
eisten van goede wetgeving (zijn interne moraal van het recht) voor de wetgever
nog altijd een conditio sine qua non zijn om überhaupt de benodigde wederke-
righeid te kunnen bewerkstelligen. Hij noemt ze een threshold test.Uit de amu-
sante bijdrage van James Allan ten slotte, waarin hij een drietal referenten van
het fictieve, maar desalniettemin hoogst eerbiedwaardige Kritarchi Law Journal
aan het woord laat over Fullers publicatie ‘The Case of the Speluncean Explorers’,
blijkt dat Fuller het belang van effectieve communicatie (en communicatieve
vaardigheden) ook praktisch in zijn geschriften tot uitdrukking komt: Allan con-
stateert terecht dat Fullers geschriften zeer leesbaar zijn en literaire kwaliteiten
bezitten.

Het is uiteraard geen toeval dat dit werk vanuit Tilburg werd geïnitieerd. Het
belang van de communicatieve aspecten van het recht staat al een aantal jaren
centraal in het onderzoek van een tweetal prominente onderzoekers aldaar (met
name de editors van deze bundel), met in hun kielzog een ruim aantal promo-
vendi. Fuller zou er zich alleszins wat dat betreft op zijn gemak voelen. Al bij al
gaat het om een bundel die niet slechts een wat in de vergetelheid geraakte
rechtsfilosoof terecht opnieuw op een sokkel plaatst, maar bovendien daardoor
een constructieve bijdrage levert, niet alleen aan het maatschappelijke debat
over de morality that makes law possible, maar ook aan de morality that makes
law legitimate.

M. Adams (Antwerpen)

Robert P. George, In defense of natural law, Oxford: Clarendon Press 2001 (1999),
343 p.

Robert George is een van die voornamelijk Anglo-Amerikaanse schrijvers die
zich momenteel sterk maken voor wat inmiddels de ‘new natural law theory’
heet. Het betreft een groep van academici (voornamelijk bestaande uit juristen,
filosofen en theologen) die van mening is dat de klassieke (thomistische)
natuurrechtsleer, mits juist verstaan, ook vandaag de dag geldt als de best moge-
lijke theorie op het terrein van de moraalfilosofie.
Voorman van deze ‘new natural theorists’ is onmiskenbaar John Finnis, die in
Natural Law and Natural Rights (1980) de uitgangspunten van de theorie onder
woorden heeft gebracht, en sedertdien in een niet aflatende stroom van publi-
caties op dikwijls spraakmakende wijze stelling neemt in morele debatten.
Binnen de groep van de ‘new natural law theorists’ vervult George, als ‘professor
of jurisprudence’ aan de universiteit van Princeton verbonden, min of meer de
rol van apologeet. Waar Finnis de man is van de grote ideeën, daar is George

R&R 2002 / 1

75

020232_opmaakR&R1  13-03-2002  09:04  Pagina 75

This article from Netherlands Journal of Legal Philosophy is published by Boom juridisch and made available to anonieme bezoeker



degene die diens critici van repliek dient, dit met meer oog voor detail en nuan-
ce dan eerstgenoemde en zeker met meer geduld. Begiftigd met aanzienlijke
dialectische vaardigheden en een goede schrijftrant verdedigt hij de nieuwe
natuurrechtsleer tegen de aanvallen van diegenen die – al dan niet geprovo-
ceerd door Finnis’ stellige (en soms boude) uitspraken – ertegen in het geweer
gekomen zijn. In de loop der jaren is er zo een groot aantal essays uit zijn wel-
versneden pen gevloeid en deze zijn nu gebundeld in het fraai uitgegeven In
defense of natural law.
De bundel valt uiteen in drie delen, elk bestaand uit een zestal opstellen. In het
eerste deel (‘Theoretical issues’) staat George stil bij de kritiek op de grondslagen
van de theorie. In het daaropvolgende deel (‘Moral and political questions’) pas-
seren onderwerpen als godsdienstvrijheid, politieke moraal, pornografie en
wereldorde de revue en verduidelijkt hij de standpunten van Finnis en hemzelf
dienaangaande, terwijl in het derde deel (‘Dialectical engagement’) de denk-
beelden van anderen over diezelfde onderwerpen duchtig bekritiseerd worden.
Elders (in R&R 1998/2, p. 105 e.v) heb ik uitvoeriger geschreven over de centrale
ideeën van Finnis en de zijnen. Op deze plaats wil ik mij beperken tot de bespre-
king van een tweetal argumenten dat prominent in de bundel figureert en die
door George ontwikkeld zijn in reactie op tegenwerpingen van criticasters. Het
eerste argument betreft de incommensurabiliteit van wat Finnis primaire rede-
nen noemt.
Primaire redenen zijn redenen die de grondslag vormen voor handelen dat uit-
eindelijk gemotiveerd wordt door een primair menselijk goed: redenen waarvan
de intelligibiliteit niet afhankelijk is van andere, nog dieper liggende redenen.
Slechts een goed dat omwille van zichzelf wenselijk is, een intrinsiek goed dus,
kan een primaire reden vormen. Zo’n intrinsiek goed is niet van iets anders afge-
leid, spreekt vanzelf en wordt gekend in een non-inferentiële verstandsakt. Een
typisch voorbeeld van een intrinsiek goed is gezondheid: haar waarde is niet
gegeven met een hoger goed, maar zij vormt zelf, indien als primaire reden in
een propositie gegoten, het vertrekpunt van praktische redeneringen. De keuze
voor een welbepaalde handeling is dan juist, in morele zin, indien de handeling
gemotiveerd wordt door het intelligibele voordeel dat door de concretisering
van het primaire goed wordt beloofd.
Nu is niet alleen gezondheid intrinsiek goed. Finnis, George en anderen wijzen
meer primaire goederen aan. Welke dat zijn en hoeveel het er zijn, is niet precies
duidelijk, maar naast gezondheid worden ook menselijk leven, vriendschap en
spel steeds genoemd. En omdat deze allemaal intrinsiek goed zijn, zijn ze incom-
mensurabel: de primaire goederen zijn niet tot elkaar herleidbaar en evenmin
tot een nog fundamenteler goed. Dit betekent dat ze in situaties waarin meerde-
re primaire goederen geconcretiseerd zouden kunnen worden niet tegen elkaar
kunnen worden afgewogen, en precies deze implicatie heeft tot kritiek geleid.
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De rechtsfilosoof R. George Wright heeft zijn bezwaren tegen de incommensura-
biliteitsthese met een voorbeeld verduidelijkt. Stel je nu eens het geval voor, zo
betoogt deze schrijver, van een golfer die tijdens zijn spel een peuter waarneemt
die bezig is de verdrinkingsdood te sterven in een van de vijvertjes die de baan
rijk is. Wat moet hij doen? George Wright voert aan dat een aanhanger van de
incommensurabiliteitsthese op een dilemma zal stuiten bij het beantwoorden
van deze vraag. Als ieder ander zal hij volhouden dat op de golfer de morele ver-
plichting rust zijn spel te onderbreken en het kind te redden. Aan de andere kant
onderschrijft hij de these dat zowel spel als menselijk leven intrinsiek goed is en
dat als zodanig beide primaire redenen leveren, hetgeen betekent dat de keuze
voor voortzetting van het spel evenzeer redelijk en moreel juist is. Hij kan der-
halve onmogelijk volhouden dat het redelijker is het kind te redden en het spel
te onderbreken dan om het spel voort te zetten en het kind te laten verdrinken.
Immers, indien beide goederen inderdaad incommensurabel zijn, dan is de
keuze tussen voortzetting van het spel en het redden van de peuter moreel
gezien arbitrair. Maar wanneer de keuze niet arbitrair is, en de golfer inderdaad
de verplichting heeft om het kind te redden, dan moet dat zijn omdat leven en
spel commensurabel zijn, en leven op een of andere manier toch ‘zwaarder
weegt’ dan spel.
Het is inderdaad zeer de vraag of Finnis het praktische redeneren voldoende
geconceptualiseerd heeft in die zin dat hij in de voornoemde casus de keuze voor
het redden van het kind onder handhaving van de incommensurabiliteitsthese
zou kunnen verantwoorden. Weliswaar vult hij de leemte tussen de primaire
goederen en de bijzondere normen (die welke resulteren in rechten en plichten)
met morele beginselen, maar echt lang stilstaan hierbij doet hij niet. Hij zegt
weliswaar dat een primair goed niet alleen altijd een reden voor handelen geeft
(‘bonum est faciendum et prosequendum’, om met Thomas van Aquino te spre-
ken), maar altijd ook een reden om niet te kiezen voor de vernietiging, beschadi-
ging of belemmering van dat goed (in Thomas’ woorden: ‘malum vitandum’),
maar hij laat daarbij na uit de doeken te doen hoe dit gegeven doorslaggevend
kan zijn in een situatie als de geschetste. Het is daarom niet zo vreemd dat wel is
aangevoerd dat Finnis in dit opzicht, waar Thomas dan tenminste nog de notie
van ‘prudentia’ kende, schromelijk tekortschiet (zie Westerman, R&R 1998/2,
p. 122). Interessant is nu dat George, anders dan Finnis, die toch meer de blik
gericht heeft op de verhouding van het natuurrecht tot het positieve recht, zich
wel waagt aan een analyse van het concrete praktische redeneren.
George betoogt dat incommensurabiliteit van primaire goederen en hun con-
cretiseringen geenszins leidt tot arbitraire keuzes. In het geschetste hypotheti-
sche geval is er een moreel beginsel dat regeert, en wel een dat niet de weging of
vergelijking van primaire goederen vereist; een beginsel volgens welke het niet
alleen redelijker is om het kind te redden maar volgens welke het in praktisch
opzicht zelfs onredelijk (i.e. immoreel) is om dat na te laten.

R&R 2002 / 1

77

020232_opmaakR&R1  13-03-2002  09:04  Pagina 77

This article from Netherlands Journal of Legal Philosophy is published by Boom juridisch and made available to anonieme bezoeker



De schrijver voert aan dat het van belang is om een onderscheid te maken tus-
sen primaire en secundaire redenen. De laatste zijn redenen om te kiezen voor
een van de primaire redenen. Soms komt het inderdaad voor dat deze afwezig
zijn. In dergelijke gevallen weet men zich gesteld voor de keuze tussen onversla-
gen primaire redenen; een keuze die welbeschouwd niet zozeer arbitrair als wel
in redelijk opzicht onderbepaald is, waarbij de keuze voor elk van de alternatie-
ven niet slechts redelijk is (dat wil zeggen om een reden), maar zelfs volstrekt
redelijk (i.e. volledig in overeenstemming met de rede, want niet tegengesteld
aan een afdoende reden, een die niet is verslagen door een concurrerende
reden). In andere situaties kan men secundaire redenen hebben om te kiezen
voor een bepaalde mogelijkheid en niet te kiezen voor een andere mogelijkheid.
In zo’n geval worden de primaire redenen die aan de laatste ten grondslag lig-
gen, verslagen door een secundaire reden om te kiezen voor de eerste. De secun-
daire redenen die het ene alternatief verslaan, verschaffen afdoende redenen
om te opteren voor het andere.
Morele beginselen zijn secundaire redenen van een bijzondere soort. Zulke
beginselen kunnen afdoende redenen verschaffen om niet te kiezen voor een
bepaalde handelingsmogelijkheid, niettegenstaande het voor handen zijn van
primaire redenen om zulks wel te doen. Indien een moreel beginsel een afdoen-
de reden verschaft om niet datgene te doen waarvoor men niettemin een reden
heeft, dan verslaat dat beginsel die reden. Let wel, verslaan en niet vernietigen,
want vanwege de incommensurabiliteit van de primaire goederen die de pri-
maire redenen verschaffen, kan van vernietiging geen sprake zijn. Indien men
in weerwil van de morele plicht de uitgesloten mogelijkheid toch kiest, dan han-
delt men weliswaar niet volstrekt onredelijk (namelijk voorzover men de han-
deling verricht om een reden en, indien men succes heeft, het voordeel van een
primair goed bewerkstelligt), maar wel onredelijk in praktisch opzicht, dat wil
zeggen immoreel.
Begrip van de incommensurabiliteitsthese is begrip van haar implicaties.
Incommensurabiliteit van primaire goederen brengt bijvoorbeeld met zich mee
dat we geen afdoende redenen kunnen hebben om te kiezen voor een voorstel
om een primair goed in een van zijn concretiseringen te vernietigen of te
beschadigen. Het goed dat in een bepaalde handelingsmogelijkheid besloten
ligt, kan geen afdoende reden verschaffen om de concretisering van een ander
primair goed te vernietigen en te beschadigen. Sterker nog, men heeft altijd een
afdoende reden om niet te kiezen voor een dergelijk voorstel. Kortom, uit het
begrip van incommensurabiliteit vloeit een moreel beginsel voort dat het willen
van kwaad verbiedt, juist wanneer het gewild wordt omwille van zijn goede
gevolgen. Indien van toepassing verschaft dit beginsel een afdoende (secundai-
re) reden welke de (primaire) redenen verslaat die men zou kunnen hebben om
direct te kiezen voor de vernietiging of beschadiging van een primair menselijk
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goed. Een wetenschapper zou dit morele verbod kunnen schenden door bijvoor-
beeld een willekeurig mens te ontvoeren en te onderwerpen aan een dodelijke
proef in de hoop om zo een geneesmiddel tegen aids te vinden, waar toch het
bestrijden van aids een goede reden is en de immorele handelwijze van de
wetenschapper redelijk gemotiveerd is.
Met de incommensurabiliteit van primaire goederen is een hele set aan morele
beginselen gegeven, waarvan het zojuist genoemde er slechts een is. Het begin-
sel dat het willen van kwaad omwille van goed verbiedt, is echter niet relevant
voor onze golfer: een keuze voor elke handelingsmogelijkheid zou immers met
dit beginsel in overeenstemming zijn. Bovendien is de situatie ook wezenlijk
anders: i.c. het gaat niet om kwaden (het staken van het golfspel, het verdrinken
van een kind) die gewild worden, maar om kwaden die voorzien zijn en voor lief
genomen worden. In gevallen als deze is een ander beginsel van toepassing.
Kiest de golfer voor voortzetting van zijn spel, dan handelt hij in strijd met een
ander beginsel, namelijk het beginsel volgens welke wij gehouden zijn anderen
te bejegenen zoals wij zouden willen dat zij ons bejegenen.
Een van George’s verdiensten is dat hij enkele implicaties van de incommensu-
rabiliteitsthese heeft doorzien. Met incommensurabiliteit is de onmogelijkheid
gegeven van iedere vergelijking of afweging tussen primaire menselijke goede-
ren. Derhalve kan geen bewuste keuze gemaakt worden voor een kwaad en
omwille van een ‘groter’ goed, en evenmin kunnen ongewilde maar voorziene
‘kleinere’ kwaden acceptabel zijn wanneer daar een ‘groter’ goed tegenover
staat. En precies deze implicaties kunnen in de vorm van morele beginselen en
als secundaire redenen in tal van situaties doorslaggevend zijn bij het maken
van keuzen. Anders dan critici als Westerman menen, is de praktische redelijk-
heid bij een non-consequentialistische theorie als die van Finnis dus helemaal
niet zo ver te zoeken.
In het tweede deel mengt George zich in enkele morele debatten, waarbij zijn
stellingname steeds geschraagd wordt door een argumentatie die de zojuist
geschetste uitgangspunten in acht neemt en die er (vereenvoudigd) als volgt uit
ziet: de keuze voor deze handelwijze (bijvoorbeeld het toelaten van de verstrek-
king van pornografisch materiaal) is immoreel, daar het de concretisering ver-
nietigt, beschadigt of belemmert van een menselijk goed dat primair is. De
schrijver voelt wel aan dat zijn lezers niet zozeer moeite zullen hebben met zijn
wijze van redeneren als wel met het fundament waarop zijn oordeel rust.
Immers, indien de logica in acht genomen wordt, snijdt een moreel oordeel hout
zolang uiteindelijk maar de naam valt van iets dat doorgaat voor een ‘vanzelf-
sprekend’, door een non-inferentiële verstandsakt te vatten primair menselijk
goed. Om er geen twijfel over te laten bestaan dat de discussie omtrent de juist-
heid van een moreel oordeel op dit punt niet afgekapt wordt, betoogt hij in het
derde deel dat de voorgestane wijze van moreel redeneren staat of valt met de
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verdediging van de evidentie van voorgestelde basiswaarden. Over de evidentie
van primaire goederen moet zeker gediscussieerd worden, zo voert George aan,
en de bereidheid daartoe is van wezenlijk belang, maar over één ding mogen
geen misverstanden bestaan: evidentie leent zich niet voor bewijsvoering. Daar
een evident ware propositie niet van een andere, meer fundamentele propositie
is afgeleid, zijn er geen directe argumenten die voor of tegen haar vermeende
waarheid pleiten: elk direct argument zal immers een cirkelredenering opleve-
ren. Vervolgens is het om het volgende goed te beseffen: de bewering dat een
bepaalde propositie een evident praktisch basisprincipe tot uitdrukking brengt,
kan (anders dan bijvoorbeeld John Rawls en Michael Perry menen) niet weer-
legd worden door de vaststelling dat elk direct argument voor die propositie
slechts een cirkelredenering kan opleveren. Immers, zou zo’n argument wel
voorhanden zijn, dan gaat het niet om een beginsel dat evident en fundamen-
teel is. Dit betekent dat voor de verdediging van een fundamenteel praktisch
beginsel de dialectiek resteert. Men zal bijvoorbeeld met argumenten moeten
komen die maken dat zijn waarheid niet langer betwist wordt. Ook wanneer
men in een tegenargument logische gebreken ontwaart, zal de verdediging suc-
cesvol zijn.
De nieuwe natuurrechtsleer is op tal van punten aanvechtbaar. Of basiswaarden
inderdaad universeel zijn, zoals de aanhangers beweren, is maar de vraag. Ook is
de intrinsieke goedheid van de genoemde basiswaarden niet altijd evident.
Minder omstreden is de incommensurabiliteitsthese. Voor het bestaan van
morele dilemma’s zijn er nauwelijks betere verklaringen dan de incommensura-
biliteit van basiswaarden. George nu laat zien dat wat aan een moreel dilemma
ten grondslag ligt ook richtinggevend is bij het zoeken naar de oplossing, en
omdat in morele kwesties niets zo belangrijk is als het maken van juiste keuzen,
mag gezegd worden dat hij met In defense of natural law een waardevolle bij-
drage aan de moraalfilosofie heeft geleverd.

M.A.J.M. Buijsen (Rotterdam)

William Twining, Globalisation & Legal Theory, London/Edinburgh/Dublin:
Butterworths 2000, 279 p.

Met de verschijning van Globalisation & Legal Theory in de serie ‘Law in context’
heeft William Twining zijn oeuvre opnieuw verrijkt met een heldere essaybun-
del. In negen hoofdstukken en een appendix die de titel ‘Teaching about globali-
sation and law’ draagt, geeft hij een overzicht van zijn denken over het feno-
meen ‘Globalisation’. De essays zijn een neerslag van wat Twining in de
afgelopen tien jaar tijdens seminars die hij over de gehele wereld gegeven heeft
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