorde van
waarden". Maar tevens blijkt dat de meest complexe waardedragers, hoewel algemeen als kostbaar goed erkend, het minst voor
voorstelling in aanmerking komen, zoals hierboven (lIl, 1) aan
het voorbeeld van de verborgen inhoud van de Onafhankelijkheidsverklaring werd geïllustreerd. Wij zagen eruit dat de samenstelling
van het pakket van keuzemogelijkheden vaak onbekend is, zodat
men ook niet verantwoord, in het algemeen en naar categorieën,
tussen bijvoorbeeld de "bedreigde vrijheid" en een andere, minder
samengestelde grootheid kan kiezen. Men overziet de mogelijkheden
niet en wil ze misschien niet overzien.
Dikwijls zal het bij de omvattendste waarde-complexen eerder
om verkieslijke toestanden of staten gaan dan om "dingen" in
de zin van ons taalgebruik, bijvoorbeeld om veelvormigheid op
grond van tolerantie, vrijheid of welvaart. Desondanks blijven het
objecten van bescherming en bevordering.
5. Onvernietigbare en vernietigbare bestanddelen van de omgeving.
In nauw verband met onderscheidingen 2 en 4 dient er ook
aandacht besteed te worden aan de verschillen in tastbaarheid
tussen de bestanddelen van de omgeving. Wanneer zojuist gesproken werd van beschermenswaardige "dingen", heeft men bovenal
voor ogen die concreetheden welke vatbaar zijn voor onherroepelijke
beschadiging, terwijl zij voorwaarden voor het geluk van velen zijn.
Mét de waarde-drager gaat de mogelijkheid tot waarde-toekenning
en -beleving voorgoed verloren. Zoiets zal zich vooral voordoen
bij dingen die niet te vervangen zijn door gelijke dingen, zelfs al
zouden dit de kunstigste copieën zijn. (ondersch. 1)
Daarentegen zijn de ideële waarde-dragers, die velen voor bescherming in aanmerking laten komen, zeer wel vatbaar voor
Hegel, Philosophie des Rechts, § 257.
"Man kann vielmehr den modernen Staat soziologisch letztlich nur
definieren aus einem spezifischen Mi t t el, das ihm, wie jedem politischen
Verband, eignet: das der physischen Gewaltsamkeit", Max Weber, Wirtschaft und Gesellschaft, 5de editie, p. 821.
1

2
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herstel, terugdraaiing of wedergeboorte. Aldus vrede, vrijheid,
democratie, rechtvaardigheid en vele andere maatschappelijke beginselen, toestanden en instituten.
Het verschil in accent tegenover eerder genoemde onderscheidingen is duidelijk. Hoewel de vernietigbare dingen absoluut onvervangbaar zijn (ondersch. 2), gaat het wat betreft de ideële
waarde-dragers minder om hun vervangbaarheid dan om hun herleefbaarheid. Ook valt de abstractheid van de waarde-drager niet
altijd samen met de samengesteldheid ervan (ondersch. 4); een
cultuur in al haar complexheid is vatbaar voor onherstelbare
vernietiging.
De discussie over de bescherming van de leefruimte van de mens
is soms verwarrend, waar zij ongemerkt overschakelt van de aanknoping aan de tastbare dingen als onherroepelijk vernietigbare
voorwaarden van het geluk, naar de ideële dingen als tijdelijk
vernietigbare voorwaarden van het geluk. 1 Men doet het "nageslacht", dat zo hoog genoteerd staat in het ecologische denken,
geen schade door aanslagen op vrijheid of gerechtigheid; eerder
daarentegen door vernietiging van "schoonheid". Aan de andere
kant bestaat het gevaar dat te grote aandacht voor de materiële
dingen om ons heen, voorbij doet zien aan de dienende functie die
zij vervullen in het bereiken van een rechtvaardige wereld.
Onderscheidingen als hierboven gemaakt suggereren wel een
rangorde van verkieslijkheid binnen zichzelf, maar niet in hun
onderlinge verhouding. Het is duidelijk dat alle eerste leden van
onze onderscheidingen de meer-omvattende categorieën van beschermenswaardige grootheden zijn. Maar het is niet duidelijk of
de minder omvattende grootheden van één onderscheiding het
moeten afleggen tegen de meer-omvattende grootheden van een
andere onderscheiding, bijvoorbeeld of hetgeen onvervangbaar is
voor één mens of groep het moet afleggen tegen het vervangbare
(doch kostbare) "gemeengoed". Zelfs kan niet gezegd worden dat,
onder het eerste lid van onderscheiding 4, de meest complexe
waarde-toestand, zoals vrijheid, welvaart of het "goede leven",
geheel conflict-bestendig is.
Het antwoord kan pas gegeven worden wanneer in de concrete
gevallen van keuze de alternatieven in hun werkelijke grootte
zichtbaar worden. Pas dan weet ik wat een bepaald verlies voor
mij betekent. Maar de moeilijkheid blijft dat, wil men niet als een
"ik" maar als orgaan op een afstand leiding gevende uitspraken
1
"satisfying human aspirations to freedom, justiee, soeial well-being
and beauty": U.N. Doe. A/Conf. 48/9, par. 3.
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doen, men in categorieën van grootheid moet spreken, terwijl er
toch niet uit een objectieve rangorde kan worden geput.
B. Wanneer op het moment van de keuze de waarde-categorieën
geactualiseerd worden, doen zich verschillende determinanten van
een verantwoorde beslissing voor. Er valt te onderscheiden tussen
beslissingen die genomen worden in het ongeorganiseerde deel van
de samenleving, en beslissingen genomen onder omstandigheden
van organisatie. Uitgegaan wordt van het oorspronkelijke geval,
de beslissing buiten organisatie.
1. Dit geval veronderstelt het nemen van de beslissing door een
belanghebbende, in tegenstelling tot een persoon of groep van
personen die van een belang bij de goederen, die in het geding zijn,
afstand kunnen nemen, zoals de veronderstelling is onder omstandigheden van organisatie.
Wordt de keuze niet aldus opgedragen aan gedistantieerde organen, dan kan zij, ondanks de belanghebbende factor, toch bepaald
worden door overwegingen die algemeen als verantwoord en rationeel, in tegenstelling tot willekeurig, worden erkend.
a. de factor van de afstand van het alternatief tot de beslisser.
Zij kan tijdelijk, ruimtelijk of zakelijk zijn, naar uit eerder gegeven
voorbeelden is gebleken.
De afstand tot het welzijn van komende generaties bleek moeilijk
te overbruggen te zijn (boven lIl, 3, b),l nog afgezien van onze
onzekerheid over wat mettertijd tot het "goede leven" zal worden
gerekend.
Ook bleek de waardering van, en solidariteit met, het eigentijdse
belang van de mede-persoon aan nauwe ruimtelijke grenzen gebonden te zijn en pas door toedoen van de "communicatie-revolutie"
macro-ethische afmetingen te hebben aangenomen. 2 Daartegenover
blijft de nabijheid van de op het spel staande waarde-drager tot
de persoon van de kiezer een welhaast biologische realiteit, vooral
wanneer het eigen bestaan of dat van de onmiddellijke persoonlijke
omgeving gevaar lopen. Men is geneigd zulke noodbeslissingen tot
de verantwoorde of rationele te blijven rekenen en zich erbij neer
te leggen.
Nabijheid in de zin van inhoudelijke verwantschap zou ook
"identificatie" kunnen worden genoemd: het kost geen moeite
1
"Furthermore various forms of selfishness must be counterballmeed
by . .. solidarity with future generations, to whom we are accountable
for the natural Msets passed on to us by earl ier generations, and who must
not be left with too heavy a burden in restoring the environment as aresult
of our negligence" : U.N. Doc. A Conf. 48/8, par. 68.
B
"solidarity which extends far beyond the family circle, the neighbourhood, the region and even the country"; idem. par. 71.
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zwaar te laten wegen datgene waarin a.h.w. men zichzelf herkent.
Of niet meer herkent, zoals in het geval van beroep op de "menselijke waardigheid" 1 waarbij evenzeer de onduldbare afwijking van
het eigen mensbeeld als de bekommernis om de geluksbeleving bij
de ander een rol speelt. Langs de weg van vereenzelviging kon
ook het huisdier als "vriend" worden gezien, niet volkomen gesubordineerd aan het bestaan van de mens (boven II, 3).
b. het wederkerigheidsefject. Het verschijnsel van de vereenzelviging brengt ons dicht bij de keuze-determinanten die uitgaan van
een erkenning, dus van een logische overweging, in tegenstelling
tot de empirische, psychologische wet van de afstand. Impliciete
erkenning heeft betrekking op de categorieën van waarde-toekenningen die men stilzwijgend voor zich zelf toepast en daarmee als
geldige waarde-toekenningen door de ander niet kan afwijzen. 2
Het kan zijn dat een persoon vindt dat een bepaalde waarde-drager
voor hem in concreto belangrijker is dan voor de ander en daardoor
zijn subjectieve keuze laat bepalen, zonder dat deze daarmee
onverantwoord wordt. Categorieel echter kan hij een impliciet
erkend type van genot aan niemand ontzeggen zonder in inconsequentheid, kwade trouw, huichelarij of willekeur te vervallen.
Duidelijker nog zal hij zich hebben vastgelegd door een uitdrukkelijke erkenning, waarop bovendien moeilijk kan worden teruggekomen.
Men zou ook verder kunnen gaan en zeggen dat alle waardetoekenningen door anderen, welke niet voor mede-personen nadelig
zijn, aUijd voor de subjectieve beoordelaar en beslisser ongeacht
de erkenning door hem, relevant moeten zijn, als gegeven bestanddelen van de omgeving. Zij verdienen altijd respect uit hoofde van
de ook voor zich zelf opgeëiste waarde-autonoInie, zelfs al zou het
respect sterk gemengd zijn met afkeer.
Het praktische verschil tussen een door A erkende en een niet
door A erkende waarde-toekenning van B zal Inisschien pas uitkomen in het dilemma van een onvermijdelijke keuze die zou
leiden tot opoffering van alternatieven. De subjectieve beslisser A,
voor dit dilemma geplaatst, zal zich dan eerder met de door hem
erkende waarde-toekenning van B identificeren, zodat het afstandeffect gereduceerd wordt. (Voor het orgaan als gedistantieerde be1
"environment of a. quality that permits a. life of dignity and wellbeing" (Deel., Il, Princ. 1).
2
Del Vecchio, La. Justice - La Vérité, 1955, p. 61 e.v., merkt in dit
verband op da.t het subject de tegenoverstelling van het ik en het niet-ik,
als subject en object, ook beschouwen kan als een intersubjectieve betrekking tussen een ik en een a.nder ik, en spreekt hier van "idée de l'alternité".
Z.o. Tammes, De wet van het geringste offer; rede gehouden bij het 31ste
lustrum van de Akademie, 11 mei 1963, p. 2.
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slisser, in tegenstelling tot de subjectieve beslisser, kan er, om
eerder genoemde redenen, noch sprake zijn van graden van afstand,
noch van een vermogen tot erkenning van waarde-toekenningen,
zo min als van vermogen tot eigen waardetoekenningen). Is de
eenzijdige beoordelaar daarentegen niet gedwongen als beslisser in
zelf-bescherming in te grijpen in het autonome waardensysteem
van anderen, dan past hem slechts volstrekte onthouding ondanks
de neiging om met zijn oordeel naar buiten te treden, m.a.w. te
veroordelen veeleer dan oordelen. Vele geweldadige verwoestingen
van de leefruimte van de mens zijn voortgekomen uit de zucht
om eigen waarde-toekenningen aan anderen op te leggen.
c. Natuurlijk is het heel wel mogelijk dat ook bij afwezigheid
van organisatie, wanneer er geen gedistantieerde beslissers ingesteld zijn - of wél ingesteld maar niet ingeschakeld, nl. in casu
bevoegd -, er uitsluitend determinanten werken waarbij de nabijheidspositie van en de erkenning door de beslisser geen rol spelen.
De beslisser, ook al treedt hij niet op als orgaan, kan in omstandigheden komen waarbij er niets van hemzelf in het spel is en hij
zich uitsluitend kan laten leiden door keuzeregels, die zo algemeen
aanvaard worden dat zij een quasi-logisch of onafwijsbaar karakter
krijgen, bijvoorbeeld het postulaat van het grootste geluk van het
grootste aantal, of de majoriteitsregel. Quasi-logisch, want de empirische factor van de wisselende intensiteit van het geluk, of van
de voorkeur van de minderheid, blijft ingesloten. Ook de vermeende
evidentie van de uitslag van een keuze als "one world or none"
(boven I) verdoezelt de verschillen in waardering van het naieve
één-wereld model: er zullen mensen en groepen zijn die in de
toestand verkeren, waarin zij géén wereld verkiezen boven het
verlies van de eigen identiteit.
2. Organisatie veronderstelt de beschikbaarheid over beslissers die
zo kunstmatig zijn dat ze niets menselijks meer hebben behouden
en daarmee ongevoelig zijn gemaakt voor de subjectieve beslissingsdeterminanten 1, a en 1, b. Het ideaal van de ontmenselijking
wordt in de menselijke omgeving natuurlijk nooit bereikt; men
kan het alleen benaderen door een rigoureuze scheiding voor te
schrijven tussen het private en het publieke bestaan van de beslisser,
en voorts door bij collegiale beslissingen acht te slaan op een evenwichtige samenstelling van het orgaan, welke de subjectieve determinanten min of meer neutraliseert.
Internationale organen, die voor rationele milieu-beslissingen
niet gemist kunnen worden, zullen het distantie-ideaal slechts zeer
onvolledig kunnen benaderen. De beletselen werken er in het
kwadraat: de ontmenselijking, die op het hoge organisatieniveau
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binnen de Staat al niet geheel tot stand kan komen, wordt nog
moeilijker in het interstatelijke verband waar de organen veelal
zijn samengesteld uit nationale organen, die zich niet licht zullen
losmaken van het nationale belang waarin hun ware affiniteit is
gelegen.
Het is daarentegen in het geheel niet het tegendeel van objectieve
besluitneming wanneer de beslisser vanuit zijn afstand de nauwe
betrokkenheid van bepaalde subjecten bij bepaalde dingen in de
omgeving waarneemt en laat meewegen, de omstandigheid bijvoorbeeld dat van een subject niet gevergd kan worden dat een bepaald
dierbaar goed wordt geofferd in het gepostuleerde "algemeen
belang" van levende of komende generaties. In het onpartijdige
oordeel zelfs van de rechter weegt de subjectieve betrokkenheid
van het gedrag als een reëel, rationeel en objectief gegeven mee.
Wat daar straks (1, c) gezegd is over de mogelijkheid van gedistantieerde en niet door het wederkerigheidseffect geprejudicieerde
keuzen, op grond van algemeen aanvaarde regels, door een persoon
buiten orgaan-opdracht, geldt a fortiori voor de keuze door een
orgaan. Ook al is het orgaan als ontmenselijkt maaksel onbekwaam
tot het vormen van eigen waarde-oordelen (en -erkenningen), het
kan de stand van de waarde-oordelen in de samenleving, nationaal
of internationaal, reflecteren en volgens quasi-objectieve regels toekennen aan dingen waarvan de prioriteit moet worden vastgesteld.
Quasi-objectief namelijk, wegens de verwaarlozing van o.a. intellectualistische en artistieke contra-waarden die asfalt boven aangeprate schoonheid verkiezen en doen schrijven
"Geef mij de grauwe, stedelijke wegen,
De in kaden vastgeklonken waterkant,
De wolken, nooit zo schoon dan als ze, omrand,
Door zolderramen, langs de lucht bewegen.
(J. C. Bloem,
De Dapperstraat)
C. De volgende praktische conclusies kunnen uit de voorafgaande
opstelling worden getrokken:
1. Waarde-dragers worden vernield, beschadigd of bedreigd door
zelf-vernietigende groei (bijv. in bevolking of verkeer) waarvoor
moeilijk bepaalde "schuldigen" zijn aan te wijzen. Ook door onverantwoord (dom, willekeurig, inconsequent, onzorgvuldig, overzelfzuchtig) gedrag, waartegen slechts met machtsmiddelen kan
worden opgetreden. Maar het tegendeel, namelijk dat het ingrijpen
in de omgeving niet dan na zorgvuldige, geïnformeerde afweging
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geschiedt, kan evenmin verhinderen, dat waarde-dragers, die belangrijk zijn voor bepaalde mensen of groepen, worden opgeofferd.
Daarom zou het aanbeveling verdienen voor een verantwoorde beslissing uit te gaan van een veronderstelling dat alle waarde-dragers
in de omgeving beschermenswaard zijn, tenzij op grond van de
best beschikbare informatie komt vast te staan dat handhaving
van de bestaande toestand tot rampen zou leiden en keuzen onontkomelijk zijn. Het maakt een belangrijk verschil uit of, in een
materie vol onzekerheid, gehandeld wordt in een geest van "in
dubüs abstine" dan wel in een geest van "besluitvaardigheid" en
"ondernemingslust" .
2. Maatregelen ten behoeve van de omgeving kunnen, gezien de
belangen die op het spel staan, beter niet beperkt zijn door sommige
overgeleverde opvattingen, hoe reëel ook, over de structuur van
de internationale samenleving. Zulke maatregelen zouden moeten
aangrijpen bij:
a. het subject van het benadelende gedrag rechtstreeks, d.W.z.
bij de groepen, of personen ongeacht de groepen waartoe de personen behoren. M.a.w. met betrekking tot de materie, waarmee
wij hier bezig zijn, wordt voor het eerst een universele code van
"plichten van de mens" zichtbaar naast de reeds bestaande universele code van "rechten van de mens", die eveneens voor de
mens geldt ongeacht de groep waartoe hij behoort;
b. het object van de benadeling, ongeacht de persoon van de
benadeelde op wiens initiatief tot een verdedigende actie dikwijls
niet gewacht kan worden. M.a.w., met betrekking tot de materie,
waarmee wij hier bezig zijn tekent zich tevens een figuur af die
gelijkenis vertoont met iets als de "rechten van het ding" zoals zij
blijken uit internationale lijsten van beschermde culturele goederen,
natuurmonumenten en andere milieu-bestanddelen van "universele
waarde" 1.
c. de plaats van de benadelende handeling, vanaf de oorsprong
tot het effect, ongeacht de vraag of deze op "eigen" of gemeenschapsgebied worden gevonden. M.a.w. voorrang van de regel
"sic utere tuo ut alienum non laedas" boven "qui utitur iure suo
alterum non laedit",
d. de onzorgvuldigheid (gevaarlijkheid) van het gedrag ongeacht
de aantoonbaarheid van reeds veroorzaakte schade.
1
Verdrag i.z. bescherming met culturele goederen, 14 mei 1954; Avantprojet de Convention concernant la. protection des monuments, des ensembles
et des sites de valeur universalle; Unesco Doc. S.H.C.fMDfI7, Annex 11
(juni 1971).
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Ten aanzien van a 1 en c 2 bestaat reeds nu de grootst mogelijke
overeenstemming; niet aldus ten aanzien van b en d. Het zal nog
lange tijd geoorloofd blijven dat personen en groepen waardedragers vernietigen, die direct of indirect "gemeengoed van de
mensheid" zijn (boven IV, A, 1), zolang deze in het persoonlijk
bezit zijn van de mens of de groep 3 en de laatsten geen specifieke
beschermingsplicht hebben aanvaard zoals t.a.v. bepaalde monumenten van universele waarde. Het zal ook wel moeilijk zijn iets
te doen tegen gevaarlijke handelingen op dezelfde voet als tegen
aantoonbare beschadiging, zolang er onvoldoende informatie is
over te verwachtbare gevolgen van de handeling. (Zie echter de
voetnoot bij conclusie 4 hieronder.)
3. Maatregelen moeten evenzeer genomen kunnen worden tegen
handelen als tegen niet-handelen, d.w.z. verwaarlozen of abandonneren, hoewel het veel moeilijker is overeenstemming te bereiken over de inhoud van een gebod tot overleg en samenwerking,
dan over de keuze tussen verbod of niet-verbod. Algemene verplichtingen samen te werken tot het "beheer" van kostbare bestanddelen van de menselijke omgeving zijn in allerlei verband
geformuleerd. 4
4. Er is geen reden om eenzijdige maatregelen van zelfbescherming
af te wijzen in afwachting van gemeenschapsmaatregelen, ook al
komen deze laatste wat objectiever tot stand. 5 De hoop moet
1
"responsibility by eitizens and eommunities and by enterprises and
institutions at every level" (Deel., l, 7; ook lIl, Prine. 19).
2
"States have, in a.ceordanee with the Charter of the United Nations
and the prineiples of international law ... the responsibility to ensure that
a.ctivities within their jurisdietion or eontrol do not causa da.msge to the
environment of other States or of a.reas heyond the limits of national
jurisdiction" . (Deel., Il, Princ. 21).
8
"States have, in a.ceordance with the Charter of the United Nations
and the principles of international law the sovereign right to exploit their
own resources, pursuant to their own environmental policies". (Deel., Il,
Prine. 21).
, "States should co·operate in the appropriate international forum to
ensure that a.ctivities related to the exploration and exploitation of the
seabed and the ocean Hoor heyond the limits of national jurisdiction shall
not result in pollution of the marine environment". Princ. 19 van ~neral
Principles for 88Be8Bment and control of marine pollution, onderschreven
door de Conferentie van Stockholm.
&
"Following an a.ccident on the high sea.s which may he expected to
result in major deleterioUB consequences from pollution or thresd of pollution
of the sea, a COSBta.l State fa.cing grave and imminent danger to its cOSBtline
and related interests may take appropriate mea.sures SB may he neeessa.ry
to prevent, mitigate, or eliminate sueh danger, in a.ccordance with internationa.lly a.greed rules and sta.ndsrds": Princ. 21 van de door de Conferentie
van Stockholm onderschreven General Principles for 88Be8Bment and oontrol
of ma.rine pollution.
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intussen gevestigd zijn op de ervaring, dat eenzijdigheid een zekere
mate van zorgvuldigheid tegenover waarde-toekenningen van
mede-personen niet uitsluit, en dat de gevolgen van overschatting
van het onmiddellijke eigenbelang en van het dreigende gevaar
minder ernstig zijn voor de gemeenschap in gevallen van zelfbescherming dan van zelf-expansie.
5. Het proces van denationalisatie wat betreft de handelende
personen, de plaats van de handeling en het getroffen belang - een
proces waarvan zojuist sub 2 aanwijzingen zijn gevonden - zou
ten aanzien van de uitvoering van de internationale maatregelen
uitgebreid kunnen worden gedacht, indien de zelf-bescherming
sub 4 tevens wordt opgevat als een dienst aan de internationale
gemeenschap. 1
1
"The basis on which a State should exercise rights or powers, in
addition to its sovereign rights or powers, pursuant to its special authority
in areas adjacent to its territorial waters, is that such rights or powers
should he deemed to be delegated to that State by the world community
as a whoIe ... "Het derde van drie beginselen in 1972 besproken op de
zitting te Ottawa van de Intergovernmental W orking Group on Marine
Pollution. U.N. Doe. A/AC. 138/SC. Ill/L. 26.
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