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Ten geleide
Een weg.. door Californië, Nevada, Utah en Arizona; richting een stageplaats bij de gemeente Amsterdam;
met een periode van rust aan de overkant van de Waal; via de Universiteit van Amsterdam; langs
‘duurzaamheid op de Waddeneilanden’, ‘new towns in Israël’, ‘ruimtelijke ordening als vredesmiddel
en/of wapentuig’, ‘denkwijze van westerse planoloog in het Midden-Oosten’, ‘positie van Negevbedoeïenen in Israëlische ruimtelijke ordening’, ‘sociaal woonlocatiebeleid voor Ethiopische joden in
Israël (Falasha’s)’ 1; naar Jeruzalem; om in deze scriptie zijn bestemming te vinden: Rawls in beweging.
Ik dank mijn begeleider dr. C.J.C.M. (Karel) Martens, evenals dr. T. (Tamy) Stav 2 voor de begeleiding in de
opstartende fase. De afwijkende invulling van de masterfase maakte coulance van de examencommissie
onontbeerlijk. Dat zij mijn verhaal begrepen, daar ben ik ze zeer erkentelijk voor. Daarnaast dank aan
prof. dr. T.J.M. (Thomas) Mertens en prof. dr. G.P. (Bert) van Wee voor de gevoerde gesprekken. Alsook alle
familie en vrienden die – in alle oprechtheid – vroegen of het wilde vlotten, zonder werkelijk te weten
waar ik mee bezig was. Tot slot heb ik veel geleerd van een naastverwante meelezer, en genoten van de
zorg van een andere naaste.
Mijn masterfase verdient niet de schoonheidsprijs, maar is van zoveel meer betekenis en waarde dan hier
op papier staat. Met deze scriptie sluit ik de planologie (de kunde en de kunst van het ruimtelijk
inrichten) uit de boeken af, om het – deeltijds – in ’t veld tot uitdrukking te brengen. Shalom!
Andreas Rooijakkers, februari 2012
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Samenvatting
De grote filosoof John Rawls, waar deze scriptie zich sterk door laat leiden, wilde geen samenvatting van
zijn werk geven (Rawls, 1999/2009, p.568). 1 Op dit punt niet in navolging van de meester, zullen wij
wel proberen tot een samenvatting van deze scriptie te komen
Het motief voor dit onderzoek is planologie en filosofie dichter bij elkaar brengen; het weloverwogen en
fundamentele van de filosofie te koppelen aan het praktische en concrete van de planologie, om zo tot
betere beslissingen voor mens en samenleving te komen. Wat zijn goede en juiste beslissingen? Hoe
komen die verantwoord tot stand? Rechtvaardigheid is een sleutelwoord in dit streven: vrijheid (liberté),
gelijkheid (egalité) en broederschap (fraternité), woorden uit de filosofie, de politieke filosofie en meer in
het bijzonder de filosofie van Rawls over sociale rechtvaardigheid. De keuze voor maatschappelijke
verdelingsvraagstukken in het domein transport is weloverwogen gemaakt en bepalend voor dit
onderzoek, maar was geen dwingende beweegreden. Thematieken binnen de planologie zoals
bescherming tegen overstromingsschade en sociale woningbouw zijn in dezelfde mate relevant en
interessant.
De te onderzoeken probleemstelling “Kan casu quo hoe kan Rawls’ rechtvaardigheidstheorie toegepast
worden op het maatschappelijk verdelingsvraagstuk in het planologisch domein transport?”,
gespecificeerd tot de vraagstelling “Kan casu quo hoe kan transport beschouwd worden als legitiem
onderdeel van de basisstructuur en als schaars primair sociaal goed naar Rawls?”, met als doelstelling “Een
verkenning naar de toepasbaarheid van Een theorie van rechtvaardigheid als basis voor een sociaal
rechtvaardigere benadering van verdelingsvraagstukken in de transport.” staan centraal. Het is voor ons
niét de vraag of Rawls bij transport in zijn maatschappelijke betekenis past, maar juist vice versa: past
transport bij Rawls? Een wezenlijk verschil, ondanks dat dit een planologisch onderzoek betreft. Het is
namelijk niet aan ons om zijn theorie te herschrijven bij oneffenheden vanuit onze
onderzoeksgedachten, wel mogen en kunnen we overdenken of wij, als transportwetenschappers, bij zijn
theorie passen, al dan niet via beargumenteerde herdefiniëring van transport in zijn maatschappelijke
betekenis. Zouden we aan het herschrijven van Rawls’ uitgangspunten beginnen, dan kunnen we
naderhand niet eens de vraag beantwoorden of Rawls’ oorspronkelijke theorie ons überhaupt schikt.
Niet Rawls is geïnteresseerd in transport, maar wij in zijn theorie. Gekozen is voor een drieledige aanpak,
namelijk: een theoretische verkenning, een literatuuronderzoek en gesprekken met geleerden. De
theoretische verkenning heeft als kern het beschouwen van Rawls’ rechtvaardigheidstheorie en transport
in zijn maatschappelijke betekenis. Dat we over een verkenning spreken, wil niet zeggen dat we aan de
oppervlakte blijven, maar duidt op het voorlopige karakter. Het literatuuronderzoek heeft als kern het
doornemen van rawliaanse transportliteratuur, alsook rawliaanse literatuur uit de bredere
omgevingswetenschappen. In beide gevallen ligt de focus op wetenschappelijke artikelen. De gesprekken
hebben als kern het nagaan van de vraagstelling en denkrichting, evenals de hoop op – voor ons –
nieuwe, creatieve uitweidingen. Deze fasen staan niet los van elkaar, integendeel: het resultaat van de
ene fase vormt het vertrekpunt voor de volgende fase.
Om de (deel-)conclusies van dit onderzoek te kunnen begrijpen is een beknopte karakterisering van
Rawls’ rechtvaardigheidstheorie gewenst. Rawls’ algemene doelstelling met Een theorie van rechtvaardigheid
is het presenteren van een conceptie van rechtvaardigheid [rechtvaardigheid als billijkheid] die de gangbare
theorie van het sociaal contract, zeg zoals die bij Locke, Rousseau en Kant te vinden is, veralgemeniseert
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en op een hoger abstractieniveau brengt. Meer in het bijzonder is zijn doelstelling het geven van een
overtuigende omschrijving van fundamentele rechten en vrijheden en hun prioriteit, evenals het
integreren van die omschrijving met een voorstelling van democratische gelijkheid. Hiervoor zet hij een
theorie op met beginselen, prioriteitsregels, en een beschrijving van bijhorende subjectie (hetgeen
onderworpen is aan de beginselen), namelijk: de basisstructuur en de schaarse primaire sociale goederen. De
basisstructuur staat voor de manier waarop de belangrijkste sociale instituties fundamentele rechten en
plichten verdelen en de toewijzing van voordelen uit sociale samenwerking bepalen; het schaars primair
sociaal goed is een goed dat ieder rationeel mens geacht wordt te wensen. Het kan normaal gesproken
altijd worden gebruikt, wat voor rationeel levensplan een persoon ook heeft. Zonder te kijken naar de
details van rationele plannen wordt aangenomen dat er diverse zaken zijn waar hij liever meer van heeft
dan minder, veelal schaarse primaire sociale goederen. De schaarse primaire sociale goederen zijn, om ze in
brede categorieën te plaatsen, rechten, vrijheden, kansen, inkomen en vermogen, evenals het gevoel van
eigenwaarde.
Het is de eerste fase (theoretische verkenning) die direct voor aanscherping van de vraagstelling (en
bijhorende hypothese) zorgt. Het herkennen van schaarse primaire sociale goederen impliceert namelijk de
basisstructuur, die overigens ook in iedere – moderne – samenleving aanwezig is, waarmee we ons in het
vervolg onverdeeld richten op de schaarse primaire sociale goederen. Daar komt een tweedeling binnen de
categorieën schaarse primaire sociale goederen bij; toedeelbare (voor iedereen gelijk) en verdeelbare
(onderdeel van een verdelingsvraagstuk) schaarse primaire sociale goederen. Het is met name het
verdeelbare spoor dat onze aandacht verdient, aangezien maatschappelijke verdelingsvraagstukken in de
transport centraal staan. De door ons gevonden maatschappelijke betekenissen van transport zijn
potentiële mobiliteit en toegang. Beide zijn gekoppeld aan vrijheid van beweging (negatief basisrecht), bij
potentiële mobiliteit in abstracte vorm (vermogen), bij toegang in concrete vorm (bereiken van
bestemmingen). We zien toegang als de preferente maatschappelijke betekenis van transport, gezien zijn
realistische niveau. Dit brengt ons bij de aangescherpte vraagstelling “Welke categorie van deelbare
schaarse primaire sociale goederen past bij toegang?” en bijhorende gepreciseerde hypothese: “Toegang is een
deelbaar schaars primair sociaal goed.”
De tweede fase (literatuuronderzoek) krijgt vorm door het rubriceren van de literatuurgegevens in een
ordeningsdiagram naar de mate waarin ze aandacht besteden aan één of beide aspecten van het
vraagstuk van verenigbaarheid tussen Rawls en transport. De focusvraag “Welke categorie van deelbare
schaarse primaire sociale goederen past bij toegang?” bleek te gedetailleerd voor de bestaande literatuur. Van
de oorspronkelijke vraagstelling “Kan casu quo hoe kan transport beschouwd worden als legitiem
onderdeel van de basisstructuur en als schaars primair sociaal goed naar Rawls?” bleek ook het onderdeel
“hoe kan” een brug te ver. Slecht een beperkt aantal auteurs (Langmyhr, van Wee, Martens & Golub, en
Beatley) raken aan het vraagstuk en gaan er voorzichtig op in. Hun oordelen zijn over het algemeen
voorzichtig positief: transport (transportation and accesiblity) hoort in de lijst van schaarse primaire sociale
goederen (Beatley), maar zijn maatschappelijke betekenis (mobility or access) past niet naadloos in Rawls’
concept van schaarse primaire sociale goederen (Langmyhr). Martens en Golub achten nader onderzoek vereist
naar de relatie tussen transport en de verschillende schaarse primaire sociale goederen; zij denken zelf aan
vermogen (wealth) als mogelijk passend schaars primair sociaal goed. Van Wee ziet een relatie tussen
transport en Rawls op het niveau van toegang (access), maar acht een onderscheid in soorten activiteiten
van belang; hij veronderstelt dat toegang tot basisvoorzieningen (zoals school, werk, zorg en dergelijke)
eerder past bij de lijst van schaarse primaire sociale goederen dan toegang tot luxe bestemmingen en
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exclusieve vervoersmiddelen (helikopter CEO). Kortom: de relatie tussen toegang en het schaars primair
sociaal goed naar Rawls wordt op beperkte schaal onderkend en erkend als legitiem en zinvol, maar van
een concrete, laat staan definitieve uitwerking is nog geen sprake. Uit het ordeningsdiagram leiden we
tevens een drietal nieuwe vragen af, die de voortgang incorporeren; “Wat is theoretisch de juiste
toepassing van Rawls: indirect via invulling van de subjectie (basisstructuur en schaars primair sociaal goed)
naar de beginselen (onze vraagstelling), of directe toepassing van de beginselen?”, “Welke vorm van
toegang is relevant, welke niet, en waar ligt de grens?” en “In de literatuur zijn voor de aangescherpte
hypothese op het niveau van de deelbare schaarse primaire sociale goederen geen aanknopingspunten te
vinden. Is dit (nog) een brug te ver? Of is dit streven theoretisch niet mogelijk?”.
Het zijn de focusvraag en vervolgvragen die leidend zijn in de derde fase (gesprekken). De gesprekken
zijn gevoerd met prof. dr. T.J.M. (Thomas) Mertens, hoogleraar rechtsfilosofie aan de Radboud Universiteit
Nijmegen, alsook hoogleraar mensenrechten en -plichten aan de Universiteit Leiden, en prof. dr. G.P. (Bert)
van Wee, hoogleraar transportbeleid en logistieke organisatie aan de TU Delft. De vraag of Rawls alleen
indirect toegepast mag worden via de schaarse primaire sociale goederen of ook direct door de beginselen
wordt open beantwoord. Het is niet onvoorstelbaar dat men direct aan de gang gaat met de beginselen
(Mertens). Dit doet echter niets af aan het belang van de zuiver theoretische weg, die (eerst) via de
subjectie gaat. Zoals uit het gesprek met van Wee blijkt, kan Rawls ook een passant zijn, waarmee de vraag
naar de subjectie al snel te zwaar is. De vraag aangaande de vorm van toegang blijkt voor dit onderzoek
minder relevant dan gedacht, wanneer we de meest basale vormen van toegang als uitgangspunt nemen.
Waar de grens ligt tussen basaal/schaars primair sociaal goed en luxe/geen schaars primair sociaal goed, doet
er – in ons geval – pas toe als we weten of toegang überhaupt verenigbaar is met het schaars primair sociaal
goed; toegang als vervulling van basisbehoeften is hiervoor het beste vertrekpunt. De vraag naar de waarde
en mogelijkheid tot het verenigen van toegang met het deelbaar schaars primair sociaal goed blijft
onbeantwoord. De vraag wordt niet bevestigend, maar ook niet ontkennend beantwoord; integendeel,
beide hoogleraren zien niet in waarom het theoretisch onmogelijk zou zijn. Met de hypothese “Toegang is
een deelbaar schaars primair goed” en de gevolgde weg tot nu toe is niets mis. Een nieuw inzicht is dat
toegang mogelijk eerder een positie toekomt onder de voorwaarden voor schaarse primaire sociale goederen
(Mertens). Een bepaalde mate van toegang (transport) als voorwaarde voor toegang (Rawls) tot de schaarse
primaire sociale goederen. Het gaat hier niet om een woordenspel, maar om een inhoudelijke correlatie:
“het gemak waarmee een persoon bestemmingen kan bereiken vanuit een gegeven locatie” valt niet los
te zien van “de mogelijkheid hebben tot gebruik [van schaarse primaire sociale goederen]”. Dit is een nieuw
inzicht, al blijft directe overeenstemming met het schaars primair sociaal goed het ideaal. Een laatste
ontdekking vanuit de gesprekken betreft de mogelijke relatie tussen toegang en het schaars primair
sociale goed zelfrespect via het fenomeen sociale uitsluiting (van Wee). Een lage graad van toegang kan
leiden tot sociale uitsluiting, die op haar beurt zelfrespect kan ondermijnen. De redenering is dan als volgt:
om ondermijning van het zelfrespect (schaars primair sociaal goed) te voorkomen, moet men voor sociale
uitsluiting behoed worden door een bepaalde mate van toegang. Op deze manier is toegang wederom geen
direct schaars primair sociaal goed, maar via het fenomeen sociale uitsluiting indirect gerelateerd aan de
vijfde categorie van deelbare schaarse primaire sociale goederen, zijnde sociale grondslagen voor zelfrespect.
Deze deelconclusies geven ons zicht op drie (oplossings-)richtingen, namelijk:
(A) Toegang is een deelbaar schaars primair sociaal goed via de categorie sociaal-economische parameters,
gekarakteriseerd als brede welvaart, zij het in een voorwaardelijke status; dit betekent dat het strikt
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genomen niet toegang als zodanig is die tot de (brede) welvaart behoort, maar (brede) welvaart mogelijk
maakt; het gaat dan om “de welvaart die ontleend wordt aan …”;
(B) Toegang is een deelbaar schaars primair sociaal goed via de categorie sociale grondslagen voor zelfrespect, via
de factor sociale uitsluiting. Vanuit Rawls hebben we deze richting als volgt onderbouwd: “De
sociale/maatschappelijke grondslag toegang dient de sociale/maatschappelijke factor uitsluiting tegen
vrijwel elke prijs te vermijden om een persoon zijn/haar zelfrespect niet te ondermijnen.” Deze richting
via zelfrespect is ondersteunend aan richting A (brede welvaart), want mocht toegang niet in deze morele,
psychologische categorie schikken vanwege het beperkte fysieke karakter van deze categorie, dan hebben
we een extra reden om toegang in een meer geschikte categorie, zoals de categorie sociaal-economische
parameters op te nemen. De grondslagen voor zelfrespect zijn voor Rawls van cruciaal belang en
rechtvaardigen deze ondersteunende doorvertaling;
(C) Toegang is een voorwaarde voor schaarse primaire sociale goederen. Dit speelt met name bij toegang als
voorwaarde voor (brede) welvaart (A) maar indirect ook bij toegang als grondslag voor zelfrespect (B) via de
factor sociale uitsluiting en vervolgens mogelijk via ondersteuning aan (brede) welvaart (A).
Resumerend valt het gemak waarmee een persoon bestemmingen kan bereiken vanuit een gegeven
locatie (toegang) rawliaans te kenmerken als de sociale grondslag die de sociale factor uitsluiting tegen
vrijwel elke prijs dient te vermijden om een persoon zijn/haar zelfrespect niet te ondermijnen (B),
ondersteunend aan het schaarse primair sociaal goed brede welvaart uit de categorie sociaal-economische
parameters (A), waarbij toegang een voorwaardelijke status toekomt (C).
Ons antwoord op de vraagstelling is dan ook als volgt: ja, transport kan beschouwd worden als legitiem
onderdeel van de basisstructuur en als schaars primair sociaal goed naar Rawls, zij het in een voorwaardelijke
status; dat wil zeggen dat toegang nodig is om gebruik te kunnen maken van schaarse primaire sociale
goederen.
We eindigen het onderzoek met duidelijke conclusies, maar ook met drie nieuwe vragen, waar
wetenschap vol van is, en die tevens de voortgang insluiten.




Wat is de betekenis van het zijn van een voorwaarde voor schaarse primaire sociale goederen
binnen de systematiek van Rawls?
Maakt deze eventuele voorwaardelijke positie Rawls’ rechtvaardigheidstheorie nog relevant voor
transport als maatschappelijk verdelingsvraagstuk?
Schikt de tot fysieke uiting komende sociale factor uitsluiting in de psychologische categorie
zelfrespect naar Rawls?

Voor de geïnteresseerde lezer is naast deze samenvatting met name het Slotakkoord het lezen waard.
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Hoofdstuk 1. Onderzoeksstellingen
1.1 Aanleiding en doelstelling
Het motief voor dit onderzoek is planologie en filosofie dichter bij elkaar brengen; het weloverwogen en
fundamentele van de filosofie te koppelen aan het praktische en concrete van de planologie, om zo tot
betere beslissingen voor mens en samenleving te komen. Wat zijn goede en juiste beslissingen? Hoe
komen die verantwoord tot stand? Rechtvaardigheid 1 is een sleutelwoord in dit streven: vrijheid,
gelijkheid en broederschap 2, woorden uit de filosofie, de politieke filosofie en meer in het bijzonder de
filosofie van John Rawls over sociale rechtvaardigheid. In deze scriptie wordt onderzocht of en hoe Rawls’
rechtvaardigheidstheorie van leidende betekenis kan zijn voor verdelingsvraagstukken in de planologie,
toegespitst op het domein van de transport.
1.1.1 Rechtvaardigheid in de planologie 3; transport als casus
Het benaderen van transportvraagstukken kan op basis van financieel-economische en/of sociaalculturele, pragmatische en/of ethische, kwantitatieve en/of kwalitatieve, technocratische en/of
democratische waarden; die keuze is cruciaal voor de uitkomst, maar ook arbitrair. In de huidige situatie
is er sprake van een voorrang van financieel-economische, pragmatische, kwantitatieve, technocratische
factoren en dus een dominantie van harde waarden (van Riel, 2011, p.12) 4. Het gaat niet om het een
zónder het ander, maar om het een én het ander. Een voorbeeld van de scheve aandachtsverdeling uit
het veld van het onderzoeksdomein transport is de Nationale Markt- en Capaciteitsanalyse (NMCA), met
als doelstelling het geven van een indicatief inzicht in de nationale bereikbaarheidsproblematiek op
middellange (2020) en lange termijn (2028). Kernachtig samengevat door de vorige minister van Verkeer
en Waterstaat, Camiel Eurlings: “de NMCA geeft een confrontatie tussen de markt (vraag naar mobiliteit)
en de capaciteit (aanbod) voor de modaliteiten/netwerken” (Eurlings, 2010, p.1); zeventienmaal spreekt
de huidige minister van Infrastructuur en Milieu, Melanie Schultz van Haegen, in haar NMCA-mobiliteit
(14 juni 2011) over economisch-financiële waarden, tegen de tweemaal dat de aandacht uitgaat naar
sociaal-culturele waarden, waar het ook nog eens arbeidsplaatsen betreft (Ministerie van Infrastructuur
en Milieu, 2011). Kort en goed, zachte waarden, waar zijn (en blijven) jullie?
Een aanzet tot herziening komt onder andere van Nederlandse transportwetenschappers als
Karel Martens en Bert van Wee 5. Blijkbaar delen zij een gevoel van onvolledigheid en dat het dus anders,
hoogstwaarschijnlijk beter, zou kunnen. Martens schetst de leemte in de transportwetenschap als volgt:
“Transport has become a key field of government intervention in modern societies. Governments do not only
set the regulatory framework, but also determine the size and scope of investments in transport facilities.
Given the importance of transport in current high-mobile societies, the way in which governments distribute
transport over their citizens becomes of the utmost importance. And yet, little has been said about the
desirability or (im)possibility of a distributive approach to transport (Martens, 2009, p.2). […] accessibility
measures can be used to address the distributive question in transport: who reaps the accessibility benefits
from investments in the transport system? The use of accessibility measures may affect the result of a
distributive investigation, however. Different measures may highlight different distributive patterns and
hence point to different policy responses. We argue, therefore, that the choice of accessibility measures
employed to address distributive questions should be based on a clear understanding of the distributive
question in transport. An exercise into understanding and developing a justice-theoretic approach to
accessibility planning (Martens, n.d., p.1). […] what kind of justice principle could guide the distribution of
the transport good (Martens, 2009, p.1)”
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Samengevat, de wenselijkheid en mogelijkheid tot een benadering van transport als maatschappelijk
verdelingsvraagstuk is (nog) minimaal overdacht, in weerwil van de praktijk, waarin de overheid
doorlopend verdelende keuzes maakt, ook op het domein van transport. Doorslaggevend zijn de
maatstaven waarmee de verdeling beschreven en gemeten wordt. Eenduidige en werkbare maatstaven
voor transportwetenschap zoals toegang of toegankelijkheid (nader te bespreken; Hoofdstuk 4) zijn gewenst
en nodig om het verdelingsvraagstuk in het domein transport hanteerbaar te maken. Tegelijkertijd
wordt de keuze voor deze maatstaven evenzeer beïnvloed door een (impliciete) definitie en invulling van
de verdelingsbenadering. Dit kan snel leiden tot een gesloten, niet-constructieve gedachtekring.
Vandaar dat allereerst de wijze van benadering van het verdelingsvraagstuk inzichtelijk en duidelijk
moet worden gemaakt. Het gaat ons nadrukkelijk om een verdelingsbenadering, eenduidig gebaseerd en
gericht op sociale rechtvaardigheid als leitmotiv. Een beoordelingsmethodiek, op basis van toegang of
toegankelijkheid, wordt daarmee een afgeleide van deze benadering. 6
1.1.2 Rechtvaardigheid in de filosofie; Rawls’ rechtvaardigheidstheorie
Dit onderzoek wil een verkenning naar een meer op sociale rechtvaardigheid gerichte benadering
uitvoeren, en wel aan de hand van Een theorie van rechtvaardigheid (John Rawls), met als redenen:
 Aanvangen in het hart van het rechtvaardigheidsdenken
Zoals de in januari 2002 overleden filosoof en Harvard-collega Robert Nozick, iemand die het in
de jaren zeventig fundamenteel oneens was met Rawls’ theorie, maar een zeer grote bewondering
voor diens werk had, al in 1974 opmerkte: “Politiek filosofen moeten nu binnen het kader van
Rawls’ theorie werken of uitleggen waarom zij dat niet doen (Lehning, 2006, p.25).” Niet voor
niets wordt rechtvaardigheid encyclopedisch al snel geduid aan de hand van Rawls: “In algemene
zin de morele eigenschap waardoor mensen met een innerlijke vanzelfsprekendheid aan anderen
geven of laten waar zij recht op hebben. In afgeleide zin wordt het woord gebruikt voor sociale
(ver)ordeningen waardoor leden in een samenleving onderling zo goed mogelijk recht wordt
gedaan: rechtvaardige wetgeving, enzovoort. Rawls’ beroemde A theory of justice is een hedendaags
voorbeeld van een studie over rechtvaardigheid in deze afgeleide zin (ten Kate, 2007, p.439).”
 Rawls’ insteek is kritisch
Het bekritiseren van beleid moet gebeuren vanuit een ideale theorie: wanneer wij wetten en
beleidsmaatregelen kritiseren, proberen wij aan te tonen dat ze onder deze ideale procedure niet
gekozen zouden worden (Rawls, 1999/2009, p.370), Een theorie van rechtvaardigheid is een ideale
theorie. “De reden om met de ideale theorie te beginnen, is dat ze mijns inziens de enige basis
biedt voor een systematisch begrip van die meer dringende problemen [de zaken waar wij in het
dagelijks leven mee te maken hebben; de kwesties van compenserende rechtvaardigheid en het
wegen van de ene vorm van institutionele onrechtvaardigheid tegen de andere] (Rawls,
1999/2009, p.56).”
 Verwant aan dominante kernthema’s van beleid en bestuur
Bij afwezigheid van een zekere mate van overeenstemming over wat rechtvaardig is en wat
onrechtvaardig, is het voor mensen natuurlijk moeilijker hun plannen efficiënt te coördineren
teneinde te garanderen dat wederzijds voordelige arrangementen worden gehandhaafd.
Wantrouwen en wrok tasten de banden van beschaving aan, en achterdocht en vijandigheid
brengen mensen ertoe te handelen op manieren die ze anders zouden vermijden. Terwijl het dus
de specifieke rol van rechtvaardigheidsconcepties is de fundamentele rechten en plichten te
bepalen en hun correcte verdeling vast te stellen, zal de manier waarop een conceptie dit doet
hoe dan ook gevolgen hebben voor de problemen van efficiëntie, coördinatie en stabiliteit (Rawls,
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1999/2009, p.54). Rawls’ denkwijze sluit hier op aan en heeft sociaal-politieke gevolgen; is de
eerste [Kant] veeleer een ontdekkingsreiziger dan is de constructivist [Rawls] veeleer een politicus,
een beleidsfilosoof die voorstellen formuleert om de bestaande morele constructen die hij
aantreft in de maatschappij op een coherente wijze te structureren (Raes, 2002, p.27).
Het maatschappelijke perspectief
Willen we aansluiten bij de bovengeschetste leemte in de transportwetenschap, dan zullen we de
zachte kant van transport moeten belichten, met name de sociale aspecten. De te gebruiken
rechtvaardigheidstheorie zal hier ook op ingesteld moeten zijn, en dat is Een theorie van
rechtvaardigheid. Veel verschillende zaken worden rechtvaardig en onrechtvaardig genoemd: niet
alleen wetten, instituties en sociale systemen, maar ook allerlei soorten afzonderlijke
handelingen, waaronder beslissingen, oordelen en beschuldigingen. Ook de attituden en
gezindheden van personen en personen zelf, noemen wij rechtvaardig en onrechtvaardig. Ons
onderwerp is evenwel dat van sociale rechtvaardigheid (Rawls, 1999/2009, p.54).

De keuze voor Rawls’ rechtvaardigheidstheorie aan de hand van voorgenoemde redenen doet niets af
aan onze weet van een breed spectrum aan andere (vooraanstaande) denkers. Zoals gezegd, is hun
startpunt meestal Rawls’ theorie:
Michael Sandel
“En toen was daar in 1980 opeens een jonge, in Engeland opgeleide filosoof. Michael Sandel was
onder Charles Taylor in Oxford gepromoveerd op een kritiek op Rawls beroemde werk A theory of
justice. Toen zijn proefschrift, Liberalism and the limits of justice, uitkwam, was zijn naam in één
klap gevestigd (Brummer, 2012, p.19).”
Amartya Sen
“In zijn laatste boek, The idea of justice (2009), stelt Sen dat (mondiale) rechtvaardigheid moet
voortkomen uit een pluriform publiek debat. Net als Sandel formuleert Sen zo een kritiek op de
rechtvaardigheidstheorie van zijn grote inspiratiebron, de filosoof John Rawls (Brummer, p.20).”
1.1.3 Doelstelling; verkenning naar toepasbaarheid van Rawls’ theorie in de transport
De doelstelling is als volgt:
“Een verkenning naar de toepasbaarheid van Een theorie van rechtvaardigheid als basis voor een
sociaal rechtvaardigere benadering van verdelingsvraagstukken in de transport.”
1.1.4 Vooruitzicht; ontmoediging en hoop
Rawls biedt ontmoediging, evenals haar tegenhanger, hoop. Ontmoediging, want hij spreekt slechts
driemaal zijdelings, weinigzeggend over transport in zijn nagenoeg 600 pagina’s tellende betoog; in de
vorm van een neutrale beschrijving van economische systemen, alwaar openbaar vervoer als een
voorbeeld van publiek beheerde bedrijven dient (Rawls, 1999/2009, p.290), in een definitie van
indirecte burgerlijke ongehoorzaamheid, alvorens de rechtvaardiging van dit soort handelingen te
overwegen, wordt het overtreden van verkeersvoorschriften aangehaald (Rawls, p.377), en tot slot in een
metafoor voor het gebruik van collectieve goederen: “opdat iedereen ze naar eigen behoefte kan
gebruiken voor zover zijn middelen dit toelaten, net zoals eenieder zijn eigen bestemming heeft wanneer
hij over de snelweg rijdt (Rawls, p.519).” Hoop, want de strikte lezing 7 is mogelijk niet de enige weg naar
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toepassing: “het ligt voor de hand om te vermoeden dat als wij voor dit geval [de basisstructuur van de
samenleving, vooralsnog voorgesteld als een gesloten systeem dat van andere samenlevingen is
geïsoleerd] eenmaal een gegronde theorie hebben, de resterende problemen van rechtvaardigheid
handelbaarder zullen blijken in het licht van die theorie. Met de toepasselijke wijzigingen zou ze de
sleutel moeten bieden tot enkele van die andere vraagstukken (Rawls, p.56).” 8
1.2 Probleemstelling annex vraagstelling en hypothese
1.2.1 Probleemstelling; Rawls’ rechtvaardigheidstheorie en de transportwetenschap
Een verkenning als voorgesteld, houdt zich bezig met het vergelijken van de beginselen en methodes van
beiden, rechtvaardigheid volgens Rawls en transport als maatschappelijk verdelingsvraagstuk, om na te
gaan of samen optrekken een mogelijkheid is. In lijn met de doelstelling luidt de probleemstelling:
“Kan casu quo hoe kan Rawls’ rechtvaardigheidstheorie toegepast worden op het maatschappelijk
verdelingsvraagstuk in het planologisch domein transport?”
Na herlezing en -overdenking blijkt iedere bezigheid met beginselen en methodes illegitiem als we niet
weten of we dezelfde taal spreken en denken in gelijke betekenissen; onderlinge verstaan- en
verenigbaarheid van begrippen zijn een conditio sine qua non. Als je iets wilt verdelen volgens een
bepaalde theorie moet je wel weten of die theorie ook iets te zeggen heeft over hetgeen je wilt verdelen.
Fundamenteel is dat de benadering van transport als maatschappelijk verdelingsvraagstuk past bij de
kernnoties van Rawls’ rechtvaardigheidstheorie, zijnde de basisstructuur 9 en het schaars primair sociaal
goed. Daartoe dienen we ook de kern van transport als maatschappelijk verdelingsvraagstuk te nemen,
namelijk: transport in zijn maatschappelijke betekenis. De verstaan- en verenigbaarheid zijn onbekenden, die
niet slechts zijn af te doen met een beknopte begripsverklaring. Zeker gezien uit een eerste oriëntatie
blijkt dat deze hobbel door anderen on(der-)belicht blijft (lees: Rawls verweven in een onderzoek, zonder
vooreest fundamentele vragen van taal en betekenis te stellen). Toepassing van Rawls’
rechtvaardigheidstheorie op het domein van transport is pas legitiem als is voldaan aan de voorwaarde
van gelijke taal én betekenis.
1.2.2 Vraagstelling; transport als onderdeel van de basisstructuur en als schaars primair sociaal goed
Verstaan- en verenigbaarheid vertrekt vanuit Een theorie van rechtvaardigheid; de theorie van Rawls als
uitgangspunt. Het is voor ons niét de vraag of Rawls bij transport in zijn maatschappelijke betekenis past,
maar vice versa: past transport bij Rawls? Een wezenlijk verschil, ondanks dat dit een planologisch
onderzoek betreft. Het is namelijk niet aan ons om zijn theorie te herschrijven (bij oneffenheden vanuit
onze onderzoeksgedachten), wel mogen en kunnen we overdenken of wij, als transportwetenschappers,
bij zijn theorie passen, al dan niet via beargumenteerde herdefiniëring van transport (in zijn
maatschappelijke betekenis). Zouden we aan het herschrijven slaan (van Rawls’ uitgangspunten), dan
kunnen we naderhand niet eens de vraag beantwoorden of Rawls’ oorspronkelijke theorie ons schikt.
Niet Rawls is geïnteresseerd in transport, maar wij in zijn theorie. Mochten we daarvoor onze (transport-)
uitgangspunten moeten herzien, dan is dat niet onmogelijk (1.2.3 Hypothese; Rawls en transport gaan
samen).
Rawls’ theorie is, zoals voorgenoemd, geschreven voor de basisstructuur van de samenleving en
haar schaarse primaire sociale goederen; de subjectie 10 van Een theorie van rechtvaardigheid (3.2.4 Subjectie). De
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hieruit volgende prealabele vraagstelling luidt:
“Kan casu quo hoe kan transport beschouwd worden als legitiem onderdeel van de basisstructuur
en als schaars primair sociaal goed naar Rawls?”
Beantwoording van deze vraag vergt een verkenning 11 van de begrippen (transport, basisstructuur en
schaars primair sociaal goed), evenals hun bandbreedtes en de rek. Een zoektocht naar de verenigbaarheid
en de tegenstrijdigheden. Het betreft wederom een aansluiten bij aanzetten van de
transportwetenschappers Karel Martens en Bert van Wee:
“The application of Rawls to justice in transport would require an exploration of the
relationship between transport and some of the primary goods distinguished by Rawls, such as
wealth. This is not the direction we wish to take in this piece (Martens & Golub, 2011, p.6).”
Karel Martens
“Relevant for transport is that in case of primary social goods it is important to decide, which
trips or activities will be considered as primary social goods. It is beyond the ambitions of this
paper to come to a ‘final’ proposal, but I think that a certain level of access to schools, jobs,
shops, family or friends, and health care facilities could be considered as more likely to be
included in a list of primary social goods, than access to luxury holiday destinations or
helicopter access to business parks for captains of industry. Of course a huge element of
subjectivity might show up, as does the concept of paternalism. I do not want to suggest that
certain categories of activities and related access to them should not count. I only want to state
that the option exist to label some categories of activities and related access to them as primary
social goods. I think doing so strongly relates to the concepts of access and accessibility, and
exploring ways to include these concepts in ex ante evaluations of transport policy options could
be of interest (van Wee, 2012, p.2).”
Bert van Wee
Beide Nederlandse wetenschappers zijn zich bewust van deze fundamentele vraag, alvorens Rawls’
rechtvaardigheidstheorie te mogen betrekken in het transportdebat. Het is de richting én ambitie van dit
onderzoek om hier een volgende stap in te zetten (1.1.3 Doelstelling; verkenning naar toepasbaarheid van
Rawls´ theorie in de transport).
1.2.3 Hypothese; Rawls en transport gaan samen
De (werk)hypothese is als volgt:
“Transport in zijn maatschappelijke betekenis is een legitiem onderdeel van de basisstructuur en een
schaars primair sociaal goed.”
De vraagstelling kent twee delen: “kan” en “hoe kan”, door het tweede deel in de onderzoeksvraag op te
nemen, is de hypothese voor het eerste deel ons impliciet bekend: ja, transport in zijn maatschappelijke
betekenis kan worden beschouwd als een legitiem onderdeel van de basisstructuur en als schaars primair
sociaal goed. Dat is de kern van de werkhypothese en een gevolg van de constructieve insteek, het willen
binnenhalen van Rawls’ theorie in de transportwetenschap. De reden en invulling (“hoe kan”) zijn het
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quod erat demonstrandum van dit onderzoek, bij een positief dan wel een negatief antwoord. Een positief
antwoord behoeft een argumentatie voor de verstaan- en verenigbaarheid van transport in zijn
maatschappelijke betekenis met de basisstructuur en het schaars primair sociaal goed. Een negatief antwoord
betekent verwerping van het eerste deel van de onderzoeksvraag: nee, transport in zijn maatschappelijke
betekenis kan niet worden beschouwd als een legitiem onderdeel van de basisstructuur en als schaars primair
sociaal goed. Eenduidige verenigbaarheid is dan uitgesloten, maar in dat geval rijst een behoefte aan
alternatieve zienswijzen om de eerste horde (vraagstelling) op weg naar de toepasbaarheid van Rawls’
rechtvaardigheidstheorie (probleemstelling) te nemen. Deze alternatieven moeten worden gezocht in
andere maatschappelijke domeinen (o.a. de bredere omgevingswetenschappen); (mogelijke)
verenigbaarheid via een omweg. Niettemin blijft herschrijving van de basisstructuur en het schaars primair
sociaal goed zoals Rawls het bedoeld heeft voorlopig uitgesloten, maar herdefiniëring van transport in zijn
maatschappelijke betekenis en/of de wijze van positioneren, transport in zijn maatschappelijke betekenis ten
opzichte van de basisstructuur en het schaars primair sociaal goed, een mogelijkheid.
Hetgeen bewezen moet worden is dat transport in zijn maatschappelijke betekenis qua terminologie en
betekenis overeenstemt met of binnen de reikwijdte valt van de basisstructuur en haar schaarse primaire
sociale goederen. De ondersteunde methodische deelvragen zijn als volgt:





In welke richting stuurt een theoretische verkenning ons?
Welke weg toont de transportwetenschap, eventueel andere omgevingswetenschappen? Welke
aanvullende inzichten van buiten de planologie bieden ons zo nodig houvast over deze
(on-)verenigbaarheid?
Wat zeggen Rawls’ en transportkenners over de (on-)verenigbaarheid? Welke aanvullende of
alternatieve mogelijkheden zien zij? Welke verwachtingen hebben Rawls’ en transportkenners
van het transportdebat, geïnspireerd op Rawls?

Iedere deelvraag moeten we lezen in het perspectief van de vraagstelling/hoofdvraag.
Tot slot, in de doelstelling spreken we van “een sociaal rechtvaardige benadering van
verdelingsvraagstukken in de transport”, waar we in de probleemstelling spreken van “het
maatschappelijk verdelingsvraagstuk”. De sociaal rechtvaardige benadering maakt het
verdelingsvraagstuk tot een maatschappelijk verdelingsvraagstuk. We richten ons op mens en
samenleving in plaats van een financieel-economische benadering, het primaat van het zijn in plaats van
het hebben.
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Hoofdstuk 2. Aanpak; overzicht, inzicht en uitzicht
2.1 Onderzoeksstrategie
Het conceptueel model is grafisch vormgegeven in een schema; navolgende pagina (Figuur 1). Het
bovenste gedeelte van het conceptueel model t/m hypothese is theoretisch en stellingmatig van aard; het
is de neerslag van Hoofdstuk 1, waarbij de roze blokken voor de strijd of dans tussen de twee vermelde
elementen staan: planologie – filosofie, verdelingsvraagstukken in de transport – rechtvaardigheid,
transport – basisstructuur en schaars primair sociaal goed. Het is de vraagstelling waar ons onderzoek pas
daadwerkelijk begint, onderdeel uitmakend van de bredere probleemstelling, en aangejaagd door de
drijfveer. Vanaf daar geldt ook de maatschappelijke inkadering. Het onderste gedeelte van het
conceptueel model toont de strategische kant van het onderzoek, in drie fasen:




Fase I (eerste deelvraag), in theorie: de eerste ronde richt zijn aandacht op het theoretisch
uitdiepen van de twee hoofdelementen: transport in zijn maatschappelijke betekenis
(transportliteratuur), en rechtvaardigheid volgens Rawls, inclusief secundaire literatuur, met
name gericht op de basisstructuur en het schaars primair sociaal goed.
Fase II (tweede deelvraag), state of the art: de kern van het onderzoek, uitgevoerd middels een
literatuuranalyse. Napluizen van literatuur uit de transportwetenschap, eventueel de breder
genomen omgevings- en managementwetenschappen, op de omgang van wetenschappers met
transport 1 als onderdeel van de basisstructuur en als schaars primair sociaal goed. Het vermoeden is
aanwezig dat de combinatie van transport in zijn maatschappelijke betekenis en de basisstructuur –
het schaars primair sociaal goed (kortom, de hypothese: transport in zijn maatschappelijke betekenis is
een legitiem onderdeel van de basisstructuur en een primair sociaal goed) niet klaar ligt.
Hoogstwaarschijnlijk is dit een fase opgesplitst in drie rondes: rawliaanse transportliteratuur (i),
rawliaanse literatuur uit de (bredere) omgevingswetenschappen (ii), en rawliaanse literatuur
buiten
het
domein
van
de
omgevingswetenschappen,
afgebakend
tot
managementwetenschappen (iii). We gaan negatief lexicaal te werk, dat wil zeggen: we gaan naar
de volgende ronde als de voorafgaande niet voldoet. 2 In al deze rondes wordt gezocht naar de
passages aangaande de twee kernelementen van dit onderzoek (transport in zijn maatschappelijke
betekenis en de basisstructuur - het schaars primair sociaal goed), zonder de bredere context te
veronachtzamen. Het onder de loep nemen van literatuur levert echter weinig op als het niet
goed geordend wordt. Vandaar dat gewerkt zal worden met een op de citaatanalyse van Eugene
Garfield (Figuur 2) (Hart, 1998, p.170) geïnspireerd diagram (Figuur 3).
Toelichting figuur 3
De twee elementen van onze vraagstelling, transport (X) en Rawls (Y), zijn weergeven op de
assen. Het diagram kent een globale rasterindeling, gezien de onmogelijkheid tot wiskundige
exactheid. Dit neemt niet weg dat we na de theoretische verkenning (Fase I) de rasters kunnen
preciseren. Onze hypothese is terug te vinden in rastercoördinaat 4;4 (maximale waarde,
maximale identificatie). De nullijnen vinden hun invulling in de hoofdstukken 3 en 4. “De rest
van de wereld” is gevangen in het coördinaat 0;0.; hetgeen niets van doen heeft met transport
en/of Rawls.
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Figuur 1 – Conceptueel model, onderzoek Rawls in beweging – Andreas Rooijakkers – 2011

8

Figuur 2 – Citaatanalyse – Eugene Garfield – 1979

Figuur 3 – Diagram voor het ordenen van de transportliteratuur/ordeningsdiagram – Andreas Rooijakkers – 2011
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Binnen de afzonderlijke rastereenheden wordt geen onderscheid aangebracht. Passages kunnen
dus een zelfde positionering toekomen. Het leggen van verbanden tussen passages is ook
mogelijk middels pijlen met karakters. Vanzelfsprekend eindigt de literatuuranalyse met een
verslaglegging in woorden.


Fase III (derde deelvraag), tour d’horizon: transport is in dezen, net als in het voorgenoemde, de
casus van Een theorie van rechtvaardigheid, we blijven dan ook vanuit deze theorie redeneren.
Interessant is om Rawls’ en transportkenners onze probleem- en vraagstelling voor te leggen,
alleen al om – in een gevorderd stadium van het onderzoek – na te gaan of onze denkrichting
legitiem is. Het zal deels gaan om gestructureerde interviews over de hamvraag aangaande
verenigbaarheid van transport in zijn maatschappelijke betekenis met de basisstructuur - het schaars
primair sociaal goed naar Rawls; deels zal er ook ruimte zijn voor creatieve uitweidingen over
rawliaanse denkswijzen die wij in deze onderzoeksopzet over het hoofd zien, evenals het
voorzichtig aanraken van de grotere probleemstelling over de wijze waarop Rawls van betekenis
kan zijn voor het transportdebat.



Het onderzoek zullen we afsluiten met een slotakkoord waarin we de bevindingen van de drie
fasen presenteren als deelconclusies, om hieruit de synthese op te maken, en tot een algehele
conclusie te komen.

2.2 Onderzoeksfilosofie
Aan (bovenstaand) gewenst onderzoekspad ligt een onderzoeksfilosofie ten grondslag, zonder deze op
voorhand expliciet gekozen te hebben.
Epistemologische basis
In dezen gaat het om de vraag wat aanvaardbare kennis is, gekenmerkt door drie sporen: het positivisme
als het werken met een waarneembare maatschappelijke werkelijkheid, waarbij het eindproduct van zulk
onderzoek uit wetmatige generalisaties bestaat, net als bij het onderzoek van de exacte wetenschapper (I);
het realisme als een denkwijze waarbij de waarheid is dat wat onze zintuigen ons als de werkelijkheid
tonen (lees: objecten bestaan onafhankelijk van de menselijke geest) (II); en het interpretivisme als een
epistemologie die stelt dat het voor de onderzoeker noodzakelijk is om de verschillen te begrijpen tussen
mensen in hun rol als sociale actoren (III) (Saunders, Lewis & Thornhill, 2008, pp.17-21).
Ontologische basis
Ook de ontologie (de aard van de werkelijkheid) kent drie – duidelijk van elkaar te onderscheiden –
sporen, namelijk: het objectivisme als het geloof in het werkelijk bestaan van sociale eenheden, los van
sociale actoren (I); het subjectivisme als een denkrichting die ervan uit gaat dat sociale verschijnselen
gecreëerd worden door de percepties en de daaruit voortvloeiende handelingen van sociale actoren (II);
en tot slot het pragmatisme dat stelt dat de belangrijkste determinant van de gebruikte
onderzoeksmethode de onderzoeksvraag is – de ene benadering kan beter zijn dan de andere voor het
beantwoorden van specifieke vragen. Als de onderzoeksvraag niet duidelijk uitgaat van een
positivistische of een interpretivistische filosofie, bevestigt dit het standpunt van de pragmaticus dat het
goed mogelijk is om met beide filosofieën te werken (III) (Saunders e.a., pp.22-24).
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Axiologische basis
Een niet te onderschatten element van de onderzoeksfilosofie is de axiologie; de rol die je eigen waarden
spelen in alle stadia van het onderzoeksproces. Onderzoekers tonen hun axiologische vaardigheid als ze
in staat zijn hun waarden onder woorden te brengen (Saunders e.a., pp.24-25).
Alvorens de verschillende bases besproken te hebben, merkten we op dat de passende
onderzoeksfilosofie (bestaande uit verschillende elementen) niet expliciet gekozen is. Hiermee sluiten we
aan bij de opmerking van Mark Saunders, Philip Lewis en Adrian Thornhill dat het voorgenoemde geen
boodschappenlijst is (Saunders e.a., p.17). In weerwil van de thematiek 3 is ons onderzoek pragmatisch
van aard. Het geschreven woord staat centraal 4, zonder bijkomende gedachten over de rol van sociale
constructies en meer. 5 Door het niet expliceren van een onderzoeksfilosofie is de verantwoording
(axiologie; Slotakkoord) des te meer van belang.
2.3 Onderzoeksbenadering
De benadering (ook wel methode) als omgangsvorm met je theorie, zij het deductief (het toetsen van een
theorie) dan wel inductief (het opstellen van een theorie). Ofwel, in de deductieve methode gebruik je
een bestaande theorie of model om een hypothese te formuleren, en ontwerp je een onderzoeksstrategie
om deze hypothese te toetsen. Bij de inductieve methode verzamel je gegeven en ontwikkel je een theorie
(Saunders, p.31). Na Hoofdstuk 1. Onderzoeksstellingen is het welhaast onnodig om onze deductieve
benadering te verantwoorden. Wij nemen het toetsen van een theorie letterlijk. De probleemstelling luidt
niet zonder reden als volgt: “Kan casu quo hoe kan Rawls’ rechtvaardigheidstheorie toegepast worden op
het maatschappelijk verdelingsvraagstuk in het planologisch domein transport?”
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FASE I: THEORETISCHE VERKENNING
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Hoofdstuk 3. Rawls’ rechtvaardigheidstheorie, in het bijzonder de subjectie
3.1 John Rawls; stilleven en meesterwerk
De Amerikaan John Rawls werd op 21 februari 1921 geboren in Baltimore, Maryland, in een welvarend
middenklassengezin. 2 Hij ging scheikunde studeren, stapte over naar de wiskunde, maar ontdekte al
spoedig dat hij daar onvoldoende talent voor bezat. Hetzelfde gold voor zijn vervolg in de kunst, zoals
Pieter Pekelharing 3 oordeelt: “gezien het dorre proza dat Rawls daarna geschreven heeft, is dat geheel
begrijpelijk. Rawls moet je niet lezen om de stijl, maar om de inhoud van zijn werk.” Na overdenking
besloot hij filosofie te gaan studeren (1939), waar hij al vroeg gegrepen werd door het probleem van het
kwaad (Pekelharing, p.175). 4 Hij had zich vervolgens voorgenomen predikant te worden, maar de
oorlog (de Holocaust, zijn eigen oorlogservaringen, en het na de Japanse overgave met eigen ogen
aanschouwen van de verwoesting van Hiroshima) 5 had hem op andere gedachten gebracht. Hij bevroeg
de gewichtigste doctrines van het christendom, en verwierp ze uiteindelijk. Niettemin bleef 6 hem een in
eerste instantie religieuze 7 kwestie – “Wat is de oorsprong van het kwaad?” – intrigeren (Lehning, 2009,
pp.12-13). De theodicee, de rechtvaardiging van het bestaan Gods in het aangezicht van het kwaad
(Pekelharing, p.176). Daaruit volgden twee samenhangende vragen, leidend in zijn oeuvre: Wat vereist
rechtvaardigheid van ons? Zijn mensen, gegeven deze vereiste, ertoe in staat om rechtvaardigheid te
realiseren (Lehning, p.12)? Deze vragen kregen allereerst een vorm in zijn proefschrift over morele en
politieke filosofie (Lehning, pp.12-13), getiteld An outline of a decision procedure for ethics (Princeton
University, 1950) die in 1951 uiteengezet werd in The Philosophical Review (Raes, 2002, p.11). Centraal
hierin staat de vraag hoe bij ethische vraagstukken een keuze te rechtvaardigen valt. 8 Na zijn promotie
verbleef Rawls nog twee jaar aan Princeton, om vervolgens langs andere universiteiten als University of
Oxford, Cornell University, Massachusetts Institute of Technology te trekken. Uiteindelijk werd hij aan
Harvard University benoemd (1962) tot hoogleraar in de filosofie (Lehning, 2006, pp.15-16), daar
verwierf (1972) hij de James Bryant Conant 9 leerstoel (Raes, 2002, p.11). Rawls trouwde Margaret Fox
(1927) 10 in juni 1949, twee weken na haar afstuderen. Ze kregen vier kinderen (Lehning, 2006, p.14),
met Lexington als thuishaven (Lehning, 2009, p.13). Zowel voor als na de erkenning 11 van zijn
meesterlijke werk leefde hij in stilte 12 (Raes, p.11). Op 24 november 2002 kwam Rawls te overlijden
(Pekelharing, p.176). Een lincolniaans 13 , kantiaans 14 , analytisch 15 , anti-defaitistisch 16 ,
goed ingevoerd 17 , realistisch utopisch 18 filosoof is heengegaan, zodat wij hem nu definitief kunnen
plaatsen in het gezelschap van Aristoteles, Kant en Plato (Roovers, 2004, n.p.).
In 1971 kwam Een theorie van rechtvaardigheid uit 18 (Zimmer, p.224), zonder enige
pretentie 11 en 20. Rawls wordt gezien als de schrijver van één theorie/boek, al zijn artikelen voor het
verschijnen van Een theorie van rechtvaardigheid kunnen worden opgevat als voorbereidingen op dat werk,
terwijl al zijn latere artikelen verdere uit- en bijwerkingen zijn van dit magnum opus (Raes, 2002, pp.1112). Ondanks de coherentie die dit oriëntatiepunt teweeg brengt (Lehning, 2009, p.15), valt Rawls’ werk
in drie fasen op te delen: rechtvaardigheid (Een theorie van rechtvaardigheid, een politieke theorie voor een
rechtvaardige, moderne en democratische samenleving (Lehning, 2006, p.20)) pluriformiteit (Political
liberalism, aandachtsverschuiving naar de politieke dimensie om daarmee de politieke fundering, in
tegenstelling tot de epistemologische of metafysische fundering, van zijn theorie tot uitdrukking te
brengen (Lehning, 2009, p.23)) en volkeren (The law of peoples, het loslaten van een autarkische liberale
samenleving die geheel losstaat van andere samenlevingen (Lehning, 2009, p.28)). 21 Hiervan is met
name de eerste fase, Een theorie van rechtvaardigheid, uitgekristalliseerd (Lehning, 2006, p.23); tientallen
boeken, honderden dissertaties en duizenden artikelen zijn gepubliceerd omtrent Rawls’
rechtvaardigheidstheorie (Raes, 2002, p.14).
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3.2 Een theorie van rechtvaardigheid
Zoals voorgenoemd wordt Rawls’ oeuvre door een driedeling gekenmerkt, wat evenzogoed geldt voor zijn
rechtvaardigheidstheorie: Deel I. Theorie, het formuleren van rechtvaardigheidsbeginselen 22; Deel II.
Instituties 23, de gevolgen die deze beginselen hebben voor maatschappelijke instituties 24; Deel III.
Doeleinden, de samenhang tussen de rechtvaardigheidsbeginselen en het menselijke streven naar
verwezenlijking van waarden en levensdoelen 25 (Zimmer, 2009, pp.231-232).
3.2.1 Doelstelling; rawliaans sociaal-contractdenken
In abstracto is Rawls’ doelstelling als volgt: “Het is mijn opzet een conceptie 26 van rechtvaardigheid 27 te
presenteren die de gangbare theorie van het sociaal contract 28, zeg zoals die bij Locke, Rousseau en Kant
te vinden is, veralgemeniseert en op een hoger abstractieniveau brengt (Rawls, 1999/2009, p.58).”
Naast het inhaken bij het sociaal-contractdenken 29, staat het afzetten tegen/een alternatief bieden voor
het wijdverbreide utilitarisme 30 centraal (Rawls, p.68). Dit geldt zowel voor het utilitaristisch denken in
het algemeen, die rechtvaardigheid als een sociaal nuttige illusie ziet (Rawls, p.74), als voor de
verschillende verschijningsvormen van deze op het maximale nut gerichte wijze van denken (en
handelen) (Rawls, p.68). Het sociaal-contractdenken verdient een uitwerking die minder vatbaar is voor
de meer evidente tegenwerpingen (Rawls, p.44), gezien het utilitarisme tot op heden wel is bekritiseerd,
maar zonder het naar voren schuiven van een werkbare en systematische moraalconceptie als alternatief
(Rawls, p.43). Naast de positionering ten opzichte van deze twee denkwijzen wil het zich ook verre
houden van het perfectionisme 31, en in mindere mate van het intuïtionisme 32 (Rawls, p.94).
In concreto is Rawls’ doelstelling als volgt: “Een overtuigende omschrijving van fundamentele rechten en
vrijheden en van hun prioriteit was de eerste [liberale] opzet van rechtvaardigheid als billijkheid 26. Een
tweede [sociaal-democratische] opzet was die omschrijving te integreren met een voorstelling van
democratische gelijkheid (Rawls, p.38).”
Kortom, hoe dient een rechtvaardige samenleving eruit te zien (Lehning, 2009, p.15)? Deze insteek van
beginselenvorming vindt plaats in de oorspronkelijke positie (een afgeleide van het sociaalcontractdenken), en resulteert in rechtvaardigheidsbeginselen (met prioriteitsregels). Het is het willen
verantwoorden van de prioriteit die ons gezond verstand aan rechtvaardigheid toekent, en de trant
waarop we deze moeten vormgeven (Rawls, p.73). Het ontwikkelen van een moraalgeometrie, met alle
strengheid die deze naam impliceert (Rawls, p.156). Zij nog opgemerkt dat het Rawls’ hoop is dat zijn
theorie voor een breed spectrum van overdachte politieke opinies zo niet volledig overtuigend, dan toch
redelijk en bruikbaar zal lijken, en daarmee een essentieel bestanddeel van de gemeenschappelijke kern
van de democratische traditie uitdrukt (Rawls, p.37), met de nuance: wellicht kunnen wij inderdaad in
het geheel geen bevredigend antwoord vinden. Maar wij moeten proberen het moment waarop we dit
onder ogen moeten zien zo lang mogelijk uit te stellen, en proberen de samenleving zo in te richten dat
het moment nooit aanbreekt (Rawls, p.322). 33 Het verhelderen en ordenen van gedachten, het
verminderen van verschil van mening, het meer laten stroken van uiteenlopende overtuigingen
aangaande rechtvaardigheid (Rawls, p.94), en het toewerken naar een filosofisch ideaal: een
welgeordende samenleving 34 (Rawls, pp.457-464), die we uiteraard niet – volkomen – bereiken (Rawls,
p.92), geldt als het hoogste streven van John Rawls.
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3.2.2 Rechtvaardigheidsbeginselen
Een samenleving 35 mag dan een samenwerkingsverband tot wederzijds voordeel inhouden, ze wordt
evenzeer door een belangenconflict 36 als door een belangenovereenkomst 37 gekenmerkt, want enerzijds
maakt de neiging van mensen tot eigenbelang waakzaamheid jegens elkaar noodzakelijk, anderzijds
maakt hun publieke rechtvaardigheidsgevoel een zekere vereniging met elkaar mogelijk. Een verzameling
van beginselen 38 is vereist om orde aan te brengen (Rawls, pp.52-53). Als eenmaal overeenkomst over de
beginselen (de basischarta van de samenleving) bestaat, is het verdere samenleven – in theorie –
gereguleerd (Rawls, p.59). 39 De oorspronkelijke positie vormt het toneel voor het overeenkomen van
deze beginselen (Rawls, p.88). In de traditionele theorie van het sociaal contract correspondeert het met
de natuurstaat. Deze situatie (lees: de oorspronkelijke positie) wordt gekenmerkt door het niet kennen
van de eigen plaats in de samenleving, evenals het niet kennen van de eigen natuurlijke gaven en
vermogens. Zelfs 40 de weet van de eigen conceptie van het goede en psychische neigingen is uitgesloten
(een sluier van onwetendheid 41) (Rawls, p.59). Dit neemt niet weg dat de deelnemers aan de
samenleving 42 rationeel zijn ingesteld (Rawls, p.85). Ook al is men verstoken van informatie, ze hebben
de benodigde kennis en het denkvermogen, gekenmerkt door het weloverwogen oordeel 43, om tot
beginselenvorming te komen (Rawls, p.174). Het is hypothetisch van aard 44, en mag hypothetisch van
aard zijn, omdat wij – bij wijze van spreken – op ieder moment de oorspronkelijke positie kunnen
betreden door een bepaalde wijze van argumenteren te hanteren (Rawls, p.66). 45 Een samenkomen van
voorwaarden (gesteld aan beginselenvorming) die wij feitelijk aanvaarden. En aanvaarden we ze niet, dan
biedt filosofische reflectie uitkomst (Rawls, p.68). Vanzelfsprekend is deze methode niet zonder reden.
Het is het willen weergeven van betrekkingen tussen individuen, zonder vooronderstellingen (Rawls,
p.163), om een billijke procedure op te stellen opdat ieder overeengekomen beginsel rechtvaardig zal zijn
(Rawls, p.168). Het doel is die beginselen uit te sluiten die rationeel gezien alleen voor aanvaarding
kunnen worden gesteld, hoe klein de kans op succes ook is, wanneer men bepaalde zaken weet die
vanuit het standpunt van rechtvaardigheid irrelevant zijn (Rawls, p.65). Zeggen dat in de oorspronkelijk
positie een bepaalde rechtvaardigheidsconceptie gekozen zou worden staat gelijk met zeggen dat
rationeel overleg dat aan bepaalde voorwaarden en restricties voldoet een bepaalde conclusie zou
opleveren (Rawls, p.170).
Rawls’ conceptie (verzameling beginselen) van rechtvaardigheid is rechtvaardigheid als billijkheid.
De term betekent niet dat de begrippen rechtvaardigheid en billijkheid hetzelfde zijn, net zo min als de
uitdrukking ‘poëzie als metafoor’ betekent dat de begrippen poëzie en metafoor hetzelfde zijn. De
beginselen van rechtvaardigheid worden overeengekomen in een aanvangssituatie die billijk is, de
oorspronkelijke positie, waardoor de fundamentele overeenkomsten die erin gesloten worden billijk zijn
(Rawls, p.60). Het is een deontologische theorie. 46 Impliciet komen zij dus overeen hun concepties van
het goede aan te passen aan wat de rechtvaardigheidsbeginselen vereisen, of althans geen aanspraken te
doen gelden die deze direct schenden. De beginselen van het juiste, en dus ook die van
rechtvaardigheid 47, stellen grenzen aan welke bevredigingen waarde hebben; ze leggen restricties op aan
wat redelijke individuele concepties van het goede zijn (Rawls, p.76).
Alvorens Rawls’ rechtvaardigheidsbeginselen te presenteren, zullen we ons moeten realiseren dat
deze conceptie onderdeel is van een ideale theorie; beginselen die een welgeordende samenleving onder
gunstige omstandigheden karakteriseren (Rawls, p.269). De ideale ordening definieert een standaard
voor het vergelijkend beoordelen van feitelijke instituties en duidt aan wat beoogd moet worden om
afwijkingen ervan te rechtvaardigen (Rawls, p.252). Samenhangend met de ideale theorie richten we ons
op een zuiver procedurele rechtvaardigheid, ofwel er is geen onafhankelijk criterium voor het juiste
resultaat; in plaats daarvan is er een zodanig correcte of billijke procedure dat de uitkomst, welke dat
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ook is, eveneens correct of billijk is, vooropgesteld dat de procedure op gepaste wijze is gevolgd (Rawls,
124), noem het strikte naleving (Rawls, p.269).
EERSTE BEGINSEL
Elke persoon dient een gelijk recht te hebben op het meest uitgebreide totale systeem van gelijke
fundamentele vrijheden 48, dat verenigbaar is met een vergelijkbaar systeem van vrijheid voor allen.49
TWEEDE BEGINSEL
Sociale en economische ongelijkheden dienen zo te worden geordend dat ze
a) het meest ten goede komen aan de minst bevoordeelden, in overeenstemming met het rechtvaardige
spaarbeginsel 50, en…
b) verbonden zijn aan ambten en posities die voor allen toegankelijk zijn onder voorwaarden van billijke
gelijkheid van kansen (Rawls, p.321). 51
Zo maken wij onderscheid tussen de aspecten van het sociaal systeem die de gelijke fundamentele
vrijheden definiëren en waarborgen, en de aspecten die sociale en economische ongelijkheden bepalen
en behelzen (Rawls, p.101). Geresumeerd, vrijheid correspondeert met het eerste beginsel, gelijkheid
met de idee van gelijkheid in het eerste beginsel samen met gelijkheid van billijke kansen, en
broederschap met het verschilbeginsel (tweede beginsel, a) (Rawls, p.141). Laatstgenoemde is
karakteristiek voor Een theorie van rechtvaardigheid, en wordt nog wel eens verkeerd geïnterpreteerd 52. Het
verschilbeginsel is geen herstelbeginsel (Rawls, p.136), blind egalitarisme wordt niet voorgestaan (Rawls,
p.330). We kunnen het zien als de uitkomst van de wens het sociale stelsel zo op te stellen dat niemand
winst of verliest bij zijn arbitraire plaats in de verdeling van natuurlijke gaven of bij zijn aanvangspositie
in de samenleving zonder als tegenprestatie compenserende voordelen te geven of ontvangen (Rawls,
p.137). Mensen zijn niet louter een middel, maar een doel op zichzelf (Rawls, p.208). Tot slot, naarmate
een samenleving vooruitgaat, wordt het tweede beginsel steeds belangrijker (Rawls, p.141).
3.2.3 Prioriteitsregels
Het eerdergenoemde weloverwogen oordeel mogen we niet geheel leidend laten zijn, daarmee zouden
we teveel neigen naar intuïtionisme. De prioriteit van de beginselen moeten rationeel, systematisch
worden overwogen. Nu ligt de waarde van de voorstelling dat beginselen gekozen worden ten dele hierin
dat de redenen op grond waarvan ze in de eerste plaats al werden geselecteerd ook steun kunnen bieden
om hun bepaalde gewichten verlenen. 53 Los van dit gegeven, is een lexicale (of seriële) rangorde 54 wat
Rawls voorstaat. Dit is een rangorde die vereist dat wij voldoen aan het eerste beginsel in de ordening
voor we naar het tweede kunnen gaan, aan het tweede voor wij het derde kunnen overwegen enzovoorts
(Rawls, pp.85-86).
EERSTE PRIORITEITSREGEL (DE PRIORITEIT VAN VRIJHEID)
De beginselen van rechtvaardigheid dienen in lexicale rangorde te worden geplaatst, en derhalve kunnen
de fundamentele vrijheden alleen omwille van vrijheid worden beperkt. Er zijn twee gevallen:
a) een minder uitgebreide vrijheid moet het door allen gedeelde totale systeem van vrijheden versterken;
b) een geringere dan gelijke vrijheid moet aanvaardbaar zijn voor degenen met de geringere vrijheid 55
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TWEEDE PRIORITEITSREGEL (DE PRIORITEIT VAN RECHTVAARDIGHEID BOVEN
EFFICIËNTIE 56 EN WELVAART)
Het tweede beginsel van rechtvaardigheid gaat lexicaal vooraf aan het beginsel van efficiëntie en aan dat
van het maximaliseren van de som van voordelen; en het beginsel van billijke kansen gaat vooraf aan het
verschilbeginsel. Er zijn twee gevallen:
a) een ongelijkheid van kansen moet de kansen vergroten van degenen met minder kansen;
b) een buitensporige spaarquote moet over het geheel genomen de last verlichten van degenen die deze
kosten dragen (Rawls, p.321).
Waar zich vraagstukken van rechtvaardigheid voordoen, is de intensiteit van voorkeur of de kracht van
overtuiging irrelevant (Rawls, p.374), en dus laten we ons leiden door de lexicale rangorde 57.
3.2.4 Subjectie
Een theorie vangt aan met het bepalen van haar subjectie, het object dat onderworpen is aan de theorie.
In het geval van Een theorie van rechtvaardigheid is dit de basisstructuur en het schaars primair sociaal goed. 58
De basisstructuur is de manier waarop de belangrijkste sociale instituties fundamentele rechten en
plichten verdelen en de toewijzing van voordelen uit sociale samenwerking bepalen (Rawls, p.55), deze
rechten, plichten en voordelen zijn de schaarse primaire sociale goederen, zaken die ieder rationeel mens
geacht wordt te wensen. Die kunnen normaal gesproken altijd worden gebruikt, wat voor rationeel
levensplan een persoon ook heeft (Rawls, pp.102-103). Zonder te kijken naar de details van rationele
plannen wordt aangenomen dat er diverse zaken zijn waar hij liever meer van heeft dan minder, veelal
schaarse primaire sociale goederen. De schaarse primaire sociale goederen zijn, om ze in brede categorieën te
plaatsen, rechten, vrijheden, kansen, inkomen en vermogen, evenals het gevoel van eigenwaarde (Rawls,
p.128).
3.3 Basisstructuur en schaars primair sociaal goed volgens Rawls
3.3.1 Basisstructuur 62
In Hoofdstuk 4. Rawls’ rechtvaardigheidstheorie hebben we de basisstructuur (voorlopig) gedefinieerd als “de
manier waarop de belangrijkste sociale instituties 63 fundamentele rechten en plichten verdelen en de
toewijzing van voordelen uit sociale samenwerking bepalen.” Deze begripsverklaring is nog wat vaag,
hetgeen de schrijver (lees: Rawls) deelt (Rawls, 1999/2009, p.57). 64 Niettemin is deze structuur het
voornaamste object van rechtvaardigheid (Rawls, p.51), omdat haar effecten zo ingrijpend zijn, en vanaf
het begin aanwezig (Rawls, p.55). Het vat de voornaamste instituties in één systeem (Rawls, 1982,
p.162). De aandacht van Rawls voor de basisstructuur is niet uniek, maar het belang dat hij hieraan hecht
wel 65: de basisstructuur definieert als publiek regelsysteem een stelsel van activiteiten dat mensen ertoe
brengt gezamenlijk te handelen teneinde een grotere som van voordelen te produceren, en dat eenieder
bepaalde erkende aanspraken toekent op een aandeel in de opbrengsten. Wat een persoon doet hangt er
vanaf waar hij volgens de publieke regel aanspraak op zal kunnen maken, en waar een persoon
aanspraak op kan maken hangt af van wat hij doet. De resulterende verdeling komt tot stand door de
aanspraken te eerbiedingen die worden bepaald op grond van wat personen in het licht van die
rechtmatige verwachtingen besluiten te doen (Rawls, 1999/2009, p.122); een samenwerkingsverband
(Rawls, p.95). Dit is het verlangen om elkaar niet louter als een middel te behandelen, maar als doel op
zichzelf (Rawls, p.207). Een politieke wisseling van de wacht doet de basisstructuur niet veranderen
(Rawls, p.541) 66, en ze zal (pas) over een langere tijdspanne aan haar beginselen voldoen. Binnen deze
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structuur is het leven vrij, gelijk 67, broederlijk, kortom: rechtvaardig (Rawls, p.538) 68, daar vinden alle
activiteiten plaats (Rawls, p.261). Althans, in het geval dat de beginselen die de basisstructuur reguleren
dit voorstaan (Rawls, p.328) 69. De basisstructuur die Rawls voorstaat, kent dan ook twee delen, gezien zijn
twee beginselen (4.2.2 Rechtvaardigheidsbeginselen) (Rawls, p.231) 70, die samengebonden zijn tot één
rechtvaardigheidsconceptie (Rawls, p.187). Gezindheden en attituden die indruisen tegen de twee
rechtvaardigheidsbeginselen kunnen geen onderdeel uitmaken van de basisstructuur (Rawls, p.76).
Samengevat kunnen we de basisstructuur opvatten als een openbaar regelsysteem; iedereen die erbij
betrokken is, weet wat hij zou weten als die regels en zijn participatie in de activiteit die ze definiëren het
resultaat zouden zijn van een overeenkomst. Een persoon die deelneemt aan een institutie weet wat de
regels van hem en van de anderen eisen. Hij weet ook dat de anderen dit weten en dat zij weten dat hij
dit weet, enzovoorts. Zeker, in het geval van feitelijke instituties wordt deze voorwaarde niet altijd
vervuld, maar het is een redelijke vereenvoudigende aanname. De rechtvaardigheidsbeginselen dienen
van toepassing te zijn op maatschappelijke instituties die in dit opzicht openbaar moeten worden geacht.
Er is een gemeenschappelijke basis om wederzijdse verwachtingen te bepalen (Rawls, pp.96-97). Idealiter
is de basisstructuur een weerslag van een grotere hoeveelheid perspectieven/concepties (Rawls, p.471).
3.3.2 Schaars primair sociaal goed
Rawls’ begripsverklaring van het schaars primair sociaal goed is een goed dat ieder rationeel mens geacht
wordt te wensen. Het kan normaal gesproken altijd worden gebruikt, wat voor rationeel levensplan een
persoon ook heeft. Zonder te kijken naar de details van rationele plannen wordt aangenomen dat er
diverse zaken zijn waar hij liever meer van heeft dan minder, veelal 71 schaarse 72 primaire sociale
goederen. De schaarse primaire sociale goederen zijn, om ze in brede categorieën te plaatsen, rechten,
vrijheden, kansen, inkomen en vermogen, evenals het gevoel van eigenwaarde. Het bestaan van schaarse
primaire sociale goederen is essentieel voor/vloeit voort uit het verschilbeginsel. 73 Ze zijn de meeteenheden
van het verschilbeginsel, waarbij het om interpersonele vergelijkingen gaat, uitgedrukt in een index 74.
Om het nog preciezer te formuleren, zijn het de verwachtingen 75 van een representatief individu 76
aangaande schaarse primaire sociale goederen die geïndexeerd worden (Rawls, 1999/2009, p.128). Twee
gegevens vergemakkelijken de indexering. Door de seriële ordening van de twee
rechtvaardigheidsbeginselen (3.2.3 Prioriteitsregels) zijn de fundamentele vrijheden altijd gelijk, en is er
billijke gelijkheid van kansen; deze vrijheden, kansen en rechten hoeven niet afgewogen te worden tegen
andere waarden. Ze vallen buiten de indexering, aangezien ze gelijkelijk zijn verdeeld (I). De schaarse
primaire sociale goederen die verschillend zijn verdeeld, zoals inkomen en vermogen 77, moeten wel
geïndexeerd worden, zij het alleen voor de minst bevoordeelde groep (Rawls, p.129), wegens hun
zogenoemde veto (Rawls, p.182) (3.2.2 Rechtvaardigheidsbeginselen). Het indexprobleem wordt dus
grotendeels gereduceerd tot dat van het wegen van schaarse primaire sociale goederen voor de minst
begunstigden (II) (Rawls, p.129). In deze indexering spreken we over schaarse primaire sociale goederen, in
tegenstelling tot schaarse primaire natuurlijke goederen als gezondheid, vitaliteit, intelligentie en
voorstellingsvermogen (Rawls, p.103); deze vallen buiten Een theorie van rechtvaardigheid. 78 Schaarse
primaire sociale goederen, uitingen van instituties (Rawls, 1982, p.163), staan voor de behoeften van
burgers, niét hun voorkeuren en verlangens (Rawls, 1999/2009, p.39), met meer van die goederen
kunnen mensen in het algemeen verzekerd zijn van meer succes bij het realiseren van hun intenties en
het bevorderen van hun doeleinden, wat die doeleinden 79 ook mogen zijn (Rawls, p.128). De voorkeur
voor schaarse primaire sociale goederen wordt dus uitsluitend afgeleid uit de meest algemene aannames
omtrent rationaliteit en uit de voorwaarden van het menselijk leven (Rawls, p.277). Zonder aandacht
voor de schaarse primaire sociale goederen zal geen enkel plan kunnen slagen (Rawls, p.418). Tot slot, het
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samenstellen van de lijst met schaarse primaire sociale goederen kan niet geschieden op basis van de
randvoorwaarden van de rechtvaardigheidsbeginselen. De reden is uiteraard dat deze lijst een van de
premissen is waarvan de keuze voor de beginselen wordt afgeleid. Deze beginselen aanvoeren om de lijst
te verantwoorden, zou een redenering zijn die bij haar uitgangspunt terugkeert. Rawls stelt dus dat de
lijst 80 van schaarse primaire sociale goederen verklaard 81 kan worden middels de conceptie van goed in
rationele zin 82 en in conjunctie met de algemene gegevenheden van menselijke wensen en
vaardigheden, hun karakteristieke ontwikkelingsfasen en -vereisten, het aristotelische beginsel 83, en het
gegeven van sociale verwevenheid (Rawls, p.439). 84 Kernachtig in Rawls’ woorden:
“The primary goods may be characterised under five headings as follows: (a) First, the basis liberties as
given by a list, for example: freedom of thought and liberty of conscience; freedom of association; and the
freedom defined by the liberty and integrity of the person, as well as by the rule of law; and finally the
political liberties. (b) Second, freedom of movement and choice of occupation against a background of
diverse opportunities. (c) Third, powers and prerogatives of offices and positions of responsibility,
particularly those in the main political and economic institutions. (d) Fourth, income and wealth; and (e)
finally, the social bases of self-respect. Given the priority of the first principle over the second, and of part
(b) of the second principle over part (a), all citizens in a well-ordered society have the same equal basic
liberties and enjoy fair equality of opportunity. The only permissible difference among citizens is their share
of the primairy goods in (c), (d) and (e) (Rawls, 1982, p.162).”
3.3.3 Verband tussen basisstructuur en schaars primair sociaal goed
“Primary goods 85 are not, however, to be used in making comparisons in all situations but only in
questions of justice which arise in regard to the basis structure (Rawls, 1982, p.163).” Het is niet alleen
rekening houden met de basisstructuur, maar het betreft zelfs een afhankelijke relatie: de basisstructuur van
de samenleving verdeelt bepaalde schaarse primaire sociale goederen (Rawls, 1999/2009, pp.102-103). Rawls’
rechtvaardigheidsbeginselen zijn van toepassing op de basisstructuur van de samenleving (Rawls, p.58), in
het geval van het verschilbeginsel middels representatieve individuen wier verwachtingen beoordeeld
moeten worden volgens een index van schaarse primaire sociale goederen (Rawls, p.121).
3.4 Interpretaties van de basisstructuur en het schaars primair sociaal goed volgens Rawls’ kenners 86
3.4.1 Basisstructuur
We spraken in 3.3.1 Basisstructuur over de basisstructuur die de voornaamste instituties in één systeem
vangt, ook wel gezien als het kader waarbinnen de handelingen van individuen, verenigingen, associaties
en dergelijke – die allen deel uitmaken van de samenleving als geheel – zich afspelen (Lehning, 2006,
p.61). Deze structuur is bepalend voor de vraag hoe de baten en lasten van de samenwerking worden
verdeeld (Lehning, p.28). In aansluiting op de genoemde tweedeling (3.3.1) betreft het ene deel de
politiek-juridische ordening van de basisstructuur (eerste rechtvaardigheidsbeginsel), en het andere deel de
sociaal-economische ordening (tweede rechtvaardigheidsbeginsel) (Vandenbroucke, 2002, p.39). Het is
niet alleen de uitwerking van de rechtvaardigheidsbeginselen die de basisstructuur tot een bepalend
systeem maakt, maar evenzeer haar morele invloed; rechtvaardig of onrechtvaardig, ze heeft haar
uitwerking op de wijze waarop personen die in de desbetreffende samenleving opgroeien, inzicht
verwerven in beginselen van rechtvaardigheid en zich ermee verbonden gaan voelen (Lehning, p.31).
Met de basisstructuur wordt eveneens de basis gelegd voor andere menselijke waarden dan
rechtvaardigheid (Lehning, 2009, p.16). Samengevat zijn drie redenen te noemen om de basisstructuur
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van de samenleving tot onderwerp van een rechtvaardigheidstheorie te maken, volgens Rawls, gezien dit
rawliaanse onderzoek: de basisstructuur is het voornaamste object van rechtvaardigheid, omdat haar
effecten zo ingrijpend zijn, en vanaf het begin aanwezig (3.3.1). Mensen hebben hun maatschappelijke
uitgangspositie niet aan zichzelf te danken. Willen we de sociale effecten van het verschil in
uitgangsposities gelijk trekken in de vorm van gelijke kansen die billijk zijn, dan zullen we de
basisstructuur in onze beschouwingen over rechtvaardigheid moeten opnemen (I). Mensen passen hun
idealen, hoop en angsten op de omgeving aan. Om die reden is het belangrijk bij de basisstructuur te
beginnen. De keuze voor een bepaalde inrichting van de samenleving is behalve een economische en
politieke ook een morele keuze. Zonder rechtvaardige instituties taant het besef van rechtvaardigheid
onder burgers en zullen ze er bij het vormen van hun verlangens minder rekening mee houden (II). De
afspraken en overeenkomsten die individuen afzonderlijk maken kunnen stuk voor stuk rechtvaardig
zijn, maar dat betekent nog niet dat het cumulatieve effect van die afspraken en interacties rechtvaardig
is. Legitiem verworven bezit kan op den duur tot ongelijke uitgangsposities leiden, die vanuit het
oogpunt van rechtvaardigheid niet langer te billijken zijn. Ook vanwege dit soort effecten is het
belangrijk apart aandacht aan de basisstructuur van de samenleving te besteden (III) (Pekelharing, 2009,
pp.187-188). Afsluitend kunnen we de basisstructuur rechtvaardig noemen wanneer de voordelen van de
meest begunstigden het welzijn van de minst begunstigden bevorderen, dat wil zeggen dat een
vermindering in hun voordelen de minst begunstigden nog slechter af zou maken dan ze nu zijn. De
basisstructuur is perfect rechtvaardig indien de vooruitzichten van de minst bevoordeelden zo groot zijn
als ze maar kunnen zijn (Raes, 2002, p.19).
3.4.2 Schaars primair sociaal goed
Het schaars primair sociaal goed als het goed dat ieder rationeel mens geacht wordt te wensen, het goed dat
normaal gesproken altijd kan worden gebruikt, het goed waar ieder liever meer van heeft dan minder
(3.3.2 Schaars primair sociaal goed), en het goed dat niet zomaar een ding is dat de mens kan willen,
verlangen of verliezen, maar boven deze bewoordingen uitstijgt, het is fundamenteel (Reynaert, 1999,
p.59). Bij de interpersonele vergelijkingen op basis van (een index van) schaarse primaire sociale goederen
gaat het niet om metingen van het subjectieve welgevoelen dat mensen door die goederen beleven, maar
wel om de objectieve behoefte aan dergelijke goederen, daar Rawls van oordeel is dat het gebruik van
schaarse primaire sociale goederen berust op het vermogen om verantwoordelijkheid te nemen voor onze
doeleinden (Raes, 2002, p.25); op deze goederen mag de mens zijn recht doen gelden (Raes, p.28). In de
woorden van Jan Frans Lindemans: “geen zinnig mens kan dit verwerpen” (Lindemans, 2002, p.63). 87
Welzijn, in de volksmond geluk, valt buiten deze categorie. Volgens Rawls zijn mensen er zelf
verantwoordelijk voor om met hun schaarse primaire sociale goederen zo gelukkig mogelijk te worden.
Aangezien het vrijwel onmogelijk is om het eens te worden over een zinvolle schatting van het geluk dat
mensen ervaren wanneer zij hun levensplan realiseren, is het aantal schaarse primaire sociale goederen dat
de burger ontvangt niet bedoeld als een indicator voor het welzijn van de burger (Lehning, 2006, p.29).
Elk van de schaarse primaire sociale goederen vindt een plaats in een van de rechtvaardigheidsbeginselen,
beginselen die op hun beurt een rangorde hebben gekregen (3.2.2 Rechtvaardigheidsbeginselen) (Lehning,
p.56). Dit is nochtans niet geheel correct. De maatschappelijke basis van zelfrespect is in geen van de
rechtvaardigheidsbeginselen opgenomen. Het idee van Rawls is namelijk dat alle beginselen tezamen
voor realisering van dit goed moeten zorgen. Zelfrespect blijkt zelfs voor Rawls het belangrijkste schaars
primair sociale goed te zijn, zoals hij expliciet in Een theorie van rechtvaardigheid vermeldt (Lehning, p.58).
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3.5 De subjectie in dit onderzoek
In 1.2.2 Vraagstelling; transport als onderdeel van de basisstructuur en als schaars primair sociaal goed hebben we
gesteld dat een rawliaans transportdebat begint bij het bezien van de oorspronkelijke theorie. We volgen
dan ook de lijn uiteengezet door Rawls, evenals de uitleg van zijn kenners, zoals uiteengezet. Critici, die
een (gedeeltelijke) herschrijving voorstaan, zijn eventueel in een vervolgonderzoek relevant. Twee
relevante opmerking tot slot. De rechtvaardigheidsbeginselen en de subjectie (basisstructuur en schaarse
primaire sociale goederen) correleren: de rechtvaardigheidsbeginselen geven de basisstructuur vorm, die op
haar beurt de schaarse primaire sociale goederen verdeelt. De basisstructuur is de manier waarop de
belangrijkste sociale instituties fundamentele rechten en plichten verdelen en de toewijzing van
voordelen uit sociale samenwerking bepalen. Iedere – moderne – samenleving kent een dergelijke
structuur. De vraag is niettemin volgens welke beginselen deze is vormgegeven. Wij gaan uit van een
basisstructuur naar Rawls’ rechtvaardigheidsbeginselen. Door Rawls’ beginselen te ondersteunen, en de
basisstructuur te veronderstellen, kunnen wij ons in het vervolg van het onderzoek beperken tot een
gereduceerde subjectie, namelijk: de schaarse primaire sociale goederen. Daar komt bij dat de één (schaarse
primaire sociale goederen) de ander (basisstructuur) impliceert. De aanwezigheid van de basisstructuur is een
voorwaarde voor de schaarse primaire sociale goederen. Mochten we transport in zijn maatschappelijke betekenis
als schaars primair sociaal goed herkennen, dan kunnen we de veronderstelling aangaande de basisstructuur
bevestigen (I). Wij hebben – ook in de voorgaande hoofdstukken – gekozen voor het spreken over
schaarse primaire sociale goederen in plaats van primaire goederen, om zijn bijzondere karakter te
benadrukken, dit in lijn met Percy B. Lehning (II). 88
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Hoofdstuk 4. Transport in zijn maatschappelijke betekenis
4.1 Transport als begrip
Transport als breed gedeeld begrip, opgenomen in de titel van verschillende wetenschappelijke
tijdschriften 1, maar men expliceert het slechts een enkele keer, terwijl het begrip doorgaans enkele
malen per pagina valt. Transport duidt een vakgebied. Het lijkt welhaast onmogelijk dat de verschillende
auteurs in bovengenoemde tijdschriften allen dezelfde definitie/begripsverklaring van het begrip
transport hanteren. Of de begripsverklaring moet zo alomvattend zijn, dat iedere interpretatie binnen de
definitie valt. Onderstaand enkele definities van het begrip transport in zijn algemene betekenis.
 Transport is een combinatie van (ondersteunende) objecten, services, en systemen:
- objecten als de auto en de fiets
- ondersteunende objecten als de weg en de spoorlijn
- services als het openbaar vervoer, de autoreparatie, en de parkeergelegenheid
- systemen als het rijbewijs, de verkeersregel en de navigatie (Martens, 2009, p.4). 2
De onderdelen van transport kennen dus zowel een fysieke als abstracte vorm.
 Transport is een complex etiket voor het beschrijven van de verscheidene verbanden
tussen bewegingen van personen, goederen en informatie (Hope & Peake, 1994,
p.197). 3
 Transport is een systeem voor het – veilig, snel en betaalbaar – verplaatsen van personen
en goederen naar hun bestemming (Cavill, Maunder, & Sohail, 2006, p.178). 4
En bijhorende kenmerken:
 Transport heeft een snel veranderend karakter (van Geenhuizen, Reggiani, & Rietveld,
2007, p.xv). 5
 Transport is geen goed dat in zijn geheel overdraagbaar is (Martens, 2009, p.4) 6, gezien
haar samengestelde karakter.
 Transport heeft – tot op heden – nooit kunnen rekenen, zowel lokaal als nationaal, op
de intense politieke aandacht, zoals die uitgaat naar gezondheidszorg en onderwijs
(Lucas, 2006, p.807). 7
 Transport is niet een doel op zichzelf, maar een afgeleide van activiteiten als werk en
recreatie (van Geenhuizen e.a., 2007, p.1). 8
 Transport is verweven met het politieke, economische en technologische veld (van
Geenhuizen e.a., 2007, p.2). 9 De afhankelijkheid van deze sectoren wordt nog wel eens
als zorg geuit (Hallsworth, & Taylor, 1999, p.159). 10
 Transport kent een onderscheid in publiek en privaat, evenals formeel en informeel
(Cervero, & Golub, 2007, p.445). 11
 Transport (in zijn fysieke vorm) 12 kent negatieve effecten, zoals milieuvervuiling
(Ashiru, Banister, & Hickman, 2010, p.111) 13, die grotendeels – al neemt de aandacht
toe (Button, & Hensher, 2005, p.5) 14 – op de samenleving worden doorgeschoven (van
der Heijden, & Runhaar, 2005, p.35). 15
 Transport is bepalend voor ons ruimtelijk beeld 16, en valt niet of moeilijk te
overschatten; “even on the mountain tops we cannot escape the presence of aircraft
(O’Sullivan, 1980, p.7).”
 Transport is verwant aan ruimtelijke ordening, al is de integratie met andere facetten
van ruimtelijke ordening, denk aan stedelijke ontwikkeling en natuurbeheer, niet altijd
optimaal (Bertolini, le Clercq, & Kapoen, 2005, p.207). 17
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4.1.1 Potentiële mobiliteit en toegang
De maatschappelijke betekenis van transport verschilt sterk tussen en binnen samenlevingen,
afhankelijk van achtergronden, perspectieven (in bijvoorbeeld technologie en organisatie) en
persoonlijke opvattingen. Transport kent grofweg twee maatschappelijke betekenissen: potentiële mobiliteit
en toegang. Potentiële mobiliteit is het gemak waarmee een persoon zich door de omgeving kan bewegen.
Het bijvoeglijk naamwoord potentieel wijst op het vermogen, in tegenstelling tot werkelijke realisatie.
Toegang is het gemak waarmee een persoon bestemmingen kan bereiken vanuit een gegeven locatie.
Toegang redeneert vanuit de persoon (een persoon heeft wel of geen toegang tot een locatie), terwijl
toegankelijkheid vanuit de locatie redeneert (een locatie is wel of niet toegankelijk). Onze aandacht gaat
uit naar toegang, omdat een maatschappelijk perspectief zich richt op de mens, en niet redeneert vanuit
de locatie. Een van beide begrippen, potentiële mobiliteit of toegang, zal leidend moeten zijn in onze
analyse. Beide zijn gerelateerd aan fundamentele waarden, in het bijzonder vrijheid van beweging. Het
verschil zit in de mate van binding met de werkelijkheid. Toegang maakt ons bewust, in tegenstelling tot
potentiële mobiliteit, van grondgebondenheid 18 en (inherente) grenzen 19. De verbondenheid tussen
vrijheid van beweging en potentiële mobiliteit is daarmee inniger dan de (complexe) band tussen vrijheid van
beweging en toegang (Martens, 2009, pp.5-6). Wij kiezen voor toegang in het vervolg van dit onderzoek,
daar de concrete elementen van toegang (als grondgebondenheid) ons dichter bij de praktijk brengen.
4.1.2 Transport in zijn maatschappelijke betekenis; toegang 20
“Het gemak waarmee een persoon bestemmingen kan bereiken vanuit een gegeven locatie (4.1.1
Potentiële mobiliteit en toegang).” 21 Een aantal kenmerken van toegang ter beeldvorming. Toegang is niet
alleen onderdeel van een verdelingsvraagstuk (4.2 Transport als verdelingsvraagstuk), maar evenzeer
afhankelijk van andere factoren als tijdsbesteding, huishoudvorm, en fysieke gesteldheid (Farrington, &
Farrington, 2005, p.3), 22 daarmee staat toegang onder invloed van zowel laatstgenoemde persoonlijke
invloeden als verdelingsinvloeden, bezien vanuit de mens (I). Twee mogelijke toegangsbenaderingen zijn
de bottum-up benadering (expressed wants), en de top-down benadering (normatively accessed needs approach)
(Martens, ten Holder & Thijssen, 2011, p.34) (II). Het streven naar toegang dwingt beleidsintegratie af
(Farrington, & Farrington, p.10) (III). 23 Wij beschouwen toegang als een maatschappelijke waarde, maar
vanzelfsprekend is het ook economisch relevant (Gómez, & Gutiérrez, 1999, p.2). 24 Economische
ontwikkeling is gebaat bij een hoge graad 25 van toegang; (IV). Een maatschappelijk gevolg van een lage
graad van toegang kan sociale uitsluiting zijn (bijvoorbeeld: ten Holder, 2010; Thijssen, 2010) (Kenyon,
2011, p.764). 26 Sociale uitsluiting is daarom doorgaans niet het gevolg van een gebrek aan sociale
mogelijkheden, maar het gevolg van een gebrek aan toegang (Preston, & Rajé, 2007, p.153) (V). Analyses
aangaande toegang richten zich veelal op de auto als transportmiddel en het werk als bestemming (ElGeneidy, Iacono, & Krizek, 2010, p.133) 27. Kortom, een wijder blik is gewenst, want ook wandelen als
middel van transport en een familiebezoek als bestemming vallen onder het toegangsvraagstuk (VI).
In 4.4 Potentiële mobiliteit en toegang hebben wij onderscheid aangebracht tussen toegankelijkheid
en toegang. Wie dit verschil eveneens aanbrengen, zijn Karst T. Geurs en Bert van Wee. 28 Zij plaatsen
toegang onder het grotere toegankelijkheidsvraagstuk (Figuur 4), waar wij hen in zullen volgen; het
individuele perspectief als onderdeel van het ruimtelijke perspectief.
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Figuur 4 – Verbanden tussen de componenten van toegankelijkheid – Karst T. Geurs & Bert van Wee – 2004

In het hierboven afgebeelde figuur komt toegang voornamelijk terug in het element individual:
“The individual component reflects the needs (depending on age, income, educational level,
household situation, etc.), abilities (depending on people's physical condition, availability of
travel modes, etc.) and opportunities (depending on people's income, travel budget, educational
level, etc.) of individuals. These characteristics influence a person's level of access […] (Geurs & van
Wee, 2004, p.128).”
Andere elementen zijn temporal (tijdgebondenheid), land-use (grondgebruik), en transport 29. Ze komen
allen samen in de kern accessibility to opportunities (toegankelijkheid tot mogelijkheden).
 Element temporal staat voor tijdgebondenheid, ook wel tijdelijke beperkingen, zoals de
openingstijden behorende tot de te ondernemen activiteiten.
 Element land-use staat voor de confrontatie tussen vraag en aanbod.
 Element transport staat voor de overweging van tijdsduur, kosten en gevolgen als resultaat
van de confrontatie tussen vraag en aanbod (element land-use) (Geurs, & van Wee, p.128).
4.1.3 Fundament van transport in zijn maatschappelijke betekenis; vrijheid van beweging
Vrijheid van beweging is één van de fundamentele waarden 30 die ten grondslag liggen aan toegang
(Martens, 2009, p.6). Het is de meest sprekende vrijheid in de sfeer van transport. Een vrijheid die zich
geborgen moet weten door een recht, maar bestaat er wel het recht op vrijheid van beweging? Het is in
ieder geval geen grondrecht in het Koninkrijk der Nederlanden. Wel kennen we het grondrecht “buiten
de gevallen bij of krachtens de wet bepaald mag niemand zijn vrijheid worden ontnomen (artikel 15.1)
(Rijksoverheid, 2011).”
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“I shall stipulate that an agent is free to the extent that he is able to pursue his ends (purposes or goals)
without interference from other persons. I use the phrase 'to the extent' in order to indicate that an agent, at
a particular time, may be neither completely free nor completely unfree. As an obvious example, consider the
case of the poet who is writing poetry while he is locked in a cell. His freedom of movement is restricted;
however, he is still free to write poetry (Pollock, 1976, p.332).”
Vrijheid van beweging is een onderdeel van vrijheid in omvattende vorm; beperkte vrijheid van beweging
maakt een mens niet vanzelfsprekend onvrij. Maakt vrijheid van beweging onderdeel uit van vrijheid als
bedoeld in het voorgenoemde grondrecht? We begeven ons hier op glad ijs, maar kunnen het
systematisch als volgt beantwoorden: vrijheid van beweging is een voorwaarde voor andere vrijheden (I) 31;
vrijheid van beweging wordt niet als zodanig beschermd in de wet (II) 32; de jurisprudentie toont niettemin
eerbied voor vrijheid van beweging 33, waarmee het een impliciet recht is (III); conclusie: “perhaps it
doesn’t matter how such logics work if the end result is to ensure access to a right to mobility (IV)
(Cresswell, 2006, p.750).” 34 Het impliciete/ongeschreven recht op vrijheid van beweging mogen we niet
verwarren met afgeleiden als recht op potentiële mobiliteit of toegang.
We hebben hier te maken met een vrijheid die wordt bewaakt door een ongeschreven recht.
Deze vrijheid vormt het fundament voor een afgeleide als toegang. Echter, zoals een fundament betaamt,
zegt het fundament niet alles over de vorm van het bouwwerk op dit fundament. Toegang is een invulling
van vrijheid van beweging, maar toont ons evengoed de grenzen van deze vrijheid. Op een onbewoond
eiland zullen we vrij zijn in beweging, maar nauwelijks toegang hebben tot mogelijkheden (K. Martens,
persoonlijke communicatie, 1 december, 2011). Toegang als een realistische vertoning van vrijheid van
beweging; het gemak waarmee een persoon bestemmingen kan bereiken vanuit een gegeven locatie. Het
legt onze beperkingen in tijd en ruimte bloot. Wij durven hier te stellen dat voor eenieder een
ongeschreven recht op vrijheid van beweging geldt, tot uiting komend in een bepaald niveau van toegang.
Wat dit niveau van toegang dient te zijn, ondergrens, bovengrens en zo meer, is onderdeel van het
rechtvaardigheidsvraagstuk. Wij zien toegang dus als een reële voorstelling van vrijheid van beweging, en
niet als een obstakel voor vrijheid van beweging. Iedere invulling zou dan een obstakel zijn, omdat de
vrijheid (in filosofische zin) altijd groter is dan haar (wereldlijke) invulling. Zolang we toegang maar als
onderdeel van een verdelingsvraagstuk beschouwen, geleid door een filosofie van rechtvaardigheid (in
dit geval: Rawls). Een afdaling in abstractie, gezien toegang ons al dichter bij de werkelijkheid van bus en
treinkaart brengt dan vrijheid van beweging.
4.1.4 Toegang en sociale rechtvaardigheid
We zijn overtuigd van het belang van sociale rechtvaardigheid voor transportvraagstukken (Hoofdstuk 1.
Inleiding). Ter herinnering, dit onderzoek analyseert slechts of de subjectie van de gekozen
rechtvaardigheidstheorie (Rawls) kan worden toegepast op transportvraagstukken. Desondanks is het zo
nu en dan goed om het hogere doel, sociale rechtvaardigheid, in ogenschouw te nemen. Zitten we nog
op de goede weg? Toegang, transport in zijn maatschappelijke betekenis, lijkt de juiste richting. Naar het
oordeel van Conor en John Farrington is toegang een conditio sine qua non voor projecten aangaande sociale
rechtvaardigheid; “greater social justice cannot be achieved without greater social inclusion, which
requires that people have access to a range of activities regarded as typical of their society (Farrington, &
Farrington, 2005, pp.1-2).” 35
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4.2 Transport als verdelingsvraagstuk
Aan het begin van dit onderzoek hebben we de wens tot een verdelingsperspectief geschetst (1.1.1
Rechtvaardigheid in de planologie; transport als casus), in tegenstelling tot de dominantie van
systeemperspectieven (Khisty, 2006, p.3).
“[…] distributive considerations hardly play a role in traditional transport planning. What guides
most planning efforts is a systems perspective. Policy success is first and foremost measured in
terms of the performance of (parts of) the transport system, and hardly in terms of how various
groups in society benefit from policy measures (Martens, 2009, p.7).”
Allereerst moeten we beide perspectieven helder hebben.
Systeemperspectieven
Deze populaire perspectieven staan voor het vatten van een (complex) vraagstuk, ook als het sociaal van
aard is, in een wiskundig model (Khisty, 2006, p.3). Gebaseerd op reductie, herhaling en verwerping
(hard systems methodologies), al klinkt sinds de jaren tachtig een mildere vorm van systeemdenken door
(soft systems methodologies en action research) (Khisty, p.5). Het model dient inzicht te verschaffen om tot
keuzes te komen.
Verdelingsperspectieven
Deze perspectieven kennen verschillende verschijningsvormen, afhankelijk van het gekozen
verdelingsprincipe; zo onderscheidt James Konow drie principes: (I) behoefte; gelijke verdeling van
basisbehoeften, (II) efficiëntie; het minimum is het maximum, of (III) billijkheid; evenredigheid en eigen
verantwoordelijkheid (Konow, 2003, p.1189). Deze principes bepalen hoe goederen en diensten 36,
evenals bijhorende ongewenste effecten, onder de leden van de samenleving worden verdeeld.
De ingeslagen weg, transport als maatschappelijk verdelingsvraagstuk, blijven we volgen, maar we zullen
ons het volgende moeten realiseren: een verdelingsperspectief is niet per definitie geschikter voor een
rechtvaardige benadering dan een systeemperspectief, gezien deze bij het volgen van het efficiëntieprincipe weinig rechtvaardig zal zijn (A), waar een systeemperspectief geïnspireerd door Charles West
Churchman 37 niet zo steriel is als verwacht; rechtvaardigheid krijgt haar kans (B). Daar komt nog de vraag
bij of we systeem- en verdelingsperspectieven überhaupt wel tegenover elkaar mogen plaatsen; in
hoeverre sluit de een de ander uit?
A) James Konow schaart onder het efficiëntieprincipe onder andere het Pareto-optimum 38 (Konow, 2003,
p.1189), iets wat Rawls ook doet 39, om vervolgens te stellen dat het efficiëntieprincipe in het algemeen
en het Pareto-optimum in het bijzonder, niet zelfstandig 40 als rechtvaardigheidsconceptie kan dienen
(Rawls, 1999/2009, p.110).
B) Churchman stond een humane vorm van systeemdenken voor, waar plaats is voor rechtvaardigheid
(Romm, 2006, p.84). Drie adviezen die we ter harte mogen nemen: geloof niet in compleetheid (I),
verban niet wat van waarde is, morele wijsheid en compassie (II), en onderschat de vele verbanden niet
(III) (Khisty, 2006, pp.7-11). De transportwetenschapper C. Jotin Khisty geeft een agenda ter verbetering
(Khisty, 2006); “ultimately, the true understanding of the systems approach lies in our ability to perceive,
interpret, and integrate the hidden connections between a host of phenomena (Khisty, p.23).”
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Na bovengenoemde omkering (binnen een verdelingsperspectief kan rechtvaardigheid óók
ondersneeuwen, en binnen een systeemperspectief kan rechtvaardigheid óók opbloeien) is het goed om
op te merken dat de keuze, als deze in geheel bestaat (de vraag voor de uiteenzetting van A en B), niet
slechts afhankelijk is van het criterium rechtvaardigheid. In dit onderzoek is deze focus een gevolg van de
doelstelling, afgeleid van de volgende constatering:
“We argue, therefore, that the choice of accessibility measures employed to address distributive questions
should be based on a clear understanding of the distributive question in transport. An exercise into
understanding and developing a justice-theoretic approach to accessibility planning (Martens, n.d., p.1).”
Het eerdergenoemde en bovenstaand citaat vertellen ons het volgende: willen we ons niet langer laten
leiden door prestaties (Bonsall, & Marsden, 2006) als graadmeter voor onze keuzes in de
transportwereld, maar juist door de verdeling over de samenleving (Stanley, & Vella-Brodrick, 2009),
dan moeten we de dominantie van systeemperspectieven doorbreken ten faveure van
verdelingsperspectieven. Onze nuancering richt zich niet op de vraag of een verdelingsperspectief
inderdaad meer oog heeft voor de samenleving dan een systeemperspectief, als wel op de vraag of
aandacht voor rechtvaardigheid alleen binnen een verdelingsperspectief tot uiting kan komen.
Aangezien dit onderzoek zicht richt op een voorwaarde (basisstructuur en schaars primair sociaal goed) van
één van de theorieën voor rechtvaardigheid (Een theorie van rechtvaardigheid van John Rawls) doet deze
nuancering dit onderzoek geen afbreuk. We blijven redeneren vanuit een verdelingsperspectief, maar
vermoeden dat dit niet de enige weg tot een rechtvaardige benadering van transportvraagstukken is.
4.2.1 Positie van rechtvaardigheid in verdelingsvraagstukken
We werken een sociaal-rechtvaardige benadering van het verdelingsvraagstuk uit, waardoor we eveneens
de verhouding tussen beide moeten begrijpen; de verschillende verdelingsprincipes zijn ons inmiddels
helder (1.1.2 … als verdelingsvraagstuk), maar welke positie neemt rechtvaardigheid in? Sinds Aristoteles
worden drie vormen van rechtvaardigheid onderscheiden: (I) de communicatieve of ruilrechtvaardigheid van
de ene individuele mens tot de ander, (II) de legale rechtvaardigheid van de individuele mens jegens het
algemeen belang en (III) de distributieve rechtvaardigheid van de gemeenschap en het gezag ten opzichte
van de gemeenschapsleden (ten Kate, 2007, pp.439-440). In dit onderzoek hebben we te maken met
distributieve rechtvaardigheid; de positie van rechtvaardigheid in verdelingsvraagstukken. Het bestaan
van distributieve rechtvaardigheid, zelfs al in de Klassieke Oudheid, geeft de mate van verbondenheid
tussen distributie/verdeling en rechtvaardigheid weer. 41 Bij distributieve rechtvaardigheid zijn
verdienste (desert), gelijkheid (equality) en behoefte (need) leidende principes (Miller, 1992, p.559). We
mogen de verdelingsprincipes en principes van distributieve rechtvaardigheid echter niet op een hoop
gooien. Zo hebben verdelingsvraagstukken niet altijd van doen met rechtvaardigheid (4.1.2 … als
verdelingsvraagstuk, A), en vice versa heeft rechtvaardigheid niet altijd (uitsluitend) van doen met
verdelingsvraagstukken (Rawls, 1999/2009, p.54). 42
4.2.2 Verdelingsvraagstukken in de praktijk
Onderstaand twee willekeurige voorbeelden van mogelijke maatschappelijke verdelingsvraagstukken in
de wereld van transport.
A) De overheid verbreedt een drukke weg pal door een burger zijn voortuin. Een gepaste
schadevergoeding blijft uit, en de situatie voor de desbetreffende burger is kafkaësk (KRO Brandpunt,
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2011). De vraag die we ons kunnen stellen: is het rechtvaardig dat een gewenst tracé, in het voordeel van
velen, een enkele burger aanzienlijk dupeert?
B) Is vrij reizen met het openbaar vervoer voor studenten in Nederland rechtvaardig? 43
4.3 Transport in dit onderzoek
Transport is een veelgebruikt begrip, maar door deze frequentie lijkt de betekenis veelzijdig, zij het
onuitgesproken. In maatschappelijk perspectief beschouwen we transport als toegang (het gemak
waarmee een persoon bestemmingen kan bereiken vanuit een gegeven locatie), concreter dan potentiële
mobiliteit, met het ongeschreven recht vrijheid van beweging als fundament. Voorgenoemd hebben we
tevens onderscheid gemaakt tussen verdelingsprincipes en principes voor distributieve rechtvaardigheid,
zonder deze te willen samenvoegen. In dit onderzoek gaan we uit van verdelingsvraagstukken gebaseerd
op het verdelingsperspectief behoefte 44, en een door Rawls geïnspireerde distributieve rechtvaardigheid,
met de volgende twee prominente kenmerken: een rechtvaardig akkoord voorafgaand aan de verdeling,
waarmee de verdeling rechtvaardig is (I) 45; en het verschilbeginsel (II) 46.
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Hoofdstuk 5. Tussenbalans; theoretische verkenning
5.1 Resumé
De eerste fase, een theoretische verkenning (hoofdstukken 3 en 4), sluiten we af met een tussenbalans.
Deze fase hebben we opgezet aan de hand van de eerste deelvraag: “In welke richting stuurt een
theoretische verkenning ons?” In het perspectief van de vraagstelling: “Kan casu quo hoe kan transport
beschouwd worden als legitiem onderdeel van de basisstructuur en als schaars primair sociaal goed naar
Rawls?”
5.1.1 Schaars primair sociaal goed en basisstructuur
De probleemstelling – “Kan casu quo hoe kan Rawls’ rechtvaardigheidstheorie toegepast worden op het
maatschappelijk verdelingsvraagstuk in het planologisch domein transport?” – werpt ons terug op het
vraagstuk van gelijke taal én betekenis; de vraagstelling/hoofdvraag bovenaan de pagina. Daarmee komt
de focus binnen Een theorie van rechtvaardigheid op haar subjectie te liggen, dat wil zeggen het benoemen
van het object dat onderworpen is aan de theorie. In het geval van Rawls’ rechtvaardigheidstheorie zijn
dit de basisstructuur en het schaars primair sociaal goed.
Rawls’ basisstructuur is de manier waarop de belangrijkste sociale instituties fundamentele
rechten en plichten verdelen en de toewijzing van voordelen uit sociale samenwerking bepalen. Voor
Rawls is deze structuur het voornaamste object van rechtvaardigheid, want altijd aanwezig in enigerlei
vorm en omdat haar effecten zo ingrijpend zijn; er is een directe relatie met de toe-/verdeling van
schaarse primaire sociale goederen. Het zijn de gekozen beginselen die de basisstructuur reguleren middels
representatieve individuen 3 wier verwachtingen beoordeeld moeten worden volgens een index van
schaarse primaire sociale goederen. Aandacht voor de basisstructuur is daarmee inherent aan het bestuderen
van deze goederen. Het onlosmakelijke verband tussen het schaars primair sociaal goed en de basisstructuur
maakt dat we nadezen onze aandacht primair richten op de goederen en de basisstructuur als impliciet
gekoppelde voorwaarde beschouwen.
Wat is een schaars primair sociaal goed? Een goed dat ieder rationeel mens geacht wordt te
wensen, een goed dat normaal gesproken altijd kan worden gebruikt, een goed waar ieder liever meer
van heeft dan minder, en een goed dat niet zomaar een ding is dat de mens kan willen, verlangen of
verliezen, maar boven deze bewoordingen uitstijgt, het is fundamenteel. Rawls’ heeft deze goederen als
volgt gecategoriseerd 4:
A) Fundamentele rechten en vrijheden, zoals vrijheid van denken en geweten, vrijheid van vereniging,
persoonlijke vrijheden, en politieke vrijheden
B) Vrijheid van beweging en vrije beroepskeuze, tegen een achtergrond van billijke gelijkheid van
kansen
C) Macht en voorrechten die samenhangen met ambten en posities, met name in politieke en
economische instituties
D) Sociaal-economische parameters, zoals inkomen, vermogen en welvaart
E) Sociale grondslagen voor zelfrespect
De achterliggende rechtvaardigheidsbeginselen en prioriteitsregels maken dat de schaarse primaire sociale
goederen boven de lijn (A en B) geen onderdeel uitmaken van een verdelingsvraagstuk, afwijkend van de
goederen onder de lijn (C, D en E). De goederen boven de lijn (lees: rechten, vrijheden en kansen)
hoeven niet afgewogen te worden tegen andere waarden; ze zijn gelijk voor eenieder. 5 Die goederen
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worden toebedeeld, maar niet verdeeld. De goederen onder de lijn zijn wel deelbaar en verdeelbaar; hier
ligt het ware verdelingsvraagstuk. Dit onderscheid is een theoretische bevinding van belang, die zal
moeten doorwerken in het vervolg van dit onderzoek.
5.1.2 Transport en toegang
Uitgangspunt is transport in zijn maatschappelijke betekenis. Deze maatschappelijke insteek komt voort uit
de wens om transport te benaderen als een verdelingsvraagstuk met sociale rechtvaardigheid als
leitmotiv. Transport in zijn algemene betekenis definiëren we (onder andere) als een combinatie van
objecten (als de auto en de fiets), ondersteunende objecten (als de weg en de spoorlijn), services (als het
openbaar vervoer, de autoreparatie, en de parkeergelegenheid), en systemen (als het rijbewijs, de
verkeersregel en de navigatie). Kenmerkend zijn het complex samengeteld, veranderd karakter, evenals
de nauwe verwevenheid met het politieke, economische en technologische veld.
Alvorens transport als algemeen verdelingsvraagstuk te benaderen, hebben we eerst de
maatschappelijke betekenis van transport in concrete begrippen benoemd. Transport in zijn
maatschappelijke betekenis kent twee vormen: potentiële mobiliteit en toegang. Potentiële mobiliteit is het gemak
waarmee een persoon zich door de omgeving kan bewegen. Het bijvoeglijk naamwoord potentieel wijst op
het vermogen, nog los van de werkelijke realisatie. Toegang is het gemak waarmee een persoon
bestemmingen kan bereiken vanuit een gegeven locatie. Toegang is tevens onderdeel van het grotere
toegankelijkheidsvraagstuk, waarbij toegankelijkheid voor de bereikbaarheid van een locatie staat; toegang
(een persoon heeft wel of geen toegang tot een locatie) en toegankelijkheid (een locatie is wel of niet
toegankelijk) zijn dus concreter dan potentiële mobiliteit, want zij gaan over daadwerkelijke bereikbaarheid
van concrete locaties. Een van beide begrippen, potentiële mobiliteit of toegang, zal leidend moeten zijn in
onze analyse. Beide zijn gerelateerd aan fundamentele waarden, in het bijzonder vrijheid van beweging,
gezien als een ongeschreven recht. Het verschil zit in de mate van realiteit. Toegang maakt ons bewust,
anders dan potentiële mobiliteit, van grondgebondenheid en (inherente) grenzen. De verbondenheid
tussen vrijheid van beweging en potentiële mobiliteit is daarmee inniger dan de (complexe) band tussen
vrijheid van beweging en toegang. Niettemin geeft toegang ook uiting aan vrijheid van beweging; het één
(vrijheid van beweging) is het fundament van het ander (toegang), maar het legt onze beperkingen in tijd
en ruimte bloot, in tegenstelling tot mobiliteit. Onze realiteitszin maakt toegang leidend.
In de benadering van transport als algemeen verdelingsvraagstuk toonden zich twee
invalshoeken: een systeemperspectief dat keuzes baseert op (wiskundige) modellen en een
verdelingsperspectief, dat uitgaat van een bewust gekozen verdelingsprincipe. Ook kwamen we tot de
ontdekking dat er in een verdelingsperspectief niet altijd plaats is voor (sociale) rechtvaardigheid als
leidend principe, en dat een systeemperspectief op zijn beurt niet per definitie aandacht voor
rechtvaardigheid uitsluit. Aangezien dit onderzoek zich richt op een voorwaarde (basisstructuur en schaars
primair sociaal goed) van één van de theorieën voor rechtvaardigheid (Een theorie van rechtvaardigheid van
John Rawls), doet deze nuancering dit onderzoek geen afbreuk. We blijven redeneren vanuit een
verdelingsperspectief, maar vermoeden dat dit niet de enige weg tot een rechtvaardige benadering van
transportvraagstukken is. In dit onderzoek gaan we uit van verdelingsvraagstukken gebaseerd op het
zekeren van schaarse primaire sociale goederen (behoefte) (anders dan de principes efficiëntie of billijkheid), en
een door Rawls geïnspireerde distributieve rechtvaardigheid (anders dan ruilrechtvaardigheid of legale
rechtvaardigheid).
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5.2 Richting
De vraag over het al dan niet samengaan van het schaars primair sociaal goed en transport in zijn
maatschappelijke betekenis, benaderen we nog altijd met de nodige reserves; het onderzoek is nog te pril
om conclusies te trekken. Niettemin wijst de uitgevoerde theoretische verkenning ons de richting,
namelijk de aandacht toespitsen op een aantal concrete en meer hanteerbare begrippen en de
onderlinge samenhang; deze uitwerking is onderstaand schematisch weergeven.

schaars primair sociaal goed

transport
(maatschappelijke betekenis)

- Fundamenteel
- Rechten
- Toedelen

vrijheid van beweging

potentiële mobiliteit

- Instrumenteel
- Potenties
- Verdelen

?

toegang

- Algemeen
- Basisconditie
- Kwaliteit
- Concreet
- Ruimte en tijd
- Kwantiteit

Tabel 1 – Theoretische verkenning in een oogopslag – Andreas Rooijakkers – 2011

Zoals het ernaar uitziet, moeten we de verenigbaarheid van het schaars primair sociaal goed en transport in
zijn maatschappelijke betekenis onder de streep in de lijst van goederen zoeken. Potentiële mobiliteit hebben
we als een van de mogelijke maatschappelijke betekenissen van transport gekenmerkt. Het ontbreken
van aandacht voor grondgebondenheid en (inherente) grenzen doet ons evenwel voor toegang kiezen als
meer preferente invulling van de maatschappelijke betekenis van transport.
Nochtans is potentiële mobiliteit wel van belang in rawliaans perspectief. Potentiële mobiliteit is
direct te herleiden tot haar fundament vrijheid van beweging; een afgeleide pur sang. In zoverre stemt
potentiële mobiliteit als maatschappelijke betekenis van transport overeen met Rawls’ schaars primair sociaal
goed vrijheid van beweging. 6 7 Het fundamentele goed vrijheid van beweging is evenwel ondeelbaar, maakt
daarmee geen onderdeel uit van het verdelingsvraagstuk en past dus niet op ons hoofdspoor.
Vanzelfsprekend komt potentiële mobiliteit als fundamenteel schaars primair sociaal goed wel een blijvende
en waardevolle plaats toe. De volgorde in Rawls’ lijst van schaarse primaire sociale goederen is opbouwend;
het concrete goed heeft het fundamentele goed nodig. Evengoed zien wij toegang als een concretisering
van potentiële mobiliteit. Toegang ontkent potentiële mobiliteit niet; het heeft haar nodig. Kortom, potentiële
mobiliteit mag gelden als een vrijheid waar niet aan valt te tornen; het is de grondvest voor verder
onderzoek naar transportvraagstukken. 8
Toegang is concreter dan potentiële mobiliteit; toegang speelt zich af in ruimte en tijd, is kwantitatief
en instrumenteel van aard. Toegang is een praktische vertaling van potentiële mobiliteit en daarmee ook
van Rawls’ vrijheid van beweging. In het schema betekent dit dat er bij schaars primair sociaal goed een
concrete pendant gezocht wordt voor vrijheid van beweging, dus onder de lijn; deelbaar en verdeelbaar.
Dit gebeurt overigens op een open verkennende manier. Bepalend is dat we op zoek zijn naar de
maatschappelijke betekenis van transport die ons leidt in sociaal rechtvaardige verdelingsvraagstukken
(onder de lijn). Vooralsnog is toegang deze maatschappelijke betekenis, waar we aansluiting voor wensen
te vinden binnen de overige categorieën schaarse primaire sociale goederen (C, D of E). Mocht deze
aansluiting uitblijven, dan kunnen we de maatschappelijke betekenis van transport nog eens
overdenken, in de vorm van andere interpretaties van het begrip transport in zijn maatschappelijke

35

betekenis. In ieder geval herschrijven we het schaars primair sociaal goed niet, dat is van Rawls en blijft van
Rawls.
5.3 Focusvraag
De hoofdvraag en deelvragen blijven leidend, maar de theoretische verkenning heeft inzichten
opgeleverd die leiden tot meer focus en afbakening binnen de sleutelbegrippen schaars primair sociaal goed
en transport. Dit leidt tot een aanscherping van de vraagsteling. Deze focusvraag is richtinggevend en
krijgt bijzondere aandacht in het vervolg van dit onderzoek:
“Welke categorie van deelbare schaarse primaire sociale goederen past bij toegang?” 9
5.4 Bevindingen en bijhorende gevolgtrekkingen op een rij
Deze theoretische fase van het onderzoek vormt de opmaat voor de volgende twee fasen van praktijk
(state of the art vanuit de literatuur) en perspectief (tour d’horizon met Rawls-kenners). Deze theoretische
fase legt het fundament en zet het onderzoek in de steigers, waar vervolgens op voortgebouwd wordt.
Fase I is dus grondleggend en richtinggevend; de bevindingen blijven niet zonder gevolg.
Kort samengevat zijn de bevindingen en bijhorende gevolgtrekkingen als volgt:
I.
De rawliaanse basisstructuur is onlosmakelijk gekoppeld aan de toedeling (boven de
lijn)/verdeling (onder de lijn) van de schaarse primaire sociale goederen. De vraag of transport een
legitiem onderdeel is van de basisstructuur behoeft geen afzonderlijke behandeling; deze vraag
wordt impliciet meegenomen en beantwoord via de vraag naar de verenigbaarheid van transport
en het schaars primair sociaal goed.
II.
De schaarse primaire sociale goederen kennen een onderscheid tussen fundamentele, ondeelbare
goederen (rechten, vrijheden en kansen) en concretere, deelbare goederen (macht, voorrechten,
sociaal-economische parameters en sociale grondslagen voor zelfrespect). Verdelingsvragen
spelen zich af binnen de laatste groep, daar waar het vervolg van dit onderzoek zijn aandacht op
zal richten.
III.
Transport als verdelingsvraagstuk vergt een nadere definiëring van transport in zijn
maatschappelijke betekenis. Dominant zijn potentiële mobiliteit en toegang; beide gekoppeld aan
vrijheid van beweging, bij potentiële mobiliteit in abstracte vorm (vermogen), bij toegang in concrete
vorm (bereiken van bestemmingen). We zien toegang als de preferente maatschappelijke
betekenis van transport, gezien zijn realistische niveau. Andere betekenissen van transport
worden overigens nog opengehouden en benut wanneer toegang onvoldoende
aangrijpingspunten biedt.
IV.
Ten aanzien van de verenigbaarheid van transport in zijn maatschappelijke betekenis en het schaars
primair sociaal goed tekenen zich twee niveaus af:
 Toedeelbaar, algemeen, abstract: potentiële mobiliteit én vrijheid van beweging
 Verdeelbaar, concreet: toegang én deelbaar schaars primair sociaal goed x
De uitdaging voor de volgende fasen is de zo concreet mogelijke invulling van deelbaar schaars
primair sociaal goed x, passend bij toegang als de op dit moment zo concreet mogelijke invulling
van het begrip transport in zijn maatschappelijke betekenis. Zo nodig overdenken we toegang als
maatschappelijke betekenis van transport nog eens.
V.
De theoretische exercitie in fase I heeft geleid tot een aanscherping en toespitsing van de
vraagstelling voor fase II en III. De focusvraag voor het vervolg luidt: “Welke categorie van
deelbare schaarse primaire sociale goederen past bij toegang?”
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FASE II: STATE OF THE ART
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Hoofdstuk 6. Rawliaanse transportliteratuur
6.1 Aanpak in detail
Fase II (state of the art) beoogt argumenten en voorbeelden in de literatuur te vinden voor een
onderbouwd en verantwoord samengaan van het rawliaanse kernbegrip (schaars primair sociaal goed) en
transport in zijn maatschappelijke betekenis (toegang) 1, om zo de weg vrij te maken voor een mogelijk gebruik
van Rawls’ rechtvaardigheidstheorie in het transportdebat. Het gaat daarbij niet alleen om het gebruik
van dezelfde woorden, maar juist ook om de inhoudelijk verenigbare betekenis. Een gelijke taal én
betekenis zijn essentieel. Als de transportliteratuur (te) weinig concrete aangrijpingspunten voor
begripsovereenstemming biedt, zal in andere omgevingsliteratuur gezocht worden naar onderbouwde en
verantwoorde invullingen van Rawls’ begrippen in de fysieke omgeving. Deze combinaties zullen
vervolgens zo mogelijk getransponeerd worden naar het domein van transport in de vorm van
voorstellen voor herdefiniëring van transport in zijn maatschappelijke betekenis. Ultiem doel is een
begripsbasis te vinden voor de verenigbaarheid van Rawls en transport. In geval van onverenigbaarheid is
het uitgangspunt dat niet Rawls’ benadering, maar het begrip transport aangepast moet worden om tot
die verenigbaarheid te komen.
De theoretische verkenning in fase I heeft geresulteerd in een precisering van de
sleutelbegrippen transport en basisstructuur/schaars primair sociaal goed. Naast een verenigbaarheid op hoog
abstractieniveau tussen transport als potentiële mobiliteit en vrijheid van beweging als fundamenteel schaars
primair sociaal goed (noot 8 bij Hoofdstuk 5. Tussenbalans; theoretische verkenning) gaat het vooral om de
verenigbaarheid op een praktisch en operationeel vlak tussen transport als toegang en de deelbare schaarse
primaire sociale goederen van Rawls, de sociaal-economische parameters. Dit voortschrijdend inzicht uit de
theoretische verkenning heeft geleid tot de volgende focusvraag: “Welke categorie van deelbare schaarse
primaire sociale goederen past bij toegang?”, waarbij toegang staat voor de concrete invulling van transport in
zijn maatschappelijke betekenis en deelbaar voor rawliaanse goederen die verschillend verdeeld (kunnen)
worden.
Deze focusvraag zal in fase II nadrukkelijk aan de orde komen, als een ondersteunende vraag. De
vraagstelling binnen deze fase is daarmee een schakeling van hoofd-, deel- én focusvraag.
Vanuit de hoofdvraag:
“Kan casu quo hoe kan transport beschouwd worden als legitiem onderdeel van de basisstructuur
en als schaars primair sociaal goed naar Rawls?”
…, is de (meervoudige) deelvraag:
“Welke weg tot (on-)verenigbaarheid toont de transport-, eventueel andere
omgevingswetenschappen? Welke aanvullende inzichten van buiten de planologie bieden ons zo
nodig houvast over deze (on)verenigbaarheid?”
…, met als focusvraag:
“Welke categorie van deelbare schaarse primaire sociale goederen past bij toegang?”
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De richting of beter inperking van de focusvraag bestaat hieruit:
… specifieke richting; alleen gericht op schaarse primaire sociale goeden in plaats van schaarse primaire
sociale goederen én de basisstructuur (I);
… inkadering van schaarse primaire sociale goederen, namelijk alleen de deelbare schaarse primaire sociale
goeden (II);
… en aandacht voor het relevante aspect van transport, namelijk transport in zijn maatschappelijke betekenis
als toegang (III).
De focusvraag is een toespitsing en een poging om zo concreet mogelijk te worden. Op voorhand
vermoeden we dat het literatuuronderzoek de concreetheid van de focusvraag niet aankan, zeker niet als
een één-op-één te vertalen zoekstrategie. Het gecombineerd zoeken op deelbaar schaars primair sociaal goed
en toegang zal naar verwachting weinig tot geen resultaat opleveren. De insteek is dan ook om het
zoekproces te starten vanuit het begrip schaars primair sociaal goed, bij voorkeur het deelbaar schaars
primair sociaal goed en van daaruit de mogelijke relatie te leggen met transport, in dit geval toegang. Alle
relevante passages tezamen moeten inzicht verschaffen in het al dan niet (kunnen) bestaan van toegang
als deelbaar schaars primair sociaal goed, en zo mogelijk de wijze van verenigbaarheid.
In Hoofdstuk 2. Aanpak: overzicht, inzicht en uitzicht hebben we drie zoekvelden voor deze fase van
het onderzoek gekarakteriseerd: rawliaanse transportliteratuur (i), rawliaanse literatuur uit de (bredere)
omgevingswetenschappen (ii), en rawliaanse literatuur buiten het domein van de
omgevingswetenschappen, afgebakend tot managementwetenschappen (iii). We gaan negatief lexicaal te
werk, dat wil zeggen: we starten met het eerste zoekveld, te weten de rawliaanse transportliteratuur en we
gaan over naar het volgende zoekveld als de voorafgaande ronde onvoldoende blijkt op te leveren. Er is
sprake van afnemende volledigheid; het eerste zoekveld – rawliaanse transportliteratuur - wordt gedegen en
compleet doorzocht, de volgende zoekvelden meer globaal.
6.2 Tabel en diagram
In 2.1 Onderzoeksstrategie hebben we het ordeningsdiagram gepresenteerd. De drie zoekvelden kennen
een verschillende insteek.
Insteek rawliaanse transportliteratuur (i)
Dit betreft logischerwijs het voornaamste zoekveld. We richten ons op wetenschappelijke artikelen. Met
het zoekwoord rawls nemen we alle – ons bekende – wetenschappelijke transporttijdschriften door. Dit
zal een aantal passende artikelen opleveren, eventueel aangevuld met een enkel op transport gericht
artikel uit het tweede zoekveld (ii). Het uitgangspunt is dat we – in ieder geval – alle artikelen uit
wetenschappelijke transporttijdschriften die over Rawls spreken bij elkaar brengen. Aanvullingen zijn
mooi meegenomen. Ieder artikel wordt verwerkt in de literatuurverwerkingstabel A (Tabel 2). Daar komt
bij dat alle geselecteerde artikelen in het diagram worden opgenomen, omdat ze allemaal per definitie
cel 0;0 ontstijgen. We hebben namelijk te maken met artikelen uit transporttijdschriften (minimaal X1)
en vervolgens die artikelen die over Rawls spreken (minimaal Y1). Meer toelichting volgt aan het eind
van deze paragraaf. Tevens nemen we relevante opmerkingen uit deze artikelen op in Bijlage A.
Insteek rawliaanse literatuur uit de (bredere) omgevingswetenschappen (ii)
Mocht het eerste zoekveld onvoldoende opleveren, dan komen we terecht in de bredere
omgevingswetenschappen. Het tweede zoekveld kent een globalere aanpak. We richten ons op algemeen
planologische wetenschappelijke tijdschriften, waarbij we de eerste 100 artikelen, die wij vinden,
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opnemen. De artikelen worden even volledig doorgelicht als bij het eerste zoekveld, maar niet even
volledig weergegeven, gezien de grote omvang. Voor dit zoekveld gebruiken we dan ook een ingekorte
tabel (Tabel 3). Opname in het diagram is echter geen vanzelfsprekendheid. Zelfs het spreken over
schaarse primaire sociale goederen hoeft geen garantie te zijn; een noot over schaarse primaire sociale goederen
om er vervolgens niets mee te doen, heeft ons weinig tot niets te bieden. Daar komt bij dat de X-as gaat
over transport en daardoor frictie met toepassing in andere domeinen oplevert, zeker gezien de verdere
precisering van de assen aan het einde van deze paragraaf. Mocht een artikel een oordeel bevatten over
het samengaan van een omgevingsthematiek en het schaars primair sociaal goed, dan zullen we deze
passage nader bekijken en (mogelijk) met een aantekening in het diagram opnemen. Ruimte voor
relevante opmerkingen uit de artikelen is er in de tekst van de analyse vanzelfsprekend ook.
Insteek rawliaanse literatuur buiten het domein van de omgevingswetenschappen (iii)
Het derde zoekveld hebben we afgebakend tot managementwetenschappen. Voordat we dit veld
aandoen, is het niet onlogisch om toch eerst een stap terug te zetten, en binnen het tweede zoekveld
(omgevingswetenschappen) naast de al bekeken algemeen planologische wetenschappelijke tijdschriften
een blik te werpen op andere specifieke planologische invulling, zoals water, natuur en vastgoed.
Ditt betekent dat we het derde onderzoeksveld nu niet verder verkennen en ons beperken tot de
transport en omgevingswetenschappen.

Tabel 2 – Literatuurverwerkingstabel A – Andreas Rooijakkers – 2011 2

Tabel 3 – Literatuurverwerkingstabel B – Andreas Rooijakkers – 2011

De verwerking van de gevonden literatuur zal grafisch plaatsvinden in de vorm van een diagram,
gebaseerd op Garfield’s citaatanalyse (Hoofdstuk 2).
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Figuur 3 – Ordeningsdiagram – Andreas Rooijakkers – 2011

Zoals aangekondigd, kunnen we na de theoretische verkenning het ordeningsdiagram nader
specificeren. Dat gebeurt als volgt:
X1: transport
X2: transport in zijn maatschappelijke betekenis
X3: transport als verdelingsvraagstuk
X4: toegang

Y1: Rawls
Y2: rechtvaardigheidsbeginselen
Y3: schaarse primaire sociale goederen
Y4: deelbare schaarse primaire sociale goederen

De bovenstaande asverdeling werkt cumulatief. Als sprake is van Y3, dan is er tevens sprake van Y1 en
Y2. Onze enige twijfel schuilt in X2 (transport in zijn maatschappelijke betekenis) en X3 (transport als
verdelingsvraagstuk). Wat is de juiste volgorde? Volgt transport in zijn maatschappelijke betekenis uit
transport als verdelingsvraagstuk, of vice versa? In 1.2.1 Probleemstelling; Rawls’ rechtvaardigheidstheorie en de
transportwetenschap hebben we het volgende gesteld: “Fundamenteel is dat de benadering van transport
als maatschappelijk verdelingsvraagstuk past bij de kernnoties van Rawls’ rechtvaardigheidstheorie, zijnde
de basisstructuur en het schaars primair sociaal goed. Daartoe dienen we ook de kern van transport als
maatschappelijk verdelingsvraagstuk te nemen, namelijk: transport in zijn maatschappelijke betekenis.” Naar
ons idee kan transport pas als maatschappelijk verdelingsvraagstuk beschouwd worden als het object
eerst gedefinieerd is als maatschappelijk onderwerp. Vandaar dat we deze volgorde ook in Hoofdstuk 4.
Transport in zijn maatschappelijke betekenis hebben gehanteerd. Tot slot verdient de hypothese in cel 4;4
een aanvullende toelichting. De hypothese hebben we als volgt geformuleerd: “Transport in zijn
maatschappelijke betekenis is een legitiem onderdeel van de basisstructuur en een schaars primair sociaal goed.”
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We zijn niet van plan om de hypothese tussentijds te herzien, maar nemen wel de inzichten en
concretisering uit eerdere onderzoekfasen mee in een nadere precisering en een scherpere focus. De
verschillende fases (theoretische verkenning, state of the art en tour d’horizon) worden evenwel niet geïsoleerd
van elkaar uitgevoerd. Mocht de theoretische verkenning een verwerping van de hypothese hebben
opgeleverd, wat het niet heeft gedaan, dan hadden we de hypothese toch aangehouden. De fases zijn
opgezet om de vraagstelling vanuit verschillende perspectieven te bezien. Overigens bewaren we de keuze
verwerpen of aanvaarden van de hypothese tot het laatste hoofdstuk, maar het spreekt voor zich dat de
theoretische verkenning ons verder op weg heeft geholpen. Die kennis gebruiken we nu in de tweede
fase (state of the art), waarmee we de hypothese moeten aanscherpen, omdat deze anders niet langer in
het diagram past. De strekking van de hypothese blijft hetzelfde, namelijk “overeenstemming is
mogelijk”, maar de verwoording wordt concreter: “Toegang is een deelbaar schaars primair sociaal goed.”
Hoofdstuk 3 (Rawls’ rechtvaardigheidstheorie, in het bijzonder de subjectie) en Hoofdstuk 4 (Transport in
zijn maatschappelijke betekenis) zijn als sectorale basislijnen in het diagram terug te vinden op de Y-as
respectievelijk de X-as, vanaf positie 1 tot en met 4.
6.3 Resultaten rawliaanse transportliteratuur
In totaal zijn dertig gerenommeerde wetenschappelijke transporttijdschriften doorgenomen op het
voorkomen van passages aangaande Rawls (zoekwoord: rawls). In dertien van deze wetenschappelijke
transporttitels werden bijdragen over Rawls aangetroffen. In totaal zijn zeventien artikelen omtrent Rawls
en transport gevonden. Daarnaast zijn nog vier bijdragen uit overige bronnen toegevoegd, evenals drie
artikelen uit andere wetenschappelijke tijdschriften over omgevingswetenschappen, vanwege de
expliciete focus op transport in de betreffende artikelen. Samengevat, een totaal van vierentwintig
artikelen zijn geselecteerd voor nadere analyse. De verwerking in tabellen is opgenomen in Bijlage A. Het
resultaat, ingevulde ordeningsdiagram, is op de volgende pagina te vinden.
Het diagram in Figuur 6 is de visualisering van Bijlage A. Literatuuronderzoek; rawliaanse transportliteratuur
(i); het geeft de verdeling en de samenhang van de gevonden literatuur weer. De inhoudelijke
interpretatie volgt in 6.4 Analyse rawliaanse transportliteratuur. Hier volgen eerst enkele zakelijke
waarnemingen bij het diagram.
De aandacht gaat uit naar de verdeling, de zwaartepunten en de lege plekken. Opmerkelijk is de
concentratie in de cellen 4;3 en 4;2. Verschillende artikelen spreken over toegang (X4), dus transport
wordt vrij concreet behandeld. Daarnaast valt op dat Rawls zowel op het niveau van beginselen (Y2) als
van schaarse primaire sociale goederen (Y3) toegepast wordt, in vrijwel gelijk mate; dat vraagt om een nadere
analyse (volgende paragraaf). Een andere concentratie van literatuur is er juist in de basis van het
diagram, waar Rawls (Y1) en zijn rechtvaardigheidsbeginselen (Y2) in verband gebracht worden met het
domein transport als geheel (X1). In deze groep is veeleer sprake van korte verwijzing, niet van een
uitdieping van de relatie tussen Rawls en transport. Het lijkt erop dat auteurs zich óf concreet verdiepen
in de relatie (rechtsboven) óf volstaan met een abstracte aanduiding of globale verwijzing (linksonder).
Ondersteunend en complementair aan deze concentratie is de ligging van de (bundels van) lege cellen.
Opvallend is de volledig lege rij deelbare schaarse primaire sociale goederen (Y4); met dit vraagstuk is nog
geen onderzoeker bezig geweest, in ieder geval is hier nog niets over gepubliceerd. Interessant, zeker
gezien de aanwezigheid van onze hypothese in deze rij (4;4), zij het onder toepassing van de focusvraag.
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Figuur 5 – Invulling ordeningsdiagram A – Andreas Rooijakkers – 2012

6.4 Analyse rawliaanse transportliteratuur
Vanuit het diagrambeeld komen een paar saillante waarnemingen en vragen naar voren:
 In de literatuur zijn voor de aangescherpte hypothese op het niveau van de deelbare schaarse
primaire sociale goederen geen aanknopingspunten te vinden. Is dit (nog) een brug te ver? Of is dit
streven theoretisch niet mogelijk?


De aandacht voor transport als toegang vanuit zowel Rawls’ rechtvaardigheidsbeginselen als
vanuit de schaarse primaire sociale goederen is gelijkelijk verdeeld. Is de benadering van het niveau
van de rechtvaardigheidsbeginselen een opstap voor de fundamentelere vraag van transport als
schaars primair sociaal goed óf is het ook/toch een legitieme aanpak om Rawls te kunnen
toepassen in het transportdebat? Dit ondanks de fundamentele insteek van dit onderzoek.
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Naast deze statistische waarnemingen over de aard en de mate van aandacht in de literatuur gaat het
natuurlijk ook en vooral om de inhoudelijke bijdragen in de diverse artikelen. Wat hebben auteurs te
melden in relatie tot onze vraagstelling annex hypothese? Hoe diep gaan auteurs op het onderwerp in en
hoe positief ondersteunend is hun bijdrage ten aanzien van de hypothese omtrent overeenstemming?
Hieronder volgt een korte samenvatting van de inhoudelijke bijdragen.
De pragmatische insteek van de diagraminvulling maakt dat de artikelen in – bijvoorbeeld – de cel 4;3
niet per definitie een oordeel bevatten. Eén ding staat vast: in het artikel wordt zowel gesproken over
toegang als het schaars primair sociaal goed. Daar komt bij dat de artikelen die wel een oordeel vellen
evengoed geen overeenstemming kunnen betogen. Hetzelfde gaat op voor andere cellen. Een artikel mag
dan voldoen aan de vereisten op de assen, maar dat is geen garantie voor relevantie. Degenen die wel
een werkelijk oordeel vellen zijn Tore Langmyhr (VII), Bert van Wee (X) en Karel Martens en Aaron Golub
(XXI). 3 Deze inhoudelijk meest relevante bijdragen zijn in het ordeningsdiagram met een buitencirkel
gemarkeerd.
“However, transportation (mobility or access) does not lit neatly into the Rawlsian concept of
primary goods […].” - Langmyhr
“Relevant for transport is that in case of primary social goods it is important to decide, which trips
or activities will be considered as primary social goods. It is beyond the ambitions of this paper to
come to a ‘final’ proposal, but I think that a certain level of access to schools, jobs, shops, family
or friends, and health care facilities could be considered as more likely to be included in a list of
primary social goods, than access to luxury holiday destinations or helicopter access to business
parks for captains of industry.” – van Wee
“The application of Rawls to justice in transport would require an exploration of the
relationship between transport and some of the primary goods distinguished by Rawls, such as
wealth. This is not the direction we wish to take in this piece.” – Martens en Golub
Kort en goed, een gematigd negatief oordeel (Langmyhr), een voorzichtig positief oordeel (van Wee) en
een behoudend oordeel (Martens en Golub). Opvallend genoeg heeft zich dus alleen Langmyhr bijgevoegd
sinds een eerste inventarisatie (1.2.2 Vraagstelling; transport als onderdeel van de basisstructuur en als schaars
primair sociaal goed).
Naast deze direct op de hypothese betrekking hebbende bijdragen bevatten de onderzochte artikelen ook
opmerkingen en suggesties die van belang zijn voor het totaalbeeld en zeker voor vervolgonderzoek.
Hieronder een kort overzicht van relevante passages.


Charles Raux en Stéphanie Souche geven in hun artikel The acceptability of urban road pricing een
getrapte analyse: Rawls’ eerste rechtvaardigheidsbeginsel stemt overeen met ruimtelijke
rechtvaardigheid, hetgeen het recht op toegang voor de samenleving betekent (I); het recht op
toegang wordt gelijkgesteld aan het recht op vrijheid van beweging (II); het recht op vrijheid van
beweging is terug te vinden in artikel 13 van de Declaration of Human Rights van de Verenigde
Naties (1948) (III); en het recht op vrijheid van beweging is een vereiste voor andere rechten, zoals
het recht op onderwijs (IV). De eerste trap lijkt ons te gemakkelijk gesteld. Raux en Souche gaan er
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stilzwijgend vanuit dat onze vraagstelling positief beantwoord mag worden, anders hadden zij
deze bewering niet opgevoerd. Daar komt bij dat naar ons idee toegang geen recht is (trap I en
II), maar (slechts) de maatschappelijke betekenis van transport, gefundeerd op het (impliciete)
recht vrijheid van beweging. De derde trap maakt dit recht expliciet: “Everyone has the right to
freedom of movement and residence within the borders of each state (Bijlage C).” 4 Tot slot
biedt de vierde trap een (zijdelings) inzicht, dat Karel Martens eens eerder heeft aangehaald (K.
Martens, persoonlijke communicatie, september, 2011): wanneer transport (in zijn
maatschappelijke betekenis) geen schaars primair sociaal goed is, dan kan het mogelijk beschouwd
worden als een indirect schaars primair sociaal goed; het goed dat nodig is om gebruik te kunnen
maken van schaarse primaire sociale goederen.
> Artikel II, Bijlage A


Naast zijn oordeel over het samengaan van toegang en het schaars primair sociaal goed (6.4 Analyse
rawliaanse transportliteratuur) beschouwt Tore Langmyhr het (lees: toegang) in ieder geval als een
voorwaarde voor schaarse primaire sociale goederen. Vergelijkbaar met de vierde trap uit
voorgenoemde opmerking. Verder plaatst Langmyhr een verwijzing naar Renée Marlin omtrent de
twijfel over de relevantie van het bevestigen van toegang als schaars primair sociaal goed wanneer
(negatieve) externe effecten geen onderdeel uitmaken van die analyse. 5
> Artikel VII, Bijlage A



Bert van Wee stipt de subjectiviteit van toegang aan. Wij hebben toegang gedefinieerd als “het
gemak waarmee een persoon bestemmingen kan bereiken vanuit een gegeven locatie (4.1.1
Potentiële mobiliteit en toegang).” Wanneer toegang onderdeel uitmaakt van een
rechtvaardigheidsvraagstuk is het gemak waarmee een hoogleraar een congres in Amerika kan
beereiken vanuit een Nederlandse stad niet relevant. Kortom, welke vorm van toegang is
relevant, welke niet, en waar ligt de grens? Wederom een vraag voor de volgende fase.
> Artikel X, Bijlage A



Niet minder interessant is de volgende passage (Stan Hellegers): “As discussed above there is a
shared sense in mobilities literature among authors that mobility/motility has negative
influences on social justice.” Ons onderzoek houdt zich bezig met een (fundamenteel) detail van
een mogelijke theorie voor sociale rechtvaardigheid in het transportdebat, maar mocht het
grotere perspectief (sociale rechtvaardigheid in het transportdebat) weer in beeld komen, dan is
deze opmerking het bestuderen waard.
> Artikel XVIII, Bijlage A



Ook Karel Martens en Aaron Golub bevestigen het recht op vrijheid van beweging. Het is geen
variabele, zoals toegang. Verder maken Martens en Golub melding van het geïsoleerde gebruik van
het verschilbeginsel, ook in de transportliteratuur. Selectief winkelen is zonder meer theoretisch
foutief.
> Artikel XXI, Bijlage A



In tegenstelling tot Raux en Souche stelt José Viegas dat toegang voornamelijk aansluiting vindt
onder het tweede rechtvaardigheidsbeginsel. Nieuw is de opmerking van Viegas dat toegang ook
als een inbreuk op andere vrijheden/rechten kan worden gezien, zoals het recht op een veilige
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leefomgeving. De directe invulling van de beginselen door onder andere Raux, Souche en Viegas,
zonder aandacht voor de subjectie, verwijst ons terug naar de oorspronkelijke vraagstelling. Wat
is theoretisch de juiste toepassing van Rawls: indirect via invulling van de subjectie (dus
basisstructuur en schaarse primaire sociale goederen) naar de beginselen (onze vraagstelling), of door
directe toepassing van de beginselen? Een vraag voor de volgende fase (tour d’horizon).
> Artikel IX, Bijlage A
Samengevat staan voor ons staan een viertal bevindingen centraal:
I.

Onze vraagstelling wordt gedeeld, zij het niet breed gedeeld. Degenen die ook een
oordeel vormen, houden de nodige slagen om de arm. Dat het (rawliaanse transport-)
literatuuronderzoek geen breed spectrum aan antwoorden heeft opgeleverd, is ook een
antwoord. De afwezigheid van eenduidige antwoorden kan de relevantie van ons
onderzoek onderstrepen, onder voorwaarde dat de vraagstelling theoretisch juist is (IV).

II.

Tekenend is het grote aantal wetenschappers dat – in cel 4;2 – aan de slag gaat met
toegang en Rawls’ rechtvaardigheidsbeginselen. Men begrijpt dat sociale rechtvaardigheid
naar de maatschappelijke betekenis van transport vraagt, maar laat de subjectie van (Rawls’)
rechtvaardigheidstheorie (basisstructuur en primaire sociale goederen) links liggen.
Wederom een vraag naar de theoretisch juiste aanpak (IV).

III.

Onze overweging in 6.2 Tabel en diagram over de volgorde van transport in zijn
maatschappelijke betekenis en transport als verdelingsvraagstuk lijkt achteraf gezien niet
bepalend, ondanks het gegeven dat er wel een theoretisch juiste volgorde is. In de door
ons gevonden artikelen is het spreken over transport als verdelingsvraagstuk inherent aan
het spreken over transport in zijn maatschappelijke betekenis. Let wel: binnen de rawliaanse
context. Wanneer toegang ons enige selectiecriterium is, zal het wellicht niet altijd
verbonden zijn met verdeling.

IV.

De vraag waar voorgenoemd (I en II) naar wordt verwezen, die ook genoemd wordt in
de afgeleide opmerkingen van 6.3 Resultaten rawliaanse transportliteratuur, is de volgende:
“Wat is theoretisch de juiste toepassing van Rawls: indirect via invulling van de subjectie
(basisstructuur en schaars primair sociaal goed) naar de beginselen (onze vraagstelling), of
directe toepassing van de beginselen?” Een andere vervolgvraag luidt: “Welke vorm van
toegang is relevant, welke niet, en waar ligt de grens?” Vragen voor de volgende fase.

6.5 Resultaten rawliaanse literatuur uit de (bredere) omgevingswetenschappen
Een minimaal aantal – niet breed beargumenteerde – antwoorden (VII, X en XXI) brengt ons, gezien het
negatief lexicale karakter, bij het volgende, tweede zoekveld: de (bredere) omgevingswetenschappen.
Circa 100 artikelen zijn verzameld en verwerkt volgens de beschrijving in 6.2 Tabel en diagram; alle
artikelen zijn opgenomen in Bijlage B. Slechts één artikel (Timothy Beatley) komt in aanmerking voor
opname in het diagram. Bij nader inzien is het een artikel (LXXVIII) die zijdelings een opmerking maakt
over toegang, waarmee het evengoed onderdeel had kunnen uitmaken van Bijlage A.
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“This list is hardly exhaustive, but it clearly indicates the types of primary goods that are
influenced by growth management programs and policies: housing, health care, recreation and
leisure, employment and economic position, safe and clean neighborhoods, clean air and water,
transportation and accessibility, cultural opportunities, income (and relative tax contributions),
selfrespect, and aesthetic beauty, among others.” – Beatley
Zoals gezegd, is toegang niet de hoofdmoot van Beatley’s verhaal, waarmee een algemeen planologische
passsage het vermelden waard is: “For instance, the provision of open space and recreational facilities in
a neighborhood enhances the level of primary goods available to residents but will not be computed into
any aggregate income statistic. In turn, the reduction of neighborhood open space and recreation
decreases the quantity of primary goods available.” We kunnen deze beschouwing zien als de algemeen
planologische beschrijving van toegang als een indirect schaars primair sociaal goed (eerste opmerking in 6.3
Resultaat rawliaanse transportliteratuur). Het is volgens Beatley de planologie die medebepalend is voor de
hoeveelheid schaarse primaire sociale goederen. Overigens impliceert Beatley zijn uitspraak over toegang een
samengaan met het concept schaars primair sociaal goed. Het vierde oordeel, voorzichtig positief van aard,
gezien een gebrek aan onderbouwing. Het bijhorende coördinaat in het cel 4;3. 6 Op de volgende pagina
is het ordeningsdiagram opgenomen met inbegrip van het artikel van Beatley.
Een minimaal resultaat is het zonder meer. Bij het doornemen van de artikelen zijn nog wel enkele
relevante opmerkingen (van algemenere aard) naar voren gekomen.


Verscheidene auteurs benadrukken het belang van Rawls’ rechtvaardigheidstheorie voor de
planologie, zoals …


John Dyckman: “Nonetheless, it has a certain appeal. The AIP Code of Professional
Responsibility, Canon (b), states a rough Rawlsian rule of conduct. It states: A planner
shall seek to expand the choice and opportunities for all persons, recognizing a special
responsibility to plan for the needs of disadvantaged groups and persons, and shall urge
alteration of policies, institutions and decisions which militate against such objectives.”
> Artikel XLV, Bijlage B



Ananya Roy: “Such Rawlsian ideas constitute the inspiration for advocacy planners such
as Davidoff (1978): All planning issues have a distributive impact. There is no neutral
turf on which one can stand to avoid enlarging, maintaining, or redistributing the
relative shares of a good possessed by different population sectors.”
> Artikel LIX, Bijlage B 7



Stanley Stein en Thomas Harper: “A Rawlsian view suggests that people should see
themselves not as helpless victims of power but as free and equal, rational and
reasonable citizens of a democratic society that is based on ideals and principles of
justice as fairness. This gives hope and purpose to the public planning enterprise.”
> Artikel LXI, Bijlage B



Elizabeth Howe: “When A Theory of Justice appeared, it received broad popular
attention (Daniels 1974, xi), and, though the interest in equity issues in planning had
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Rawls (Y)

already peaked, some planners found in it a better, less status-quo-oriented but still
liberal justification for equity-oriented planning than interest group liberalism had
been.”
> Artikel LXX, Bijlage B 8
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Figuur 6 – Invulling ordeningsdiagram B – Andreas Rooijakkers – 2012



Richard Klosterman: “Not only would this approach provide a rational basis for planners’
ethical positions, it would also unite planners’ political and scientific roles, expanding
the scope of the latter. Under this approach planners would no longer rely merely on
pragmatic politics and claims to professionalism to promote their proposals, but rather,
would attempt to defend them on rational grounds.”
> Artikel LXXIII, Bijlage B
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Vanessa Watson: “Postmodernism’s suspicion of totalizing positions and theories in a
context of diversity, and the deontological shift in the work of Rawls and Habermas,
have both given support to the strong focus in planning on process rather than product.
Both reinforce the liberal belief that outcomes must be subject to individual choices or
preferences, and all that is required are laws that ensure a neutral ground on which
individuals can bargain with each other. Both also reinforce an (earlier) instrumental
rationality which seeks to combine facts with values and means with ends, thus
obscuring contestation of these ends.”
> Artikel CXII, Bijlage B 9

Stefano Moroni verwijst in zijn artikel naar Good city form van Kevin Lynch waar een nadere
precisering van toegang is te vinden: “Equal access, indeed, is second only to vitality as a pivotal
issue of environmental justice. The lives of the handicapped, the young, the old, the poor, the
ill, the subjugated races, classes, and genders are severely diminished when their acces to other
people, areas, services, and activities is curtailed. Exclusion may be an expression of privilege, or
a deliberate device of oppressive control, or simply an unintended consequence of other
choices, as has happened to the teenager in the North American suburb. The ability to range
safely over a city has an important part to play in the development of early adolescence.
Substantial equity of environmental access, at least up to some reasonable range of space and
diversity of setting, must surely be one fundamental characteristic of a good city. Implementing
that particular principle of justice entails some public subsidy of transport and communication,
as well as special efforts to free those whose movements is restricted by some personal
characteristic. Free movement and free communication are a fundamental component of that
freedom of thought and of person that we prize (Lynch, 1984, pp.228-229).”
> Artikel CV, Bijlage B

6.6 Analyse rawliaanse literatuur uit de (bredere) omgevingswetenschappen
We waren op zoek naar andere verschijnselen in de omgevingswetenschappen dan transport die ook in
verband worden gebracht met Rawls’ rechtvaardigheidstheorie. Daarbij hebben we ons gericht op de
algemeen planologische wetenschappelijke tijdschriften. Ditmaal, in tegenstelling tot het eerste zoekveld
(6.3 Resultaten rawliaanse transportliteratuur), was alleen het aanhalen van Rawls niet voldoende voor
opname in het diagram (6.2 Tabel en diagram). Het artikel diende gericht bij te dragen aan de
vraagstelling. Van de 97 wetenschappelijke artikelen 10 voldeed slecht één artikel aan dit criterium
(LXXVIII). Karakteristiek is de thematiek van het artikel: transport. Overigens waren de bevestigingen
van de rawliaanse relevantie voor de planologie talrijk (Dyckman, Roy, Stein & Harper, Howe, Klosterman
en Watson). Twee bevindingen zijn van belang:
I.

Rawls is in de planologie vooral in trek voor zijdelingse opmerkingen en noten; het kort duiden
van rechtvaardigheid. In een planologisch artikel verwacht je ook eerder een citaat van Barry
Needham 11 tegen te komen dan een citaat van Rawls. De voorgenoemde wetenschappers/auteurs
(Dyckman e.a.) bevestigen in ieder geval de relevantie van rawliaanse planologie.

II. De algemeen planologische invulling van dit onderzoeksveld (de omgevingswetenschappen)
verdient in een vervolgonderzoek aangevuld te worden met een andere specifiek planologische
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invulling, vergelijkbaar met transport. Te denken valt aan bescherming tegen overstromingen
(water) en sociale woningbouw (vastgoed).
6.7 Tussenbalans; state of the art
In deze tussenbalans willen we een viertal conclusies/constateringen presenteren. Allereerst zijn we vier,
zij het voorzichtige, antwoorden op onze vraagstelling op het spoor gekomen. De vraagstelling luidt:
“Kan casu quo hoe kan transport beschouwd worden als legitiem onderdeel van de basisstructuur en als
schaars primair sociaal goed naar Rawls? Onze focusvraag bleek namelijk al snel te nauwkeurig voor de
bestaande literatuur; “Welke categorie van deelbare schaarse primaire sociale goederen past bij toegang?” Van
de oorspronkelijke vraagstelling bleek ook het onderdeel “hoe kan” een brug te ver. De oordelen die we
wel gevonden hebben (van Langmyhr, van Wee, Martens & Golub, en Beatley) zijn over het algemeen
voorzichtig positief.
Ten tweede hebben we – naast verschillende theoretische opmerkingen – twee vervolgvragen
gedistilleerd uit de ruim 100 wetenschappelijke artikelen, namelijk: “Wat is theoretisch de juiste
toepassing van Rawls: indirect via invulling van de subjectie (basisstructuur en primair sociaal goed) naar
de beginselen (onze vraagstelling), of via directe toepassing van de beginselen (A)?”, en “Welke vorm van
toegang is relevant, welke niet, en waar ligt de grens (B)?” Waar de focusvraag uit de eerste fase voorop
stond in de tweede fase, zij het bij nader inzien te hoog gegrepen, daar staan deze vervolgvragen én
(wederom) de focusvraag in de derde fase (tour d’horizon) centraal.
Ten derde heeft de reikwijdte van dit onderzoek ons twee onderzoeksvelden onder de loep laten
nemen, maar volledigheid is daarmee niet bereikt. Zo betogen we het eerste onderzoeksveld (rawliaanse
transportliteratuur) in kaart gebracht te hebben. Dat klopt als het gaat om wetenschappelijke artikelen,
maar wat te denken van boekwerken uit afgelegen bibliotheken. Het tweede onderzoeksveld (rawliaanse
literatuur uit de bredere omgevingswetenschappen) is betreden via algemeen planologische tijdschriften,
maar in de water- en vastgoedsector zullen allicht ook rechtvaardigheidsvraagstukken spelen. Gezien de
intensiteit/omvang van de tweede ronde (Bijlage B), evenals de open velden, maakt dat we het derde
zoekveld (rawliaanse literatuur buiten de omgevingswetenschappen, afgebakend tot de
managementwetenschappen) niet hebben aangedaan.
Tot slot is ons opgevallen dat onze verwachtingen tegengesteld zijn aan de resultaten. Daar waar
de theoretische verkenning (fase I) meer opleverde dan gedacht, geldt het tegendeel voor het
literatuuronderzoek (fase II). De afwezigheid van een antwoord, of zelfs maar een gefundeerde
richtingbepaling op onze vraagstelling is indirect ook een antwoord. Zo kan het gezegde “schitteren door
afwezigheid” ons vertellen dat zelfs afwezigheid de aandacht weet te trekken en wel in de vorm van
nieuwe vragen stellen en blijven proberen; wetenschappelijk: trial and error.
In het ordeningsdiagram op de volgende pagina zijn de saillante resultaten en de bijhorende nieuwe
vragen grafisch weergegeven en onderstaand kort samengevat.
A) Wat is theoretisch de juiste toepassing van Rawls: indirect via invulling van de subjectie
(basisstructuur en schaars primair sociaal goed) naar de beginselen (onze vraagstelling), of directe
toepassing van de beginselen?
B) Welke vorm van toegang is relevant, welke niet, en waar ligt de grens?
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Rawls (Y)

C) In de literatuur zijn voor de aangescherpte hypothese op het niveau van de deelbare schaarse
primaire sociale goederen geen aanknopingspunten te vinden. Is dit (nog) een brug te ver? Of is dit
streven theoretisch niet mogelijk?

Figuur 7 – Analyse ordeningsdiagram – Andreas Rooijakkers – 2012
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Hoofdstuk 7. Rawls’ en transportgeleerden aan het woord
7.1 Kernvragen omtrent transport als schaars primair sociaal goed
De derde en tegelijkertijd laatste fase is het treffen met geleerden op terrein van Rawls en transport. Als
basisreden geldt het nagaan van de legitimiteit van de vraagstelling en denkrichting (2.1
Onderzoeksstrategie). Voor de hand liggend hopen we ook op – voor ons – nieuwe, creatieve gedachten.
De deskundigen zijn prof. dr. T.J.M. (Thomas) Mertens 1 2, hoogleraar rechtsfilosofie aan de Radboud
Universiteit Nijmegen, alsook hoogleraar mensenrechten en –plichten aan de Universiteit Leiden, en prof. dr.
G.P. (Bert) van Wee 3 4, hoogleraar transportbeleid en logistieke organisatie aan de TU Delft. Beide
ontmoetingen verslaan we inhoudelijk (verslaglegging), gevolgd door een beschouwing waarin we stellen
en bespreken wat voor ons relevant is. Traditiegetrouw sluiten we af met een tussenbalans.
Onderwerp en aanleiding van de gesprekken vormt de verkenning van de toepasbaarheid van Rawls’
rechtvaardigheidstheorie op transport als maatschappelijk verdelingsvraagstuk. Redenerend vanuit de
probleem- en vraagstelling staan de focusvraag, evenals de ontstane vragen uit het literatuuronderzoek
(Fase II), centraal.
Vraagstelling/hoofdvraag:
“Kan casu quo hoe kan transport beschouwd worden als legitiem onderdeel van de basisstructuur
en als schaars primair sociaal goed naar Rawls?”
Focusvraag:
“Welke categorie van deelbare schaarse primaire sociale goederen past bij toegang?”
Vervolgvragen:
“Wat is theoretisch de juiste toepassing van Rawls: indirect via invulling van de subjectie
(basisstructuur en schaars primair sociaal goed) naar de beginselen (onze vraagstelling), of directe
toepassing van de beginselen?”
“Welke vorm van toegang is relevant, welke niet, en waar ligt de grens?”
“In de literatuur zijn voor de aangescherpte hypothese op het niveau van de deelbare schaarse
primaire sociale goederen geen aanknopingspunten te vinden. Is dit (nog) een brug te ver? Of is
dit streven theoretisch niet mogelijk?”
Een gedetailleerde uitwerking van deze vragen voor de gesprekken is te vinden in Bijlage D. In Hoofdstuk
2. Aanpak; overzicht, inzicht en uitzicht hebben we het karakter van de te voeren gesprekken geduid,
namelijk: gestructureerd (gerichte open vragen) met ruimte voor uitweidingen. Dit betekent dat de
opgezette structuur niet onwrikbaar is en dat flexibel ingespeeld kan worden op het feitelijk verloop van
het gesprek.
7.2 Prof. dr. T.J.M. (Thomas) Mertens
Professor Mertens richt zich als rechtsfilosoof onder andere op rechtvaardigheidsvraagstukken en geldt als
een Rawls’ kenner bij uitstek. Hij heeft onderzoek gedaan naar toepassing van Rawls in vraagstukken van
(internationaal) recht en heeft onder meer gepubliceerd over Rawls en mensenrechten (Mertens, 2002).
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7.2.1 Verslaglegging
Mertens beschouwt ons vraagstuk over Rawls en transport als wetenswaardig, voor hem tot nog toe
onbekend: “Daar had ik nooit over nagedacht. Het is natuurlijk geen element van de schaarse primaire
sociale goederen [naar Rawls], maar misschien is het nog niet heel gek om over transport als een schaars
primair sociaal goed na te denken.” Vragend naar zijn positie ten opzichte van Een theorie van
rechtvaardigheid 5 komt – als verwacht – de uitspraak van Nozick (1.1.2 Rechtvaardigheid in de filosofie; Rawls’
rechtvaardigheidstheorie) naar voren. Of in zijn eigen woorden: “Rawls is iemand die je altijd blijft helpen.
Als je iets nodig hebt of je zoekt een probleem uit, dan is het heel goed om eens af en toe terug te kijken
in Een theorie van rechtvaardigheid.” De legitimiteit van onze probleemstelling (“Kan casu quo hoe kan
Rawls’ rechtvaardigheidstheorie toegepast worden op het maatschappelijk verdelingsvraagstuk in het
planologisch domein transport?”) ondersteunt Mertens, want “het is juist interessant om te proberen de
theorie van de schaarse primaire sociale goederen op iets toe te laten passen wat normaal niet als schaars
primair sociaal goed wordt begrepen. Het wil niet zeggen dat omdat het niet gebeurt, dat het niet zou
kunnen.” In het hardop redeneren lijkt met name het voorwaardelijke karakter van transport in zijn
maatschappelijke betekenis (toegang) kansrijk. 6 Mertens vergelijkt transport (in zijn maatschappelijke
betekenis) met het bankwezen; zonder bankwezen geen welvaart. Een moeilijk punt is naar zijn oordeel
het verschil in transport als investering (infrastructuur) en transport in zijn maatschappelijke betekenis
(toegang). De investering is namelijk geen schaars primair sociaal goed van iemand. Deze is collectief, waar
schaarse primaire sociale goederen zijn opgezet vanuit het individu. De rechtsfilosoof Mertens schetst ook het
filosofisch perspectief: “Toen zijn Amartya Sen en Martha Nussbaum gekomen met een alternatief voor
schaarse primaire sociale goederen, namelijk: vermogen [capability approach]. Wanneer je via deze lijn gaat
denken, ligt het [transport] misschien veel meer voor de hand.”
Het is ook de grondslag van toegang die ter sprake komt, namelijk vrijheid van beweging. Al snel
wordt duidelijk dat het recht op vrijheid van beweging een dun, negatief recht is. “Veel rechten zijn
negatieve rechten, dat wil zeggen: iemand anders mag er geen inbreuk op maken. Dus een staat mag niet
zeggen: je gaat daar wonen, je mag nergens anders meer komen. Een negatief recht. Het recht dat jou
vrijwaart van verhindering van bewegingsvrijheid. Wat je nu vraagt, is een positief recht. Wat heeft de
samenleving voor een verplichtingen om jou in staat te stellen om te bewegen. Men is huiverig om recht
in zo’n uitgebreide mate toe te kennen, want dat zou betekenen dat de overheid allerlei zaken moet
faciliteren. Wanneer iemand een beperking heeft en heel graag vanmiddag bij het water van de
Waddenzee wil kijken naar het ijs dat daar aan het verdwijnen is: nee, daar kun je je niet op beroepen.”
De verklaring van de Verenigde Naties (Bijlage C) is een belangrijke verklaring, maar niet meer dan dat.
“Wij [Nederland] hebben een tamelijk beperkte opvatting van bewegingsvrijheid.” Faciliteren komt dus
niet voort uit het (gebruikelijke) negatieve recht. In termen van Rawls is het negatieve recht als volgt: “De
staat moet ervoor zorgen dat je de toegang tot de schaarse primaire sociale goederen niet verhinderd wordt.”
7.2.2 Beschouwing
Het gesprek leidt tot een viertal bevindingen:


Mertens, rechtsfilosoof, verwerpt het streven om Rawls’ rechtvaardigheidstheorie toe te passen op
het maatschappelijk verdelingsvraagstuk in het planologisch domein transport niet. Hij ziet het
als een interessante exercitie.



Volgens Mertens liggen de kansen met name in een voorwaardelijk karakter: “Ik denk dat de
redenering bij dat soort auteurs [transportwetenschappers] is dat het een voorwaarde is voor
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toegang hebben tot de schaarse primaire sociale goederen.” Het lidwoord het in dit citaat slaat op
transport in zijn maatschappelijke betekenis, namelijk ook toegang. Hier geldt de meervoudige
betekenis van toegang. Dit roept bij ons een herinnering/passage op van Rawls: “Primary goods
are social background conditions and all-purpose means generally necessary for forming and
rationally pursuing a conception of the good. The principles of justice are to ensure to all
citizens the equal protection of and access to these conditions, and to provide each with a fair
share of the requisite all-purpose means (Rawls, 1984, p.169).” Kortom, een bepaalde mate van
toegang (“het gemak waarmee een persoon bestemmingen kan bereiken vanuit een gegeven
locatie”) als voorwaarde voor toegang (“de mogelijkheid hebben tot gebruik”) tot de schaarse
primaire sociale goederen. Het gaat hier niet om een – voor de hand liggend – linguïstisch spel,
maar om inhoudelijke correlatie: “het gemak waarmee een persoon bestemmingen kan bereiken
vanuit een gegeven locatie” valt niet los te zien van “de mogelijkheid hebben tot gebruik [van
schaarse primaire sociale goederen]”. Wanneer toegang geen schaars primair sociaal goed is, komt het
dan mogelijk een voorwaardelijke status toe? En wat is de betekenis van het zijn van een
voorwaarde voor schaarse primaire sociale goederen?


Mertens benadrukt het belang van onderscheid maken tussen het collectieve en individuele
aspect van transport. Schaarse primaire sociale goederen zijn opgezet met het individu als
vertrekpunt. Vandaar dat wij kiezen voor transport in zijn maatschappelijke betekenis, namelijk
toegang (gezien vanuit het individu). Niettemin is toegang afhankelijk van – met name –
collectieve investeringen. Een legitieme subjectie (toegang als schaars primair sociaal goed) is
daarmee niet afdoende om Rawls’ rechtvaardigheidstheorie toe te passen op de (collectieve)
investeringen. Vragend samengevat: hoe dienen we de discrepantie tussen het individuele
(toegang) en het collectieve (investeringen) te overbruggen?



Met de uiteenzetting van het negatieve karakter van het recht op vrijheid van beweging bevestigt
Mertens onze eigen duiding: vrijheid van beweging als een impliciet recht (4.1.3 Fundament van
transport in zijn maatschappelijke betekenis; vrijheid van beweging). We kunnen er geen faciliterend
beroep op doen, maar het mag ons niet verplicht worden om – bijvoorbeeld – binnen de
stadsgrenzen te blijven.

7.3 Prof. dr. G.P. (Bert) van Wee
Professor van Wee richt zich specifiek op vraagstukken van beleidsafweging en is vandaaruit
geïnteresseerd in het thema rechtvaardigheid. Hij geldt als expert op gebied van
besluitvormingondersteunende systemen, zoals de KBA (kosten-batenanalyse), inclusief de hieraan
klevende beperkingen; recent heeft hij een boek gepubliceerd over transport en ethiek (van Wee, 2011).
7.3.1 Verslaglegging
Van Wee spreekt helder over zijn eigen weg richting het concept rechtvaardigheid: “Ik ben al twintig jaar
betrokken bij allerlei grote transport- en infrastructuurprojecten. En dat gebeurt met een KBA. Dat vind
ik op zich heel veel goeds hebben. Het is kiezen tussen kwaden. Geen enkel framework is perfect.
Multicriteria-analyse heeft grote nadelen; meer kans op overlappingen en manipulering door gewichten.
Eigenlijk zijn er geen goede alternatieven. Ik ben pragmatisch. Welke methode is het minst slecht om
beleidsopties te evalueren? Ik zit er al heel lang in, en ik merk dat de onvrede van mensen over het KBA
te maken heeft met ethische zaken. Daar zijn ze zich niet van bewust, en ze gebruiken die label niet,
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maar het was me wel duidelijk dat de tekortkomingen/onvrede van mensen te maken heeft met dat er
meer onder de zon is dan alles in euro’s uit te drukken, dat heeft voor een deel met rechtvaardigheid te
maken. Dat is één reden. Je kunt het ook anders uitdrukken. De klassieke beleidstheorie zegt dat goed
beleid voldoet aan drie criteria: effectiviteit, efficiëntie en rechtvaardigheid/equity. KBA kijkt impliciet
nog wel of het effectief is, want als het de files niet vermindert, dan zie je dat meteen. Op efficiëntie
toetst het heel zwaar. Het kijkt niet naar rechtvaardigheid. Twee van de drie beleidscriteria zitten er wel
in, maar rechtvaardigheid niet.” Onze vraagstelling (“Kan casu quo hoe kan transport beschouwd worden
als legitiem onderdeel van de basisstructuur en als schaars primair sociaal goed naar Rawls?”) is van Wee niet
vreemd, zoals ook in 1.2.2 Vraagstelling; transport als onderdeel van de basisstructuur en als schaars primair
sociaal goed en Hoofdstuk 6. Rawliaanse transportliteratuur bleek. Om op de vraagstelling in te haken, komt
van Wee met het artikel Discussing equity and social exclusion in accessibility evaluations (van Wee & Geurs,
2011) waar hij kritiek op heeft gehad, namelijk “dat ik ten onrechte schaarse primaire sociale goederen
koppel aan bereikbaarheid 7, want dat heeft Rawls nooit zo gedaan. Ja, natuurlijk heeft hij dat niet
gedaan. De vraag is niet of hij dat gedaan heeft, de vraag is of het een legitieme gedachte is om een vorm
van bereikbaarheid als een schaars primair sociaal goed te zien. Ik ben van huis uit geen filosoof, maar ik
vond het een rare kritiek. Ik denk: daar is toch niks mis mee. Het kan toch niet zo zijn dat je je beperkt
tot wat Rawls heeft gedaan in zijn toepassingen. Volgens mij is het concept veel generieker toepasbaar.
Dus ik ben naar een paar filosofen gegaan, die heb ik gewoon voorgelegd: dit heb ik opgeschreven, en
dit was de kritiek. Zij kwamen met de conclusie dat er helemaal niets mis mee is om te stellen dat je het
verdedigbaar vindt dat je een bepaalde vorm van bereikbaarheid mag zien als een schaars primair sociaal
goed. Ook al heeft Rawls zelf dat nooit zo gelabeld. Ik zou zeggen: die [bereikbaarheid] kun je prima
koppelen aan de categorie van vrijheid van beweging.” Interessant is van Wee zijn uitweiding, waarin hij de
koppeling met sociale uitsluiting legt. “Ik vind het in ieder geval verdedigbaar dat een bepaalde vorm van
bereikbaarheid kan worden geïnterpreteerd als een schaars primair sociaal goed. Ik zeg niet dat het de enige
juiste conclusie is, maar het is wel verdedigbaar. Ik blijf bij mijn standpunt. Ik heb het alleen wat
scherper geformuleerd. Ik koppel het namelijk aan social exclusion. Het idee van social exclusion is dat
wanneer je onder een bepaalde ondergrens komt beleid nodig is om die social exclusion te verminderen.”
Tevens benadrukt hij zijn uitgangspunt: “het ethisch beoordelen van bereikbaarheid. En dan vind ik het
relevant om onderscheid te maken binnen bereikbaarheid, dat niet alle vormen van bereikbaarheid op
één hoop gegooid mogen worden.” Van Wee zijn uitgangspunt is één van onze vragen (“Welke vorm van
toegang is relevant, welke niet, en waar ligt de grens?”). Een vraag waar hij geen eenduidig antwoord op
heeft, maar wel zo zijn gedachten. “Een grens heb ik niet. In het boek [Transport and ethics (van Wee,
2011)] schets ik vooral de problemen. Ik denk dat het niet eens een 0/1-variabele is, meer een Maslowpiramide. De meest basale dingen (je familie bezoeken; die niet al te ver weg wonen, en boodschappen
doen, of naar school kunnen gaan), dat zit onderin, en met die helikopter zit helemaal bovenin. De
analogie is een beetje misleidend, want de vraag is of de top in termen van bereikbaarheid ook de juiste
maatschappelijke ontwikkeling is. Ik wil alleen aangeven: het is gradueel.”
De relevantie van de vraagstelling komt ook nog ter sprake. “Ik vind het een relevante vraag
vanuit een theoretisch-filosofische optiek, maar veel minder vanuit de optiek van het beoordelen van
ruimtelijke, infrastructurele constellaties op bereikbaarheid vanuit een ethisch principe. Voor de
ethische toetsing vind ik het minder belangrijk. Stel dat het antwoord is: ja, het is legitiem om een
bepaalde vorm van bereikbaarheid te zien als een schaars primair sociaal goed, dan vind ik dat leuk, want
dan voel ik mij gesterkt in het feit dat ik kritieken uitoefen op het feit dat een aantal KBA’s daar ten
onrechte aan voorbij gaan. Stel dat het antwoord is nee, dat mag niet, die criteria die Rawls hanteert,
eigenlijk mag je bereikbaarheid aan geen enkel van die categorieën koppelen. Dan zeg ik: dat vind ik
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prima, dan vervang ik Rawls door iemand die zeer sterk door Rawls is geïnspireerd, die zijn theorie
misschien met een zesde categorie heeft uitgebreid.” Of zoals hij een moment later stelt: “Als jij tot de
conclusie komt dat het verwerpelijk is om het concept van schaarse primaire sociale goederen, zoals Rawls
dat heeft geformuleerd, te koppelen aan bereikbaarheid, dan zeg ik: prima, maar dat lost het probleem
niet op, waar ik tegenaan loop bij KBA’s voor transportvraagstukken. Dan sta ik ervoor open om Rawls
niet meer te gebruiken.” Inherent aan dit standpunt schetst van Wee ook andere filosofische
mogelijkheden. “In zekere zin kun je zeggen: dan koppel ik bereikbaarheid aan vermogens [capabilities naar
Sen en Nussbaum]. Sommige mensen in sommige contexten hebben een gebrek aan vermogens om
volwaardig aan het maatschappelijk leven deel te nemen. Dat is een maatschappelijk probleem. Ook
Nussbaum gaf me het gevoel dat je een bepaalde vorm van bereikbaarheid vanuit rechtvaardigheid mag
beoordelen, zonder alles over één kam te scheren.” Tot slot benadrukt van Wee de mogelijkheid om via
de empirie tot een (mogelijk) antwoord te komen. “Mijn stelling is: er zijn zoveel theorieën, ik schets er
ook een aantal, dat je eigenlijk met transport alle kanten op kan. Bijna elk standpunt is verdedigbaar.
Analytisch kun je bijna alle kanten op. Dus is mijn stelling: dat moeten we empirisch onderzoeken.
Daarmee kan je nog niet zeggen dat iets onomstotelijk wel of niet eerlijk is, maar ik denk wel dat je kunt
zeggen: het lijkt er toch op dat dit soort vormen van bereikbaarheid door mensen wordt ervaren als een
soort grondrecht. Ik wil het empirisch operationeel maken.”
7.3.2 Beschouwing
Een viertal bevindingen naar aanleiding van het bovenstaande gesprek:


Voor van Wee zijn transportonderzoek is Rawls’ rechtvaardigheidstheorie een mogelijkheid
binnen het concept rechtvaardigheid, waar in ons onderzoek Rawls centraal staat. Het zuiver
theoretische karakter van ons onderzoek maakt kritisch naar het gebruik door van Wee. Zijn
opmerkingen om aansluiting te zoeken bij de tweede categorie van schaarse primaire sociale
goederen (vrijheid van beweging en vrije beroepskeuze, tegen een achtergrond van billijke
gelijkheid van kansen) en het eventueel meegaan met een zesde categorie lijkt ons theoretisch
onjuist. De tweede categorie is namelijk één van de twee categorieën die haar schaarse primaire
sociale goederen volkomen gelijk verdeelt, waarmee wij liever niet spreken van verdeling, maar
toedeling (3.3.2 Schaars primair sociaal goed). Transport als maatschappelijke verdelingsvraagstuk
zal dan ook aansluiting moeten zoeken bij een categorie waar het werkelijk om verdeling draait,
en het verschilbeginsel bepalend kan zijn. Als het om een zesde categorie gaat, verwijzen wij naar
Tabel CIX in Bijlage B. Waarbij niet alleen geldt dat herschrijving niet in dit onderzoek past,
maar naar onze mening het toevoegen van een categorie ook in sterke mate discutabel is. Hierbij
zij opgemerkt dat afwijzing van transport in zijn maatschappelijke betekenis als schaars primair sociaal
goed voor van Wee zijn onderzoek geen probleem vormt, maar niets afdoet aan het juist
gebruiken van andermans theorie.



Van Wee zijn opmerking over de relatie tussen toegang en sociale uitsluiting noemden we
interessant. Deze opmerking is niet nieuw voor ons (4.1.2 Transport in zijn maatschappelijke
betekenis; toegang), maar het benadrukken van sociale uitsluiting in relatie tot schaarse primaire
sociale goederen wel. Wij zijn via transport in zijn maatschappelijk betekenis, namelijk toegang, op
zoek naar aansluiting bij de subjectie van Een theorie van rechtvaardigheid, maar de gevolgen (o.a.
sociale uitsluiting) van een lage graad van toegang kunnen daarbij ondersteunend zijn. Sociale
uitsluiting kan immers het zelfrespect ondermijnen. De redenering is dan als volgt: om
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ondermijning van het zelfrespect (schaars primair sociaal goed) te voorkomen, moet sociale
uitsluiting verhoed worden door een bepaalde mate van toegang. Het is dan wederom geen direct
schaars primair sociaal goed, maar een parameter van de vijfde categorie zelfrespect.


De imaginaire Maslow-piramide die van Wee ons voorhoudt als het gaat om de gradaties van
toegang in relatie tot rechtvaardigheid (lees: schaarse primaire sociale goederen), laat ons inzien dat
op dit moment slechts de onderste trede relevant is. Waar de grens ligt tussen basaal/schaars
primair sociaal goed en luxe/geen schaars primair sociaal goed, doet er – in ons geval – pas toe als we
weten of verenigbaarheid van toegang en het schaars primair sociaal goed überhaupt mogelijk is.
Kort en goed, de vraag naar meer onderscheid binnen het begrip toegang is in dit stadium niet
opportuun en valt dan ook buiten het bereik van ons onderzoek. Door de voorbeelden uit de
onderste treden te nemen (in navolging van van Wee: je familie bezoeken; die niet al te ver weg
wonen, en boodschappen doen, of naar school kunnen gaan), kunnen we het eventueel niet
vinden van overeenstemming tussen transport in zijn maatschappelijke betekenis en het schaars
primair sociaal goed niet wijten aan een verkeerde/te hoog ingezette definitie van toegang.



Mocht Rawls’ rechtvaardigheidstheorie niet geschikt blijken voor transport als maatschappelijk
verdelingsvraagstuk, dan ziet van Wee mogelijkheden in het gedachtegoed van Sen (van Wee,
2011, pp.30-32) en Nussbaum via de notie vermogens.

7.4 Tussenbalans; tour d’horizon
In deze derde tussenbalans zetten we onze bevindingen van de gevoerde gesprekken op een rij, waarbij
we ook nagaan of we antwoorden hebben gevonden op de gestelde vragen in 7.1 Kernvragen omtrent
transport als schaars primair sociaal goed. Allereerst bleek de focusvraag “Welke categorie van deelbare
schaarse primaire sociale goederen past bij toegang?” te gedetailleerd en feitelijk een brug te ver. Hiermee
wordt ook een antwoord gegeven op de vanuit het liteartuuronderzoek (Fase II) geformuleerde derde
vervolgvraag: “In de literatuur zijn voor de aangescherpte hypothese op het niveau van de deelbare
schaarse primaire sociale goederen geen aanknopingspunten te vinden. Is dit (nog) een brug te ver? Of
is dit streven theoretisch niet mogelijk?” De hoogleraren bleven het antwoord schuldig, ook vanwege het
idee dat mogelijk een voorwaardelijke status beter past bij transport in zijn maatschappelijke betekenis
(Mertens). De inhoud van de focusvraag (toegang en deelbare schaarse primaire sociale goederen) is al een stap
in de goede richting, zeker omdat beide hoogleraren niet inzien waarom het streven theoretisch
onmogelijk zou zijn. De vraag is en blijft of de hypothese (“Toegang is een deelbaar schaars primair sociaal
goed”) theoretisch juist is, maar met het streven en de gevolgde weg tot nu toe is niets mis.
Vervolgens stelden we de (eerste) vervolgvraag: “Wat is theoretisch de juiste toepassing van
Rawls: indirect via invulling van de subjectie (basisstructuur en schaars primair sociaal goed) naar de
beginselen (onze vraagstelling), of directe toepassing van de beginselen?”, naar aanleiding van de hoge
concentratie wetenschappelijke artikelen in cel 4;2. Het is niet onvoorstelbaar dat men direct aan de
gang gaat met de beginselen, of zoals Mertens stelt: “Misschien zou ik het [direct overgaan op de
beginselen] ook wel zo doen.” Dit doet echter niets af aan het belang van de zuiver theoretische weg, die
(eerst) via de subjectie gaat. Zoals uit het gesprek met van Wee blijkt, kan Rawls ook een passant zijn,
waarmee de vraag naar de subjectie al snel te zwaar is. Wij blijven niettemin het standpunt trouw dat je
andermans theorie alleen kunt gebruiken als deze ook naadloos aansluit op je eigen thematiek dan wel
dat je het publiek met zuiver theoretische argumenten kunt overtuigen van een nieuwe, passende
overeenstemming.
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De vervolgvraag aangaande toegang (“Welke vorm van toegang is relevant, welke niet, en waar ligt
de grens?”) blijkt voor dit onderzoek minder relevant dan gedacht, wanneer we de meest basale vormen
van toegang als uitgangspunt nemen. Waar de grens ligt tussen basaal/schaars primair sociaal goed en
luxe/geen schaars primair sociaal goed, doet er – in ons geval – pas toe als we weten of toegang überhaupt
verenigbaar is met het schaars primair sociaal goed; toegang als vervulling van basisbehoeften is hiervoor het
beste vertrekpunt.
De volgende drie bevindingen zijn geen expliciete antwoorden op de gestelde vragen, maar
vangen wij onder de relevante creatieve uitweidingen van de hoogleraren, of onze eigen analyse van hun
uitspraken.


Toegang komt mogelijk eerder een positie toe onder de voorwaarden voor schaarse primaire sociale
goederen. Een bepaalde mate van toegang (“het gemak waarmee een persoon bestemmingen kan
bereiken vanuit een gegeven locatie”) als voorwaarde voor toegang (“de mogelijkheid hebben tot
gebruik”) tot de schaarse primaire sociale goederen. Het gaat hier niet om een linguïstisch spel, maar
om inhoudelijke correlatie: “het gemak waarmee een persoon bestemmingen kan bereiken
vanuit een gegeven locatie” valt niet los te zien van “de mogelijkheid hebben tot gebruik [van
schaarse primaire sociale goederen]”. Nochtans zetten we eerst in op de eigenstandige positie van het
schaars primair sociaal goed met een voorwaardelijke status als terugvaloptie.
Bijhorende vragen (A): wanneer toegang geen schaars primair sociaal goed is, komt het dan
mogelijk een voorwaardelijke status toe? En wat is de betekenis van het zijn van een voorwaarde
voor schaarse primaire sociale goederen? Maakt deze eventuele voorwaardelijke positie Rawls’
rechtvaardigheidstheorie nog relevant voor transport als maatschappelijk verdelingsvraagstuk?



Een legitieme subjectie (toegang als schaars primair sociaal goed) is niet afdoende om Rawls’
rechtvaardigheidstheorie toe te passen op de (collectieve) investeringen, omdat de investeringen
wel mede bepalend zijn voor de graad van toegang, maar an sich geen schaarse primaire sociale
goederen zijn.
Bijhorende vragen (B): hoe dienen we de discrepantie tussen het individuele (toegang) en het
collectieve (investeringen) te overbruggen? Kan die discrepantie opgelost worden met en binnen
de rechtvaardigheidstheorie van Rawls?



Wij zijn via transport in zijn maatschappelijk betekenis, namelijk toegang, op zoek naar
aansluiting bij de subjectie van Een theorie van rechtvaardigheid, maar de gevolgen (o.a. sociale
uitsluiting) van een lage graad van toegang kunnen daarbij ondersteunend zijn. Sociale uitsluiting
kan immers het zelfrespect ondermijnen. De redenering is dan als volgt: om ondermijning van
het zelfrespect (schaars primair sociaal goed) te voorkomen, moet men voor sociale uitsluiting
behoed worden door een bepaalde mate van toegang. Het is dan wederom geen direct schaars
primair sociaal goed, maar een parameter van de vijfde categorie zelfrespect.

Samengevat blijft de focusvraag “Welke categorie van deelbare schaarse primaire sociale goederen past bij
toegang?” overeind, met de bijhorende hypothese “Toegang is een deelbaar schaars primair sociaal goed.”
Deze conclusie is er niet vanwege een positief bevestigend antwoord van de hoogleraren, maar vanwege
het – nog – niet eenduidig kunnen beantwoorden van de vraag en dus ook niet kunnen verwerpen van
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de hypothese; bovendien is de vraagstelling als zodanig wel theoretisch gegrond verklaard. Bij verwerping
van de hypothese dient zich een alternatief aan, namelijk de (mogelijke) voorwaardelijke status van
toegang ten opzichte van het schaars primair sociaal goed naar Rawls.
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SLOTAKKOORD
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Hoofdstuk 8. Slotakkoord
Na een drietal tussenbalansen (theoretische verkenning, state of the art, en tour d’horizon) maken we nu de
algehele balans op in een slotakkoord. Het slotakkoord in het algemeen, en de richtingen in het
bijzonder, zijn geschreven vanuit de centrale vraagstelling:
“Kan casu quo hoe kan transport beschouwd worden als legitiem onderdeel van de basisstructuur en als
schaars primair sociaal goed naar Rawls?”
En de daarbij horende hypothese:
“Transport in zijn maatschappelijke betekenis is een legitiem onderdeel van de basisstructuur en een schaars
primair sociaal goed.”
De vraagstelling en hypothese zijn verkend in drie opeenvolgende fasen: vanuit de theorie, vanuit de
literatuur en vanuit de gesprekken met geleerden. Deze fasen bouwden logisch op elkaar voort en
leidden tot een voortdurende aanscherping van de vraagstelling en hypothese. Zo zijn we naar de
theoretische verkenning met de volgende vraagstelling verder gegaan:
“Welke categorie van deelbare schaarse primaire sociale goederen past bij toegang?”
En de daarbij horende hypothese:
“Toegang is een deelbaar schaars primair sociaal goed”
Uit de bevindingen maken we meermaals nieuwe vragen op, in het bijzonder naar aanleiding van het
literatuuronderzoek. We willen benadrukken dat deze vragen de voortgang incorporeren, en deze geen
afwijkingen van de onderzoekslijn betreffen.
In paragraaf 8.1 wordt de oogst van deze cumulatieve aanpak beschreven in de vorm van deelconclusies.
Paragraaf 8.2 stelt de hieruit op te maken richtingen centraal, evenals een beknopte aanzetten van deze
richtingen, om in paragraaf 8.3 de algehele conclusie te trekken. Gevolgd door aanbevelingen (8.4), een
discussie, zowel inhoudelijk als procesmatig (8.5), en een verantwoording (8.6).
8.1 Deelconclusies
Het onderzoek heeft zich voltrokken in drie opeenvolgende fasen met ieder een eigen invalshoek en
aanverwante methodische deelvraag.
- Fase I: “Welke richting stuurt een theoretische verkenning ons?”
- Fase 2: “Welke weg toont de transportwetenschap, eventueel andere omgevingswetenschappen? Welke
aanvullende inzichten van buiten de planologie bieden ons zo nodig houvast over deze
(on-)verenigbaarheid?”
- Fase 3: “Wat zeggen Rawls’ en transportkenners over de (on-)verenigbaarheid? Welke aanvullende of
alternatieve mogelijkheden zien zij? Welke verwachtingen hebben Rawls’ en transportkenners van het
transportdebat, geïnspireerd op Rawls?”
Fase I: theoretische verkenning
Methodische deelvraag: in welke richting stuurt een theoretische verkenning ons?


De rawliaanse basisstructuur is onlosmakelijk gekoppeld aan de toedeling/verdeling van de
schaarse primaire sociale goederen. De vraag of transport een legitiem onderdeel is van de
basisstructuur behoeft geen afzonderlijke behandeling; deze vraag wordt impliciet meegenomen
en beantwoord via de vraag naar de verenigbaarheid van transport en het schaars primair sociaal
goed. Iedere – moderne – samenleving kent namelijk een dergelijke structuur. De vraag is
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niettemin volgens welke beginselen deze is vormgegeven. Wij gaan uit van een basisstructuur naar
Rawls’ rechtvaardigheidsbeginselen. Door Rawls’ beginselen te ondersteunen, en de basisstructuur
te veronderstellen, kunnen wij ons in het vervolg van het onderzoek beperken tot een
gereduceerde subjectie, namelijk: de schaarse primaire sociale goederen. De aanwezigheid van de
basisstructuur is een voorwaarde voor de schaarse primaire sociale goederen. Mochten we transport
als schaars primair sociaal goed herkennen, dan kunnen we de veronderstelling aangaande de
basisstructuur bevestigen.


De schaarse primaire sociale goederen kennen een onderscheid tussen fundamentele, ondeelbare
goederen (rechten, vrijheden en kansen) en concretere, deelbare goederen (macht, voorrechten,
sociaal-economische parameters en sociale grondslagen voor zelfrespect). In het schema gaat het
om de toedeelbare goederen boven de streep (A en B) en deelbare goederen onder de streep (C,
D en E). Verdelingsvragen – waar wij ons mee bezighouden – spelen zich af binnen de laatste
groep, de deelbare schaarse primaire sociale goederen. Dit onderscheid is een cruciaal inzicht, dat
leidt tot een focus op deelbare schaarse primaire sociale goederen in de vervolgfasen van het
onderzoek.
A) Fundamentele rechten en vrijheden, zoals vrijheid van denken en geweten, vrijheid van
vereniging, persoonlijke vrijheden, en politieke vrijheden
B) Vrijheid van beweging en vrije beroepskeuze, tegen een achtergrond van billijke gelijkheid
van kansen
C) Macht en voorrechten die samenhangen met ambten en posities, met name in politieke en
economische instituties
D) Sociaal-economische parameters, zoals inkomen, vermogen en welvaart
E) Sociale grondslagen voor zelfrespect



Transport als verdelingsvraagstuk vergt een nadere definiëring van transport in zijn
maatschappelijke betekenis. Dominant zijn potentiële mobiliteit en toegang; beide gekoppeld aan
vrijheid van beweging (negatief recht), bij potentiële mobiliteit in abstracte vorm (vermogen), bij
toegang in concrete vorm (bereiken van bestemmingen). We zien toegang als de preferente
maatschappelijke betekenis van transport, gezien zijn realistische niveau.



Ten aanzien van de verenigbaarheid van transport in zijn maatschappelijke betekenis en het schaars
primair sociaal goed tekenen zich twee niveaus van verenigbaarheid af:
• Toedeelbaar, algemeen, abstract: potentiële mobiliteit én vrijheid van beweging
• Verdeelbaar, concreet: toegang én deelbaar schaars primair sociaal goed x
Dit inzicht is gevat in onderstaand schema en vormt de oogst van de eerste fase. De aandacht
gaat uit naar het vraagteken (?),de concrete invulling van deelbaar schaars primair sociaal goed x,
passend bij toegang als praktische invulling van het begrip transport in zijn maatschappelijke
betekenis.
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Tabel 1 – Theoretische verkenning in een oogopslag – Andreas Rooijakkers – 2011



De theoretische exercitie in Fase I heeft geleid tot een aanscherping en toespitsing van de
vraagstelling voor Fase II en III. De focusvraag voor het vervolg luidt: “Welke categorie van
deelbare schaarse primaire sociale goederen past bij toegang?” en bijhorende gepreciseerde hypothese:
“Toegang is een deelbaar schaars primair sociaal goed.”
Fase II: state of the art
Methodische deelvraag: welke weg toont de transport, eventueel andere omgevingswetenschappen? Welke aanvullende inzichten van buiten de planologie bieden ons zo nodig
houvast over deze (on-)verenigbaarheid?



De literatuurgegevens zijn systematisch gerubriceerd naar de mate waarin ze aandacht besteden
aan één of beide aspecten van het vraagstuk van verenigbaarheid tussen Rawls en transport. De
resultaten zijn vervat in onderstaand diagram. De focusvraag “Welke categorie van deelbare
schaarse primaire sociale goederen past bij toegang?” (cel 4,4) bleek te gedetailleerd voor de bestaande
literatuur. Van de oorspronkelijke vraagstelling “Kan casu quo hoe kan transport beschouwd
worden als legitiem onderdeel van de basisstructuur en als schaars primair sociaal goed naar Rawls?”
bleek ook het onderdeel “hoe kan”/de argumentatie een brug te ver. Slecht een beperkt aantal
auteurs (Langmyhr, van Wee, Martens & Golub, en Beatley) raken aan het vraagstuk en gaan er
voorzichtig op in. Hun oordelen zijn over het algemeen voorzichtig positief: transport
(transportation and accesiblity) hoort in de lijst van schaarse primaire sociale goederen (Beatley), maar
zijn maatschappelijke betekenis (mobility or access) past niet naadloos in Rawls’ concept van
schaarse primaire sociale goederen (Langmyhr). Martens en Golub achten nader onderzoek vereist
naar de relatie tussen transport en de verschillende schaarse primaire sociale goederen; zij denken zelf
aan vermogen (wealth) als mogelijk passend schaars primair sociaal goed. Van Wee ziet een relatie
tussen transport en Rawls op het niveau van toegang (access), maar acht een onderscheid in
soorten activiteiten van belang; hij veronderstelt dat toegang tot basisvoorzieningen (zoals school,
werk, zorg en dergelijke) eerder passen bij de lijst van schaarse primaire sociale goederen dan toegang
tot luxe bestemmingen en exclusieve vervoersmiddelen (helikopter CEO). Kortom: de relatie
tussen toegang en het schaars primair sociaal goed naar Rawls wordt op beperkte schaal onderkend
en erkend als legitiem en zinvol, maar van een concrete, laat staan definitieve uitwerking is nog
geen sprake.



Het literatuuronderzoek heeft daarnaast drie vervolgvragen opgeleverd; af te leiden uit het
opgestelde en ingevulde ordeningsdiagram.
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Y1: Rawls
Y2: rechtvaardigheidsbeginselen
Y3: schaarse primaire sociale goederen
Y4: deelbare schaarse primaire sociale goederen

Hoofdstuk 3. Rawls’ rechtvaardigheidstheorie, in het bijzonder de subjectie

Rawls (Y)

X1: transport
X2: transport in zijn maatschappelijke betekenis
X3: transport als verdelingsvraagstuk
X4: toegang

Figuur 7 – Analyse ordeningsdiagram – Andreas Rooijakkers – 2012

A) Wat is theoretisch de juiste toepassing van Rawls: indirect via invulling van de subjectie
(basisstructuur en schaars primair sociaal goed) naar de beginselen (onze vraagstelling), of directe
toepassing van de beginselen?
B) Welke vorm van toegang is relevant, welke niet, en waar ligt de grens?
C) In de literatuur zijn voor de aangescherpte hypothese op het niveau van de deelbare schaarse
primaire sociale goederen geen aanknopingspunten te vinden. Is dit (nog) een brug te ver? Of is
dit streven theoretisch niet mogelijk?
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Fase III: tour d’horizon
Methodische deelvraag: wat zeggen Rawls’ en transportkenners over de (on-)verenigbaarheid?
Welke aanvullende of alternatieve mogelijkheden zien zij? Welke verwachtingen hebben Rawls’
en transportkenners van het transportdebat, geïnspireerd op Rawls?
De gesprekken zijn gevoerd met prof. dr. T.J.M. (Thomas) Mertens, hoogleraar rechtsfilosofie aan
de Radboud Universiteit Nijmegen, alsook hoogleraar mensenrechten en -plichten aan de
Universiteit Leiden, en prof. dr. G.P. (Bert) van Wee, hoogleraar transportbeleid en logistieke
organisatie aan de TU Delft.


De vraag of Rawls alleen indirect toegepast mag worden via de schaarse primaire sociale goederen of
ook direct door de beginselen wordt open beantwoord. Het is niet onvoorstelbaar dat men
direct aan de gang gaat met de beginselen (Mertens). Dit doet echter niets af aan het belang van
de zuiver theoretische weg, die (eerst) via de subjectie gaat. Zoals uit het gesprek met van Wee
blijkt, kan Rawls ook een passant zijn, waarmee de vraag naar de subjectie al snel te zwaar is.



De vraag aangaande de vorm van toegang blijkt voor dit onderzoek minder relevant dan gedacht,
wanneer we de meest basale vormen van toegang als uitgangspunt nemen. Waar de grens ligt
tussen basaal/schaars primair sociaal goed en luxe/geen schaars primair sociaal goed, doet er – in ons
geval – pas toe als we weten of toegang überhaupt verenigbaar is met het schaars primair sociaal
goed; toegang als vervulling van basisbehoeften is hiervoor het beste vertrekpunt.



De vraag naar de waarde en mogelijkheid tot het verenigen van toegang met het deelbaar schaars
primair sociaal goed blijft onbeantwoord. De vraag wordt niet bevestigend, maar ook niet
ontkennend beantwoord; integendeel, beide hoogleraren zien niet in waarom het theoretisch
onmogelijk zou zijn. Met de hypothese “Toegang is een deelbaar schaars primair goed” en de
gevolgde weg tot nu toe is niets mis.



Een nieuw inzicht is dat toegang mogelijk eerder een positie toekomt onder de voorwaarden voor
schaarse primaire sociale goederen (Mertens). Een bepaalde mate van toegang (transport) als
voorwaarde voor toegang (Rawls) tot de schaarse primaire sociale goederen. Het gaat hier niet om een
woordenspel, maar om een inhoudelijke correlatie: “het gemak waarmee een persoon
bestemmingen kan bereiken vanuit een gegeven locatie” valt niet los te zien van “de
mogelijkheid hebben tot gebruik [van schaarse primaire sociale goederen]”. Dit is een nieuw inzicht.
Nochtans blijven we eerst inzetten op de eigenstandige positie van het schaars primair sociaal goed
met een voorwaardelijke status als terugvaloptie.



Een kritisch punt betreft de positie van collectieve investeringen in transport/toegang (Mertens);
deze zijn an sich geen schaarse primaire goederen, maar wel mede bepalend voor de graad van
toegang voor individuen en daarmee mogelijk indirect gerelateerd aan de schaarse primaire sociale
goederen. De vraag is of de discrepantie tussen het individuele (toegang) en het collectieve
(investeringen) opgelost kan worden met en binnen de rechtvaardigheidstheorie van Rawls? Of
dat hiervoor uitgeweken moet worden naar andere modellen, zoals de capabilty approach van Sen
en Nussbaum?
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Een laatste ontdekking vanuit de gesprekken betreft de mogelijke relatie tussen toegang en het
schaars primair sociale goed zelfrespect via het fenomeen sociale uitsluiting (van Wee). Een lage
graad van toegang kan leiden tot sociale uitsluiting, die op haar beurt zelfrespect kan ondermijnen.
De redenering is dan als volgt: om ondermijning van het zelfrespect (schaars primair sociaal goed) te
voorkomen, moet men voor sociale uitsluiting behoed worden door een bepaalde mate van
toegang. Op deze manier is toegang wederom geen direct schaars primair sociaal goed, maar via het
fenomeen sociale uitsluiting indirect gerelateerd aan de vijfde categorie van deelbare schaarse
primaire sociale goederen, zijnde sociale grondslagen voor zelfrespect.

8.2 Richtingen, voortkomend uit de deelconclusies, beknopte aanzet tot synthese incluis
Zoals één van de eerste bevindingen een latere bevinding mogelijk maakt, daar maken bovenstaande
bevindingen onderstaande richtingen mogelijk. Het gaat om richtingen voor een eindantwoord op onze
vraag naar de verenigbaarheid van transport in zijn maatschappelijke betekenis en het schaars primair sociaal
goed naar Rawls. We vertrekken vanuit de verworven kennis en inzichten, verwoord in paragraaf 8.1 en
proberen nu tot een bevredigende synthese te komen. We hanteren de aangescherpte vraagstelling en
toegespitste hypothese als uitgangspunt. We gaan in op de wijze waarop de toegespitste hypothese
“Toegang is een deelbaar schaars primair sociaal goed” al dan niet gegrond verklaard kan worden; er worden
drie richtingen gegeven. De gefundeerde richtingen kennen geen willekeurige volgorde. De richting die
het dichtst bij de hypothese blijft, en tevens het meest kansrijk is, vermelden we als eerste in rij.
Overigens is de richting “Nee, onze hypothese “Toegang is een deelbaar schaars primair sociaal goed” is
ongegrond” voorlopig niet aan de rode, en dus niet opgenomen, omdat op z’n minst drie
richtingen/mogelijkheden kansrijk zijn. Daar komt bij dat opties via aanvulling met verwante op Rawls
voortbordurende theorieën, onder andere van Sen en Nussbaum, beproefd kunnen worden alvorens tot
verwerping van Rawls over te gaan. Een (lichte) herschrijving van de hypothese is dan noodzakelijk,
vergelijkbaar met de derde richting.
Hier volgen de drie richtingen van beantwoording:
I. Ja, onze hypothese “Toegang is een deelbaar schaars primair sociaal goed” is gegrond, via de categorie
sociaal-economische parameters (D).
Deze eerste richting komt voort uit de theoretische verkenning. De hypothese wordt niet verworpen
noch bevestigd in het literatuuronderzoek (Fase II) en de gesprekken (Fase III). Door de theoretisch
onderbouwde specificering van de hypothese “Toegang is een deelbaar schaars primair sociaal goed” in plaats
van “Transport in zijn maatschappelijke betekenis is een legitiem onderdeel van de basisstructuur en een
schaars primair sociaal goed” zijn we in het vervolg van het onderzoek doorgegaan op de verschillende
verdelende categorieën (onder de streep). De mogelijke categorieën zijn de volgende:




Macht en voorrechten die samenhangen met ambten en posities, met name in
politieke en economische instituties
Sociaal-economische parameters, zoals inkomen, vermogen en welvaart
Sociale grondslagen voor zelfrespect

Het zal niet verbazen dat de middelste categorie, sociaal-economische parameters, het meest kansrijk lijkt.
Bij transport in zijn maatschappelijke betekenis/toegang denk je niet onmiddellijk aan macht, voorrechten en
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zelfrespect. Het is ook Rawls’ eigen beschrijving die ons op dit spoor houdt, gezien de ruime definiëring
van de sociaal-economische parameters.
“Income and wealth, understood broadly as they must be, are all-purpose means (having an
exchange value) for achieving directly or indirectly a wide range of ends, whatever they happen
to be (Rawls, 1984, p.166).”
Dit maakt dat er verschillende duidingen van deze categorie in omloop zijn. Het is de definiëring van
Peter Reynaert (Universiteit Antwerpen, Departement Wijsbegeerte) die wij het meest treffend vinden
(Reynaert, 1999, p.59), namelijk: welvaart. Als niet-economen vangen we de uitweiding encyclopedisch
aan (Grote Winkler Prins):
“In economische context heeft welvaart betrekking op de verhouding tussen behoeften en
schaarse bevredigingsmiddelen. Bij gegeven behoeften neemt de welvaart toe bij toeneming van
de hoeveelheid schaarse bevredigingsmiddelen. Bij gegeven hoeveelheid schaarse
bevredigingsmiddelen neemt de welvaart toe bij daling van de behoeften. Meet men de welvaart
van een land af naar het reële nationale inkomen per hoofd en concludeert men bij stijging
daarvan tot een welvaartsstijging, dan gaat men er stilzwijgend van uit dat de behoeften constant
zijn. In de praktijk blijkt dat niet het geval: in de westerse samenleving worden telkens nieuwe
behoeften geschapen (bijv. door de invloed van de massamedia op de gezichtskring van de mens,
of door de reclame voor – ook wel met de bedoeling nieuwe behoeften te creëren vervaardigde –
nieuwe produkten). Zo laat zich ook de anomalie verklaren van een groeiende ontevredenheid
ondanks voortdurend opgevoerde voorziening met goederen en diensten (Grote Winkler Prins,
1966-1975).”
We mogen welvaart overigens niet verwarren met welzijn, daar gaat het hier niet over. Desondanks
kunnen we onze maatschappelijke benadering voortzetten. Waar Rawls in zijn rechtvaardigheidstheorie
benadrukt dat het niet om rechtvaardigheid gaat, maar om sociale rechtvaardigheid, daar hebben wij ook niet
voor transport gekozen, maar voor transport in zijn maatschappelijke betekenis. In navolging van deze
sociale/maatschappelijke begrippen (synoniemen naar Van Dale Professioneel, 2012) kiezen wij hier ook
niet voor welvaart, maar voor brede welvaart. Het uitgangspunt van deze keuzes is het voorkomen van
hiaten door verschillende perspectieven. Zo zal een puur financiële definitie van welvaart ons amper een
stap verder helpen. Leidend bij de maatschappelijke definiëring van welvaart is een memorandum van
het Centraal Planbureau (CPB) (Stolwijk, 2010). In het concept brede welvaart is wel aandacht voor
verdelingsaspecten, waar doorgaans het bruto binnenlands product de enig geldende graadmeter is, want
“de laatste euro van de miljonair draagt evenveel bij aan de maatschappelijke welvaart dan de laatste
euro van een dakloze (Stolwijk, p.4).” Door de bredere aandacht voor welvaart, in plaats van het hanteren
van een smalle financiële definitie, sluit het mogelijk beter aan bij Rawls’ rechtvaardigheidstheorie. Brede
welvaart is schematisch in de volgende tabel weergegeven.
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1 Nu en hier

2 Elders

3 Later

1 Welvaart uit
marktgoederen en
-diensten en diensten van
de overheid

1.1 Marktgoederen en
diensten van de overheid
(bbp)

1.2 Gevolgen van
productie en regelgeving
hier voor productie in,
vooral,
ontwikkelingslanden

1.3 Gevolgen voor lange
termijn, opleidingsniveau,
innovatiekracht,
houdbaarheid
overheidsfinanciën e.d.

2 Welvaart uit niet
marktgoederen

2.1 Landschap, natuur,
open ruimte, voorraden,
klimaat, vrije tijd,
vrijwilligerswerk
e.d..

2.2 Gevolgen van
productie hier voor
voorraden grondstoffen,
tropische oerwouden
buiten de EU e.d.

2.3 Gevolgen voor (zeer)
lange termijn welvaart,
onder andere: klimaat,
landschap, biodiversiteit

3 ‘Niet-economische’
factoren van welvaart

3.1 Sociale relaties,
vertrouwen,
inkomensverdeling,
ziekteverzuim e.d.

3.2 Kinderarbeid, sociale
ontwrichting of bloei e.d.

3.3 Lange termijn
houdbaarheid
maatschappij
(bijvoorbeeld fertiliteit,
migratie)

Tabel 4 – Componenten en dimensies van brede welvaart – Stolwijk – 2010

Bij de eerste component geeft Stolwijk de volgende toelichting: “De eerste component bestaat uit de
welvaart uit marktgoederen en overheidsdiensten. De welvaart dus die ontleend wordt aan het hebben
van voldoende voedsel, een auto, een woning, toegang tot onderwijs en gezondheidszorg, de mogelijkheid
om op vakantie te gaan, enz. (Stolwijk, p.9).” Kortom, een middel (de auto) tot transport in zijn
maatschappelijke betekenis/toegang en een uiting (toegang in zijn tweede betekenis; 7.2.2. Beschouwing) van
transport in zijn maatschappelijke betekenis/toegang worden tot welvaart in het algemeen, en de eerste
component van brede welvaart in het bijzonder, gerekend. Toegang maakt onderdeel uit van (brede)
welvaart (cel 1;1). Echter heeft het concept brede welvaart wel oog voor bijkomende afwegingen (cel 1;2 –
3;3), vandaar de keuze voor brede welvaart (ook al valt toegang in cel 1;1/bbp), want “voor de één zijn
extra wegen een uitdrukking van brede welvaartsgroei, van investeringen in de toekomst. Voor de ander
dragen extra wegen juist bij aan de verdere aantasting van de leefomgeving (Stolwijk, p.8).” Het rekenen
van een behoefte tot brede welvaart gaat dus niet zonder afweging. Andersom lijkt deze genuanceerde
invulling van welvaart zonder omvattende afweging in Rawls’ ruime categoriebeschrijving te passen
(“understood broadly as they must be”). Hierbij zij opgemerkt dat ook hier de voorwaardelijke status,
derde richting, naar voren komt, want strikt genomen is het niet – bijvoorbeeld – de auto en toegang in
zijn tweede betekenis die tot (brede) welvaart behoren, maar (brede) welvaart mogelijk maken; “de welvaart
dus die ontleend wordt aan …”
Het is niet meer dan een aanzet om deze richting verder uit te werken, aangezien niets of niemand dit
tot op heden tegenspreekt. Van wezenlijk belang is om het grotere geheel in herinnering te roepen. Het
zijn van een schaars primair sociaal goed brengt nog geen rechtvaardige verdeling tot stand, maar is een
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vereiste voor een legitieme (en daarmee juiste) toepassing van Rawls’ rechtvaardigheidstheorie. Het is
hier van belang om op te merken dat we zowel in het geval van categorieën schaarse primaire sociale
goederen over welvaart spreken, alsook bij de prioriteitsregels. De eerste prioriteitsregel (de prioriteit van
vrijheid) heeft voorrang boven de tweede prioriteitsregel (de prioriteit van rechtvaardigheid boven
efficiëntie en welvaart) (3.2.3 Prioriteitsregels). De eerste prioriteitsregel schaden we niet, doordat we het
hier sowieso over de categorieën schaarse primaire sociale goederen onder de streep hebben. En de tweede
prioriteitsregel nemen we in acht door de verschillende definitie van welvaart. Waar het bij welvaart als
categorie van schaarse primaire sociale goederen gaat om de behoeften an sich, daar gaat het bij welvaart als
onderdeel van een prioriteitsregel om het gewenste niveau van deze (benoemde) behoeften. Waarmee we
overigens niet beweren dat de behoeften uit de categorie welvaart pas relevant worden als de prioriteiten
vrijheid en rechtvaardigheid zijn toegepast. Nee, juist rechtvaardigheid zegt iets over deze behoeften, maar zal
een ander niveau voorstaan dan de prioriteitsregel welvaart, die hand in hand gaat met de prioriteit
efficiëntie.
II. Ja, onze hypothese “Toegang is een deelbaar schaars primair sociaal goed” is gegrond, via de categorie
sociale grondslagen voor zelfrespect (E).
Zelfrespect, het is niet een waarde die men in een transportonderzoek verwacht. Het is onderstaande
uiteenzetting die ons hier bracht:
“Wij zijn via transport in zijn maatschappelijk betekenis, namelijk toegang, op zoek naar aansluiting
bij de subjectie van Een theorie van rechtvaardigheid, maar de gevolgen (o.a. sociale uitsluiting) van
een lage graad van toegang kunnen daarbij ondersteunend zijn. Sociale uitsluiting kan immers
het zelfrespect ondermijnen. De redenering is dan als volgt: om ondermijning van het
zelfrespect (schaars primair sociaal goed) te voorkomen, moet men voor sociale uitsluiting behoed
worden door een bepaalde mate van toegang. Het is dan wederom geen direct schaars primair
sociaal goed, maar een parameter van de vijfde categorie zelfrespect.”
Deze tweede richting mag niet verward worden met de derde richting, de voorwaardelijke status. De
categorie zelfrespect incorporeert zijn voorwaarden (lees: sociale grondslagen) als schaarse primaire sociale
goederen. De sociale grondslagen zijn schaarse primaire sociale goederen op zichzelf. Sterker nog, Rawls legt de
nadruk op deze grondslagen om het uiteindelijke doel, zelfrespect, te kunnen bereiken:
“The social bases of self-respect are those aspects of basic institutions that are normally essential
if citizens are to have a lively sense of their own worth as moral persons and to be able to realise
their highest-order interests and advance their ends with self-confidence (Rawls, 1984, p.166).”
Waarom zou toegang één van deze sociale grondslagen zijn? Rawls’ eigen woorden zijn het meest
overtuigend: “Derhalve willen de partijen in de oorspronkelijke positie de maatschappelijke factoren die
zelfrespect ondermijnen tegen vrijwel elke prijs vermijden (Rawls, 1999/2009, p.445).” Ofwel, de
sociale/maatschappelijke grondslag toegang dient de sociale/maatschappelijke factor uitsluiting tegen
vrijwel elke prijs te vermijden om een persoon zijn/haar zelfrespect niet te ondermijnen.
De categorie sociale grondslagen voor zelfrespect is met name een moreel en psychologisch
vraagstuk, rakend aan (onder andere) schaamte en spijt (Rawls, p.447). Nochtans mogen we niet
vergeten dat zelfrespect (en zijn sociale grondslagen) het belangrijkste schaarse primaire sociale goed is (Rawls,
p.444). Om kort te gaan, deze categorie kan haar eisen opleggen aan de andere categorieën. Mocht
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toegang niet in deze morele, psychologische categorie schikken vanwege het beperkte fysieke karakter van
deze categorie, dan hebben we een extra reden om toegang in een meer geschikte categorie, zoals de
categorie sociaal-economische parameters op te nemen. De grondslagen voor zelfrespect zijn voor Rawls van
cruciaal belang en rechtvaardigen deze ondersteunende doorvertaling naar de meer fysieke sociaaleconomische parameters, zoals welvaart.
III. Ja noch nee, onze hypothese “Toegang is een deelbaar schaars primair sociaal goed” moet herschreven
worden, namelijk: “Toegang is een voorwaarde voor schaarse primaire sociale goederen”.
Deze richting komt een bijzondere positie toe. Zo maakt de eerste richting een verwijzing naar deze
richting, en is het an sich een vaker opgeworpen optie.
“Wanneer transport (in zijn maatschappelijke betekenis) geen schaars primair sociaal goed is, dan
kan het mogelijk beschouwd worden als een indirect schaars primair sociaal goed; het goed dat
nodig is om gebruik te kunnen maken van schaarse primaire sociale goederen.”
Deze uitspraak wordt ondersteund door Charles Raux, Stéphanie Souche, Karel Martens (6.4 Analyse
rawliaanse transportliteratuur), en Thomas Mertens (7.2.2 Beschouwing). Het is geen richting zonder vragen.



Wat is de betekenis van het zijn van een voorwaarde voor schaarse primaire sociale goederen?
Maakt deze eventuele voorwaardelijke positie Rawls’ rechtvaardigheidstheorie nog relevant voor
transport als maatschappelijk verdelingsvraagstuk?

Uit de gesprekken (Fase III) is ook de optie naar voren gekomen om aansluiting te zoeken bij critici als
Sen en Nussbaum, via hun rechtvaardigheidstheorieën met betrekking tot vermogens. Tegelijkertijd
betekent een dergelijke aanvulling een wezenlijke verschuiving en wellicht zelfs een substantiële
afwijking van Rawls. Er lijkt dan ook eerder sprake van een alternatief voor Rawls dan een aanvulling op
Rawls. We laten de optie van capabilty approach hier dan ook buiten beschouwing als denkrichting.
8.3 Algehele conclusie
De centrale vraagstelling “Kan casu quo hoe kan transport beschouwd worden als legitiem onderdeel van
de basisstructuur en als schaars primair sociaal goed naar Rawls?” beantwoorden we behoedzaam positief. Ja,
transport kan beschouwd worden als legitiem onderdeel van de basisstructuur en als schaars primair sociaal
goed naar Rawls, zij het in een voorwaardelijke status; dat wil zeggen dat toegang nodig is om gebruik te
kunnen maken van schaarse primaire sociale goederen. Het zijn een drietal deelconclusies (8.1 Deelconclusies)
en de daaruit voortkomende richtingen (8.2 Richtingen, voortkomend uit de deelconclusies, beknopte aanzet tot
synthese incluis) die de argumentatie vormen voor dit behoedzaam positieve antwoord. We vatten deze
argumenten kort samen:
I. Transport dient in dat geval in zijn maatschappelijke betekenis beschouwd te worden, bij
voorkeur als toegang, zijnde het gemak waarmee een persoon bestemmingen kan bereiken vanuit
een gegeven locatie; een auto als zodanig is van weinig maatschappelijke betekenis. Een
maatschappelijke/sociale benadering van transport is nodig omdat Rawls ook over
maatschappelijke/sociale rechtvaardigheid spreekt; vrijheid van beweging vormt het onderliggend
fundament, een negatief basisrecht.
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II. De basisstructuur wordt aanwezig verondersteld, zodat de aandacht volledig uitgaat naar de
schaarse primaire sociale goederen. Iedere – moderne – samenleving kent een dergelijke structuur;
bovendien impliceert het (h)erkennen van transport in zijn maatschappelijke betekenis als schaars
primair sociaal goed de aanwezigheid van de basisstructuur, omdat de basisstructuur een voorwaarde
is voor/de verdeling verzorgt van de schaarse primaire sociale goederen.
III. Binnen de categorieën schaarse primaire sociale goederen zijn alleen de deelbare schaarse primaire
sociale goederen relevant, omdat de overige/toedeelbare schaarse primaire sociale goederen, zoals
rechten, vrijheden en kansen, iedereen in gelijke mate toekomen en daarmee geen onderdeel
uitmaken van verdelingsvraagstukken.
IV. Drie richtingen voor toegang zijn mogelijk:
A) Toegang is een deelbaar schaars primair sociaal goed via de categorie sociaal-economische
parameters, gekarakteriseerd als brede welvaart, zij het in een voorwaardelijke status;
dit betekent dat het strikt genomen niet toegang als zodanig is die tot de (brede)
welvaart behoort, maar (brede) welvaart mogelijk maakt; het gaat dan om “de welvaart
die ontleend wordt aan …”
B) Toegang is een deelbaar schaars primair sociaal goed via de categorie sociale grondslagen
voor zelfrespect, via de factor sociale uitsluiting. Vanuit Rawls hebben we deze richting
als volgt onderbouwd: “De sociale/maatschappelijke grondslag toegang dient de
sociale/maatschappelijke factor uitsluiting tegen vrijwel elke prijs te vermijden om
een persoon zijn/haar zelfrespect niet te ondermijnen.” Deze richting via zelfrespect is
ondersteunend aan richting A (brede welvaart), want mocht toegang niet in deze
morele, psychologische categorie schikken vanwege het beperkte fysieke karakter
van deze categorie, dan hebben we een extra reden om toegang in een meer geschikte
categorie, zoals de categorie sociaal-economische parameters op te nemen. De
grondslagen voor zelfrespect zijn voor Rawls van cruciaal belang en rechtvaardigen deze
ondersteunende doorvertaling.
C) Toegang is een voorwaarde voor schaarse primaire sociale goederen. Dit speelt met name
bij toegang als voorwaarde voor (brede) welvaart (A) maar indirect ook bij toegang als
grondslag voor zelfrespect (B) via de factor sociale uitsluiting en vervolgens mogelijk via
ondersteuning aan (brede) welvaart (A).
De algehele conclusie is niet alleen het behoedzaam positieve antwoord en zijn onderbouwing, maar ook
de samenhang en onderlinge verhoudingen binnen deze onderbouwing, namelijk:
Resumerend valt het gemak waarmee een persoon bestemmingen kan bereiken vanuit een
gegeven locatie (toegang) rawliaans te kenmerken als de sociale grondslag die de sociale factor
uitsluiting tegen vrijwel elke prijs dient te vermijden om een persoon zijn/haar zelfrespect
niet te ondermijnen (B), ondersteunend aan het schaarse primair sociaal goed brede welvaart
uit de categorie sociaal-economische parameters (A), waarbij toegang een voorwaardelijke
status toekomt (C).
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Met deze definiëring is aansluiting bij Rawls’ rechtvaardigheidstheorie voor transport als een
maatschappelijk verdelingsvraagstuk mogelijk, al is er één voorbehoud, namelijk beantwoording van de
volgende drie vragen:




Wat is de betekenis van het zijn van een voorwaarde voor schaarse primaire sociale goederen
binnen de systematiek van Rawls?
Maakt deze eventuele voorwaardelijke positie Rawls’ rechtvaardigheidstheorie nog relevant voor
transport als maatschappelijk verdelingsvraagstuk?
Schikt de tot fysieke uiting komende sociale factor uitsluiting in de psychologische categorie
zelfrespect naar Rawls?

De visualisering van dit concluderende resumé is onderstaand te vinden.
RAWLIAANSE CONTEXT

B

? (III)

b

T

? (I)
C

A
? (II)
Legenda
T: “het gemak waarmee een persoon bestemmingen kan bereiken vanuit een gegeven locatie (toegang)”
B: “de sociale grondslag die de sociale factor uitsluiting (b) tegen vrijwel elke prijs dient te vermijden om een persoon zijn/haar zelfrespect niet te ondermijnen”
A: “het schaars primair sociaal goed brede welvaart uit de categorie sociaal-economische parameters”
C: “die een voorwaardelijke status toekomt”
? (I): “Wat is de betekenis van het zijn van een voorwaarde voor schaarse primaire sociale goederen?”
? (II): “Maakt deze eventuele voorwaardelijke positie Rawls’ rechtvaardigheidstheorie nog relevant voor transport als maatschappelijk verdelingsvraagstuk?”
? (III): “Schikt de tot fysieke uiting komende sociale factor uitsluiting in de psychologische categorie zelfrespect naar Rawls?”

Figuur 8 – Visualisering resumé – Andreas Rooijakkers – 2012

Genuanceerd zuiver theoretisch gezien is de winst van dit onderzoek – in onze termen – de creatie van
cel 4;4, ofwel het zoeken naar een antwoord binnen de context van de deelbare schaarse primaire sociale
goederen, evenals de drie mogelijke richtingen voor toegang binnen deze context, waar wij een onderlinge
(voorwaardelijke) relatie opmerken. Niets of niemand spreekt op dit moment deze weg tegen. Het zijn
het literatuuronderzoek en de gesprekken die ons tonen dat deze stap nog niet is gezet; wel wordt
gesproken over toegang als een voorwaarde, maar niet als onderdeel van de bovengenoemde, rawliaanse
redenering. De theoretische verkenning toont dat deze weg wel begaanbaar is en dat we via deze stap van
voorwaardelijkheid aansluiting moeten zoeken bij Rawls’ rechtvaardigheidstheorie.
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8.4 Aanbevelingen
Onze aanbeveling kent vier sporen. Allereerst is zowel onze drijfveer als onze probleemstelling
onverminderd van kracht. Uit het bovenstaande blijkt dat het samenbrengen van planologie en filosofie,
en het – daarmee in ons geval – onderzoeken van de betekenis en waarde van het (rawliaanse)
filosofische concept rechtvaardigheid voor maatschappelijke verdelingsvraagstukken in het planologische
domein transport kansrijk is. Deze filosofische exercitie staat nog veraf van de dagelijkse praktijk in de
tram en op het vliegveld, maar is onbetwist één (van de vele) bouwstenen van een rechtvaardige
samenleving. Aanbeveling I: het onderzoek verdient voortzetting.
Voortbordurend op deze eerste aanbeveling is onze tweede aanbeveling het bestuderen van de
drie nieuwe vragen, namelijk: “Wat is de betekenis van het zijn van een voorwaarde voor schaarse primaire
sociale goederen binnen de systematiek van Rawls?”, “Maakt deze eventuele voorwaardelijke positie Rawls’
rechtvaardigheidstheorie nog relevant voor transport als maatschappelijk verdelingsvraagstuk?”, en “Schikt de
tot fysieke uiting komende sociale factor uitsluiting in de psychologische categorie zelfrespect naar Rawls?”.
Aanbeveling II: richt het vervolgonderzoek op de voorwaardelijke status.
Mocht er voor vervolgonderzoek meer tijd en energie beschikbaar zijn, dan is het verstandig om
het onderzoek naar de voorwaardelijkheid uit de tweede aanbeveling vooraf te laten gaan door te zetten
stappen uit onze derde en vierde aanbeveling. Het veld van het literatuuronderzoek is slechts voor een
fractie ontgonnen. Zo hebben wij geen aandacht besteed aan andere specifieke planologische domeinen,
evenals andere domeinen binnen de managementwetenschappen. Gedacht kan worden aan uitwerking
voor de domeinen water en vastgoed annex volkshuisvesting. Aanbeveling III: zet het literatuuronderzoek
voort.
Hetzelfde geldt voor een verdere uitwerking van de richtingen die wij hebben opgemaakt uit de
deelconclusies. Wij zien de richtingen als volwaardige resultaten, maar het is geen eindpunt van het
vraagstuk. Wanneer de richtingen nadere aandacht ontvangen, is een heroverweging van de onderlinge
verhoudingen evengoed aan de orde. Aanbeveling IV: nader uitwerken van de richtingen, en heroverwegen van
de onderlinge verhoudingen.
8.5 Kritische reflectie
8.5.1 Inhoudelijk
De analyse die toewerkt naar de beantwoording van de vraagstelling ging gepaard met drie inhoudelijke
discussiepunten, waarop geen eenduidig antwoord voorhanden was. Ze zijn het heroverwegen waard, al
brengen ze naar ons idee de opgezette analyse niet in gevaar.
 Wat is de juiste invulling van transport in zijn maatschappelijke betekenis?
Ons antwoord in de analyse: toegang; het gemak waarmee een persoon bestemmingen kan
bereiken vanuit een gegeven locatie.
 Hoe verhouden de basisstructuur en het schaars primair sociaal goed zich tot elkaar?
Ons antwoord in de analyse: het is de basisstructuur die bepalend is voor de verdeling van schaarse
primaire sociale goederen. Iedere – moderne – samenleving kent een dergelijke structuur. Wij
nemen een rawliaanse structuur als uitgangspunt, en zoeken naar de overeenstemming met het
schaars primair sociaal goed, aangezien deze de basisstructuur impliceert.
 Wat is de juiste invulling van transport als toedeelbaar schaars primair sociaal goed?
Ons antwoord in de analyse: het verdelingsvraagstuk richt zich op de verdeelbare schaarse primaire
sociale goederen. Om deze reden veronderstellen we de aanwezigheid van toedeelbare schaarse
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primaire sociale goederen, namelijk in de vorm van potentiële mobiliteit (het gemak waarmee een
persoon zich door de omgeving kan bewegen), met – evenals bij toegang – het negatieve recht
vrijheid van beweging als fundament. Een juiste invulling van het toedeelbare schaarse primaire sociale
goed is naar ons idee de basis voor het verdeelbare schaarse primaire sociale goed. Toch plaatsen we
hier een aanname (om vier redenen; noot 8 bij Hoofdstuk 5. Tussenbalans; theoretische verkenning)
om ons over het complexere en relevantere deelbare schaarse primaire sociale goed te kunnen
buigen.
Stuk voor stuk zijn ze voor discussie vatbaar, evenals het uitgangspunt dat ze geen van allen bij een andere
invulling in dezelfde richting de opgezette analyse doen wankelen.
8.5.2 Procesmatig
Er zijn drie fundamentele procesmatige discussiepunten. Het zijn discussiepunten die we aanhalen,
omdat ze ons vertellen wat we in de toekomst anders zullen doen. Het eerste procesmatige discussiepunt
is de aanpak van de eerste fase (theoretische verkenning). De insteek om met Een theorie van rechtvaardigheid
aan de slag te gaan, bracht een – achteraf bezien – tijdrovende eerste onderzoeksstap met zich mee. Het
– niet eerder vermelde – uitgangspunt was namelijk om deze theorie volwaardig toe te passen op
transport als een maatschappelijk verdelingsvraagstuk. Om deze reden is het gehele (bijna 600 pagina’s
tellende) filosofische werk van Rawls intensief bestudeerd. Tijdrovend, omdat we ons na bestudering
realiseerden dat volwaardige toepassing te hoog gegrepen is. De subjectie-vraag bleek namelijk geen
formaliteit. Was de bestudering dan niet nuttig om tot deze nieuwe insteek te komen. Ja, zeker wel, maar
een gedegen samenvatting had ons dat waarschijnlijk ook kunnen vertellen. Echter gegrepen door Rawls’
werk hebben we ook voor de nieuwe insteek (lees: de subjectie-vraag) het gehele werk nagelezen op
specifieke duidingen van de subjectie. Zo is het resultaat een boekwerk met groene en gele markeringen
(eerste ronde), roze markeringen (tweede ronde), en loshangende bladzijden. Het heeft de helft van de
onderzoekstijd in beslag genomen, maar beslaat slechts één van de acht hoofdstukken, namelijk
Hoofdstuk 3. Rawls’ rechtvaardigheidstheorie, in het bijzonder de subjectie. Hadden we niet beter genoegen
kunnen nemen met gedegen samenvattingen, en deze bespaarde tijd aan onze vraagstelling kunnen
besteden? Het antwoord is volmondig: ja! Onder andere Percy B. Lehning heeft een overdachte
samenvatting geschreven (Lehning, 2006). En Rawls zelf heeft een stevig essay geschreven over de
subjectie (Rawls, 1984). Een wijsheid achteraf: hoe aantrekkelijk een boekwerk ook is, weeg de relevantie
en benodigde en gegeven tijd eerst secuur tegen elkaar af.
Het tweede discussiepunt is de vraag of het verstandig is geweest om de middelste fase (state of
the art; literatuuronderzoek) zo strak af te bakenen. Vanzelfsprekend hebben we ons gericht op de
rawliaanse transportliteratuur, waar een strakke zoekwijze gerechtvaardigd was, om letterlijk de state of
the art te achterhalen. In het tweede zoekveld (rawliaanse literatuur in de (bredere)
omgevingswetenschappen) hebben we ons bijna obsessief beziggehouden met tientallen algemeen
planologische artikelen. Dit leverde amper resultaat op. Geen resultaat is ook een resultaat, maar stemt
toch minimaal tevreden. Was het niet verstandiger geweest om in dit tweede zoekveld vrijer te werk te
gaan? Denk aan het onderzoeken van de andere specifieke planologische domeinen, zoals water en
vastgoed, alsook het aansnijden van het volgende zoekveld (rawliaanse literatuur buiten de
omgevingswetenschappen, afgebakend tot de managementwetenschappen), of zelfs een (vrije) zoektocht
naar toegepaste filosofie; niet te verwarren met een herhaling van de theoretische verkenning. Bij een
vergelijkbaar onderzoek in de toekomst geven wij de voorkeur aan het laten vallen van de obsessieve
zoekwijze na het doornemen van het eigen domein (in dit geval transport).
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Het derde discussiepunt is de geïsoleerde werkwijze, met uitzondering van de derde en daarmee
laatste fase (tour d’horizon; gesprekken). Het gevolg is een ‘bibliotheekscriptie’, ofwel: de boekwerken en
wetenschappelijke artikelen vertellen het verhaal, die wij vervolgens optekenen. De casus is in dezen
geen locatie of spoorlijn, maar een filosofisch werk, namelijk: Rawls’ rechtvaardigheidstheorie,
waarbinnen we vervolgens weer transport als casus zien. De empirie zijn geen mondige burgers of
forenzen, maar wetenschappelijke artikelen. Strikt genomen zijn artikelen geen empirie, maar gezien
onze diagrammen zou je het bijna gaan geloven. Kortom, het is een interactieloos onderzoek geworden.
Nu leent de thematiek zich niet voor enquêtes en observaties, maar de gesprekken/interviews hadden
een prominentere plek kunnen krijgen, zowel qua positie als hoeveelheid. Wij hebben alleen gesprekken
gevoerd om onze probleem- en vraagstelling voor te leggen, evenals onze denkrichting, en het
binnenhalen van creatieve uitweidingen. Het voorleggen van de probleem- en vraagstelling aan geleerden
had natuurlijk in een eerder stadium kunnen gebeuren, in plaats van achteraf. Als het gaat om het
voorleggen van de denkrichting en het binnenhalen van creatieve uitweidingen had het aantal
gesprekken omhoog gekund, misschien wel gemoeten. Het devies voor een eventueel volgend
vergelijkbaar onderzoek is: een interactieloze thematiek kan middels een behoorlijk aantal gesprekken op
verschillende momenten gedurende het onderzoek interactief gemaakt worden.
8.6 Verantwoording
John Rawls schrijft zijn werken vanuit de eigen persoon. Niet in navolging van Rawls heb ik mijn scriptie
geschreven in de wij-vorm, met uitzondering van de inleiding (Ten Geleide) en deze verantwoording.
Zowel de stijl als de (positieve) beïnvloeding door velen brachten me tot die keuze, wat niets afdoet aan
het feit dat ik, Andreas Rooijakkers, verantwoordelijk ben voor ieder geschreven woord in deze scriptie.
Op de dag dat ik deze verantwoording schrijf, lees ik in het NRC Handelsblad van vandaag (zaterdag 25
februari 2012) het volgende voorstel van De Jonge Akademie 1, uitgesproken door neurofysioloog Huib
Mansvelder, aardwetenschapper Maarten Kleinhand, en filosoof Ingrid Robeyns (noot 4 bij Hoofdstuk 1.
Onderzoeksstellingen):
“Zoals artsen de eed van Hippocrates afleggen, zo zouden alle promovendi tijdens hun promotie
een eed moeten afleggen. Dat zeggen drie hoogleraren en leden van De Jonge Akademie, een
platform van jonge topwetenschappers, in deze krant. Neurofysioloog Huib Mansvelder, filosoof
Ingrid Robeyns en aardwetenschapper Maarten Kleinhans deden die suggestie tijdens een discussie
over het voorkomen en opsporen van wetenschapsfraude. Met de eed zouden onderzoekers
moeten beloven kernwaarden van de wetenschap in het oog te houden, zoals waarheidsvinding
en onderzoek ten bate van de maatschappij. […] Bezuinigingen laten de werkdruk steeds verder
oplopen, zeggen de drie, en het topsectorenbeleid dwingt onderzoekers ertoe steeds vaker met
bedrijven samen te werken. Dat kan onderzoekers in de verleiding brengen om ‘bochten af te
snijden’. […] Ze bepleiten aan elke universiteit een onafhankelijke integriteitspersoon. En
colleges wetenschapsethiek (van der Heijden, 2012, p.5).”
Het gaat hier om een voorstel voor gevorderde wetenschappers, maar een student leert van de
gevorderden, dus leg ik na vijf en een half jaar studeren aan de Thomas van Aquinostraat de eed van TvA
af: “In navolging van de ideeën van Thomas van Aquino in zijn werk De veritate et falsitate/Niets dan de
waarheid heb ik gehandeld en naar eer en geweten gezocht naar de vereniging van de aristotelische en
platoonse antwoorden op het waarheidsprobleem.”
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De onderzoeksfilosofie (2.2 Onderzoeksfilosofie) bracht mij expliciet bij deze verantwoording.
Verschillende opmerkingen door de scriptie heen, benadrukte de trouwhartigheid aan de te behandelen
literatuur, zoals:
“Wij blijven niettemin het standpunt trouw dat je andermans theorie alleen kunt gebruiken als
deze ook naadloos aansluit op je eigen thematiek dan wel dat je het publiek met zuiver
theoretische argumenten kunt overtuigen van een nieuwe, passende overeenstemming (7.4
Tussenbalans; tour d’horizon).”
Kortom, de literatuur – die gelezen en verwerkt is zonder het bewust weglaten of toevoegen van woorden
– ging vooraf aan mijn gedachten, en niet andersom. Ik geloof niet in het gericht “redeneren naar” iets
toe, alswel het zuiver “redeneren over” de waarheid, ook al is zij weerbarstig.
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Noten
Noten bij de titelpagina
1

s0608718, andreasrooijakkers@gmail.com

2

http://www.ru.nl/scapes/koppeling/gpm/martens/

3

http://nl-nl.facebook.com/people/Ewout-Buurma/1252662593

Noten bij Ten geleide
1

Een sterk aan te bevelen boek: Lyons, L. (2007). The Ethiopian jews of Israel. Personal stories of life in the promised land.

Woodstock: Jewish Lights.
2

http://www.ru.nl/gpm/koppeling/stav/

Noten bij Samenvatting
1

“Ik zal niet proberen de presentatie van de theorie van rechtvaardigheid samen te vatten. In plaats daarvan zou ik graag eindigen met enkele

toelichtingen over het soort betoog dat ik ervoor heb gegeven. Nu de gehele conceptie voor ons ligt, zijn wij in staat om in algemene zin naar
voren te brengen wat voor haar gezegd kan worden. Dat zal meerdere punten verhelderen waar wellicht nog twijfel over bestaat (Rawls,
1999/2009, p.568).”

Noten bij Hoofdstuk 1. Onderzoeksstellingen
1

Als onderdeel van een juiste beslissing (Rawls, 1999/2009, p.64). Het goede van een beslissing is gekoppeld aan persoonlijke concepties

(Rawls, p.451).
2

Broederschap als klassieke bewoording, ook gebruikt door Rawls (Rawls, 1999/2009, p.140), maar eveneens voorkomend als solidariteit

en wederkerigheid.
3

Een onderbelicht thema in de planologie, sinds jaren: “In addition to peace, planning education also should focus on issues of justice. John

Rawls argues that justice is the first virtue of social institutions, but this is largely absent from planning curricula. Students take courses on
planning law but justice is not a required subject for study. What is taught about fairness or equity in our curricula? Why do planning analysis
courses consider economic and demographic factors but ignore fairness issues? Why do they ignore studies of proportionality and balance in the
distribution of resources (Davidoff & Boyd, 1983, p.54)?”
4

Interview met econoom, filosoof Ingrid Robeyns; http://www.eur.nl/fw/contact/medewerkers/Robeyns/.

5

Bijvoorbeeld zijn onlangs gepubliceerde boek: Transport and ethics; http://www.e-elgar.co.uk/bookentry_main.lasso?id=14281.

6

Het eerst inzichtelijk willen hebben van de (sociaal rechtvaardige) benadering, alvorens een beoordelingsmethodiek op te stellen, sluit de

terminologie van de een (in dit geval de beoordelingsmethodiek) bij de ander (hier het inzicht verschaffen in de sociaal rechtvaardige
benadering) niet uit; Hoofdstuk 4. Transport in zijn maatschappelijke betekenis binnen het kader van de benadering. Integendeel, ze
dienen op elkaar aan te sluiten, zolang het begrip maar vooraf gaat aan de maatstaven.
7

Wij beperken ons in dit onderzoek tot de strikte lezing. Herdefiniëren is van een ander niveau, uitstijgend boven dit onderzoek.

8

Niettemin zullen wij – zo nodig – slechts sleutelen aan de transportkant. Rawls’ theorie laten wij ongemoeid; 1.2.2 Vraagstelling;

transport als onderdeel van de basisstructuur en als schaars primair sociaal goed.
9

Voorlopig, in ieder geval tot en met Hoofdstuk 3. Rawls’ rechtvaardigheidstheorie, in het bijzonder de subjectie, wordt de

basisstructuur meegenomen in de uiteenzetting en stellingnamen. Het vermoeden bestaat dat wanneer transport voor schaars primair sociaal
goed doorgaat, het daarmee automatisch onderdeel uitmaakt van de basisstructuur, óf dat transport niet doorgaat voor schaars primair
sociaal goed, en daarmee geen onderdeel is van de basisstructuur. Onze kennis is nog te broos om de basisstructuur links te laten liggen.
Hoofdstuk 3 zal (onder andere) duidelijkheid moeten verschaffen over de verhouding basisstructuur/schaars primair sociaal goed.
10

Hetgeen onderworpen/onderhevig is aan iets (zn); zoekterm: subject (bn) (Van Dale Professioneel, 2011).

11

Meer specifiek dan de geuite verkenning in de doelstelling (1.1.3. Doelstelling; verkenning naar toepasbaarheid Rawl’s theorie in

transport).

Noten bij Hoofdstuk 2. Aanpak; overzicht, inzicht en uitzicht
1

In het geval van de breder genomen omgevings- en managementwetenschappen zal het een ander object betreffen. Per geval moeten we zien in

hoeverre deze van betekenis is voor ons transportvraagstuk, naast de legitimiteit van een vertaling.
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2

Rawls spreekt van een seriële of lexicale rangorde als deze vereist dat wij voldoen aan het eerste beginsel in de ordening voor we naar het

tweede kunnen gaan, aan het tweede voor wij het derde kunnen overwegen enzovoorts (Rawls, 1999/2009, p.86). In ons geval gaan we juist
niet verder als de eerste fase voldoet (lees: voldoende resultaat oplevert). Stel dat de eerste fase niet voldoet, mogen we wel door, tot het
maximum van vier fasen.
3

Pragmatisme als het filosofisch stelsel dat de waarde van alle denken en kennen afmeet aan de praktische bruikbaarheid (Van Dale

Professioneel, 2011) spoort niet met rechtvaardigheid. Niet voor niets zet Rawls zich af tegen het utilitarisme (Hoofdstuk 3. Rawls’
rechtvaardigheidstheorie, in het bijzonder de subjectie).
4

Op twee interviews in Fase III: tour d’horizon na.

5

Niet te verwarren met de inhoud van het onderzoek, waar sociale constructies et cetera wel degelijk een rol spelen.

Noten bij Hoofdstuk 3. Rawls’ rechtvaardigheidstheorie, in het bijzonder de subjectie
1

Bewust is hier gekozen voor de verdieping van subjectie in plaats van het meer algemene onderwerp: “sub·ject2 (bijvoeglijk

naamwoord; zelfstandig naamwoord: subjectie)1.onderworpen, onderhevig aan▼ betekenisverwante termen synoniem(en): onderhevig aan (Van
Dale Professioneel, 2011).”
2 “

Zijn vader, William Lee Rawls (1883-1946), was een vooraanstaand advocaat die zich had gespecialiseerd in belastingrecht en

constitutioneel recht. Zijn moeder, Anna Abell Stump (1892-1954), kwam uit een gedistingeerde familie uit Maryland (een familie die
oorspronkelijk afkomstig wat uit Duitsland). Zij was voorzitter van de plaatselijke League of Woman Voters. Rawls had vier broers. Twee
ervan zouden in zijn jeugd overlijden, de een als gevolg van difterie en de ander aan tbc (Lehning, 2006, p.11).” Hij groeide op in een milieu
dat beheerst werd door een religieus gefundeerd, sterk geloof in het goede in de mens en de mogelijkheid tot een rechtvaardige wereld (Zimmer,
2008, p.226).
3

Voormalig docent politieke en sociale filosofie aan de Universiteit van Amsterdam.

4

De studie filosofie (Bachelor of Arts) sloot hij summum cum laude af met een scriptie over de oorsprong van het kwaad (januari 1943)

(Lehning, 2009, op.12).
5“

In februari 1943 kwam Rawls onder de wapenen. Hij zou dat drie jaar blijven. Als infanterist werd hij uitgezonden naar het zuidelijke deel

van de Stille Oceaan, waar hij op Nieuw-Guinea en de Filippijnen deelnam aan de gevechten, door een sluipschutter aan het hoofd werd
gewond, het afwerpen van de atoombommen op Hiroshima en Nagasaki meemaakte en in Japan een aantal maanden deel uitmaakte van het
Amerikaanse bezettingsleger. Gedurende de oorlog kwamen zeventien van zijn jaargenoten van Princeton om het leven, en twintig studenten
die een jaar na hem hun studie waren begonnen. Ook deze gebeurtenissen hebben Rawls’ denken diepgaan beïnvloed, opnieuw met betrekking
tot de willekeur van het lot en ook met betrekking tot het ius in bello, het oorlogsrecht dat onder meer formuleert wat de morele grenzen zijn
aan de middelen die tijdens oorlog mogen worden ingezet. Hij kon geen rechtvaardiging vinden voor het bombarderen van steden als Tokio met
brandbommen vanaf het voorjaar van 1945, voor het afwerpen van de eerste atoombom op Hiroshima op 6 augustus 1945 en kort daarna de
tweede op Nagasaki. Hij beschouwde deze oorlogsdaden als very grave wrongs, zeer ernstige onrechtmatige daden. Tegelijkertijd is hij zich er
altijd van bewust geweest hoezeer deze very grave wrongs zijn eigen lot hebben bepaald. Zij hebben er immers mede toe bijgedragen dat hij
zelf de gevechtshandelingen heeft overleefd.” In januari 1946 verliet Rawls het leger (Lehning, 2009, p.12).
6

“Door de oorlog was hij opnieuw gaan reflecteren over het probleem van het kwaad, nu in de vorm van de vraag of de menselijke natuur wel

tot rechtvaardigheid in staat is, of dat onze aard zo egoïstisch en corrupt is dat rechtvaardigheid buiten het bereik van de menselijke
mogelijkheden ligt (Lehning, 2009, p.13).”
7

In Rawls’ hoofdwerk, Een theorie van rechtvaardigheid (3.2 Een theorie van rechtvaardigheid), is dan ook geen plaats voor religie,

behalve de onrechtvaardigheid van religieuze doctrines, en een zijdelingse opmerking over het buiten de theorie plaatsen van religie: “Zeker, wij
hebben zonder meer een religieus belang bij de scheppingsethiek. Maar het schijnt het menselijk bevattingsvermogen te boven te gaan (Rawls,
1999/2009, p.188)” en “De vrijheid van zuivere geesten die niet onderworpen zijn aan deze randvoorwaarden (God en de engelen), valt
buiten het gebied van de theorie (Rawls, p.280).”
8

“Welke procedure dient daartoe gehanteerd te worden? Rawls formuleert een werkwijze die kan worden aangeduid als een ‘coherentietheorie

van ethische rechtvaardiging’. De enige manier om iemand van de juistheid van een algemeen moreel beginsel te overtuigen, is hem volgens deze
coherentietheorie duidelijk maken dat zijn eigen opvattingen niets anders zijn dan bijzondere toepassingen van dat beginsel (Lehning, 2006,
p.15).”
9

http://www.harvard.edu/history/presidents/conant (vinddatum op 5 oktober 2011)

10

“Haar ouders waren Joseph Mickle Fox (uit een vooraanstaande familie uit Philadelphia) en Ruth Louise Martin (uit een

vooraanstaande familie uit Baltimore). Zij studeerde kunstgeschiedenis aan Brown University. […] Decennialang speelde Margaret Rawls
een rol in de gemeentepolitiek van Lexington en hield ze zich bezig met milieubeleid, alvorens zich volledig toe te leggen op haar werk als
beeldend kunstenaar (Lehning, 2006, pp.14-15).”
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11

Hij ontving in 1999 de National Humanities Medal, uitgereikt door de Amerikaanse president Bill Clinton (Raes, 2002, p.11). Het

was niet alleen zijn wetenschappelijke werk dat hem deze prijs deed toekomen, maar ook zijn invloed als leermeester (de opleiding van twee
generaties filosofen, en het opkomen voor vrouwenposities in de academische wereld) (Lehning, 2006, p.19). “Rawls was er de persoon niet
naar om publieke eerbewijzen te aanvaarden. Er zijn slechts enkele uitzonderingen, waaronder een eredoctoraat van Oxford University
(1983), een van Princeton University (1987) en een van Harvard University (1997). […] Rawls werd in november 1999 door de
Koninklijke Zweedse Academie van Wetenschappen de Rolf Schock Prijs voor Logica en Filosofie toegekend voor Een theorie van
rechtvaardigheid, ‘dat een vernieuwing van de normatieve ethiek en politieke filosofie heeft ingeluid en op een fundamentele wijze heeft
bijgedragen aan de methodologie van de normatieve ethiek’ (Lehning, pp.19-20).”
12

“De auteur haatte elke publiciteit, stotterde en stond op boekomslagen en in krantenartikelen altijd met dezelfde foto: een mager,

professoraal gezicht met hoornen bril (Zimmer, 2008, pp.224-225). 11B […] Rawls leidde een teruggetrokken leven, hij schuwde de
openbaarheid en concentreerde zich op schrijven en het nakomen van academische verplichtingen (Zimmer, p.230). […] Een theorie van
rechtvaardigheid had hij, naar eigen zeggen, vooral geschreven voor enkele vrienden als gespreksbasis. Maar het succes van het boek
overweldigde hem en veranderde zijn leven totaal (Zimmer, p.238).” In zoverre dat hij het thema trouw bleef, anders dan hij voornemens was
(Zimmer, p.238), maar een teruggetrokken bestaan bleef hem lief (Lehning, 2006, pp.18-19).
12B

John Rawls, 1990 (Jane Reed, Staff Photographer, Harvard University News Office)
13

Rawls groeide op in Baltimore, daar waar de herinnering aan de burgeroorlog (1861-1865) levend was gebleven. In die burgeroorlog

streden de noordelijke staten onder aanvoering van hun president Abraham Lincoln voor afschaffing van slavernij. “Lincoln, de politieke
voorvechter van burgerrechten, bleef voor Rawls tot aan het eind van zijn leven een groot voorbeeld. Zogenaamde ‘natuurlijke’ ongelijkheden
op grond van ras, afkomst, religie of iets anders heeft Rawls nooit geaccepteerd (Zimmer, 2008, p.226).” Lincoln als referentiepunt: tussen de
hoop op rechtvaardigheid en de bijkans onoverkomelijke hindernissen die de echte wereld opwerpt voor het bereiken ervan ligt het betrokken zijn
bij maatschappelijke en culturele problemen. Het ijkpunt van Lincoln, en daarmee van Rawls, klinkt als volgt: “Als slavernij niet verkeerd is,
dan is niets verkeerd (Lehning, 2006, p.12).”
14

Naast Lincoln was Kant een groot inspiratiebron voor Rawls (Lehning, 2006, p.12). Dit komt met name terug in theoretisch perspectief:

het sociaal-contractdenken, in de traditie van John Locke, Jean-Jacques Rousseau en Immanuel Kant, als fundament voor Een theorie
van rechtvaardigheid (Lehning, p.27). En: “Rawls’ kantiaans uitgangspunt – de mens als doel op zichzelf – is bepalend voor zijn visie op de
maatschappij als een samenwerkingsverband tussen redelijke en rationele individuen dat tot wederzijds voordeel strekt (Lehning, 2009, p.16).”
Of zoals hijzelf stelt: “De resulterende theorie is hoogst kantiaans van aard. Ik moet de opvattingen die ik naar voren breng dan ook iedere
originaliteit ontzeggen. De leidende gedachten zijn klassiek en welbekend (Rawls, 1999/2009, p.44).”
15

Rawls bezat een analytische geest (die hij eveneens liet gelden), in de zin dat hij leerde om zijn argumentatie met grote zorgvuldigheid en

behoedzaamheid op te bouwen, wat bij de lezer soms de indruk van omslachtigheid wekt. Steeds weer beklemtoont Rawls dat ethiek en
politieke filosofie even exact te werk moeten gaan als de empirische wetenschappen (Zimmer, p.227). Argumentatie en overtuigingskracht
staan centraal (Lehning, 2006, p.178).
16

“Rawls wenst niet te berusten in de constatering van Isaiah Berlin dat er vele waarden nagestreefd kunnen worden, maar dat deze

waarden – bijvoorbeeld vrijheid en gelijkheid – uiteindelijk met elkaar conflicteren (Lehning, 2006, p.27).”
17

“Vandaar dat hij in zijn werk voortdurend van de laatste inzichten van wetenschappen als de economie, de sociologie, de psychologie of de

biologie gebruikmaakt. Hij wil een theorie over rechtvaardigheid ontwikkelen die op de meest recente kennis van onze menselijke natuur rust
(Pekelharing, 2009, p.176).”
18

“Het was er Rawls om te doen een conceptie

26

van rechtvaardigheid te formuleren die uitdrukking geeft aan een ‘realistische utopie’.

‘Realistisch’, want niet bedoeld voor morele heiligen of volkomen altruïsten enerzijds, en ook niet voor rationele egoïsten of mensen die van
nature zondaars zijn anderzijds, maar afgestemd op datgene waartoe mensen in het beste geval in staat zijn, gegeven hun natuurlijke aard
onder de normale omstandigheden van het maatschappelijke leven. ‘Realistisch’, want door ons hier en nu realiseerbaar, ondanks het gegeven
van een pluriformiteit aan redelijke alomvattende doctrines. En de conceptie is ‘utopisch’ omdat zij politieke (morele) idealen, beginselen en
concepten hanteert om een (institutionele) schets te geven van een redelijke en rechtvaardige samenleving die vrije en gelijke burgers in rede
kunnen onderschrijven (Lehning, 2006, p.178).”
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19

Dit ondanks een benauwende gebeurtenis. Het collegejaar 1969-1970 bracht Rawls door aan het Center for Advanced Study van

Stanford University. Op een morgen in april 1970 werd hij vroeg opgebeld door de directeur met de mededeling dat het instituut die nacht
door een brandbom in de as was gelegd. Op Rawls’ bureau had de laatste versie van zijn manuscript gelegen. Hij had geluk: zijn bureau had
de brand overleefd. Het manuscript was dan wel gered, maar zwaar beschadigd door het bluswater. Rawls droogde het pagina voor pagina en
ging vervolgens verder (op weg naar de voltooiing) (Lehning, 2006, p.17).
20

Dit gebeurde bij de uitgeverij van de vermaarde Harvard-universiteit in een sobere, groene band, verscheidene honderden pagina’s dik en

geschreven in een ietwat droog en pedant Engels. Daarmee had het alles in zich om een academische winkeldochter te worden (Zimmer, 2008,
p.224).
21

Mijns inziens is er nog sprake van een vierde fase: “In 1999 werden ook Rawls’ Collected Papers gepubliceerd waarin bijna al zijn

artikelen waren samengebracht. In 2000 verscheen een bundeling van één van zijn – door hem telkens herziene – collegecycli die hij had
gegeven in de meer dan dertig jaar dat hij aan Harvard University doceerde. In Lectures on the History of Moral Philosophy (2000)
behandelde Rawls de moraalfilosofisch vragen waarop Hume, Leibniz, Hegel en Kant een antwoord trachtten te geven in de context van
hun eigen tijd. Rawls publiceerde ten slotte in mei 2001 Justice as Fairness: A Restatement. In ruim tweehonderd pagina’s zette hij bondig
de hoofdlijnen van zijn rechtvaardigheidstheorie nog eens uiteen. Justice as Fairness bevat geen nieuwe ontwikkelingen of veranderingen in
zijn theorie, maar vat op een handzame manier de finale stand van zaken samen. […] Postuum zullen nog Rawls’ Lectures on the History
of Political Philosophy worden gepubliceerd. Daarmee zal zijn gehele oeuvre publiek toegankelijk zijn geworden (Lehning, 2009, p.15).”
Een besluitende fase.
22

Nauwkeuriger is om alleen het eerste deel als theorie te benaderen, wat als zodanig weer uit twee delen bestaat: “(I) een interpretatie van de

aanvangssituatie en een uitwerking van de diverse beginselen die daarin ter keuze staan, en (II) een betoog dat laat zien welke van die
beginselen daadwerkelijk geselecteerd zouden worden (Rawls, 1999/2009, p.95).” Daarmee is dit deel ook het voornaamste deel voor onze
beschouwing.
23

“Onder een institutie nu versta ik een openbaar regelsysteem dat ambten en posities definieert, met de bijbehorende rechten en plichten,

bevoegdheden en onschendbaarheden en dergelijke. […] Een institutie kan op twee manieren worden gezien: ten eerste als een abstract object,
dat wil zeggen een mogelijke gedragsvorm die wordt uitgedrukt in een regelsysteem, en ten tweede als de verwezenlijking van de door deze regels
aangegeven handelingen in het denken en doen van bepaalde personen op een bepaalde tijd en plaats. […] De institutie als abstract object is
rechtvaardig of onrechtvaardig in de zin dat iedere verwezenlijking ervan rechtvaardig of onrechtvaardig zou zijn (Rawls, 1999/2009, pp.9696).”
24

Het tweede deel is een illustratie van het eerste deel (Rawls, 1999/2009, p.223).

25

Het derde deel breidt het eerste deel uit door het willen samenvoegen van Een theorie van rechtvaardigheid met een theorie van het

goede.
26

Rawls maakt onderscheid tussen persoonlijke concepties en een gedeeld concept: “Bestaande samenlevingen zijn uiteraard zelden

welgeordend 30 op die manier, want wat rechtvaardig en wat onrechtvaardig is staat meestal ter discussie. Mensen verschillen van mening over
de vraag welke beginselen (3.2.2 Rechtvaardigheidsbeginselen) de basisvoorwaarden van hun vereniging zouden moeten definiëren. Toch
kunnen wij ondanks dit verschil van mening zeggen dat ieder van hen een rechtvaardigheidsconceptie heeft. Dat wil zeggen, zij begrijpen de
noodzaak van een karakteristieke verzameling van beginselen om fundamentele rechten en plichten vast te stellen en om te bepalen wat zij de
gepaste verdeling van de voordelen en nadelen van sociale samenwerking achten, en ze zijn bereid die beginselen te onderschrijven. Het lijkt dus
vanzelfsprekend om te zeggen dat het rechtvaardigheidsconcept onderscheiden is van de diverse rechtvaardigheidsconcepties, en dat het wordt
bepaald door de rol die deze verschillende verzamelingen van beginselen, die verschillende concepties, gemeen hebben (Rawls, 1999/2009,
p.53).” Samengevat, “het rechtvaardigheidsconcept wordt gedefinieerd door de rol van haar beginselen bij het toekennen van rechten en
plichten en bij het definiëren van de correcte verdeling van sociale voordelen. Een rechtvaardigheidsconceptie is een interpretatie van die rol
(Rawls, p.58).” De concepties (verzamelingen van beginselen) bepalen tezamen het gemeenschappelijke concept. Een theorie van
rechtvaardigheid is Rawls’ conceptie. Hij betitelt zijn conceptie met de woorden rechtvaardigheid als billijkheid; een filosofische conceptie
voor een constitutionele democratie (Rawls, p.37).
27

Enkele voorbijkomende karakteristieken: “Rechtvaardigheid is de eerste deugd van sociale instituties, zoals waarheid dat is van

denksystemen. Een theorie, hoe elegant en bondig ook, moet worden verworpen of herzien als ze onwaar is; evenzo moeten wetten en instituties,
hoe efficiënt en goed geregeld ze ook zijn, worden hervormd of afgeschaft als ze onrechtvaardig zijn (Rawls, 1999/2009, p.51).”;
“Rechtvaardigheid verhindert dat het verlies van vrijheid voor sommigen wordt gecompenseerd door een groter welzijn voor anderen (Rawls,
p.73).” en “Rechtvaardigheid vereist niet dat mensen werkeloos toekijken terwijl anderen de grondslag van hun bestaan vernietigen (Rawls,
p.244).”
28

“Contracttheorie of theorie van het sociaal contract. Theorie waarmee wordt beoogd de politieke ordening van de staat te verklaren uit een

al dan niet denkbeeldige overeenkomst tussen burgers onderling en tussen de burgers en hun heersers. De ideeën die hierover door verschillende
denkers zijn gevormd, hebben onder meer hun neerslag gevonden in de grondwetten die in de Verenigde Staten en Frankrijk aan het eind van
de achttiende eeuw tot stand kwamen. Al in de Griekse Oudheid vindt men een begin van het denken over de verhouding tussen burgers en

86

staat in termen van een overeenkomst. De moderne contracttheorie, met de nadruk op individuele burgerrechten, ontstond pas in de
zeventiende en achttiende eeuw (ten Kate, 2007, p.100).” Het bestaat uit twee delen: “(I) een interpretatie van de aanvangssituatie en van
het aldaar gegeven keuzeprobleem, en (II) een verzameling van beginselen waarmee, zoals wordt betoogd, zou worden ingestemd (Rawls,
1999/2009, p.62).”
29

Evenals het samengaan met de theorie van rationele keuze: “De theorie van rechtvaardigheid is een bestanddeel, wellicht het meest

significante bestanddeel, van de theorie van rationele keuze (Rawls, 1999/2009, p.63).”
30

“De hoofdgedachte is dat een samenleving juist geordend en derhalve rechtvaardig is als haar belangrijkste instituties zo zijn ingericht dat het

grootste nettoresultaat aan bevrediging wordt bereikt, gesommeerd over alle mensen die ertoe behoren. […] En zo komt men door deze
bespiegelingen vanzelf tot het beginsel van nut: een samenleving is correct geordend als haar instituties het nettoresultaat aan bevrediging
maximaliseren. Het keuzebeginsel voor een vereniging van mensen wordt geïnterpreteerd als een uitbreiding van het keuzebeginsel voor één
iemand. […] Het meest opvallende kenmerk van de utilitaristische opvatting van rechtvaardigheid is dat het alleen indirect uitmaakt hoe die
som van bevredigingen over individuen wordt verdeeld, net zoals het alleen indirect uitmaakt hoe één iemand zijn bevredigingen over de tijd
verdeelt. In beide gevallen is de verdeling die de maximale vervulling oplevert de correcte. […] Maar op zichzelf is er niet één verdeling van
bevrediging beter dan een andere, zij het dat de meer gelijke verdeling de voorkeur verdient als er beslist moet worden. […] Het correcte besluit is
in wezen een kwestie van efficiënt beheer. Deze opvatting van sociale samenwerking is het resultaat wanneer het keuzebeginsel voor één
iemand wordt uitgebreid tot de samenleving als geheel, en vervolgens, om ervoor te zorgen dat die uitbreiding werkt, alle personen tot één
iemand worden samengesmolten door de actieve verbeelding van de onpartijdige empathische waarnemer. Utilitarisme neemt het onderscheid
tussen personen niet serieus (Rawls, 1999/2009, pp.69-73).”
31

“Er zijn twee varianten: in de eerste is ze het enige beginsel van een teleologische theorie (het goede wordt onafhankelijk van het juiste

gedefinieerd, en daarna wordt het juiste gedefinieerd als datgene wat het goede maximaliseert (Rawls, 1999/2009, p.70)) die de samenleving
voorschrijft instituties zo in te rechten en de plichten en verplichtingen van individuen zo te definiëren dat de menselijke volmaaktheid in
kunst, wetenschap en cultuur wordt gemaximaliseerd. Het beginsel eist natuurlijk meer naarmate het relevante ideaal hoger wordt geijkt. […]
Er pleit veel meer voor de tweede variant, die onder andere bij Aristoteles te vinden is. In deze meer gematigde leer wordt een beginsel van
perfectionisme aanvaard als slechts één van meerdere standaarden in een intuïtionistische theorie. Het beginsel moet intuïtief worden
afgewogen tegen andere beginselen. De mate waarin een dergelijke opvatting perfectionistisch is, hangt dus af van het gewicht dat wordt
verleend aan de eisen van vervolmaking en cultuur (Rawls, 1999/2009, p.341).” Waarom zijn beide, naar het idee van Rawls, ongeschikt
voor een rechtvaardige ordening? De eerste variant: “Wil het een eenduidige betekenis hebben, dan moet dit criterium een of andere manier
inhouden om verschillende soorten verworvenheden te rangschikken en hun waarde te berekenen. Natuurlijk, deze schatting is misschien niet
heel exact, maar ze moet accuraat genoeg zijn om de voornaamste beslissingen inzake de basisstructuur te bepalen. Juist op dit punt raakt het
perfectionisme in moeilijkheden. Want hoewel de personen in de oorspronkelijke positie (3.2.2 Rechtvaardigheidsbeginselen) geen belang
stellen in elkaars belangen, weten zij dat ze bepaalde morele en religieuze belangen en andere culturele doeleinden hebben (of kunnen hebben)
die ze niet op het spel mogen zetten. Bovendien wordt verondersteld dat zij verschillende concepties van het goede hebben, en ze menen dat zij
er recht op hebben hun aanspraken jegens elkaar te doen gelden om hun afzonderlijke doelstellingen te bevorderen. De partijen delen geen
conceptie van het goede op basis waarvan zij de ontplooiing van hun vermogen of ook de bevrediging van hun verlangens kunnen evalueren. Zij
hebben geen overeengekomen criterium voor perfectie dat gebruikt kan worden als beginsel om te kiezen tussen instituties. Door een dergelijke
standaard te erkennen, zouden zij in feite een beginsel aanvaarden dat tot geringere religieuze of andersoortige vrijheid zou kunnen leiden, of
zelfs tot een algeheel verlies van vrijheid om veel van hun eigen geestelijke doeleinden te bevorderen (Rawls, pp.342-343).” Voor de tweede
variant geldt dezelfde reden tot afwijzing, hoewel dit lastiger te beargumenteren is, aangezien ze plausibeler zijn en dichter bij de twee
rechtvaardigheidsbeginselen staan (Rawls, p.345).
32

“Ik zal intuïtionisme in algemenere zin opvatten dan te doen gebruikelijk is: namelijk als de leer dat er een onherleidbare verzameling is van

eerste beginselen die onderling geëvalueerd moeten worden door ons af te vragen wat naar ons weloverwogen oordeel de meest rechtvaardige
afweging is. Bereiken wij eenmaal een bepaald niveau van algemeenheid, dan beweert de intuïtionist dat er geen hoger geordende constructieve
criteria bestaan om het gepaste accent voor de concurrerende rechtvaardigheidsbeginselen te bepalen. […] Intuïtionistische theorieën hebben dus
twee kenmerken: ten eerste bestaan ze uit een pluraliteit van eerste beginselen die met elkaar kunnen conflicteren en in specifieke soorten
gevallen tegengestelde voorschriften leveren; en ten tweede kennen ze geen expliciete methode, geen prioriteitsregels (3.2.3 Prioriteitsregels), om
die beginselen tegen elkaar af te wegen: wij moeten eenvoudigweg een afweging maken op basis van intuïtie, van wat ons het meest juist lijkt te
zijn. […] Intuïtionisme houdt in dat wij in onze oordelen over sociale rechtvaardigheid uiteindelijk wel moeten uitkomen op een pluraliteit van
eerste beginselen waarover wij slechts kunnen zeggen dat het ons correcter lijkt ze veeleer op deze dan op die manier af te wegen. Nu is er aan
deze intuïtionistische leer niets intrinsiek irrationeel. Wellicht zelfs is hij waar. […] De enige manier derhalve om intuïtionisme te betwisten, is
door de eenduidige ethische criteria uiteen te zetten die verklaren welke gewichten wij, in onze weloverwogen oordelen, correct achten aan de
pluraliteit van beginselen toe te kennen. Een weerlegging van intuïtionisme bestaat erin het soort constructieve criteria te presenteren waarvan
wordt gezegd dat ze niet bestaan. […] Ongetwijfeld zal iedere rechtvaardigheidsconceptie in zekere mate moeten afgaan op intuïtie. Niettemin
moeten wij doen wat we kunnen om het beroep op onze weloverwogen oordelen in te dammen. […] Een intuïtionistische conceptie van
rechtvaardigheid is, zou men kunnen zeggen, slechts een halve conceptie (Rawls, 1999/2009, pp.78-85).” Intuïtionisme kan niet de bepalende
wijze van werken zijn, maar valt niet geheel uit te bannen, zoals bij het wegen van schaars primair sociale goederen (3.2.4 Subjectie) voor de
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minst begunstigden (“Toegegeven, door dit te doen gaan wij af op intuïtieve schattingen. Maar dit kan niet geheel worden vermeden (Rawls,
p.129).”) en het afwegen van diverse beschouwingen in de oorspronkelijke positie (“In dit opzicht wordt aan de basis van de theorie van
rechtvaardigheid een beroep gedaan op intuïtie. Maar alles bij elkaar opgeteld zou volkomen helder mogen zijn welke redelijke afweging is
gemaakt (Rawls, p.159).”). Daar komt bij dat de uitkomst van sociaal-contractdenken niet hoeft te botsen met de uitkomst van intuïtionisme
(“Wellicht staan de twee rechtvaardigheidsbeginselen niet echt tegenover onze intuïtieve overtuigingen, maar bieden ze eerder een relatief
concreet beginsel voor vragen die het gezond verstand niet herkent en onbeslist laat (Rawls, p.335).”).
33

Toevoeging: “Wellicht functioneren die beginselen niet voor de regels en praktijken van particuliere verenigingen of voor die van minder

omvattende sociale groepen. Wellicht zijn ze irrelevant voor de diverse informele conventies en gewoonten van het dagelijks leven; wellicht
verschaffen ze geen opheldering omtrent de rechtvaardigheid, of beter gezegd de billijkheid van vrijwillige onderlinge afspraken of procedures
voor het sluiten van contractuele overeenkomsten. De voorwaarden van het volkenrecht vereisen wellicht andere beginselen die op enigszins
andere wijze worden bereikt (Rawls, 1999/2009, pp.55-56).”
34

Een samenleving die zo ontworpen is dat ze het welzijn van haar leden bevordert, en tevens wordt gereguleerd door een openbare

rechtvaardigheidsconceptie. “Het is een samenleving waarin (I) iedereen dezelfde rechtvaardigheidsbeginselen aanvaardt en weet dat de
anderen ze aanvaarden, en (II) de fundamentele sociale instituties in het algemeen aan die beginselen voldoen, en algemeen bekend is dat ze er
aan voldoen. […] Bestaande samenlevingen zijn uiteraard zelden welgeordend op die manier, want wat rechtvaardig en wat onrechtvaardig is
staat meestal ter discussie (Rawls, 1999/2009, pp.52-53).”
35

“Een min of meer zelfstandige gemeenschap van personen die in hun onderlinge betrekkingen bepaalde gedragsregels bindend achten en die

goeddeels in overeenstemming daarmee behandelen. Stel voorts dat die regels een systeem van samenwerking vormen dat is bedoeld om het
welzijn van de betrokkenen te bevorderen (Rawls, 1999/2009, p.52).”
36

“Er is een belangenconflict, aangezien personen niet onverschillig staan tegenover de verdeling van de algemene voordelen die hun

gezamenlijke onderneming voortbrengt, want om hun doeleinden na te streven hebben ze ieder liever een groter dan een kleiner aandeel (Rawls,
1999/2009, p.52).”
37

“Er is een belangenovereenkomst, aangezien sociale samenwerking een beter leven voor allen mogelijk maakt dan enig mens zou hebben als

eenieder uitsluitend op eigen kracht zou leven (Rawls, 1999/2009, p.52).”
38

De hier bedoelde beginselen stellen dat bepaalde overwegingen moreel relevant zijn (Rawls, 1999/2009, p.94), ieders beste reactie zijn op de

overeenkomstige eisen van de anderen (Rawls, p.154), en moeten worden gekozen met het oog op de consequenties wanneer iedereen ze zou
naleven (Rawls, p.165). Drie kenmerken: (I) ze stellen vast welke overeenkomsten en verschillen tussen personen relevant zijn bij het toekennen
van rechten en plichten, (II) ze bepalen welke verdeling van voordelen passend zijn (Rawls, p.53), en (III) ze moeten in eerste instantie juist
van toepassing zijn op ongelijkheden (Rawls, p.55).
39

“[…], vooralsnog voorgesteld als een gesloten systeem dat van andere samenlevingen is geïsoleerd (Rawls, 1999/2009, p.56).” Dit heeft

Rawls in The law of peoples losgelaten.
40

Rawls gaat hierin een stap verder dan het traditionele sociaal-contractdenken naar Locke, Rousseau en Kant.

41

“Zij weten niet wat voor invloed de verschillende alternatieven zullen hebben op hun eigen bijzondere geval, en ze zijn verplicht beginselen

uitsluitend op basis van algemene overwegingen te evalueren (Rawls, 1999/2009, p.169). […] Ze garandeert niet alleen dat de beschikbare
informatie relevant is, maar ook dat die te allen tijde dezelfde is (Rawls, p.171).”
42

De oorspronkelijke positie is geënt op individuen, maar dit vormt geen obstakel om de hoger geordende morele sentimenten te expliceren

waardoor personen tot een gemeenschap worden verbonden (Rawls, 1999/2009, p.218).
43

“Weloverwogen oordelen zijn eenvoudigweg de oordelen die worden geveld onder omstandigheden die gunstig zijn voor uitoefening van het

rechtvaardigheidsgevoel, en derhalve in situaties waarin de meer gebruikelijke verontschuldigingen en verklaringen voor het begaan van een
vergissing niet gelden. […] Rechtvaardigheid als billijkheid is de hypothese dat de beginselen die in de oorspronkelijke positie gekozen zouden
worden identiek zijn met de beginselen die stroken met onze weloverwogen oordelen, en dus ons rechtvaardigheidsgevoel (Rawls, 1999/2009,
p.90).” Dit vindt plaats in een situatie van reflectief evenwicht: “een toestand die wordt bereikt nadat iemand diverse gepresenteerde
concepties heeft gewogen en hij ofwel zijn oordelen heeft herzien opdat ze corresponderen met een van die concepties, ofwel heeft vastgehouden
aan zijn aanvankelijke overtuigingen (en de corresponderende conceptie) (Rawls, p.91).”
44

Het is geen feitelijke historische stand van zaken (Rawls, 1999/2009, p.59).

45

“De gedachte is hier eenvoudigweg ons de restricties voor de geest te halen die redelijkerwijs gesteld mogen worden aan argumentaties voor

rechtvaardigheidsbeginselen, en daarmee aan die beginselen zelf. Zo lijkt het redelijk en aanvaardbaar dat bij de keuze van beginselen niemand
bevoordeeld of benadeeld mag worden door het lot of door sociale omstandigheden. Ook lijkt algemeen erkend dat het niemand mogelijk zou
moeten zijn om beginselen toe te snijden op zijn eigen omstandigheden (Rawls, 1999/2009, p.65).”
46

“Een theorie die noch het goede onafhankelijk van het juiste omschrijft, noch het juiste interpreteert als het maximaliseren van het goede

(utilitarisme) (Rawls, 1999/2009, p.75).”
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47

Rechtvaardigheid is onderdeel van de ethiek van het juiste; “als rechtvaardigheid als billijkheid behoorlijk slaagt, dan zou het

vanzelfsprekend een volgende stap zijn om de meer algemene zienswijze te bestuderen die wordt voorgesteld onder de naam het juiste als
billijkheid (Rawls, 1999/2009, p.64).”
48

“[…] iedere vrijheid kan verklaard worden aan de hand van drie zaken: de subjecten die vrij zijn, de restricties of beperkingen waar ze vrij

van zijn, en wat hen vrij staat al dan niet te doen. […] Ten eerste dient men te bedenken dat de fundamentele vrijheden als één geheel, als een
systeem beoordeeld moeten worden. […] Ten tweede neem ik aan dat er onder redelijk gunstige omstandigheden altijd een manier is om deze
vrijheden zo te definiëren dat de meest centrale toepassing van elk afzonderlijk tegelijkertijd gewaarborgd kunnen worden, en de meest
fundamentele belangen bescherm worden. […] Vrijheid is ongelijk indien de ene categorie personen meer vrijheid heeft dan een andere, of als
vrijheid minder uitgebreid is dan ze zou moeten zijn. […] Vrijheid en de waarde van vrijheid worden dan als volgt onderscheiden: vrijheid wordt
uitgedrukt door het volledige systeem van de vrijheden van gelijk burgerschap, terwijl de waarde van vrijheid voor personen en groepen afhangt
van hun vermogen om hun doeleinden te bevorderen binnen het door het systeem gedefinieerde kader (Rawls, 1999/2009, pp.229-231).”
49

“In het bijzonder leidt het vrijheidsbeginsel tot het beginsel van verantwoordelijkheid (Rawls, 1999/2009, p.266).”

50

Het beginsel dat waarborgt dat elke generatie van haar voorgangers het hare krijgt, en zelf haar billijke aandeel levert voor de komende

generaties (Rawls, 1999/2009, p.309). – “Het rechtvaardige spaarbeginsel heeft betrekking op wat een samenleving dient te sparen uit hoofde
van rechtvaardigheid. Als haar leden willen sparen met andere oogmerken, dan is dat een andere kwestie. […] Het spaarbeginsel is een
interpretatie, tot stand gekomen in de oorspronkelijke positie, van de eerder aanvaarde natuurlijke plicht om rechtvaardige instituties te
handhaven en te steunen (Rawls, pp.310-312).”
51

“De gedachte is hier dat posities niet alleen toegankelijk dienen te zijn in formele zin, maar ook dat iedereen een billijke kans moet hebben

om ze te verwerven (Rawls, 1999/2009, p.111).”
52

Het verschilbeginsel is niét het maximin-criterium: “De economische theorie noemt het verschilbeginsel wellicht liever het maximin-criterium,

maar ik heb deze term om verschillende redenen zorgvuldig vermeden. Het maximin-criterium wordt in het algemeen opgevat als een regel voor
keuze onder grote onzekerheid, terwijl het verschilbeginsel een beginsel van rechtvaardigheid is. Het is onwenselijk dezelfde term te gebruiken
voor twee zaken die zo onderscheiden zijn (Rawls, 1999/2009, p.121).” Wél gebruikt Rawls het maximin-criterium om de structuur van het
keuzeprobleem in de oorspronkelijke positie te verhelderen (Rawls, p.186).
53

“Aangezien in rechtvaardigheid als billijkheid rechtvaardigheidsbeginselen niet evident worden geacht, maar hun rechtvaardiging vinden in

het feit dat ze gekozen zouden worden, kunnen wij in de gronden voor aanvaarding ervan wellicht een zekere leidraad of beperking vinden voor
hoe ze dienen te worden afgewogen (Rawls, 1999/2009, p.86).”
54

“De traditionele moraaltheorieën berusten doorgaans op één enkel beginsel, of ze zijn intuïtionistisch, zodat het uitwerken van een seriële

ordening als eerste stap nieuw genoeg is (Rawls, 1999/2009, p.88).”
55

“Geen van de vrijheden is absoluut (Rawls, 1999/2009, p.102).”

56

“Rechtvaardigheid heeft prioriteit boven efficiëntie en vereist bepaalde veranderingen die niet in die zin efficiënt zijn. Er is alleen sprake van

verenigbaarheid voor zover een volkomen rechtvaardig stelsel tevens efficiënt is (Rawls, 1999/2009, p.177).”
57

Overigens is binnen het tweede beginsel ook sprake van een lexicale ordening. Kortom, de ene lexicale ordening binnen de andere (Rawls,

1999/2009, p.126).
58

In het bovenstaande wordt verschillende malen over institutie gesproken; onderdeel van de basisstructuur (Rawls, 1999/2009, p.98). De

actor van de basisstructuur.
59

Bijvoorbeeld een van zijn kritieken op de basisstructuur: Hooghe, M. (2002). Het filosofische en politieke debat naar aanleiding van A

Theory of Justice. In Tinnevelt, R., & Verschraegen, G. (Eds.), Rawls. Een inleiding in zijn werk (pp.70-86; 71-72). Kapellen: Pelckmans.
Kern van deze kritiek: de staat heeft niets te (her)verdelen.
60

Bijvoorbeeld een van zijn kritieken op het schaars primair sociaal goed: Sen, A.K. (1984). Rights and capabilities. In Resources, values,

and development (pp.307-324). Cambridge, Massachusetts: Harvard University Press. Kern van deze kritiek: Rawls gaat niet in op
basisvermogens.
61

1.2.3 Hypothese; Rawls en transport gaan samen: “Niettemin blijft herschrijving van de basisstructuur en het schaars primair sociaal

goed zoals Rawls het bedoeld heeft voorlopig uitgesloten, maar herdefiniëring van transport in zijn maatschappelijke betekenis en/of de wijze
van positioneren, transport in zijn maatschappelijke betekenis ten opzichte van de basisstructuur en het schaars primair sociaal goed, een
mogelijkheid.” We staan dus geen herschrijving van de theorie voor, als wel (mogelijk) de definitie/positie van transport in zijn
maatschappelijke betekenis.
62

Onderstaand is een begripsverklaring te vinden van de basisstructuur, gefilterd uit Rawls’ betoog. Voor Rawls is het echter een vraag

(Rawls, 1999/2009, p.139), die hij in de loop van het betoog tracht te beantwoorden.
63

“Onder de belangrijkste instituties versta ik de politieke constitutie en de voornaamste economische en sociale regelingen. Zo zijn wettelijke

bescherming van vrijheid van denken en gewetensvrijheid, concurrerende markten, privébezit van productiemiddelen en het monogame gezin
voorbeelden van belangrijke sociale instituties (Rawls, 1999/2009, p.55).”
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64

“De basisstructuur dient vervolgens het vrije interne leven te waarborgen van de diverse belangengemeenschappen waarbinnen personen en

groepen, in vormen van sociale gemeenschap die verenigbaar zijn met gelijke vrijheid, de doeleinden en kwaliteiten die hen aantrekken pogen te
realiseren (Rawls, 1999/2009, p.538).”
65

Niet voor niets noemt Rawls de basisstructuur “het voornaamste object van rechtvaardigheid (Rawls, 1999/2009, p.51).” – “Uiteraard

onderkent iedere ethische theorie het belang van de basisstructuur als object van rechtvaardigheid, maar niet alle theorieën zien dit belang op
dezelfde manier (Rawls, p.122).”
66

Politici zullen wel uit hoofde van verschillende politieke beginselen conflicterende rechten op de basisstructuur doen gelden, maar deze

moeten vervolgens aan de grondslag van de basisstructuur, de rechtvaardigheidsbeginselen, getoetst worden (Rawls, 1999/2009, pp.246247).
67

In werkelijkheid is volledige gelijkheid een utopie; “de intuïtieve gedachte is hierbij dat deze structuur diverse maatschappelijke posities

omvat en dat mensen die in verschillende posities geboren zijn verschillende levensverwachtingen hebben, die ten dele worden bepaald door het
politieke systeem en door economische en sociale omstandigheden. Op die manier begunstigen de instituties van de samenleving bepaalde
startplaatsen boven andere. Dit zijn bijzonder fundamentele ongelijkheden. Niet alleen zijn ze wijdverbreid, ze hebben ook gevolgen voor de
initiële kansen van mensen in het leven; maar ze kunnen met geen mogelijkheid worden gerechtvaardigd door een beroep op de begrippen merite
of verdienste. De beginselen van sociale rechtvaardigheid moeten in eerste instantie juist van toepassing zijn op deze ongelijkheden, die
vermoedelijk onvermijdelijk in de basisstructuur van iedere samenleving voorkomen (Rawls, 1999/2009, p.55).” – “The two principles of
justice regulate social and economic inequalities in the basis structure so that these inequalities work over time to the greatest benefit of the
least advantaged citizens (Rawls, 1982, p.173).”
68

“Nu is de basisstructuur als begrip wel wat vaag (Rawls, 1999/2009, p.57).”

69

“De rechtvaardigheidsbeginselen, die de basisstructuur reguleren (Rawls, 1999/2009, p.328).”

70

“[…] kunnen wij zien dat de twee delen van de basisstructuur […] (Rawls, 1999/2009, p.231).”

71

Veelal slaat op het eveneens bestaan van schaarse primaire natuurlijke goederen: “Andere primaire goederen zoals gezondheid en vitaliteit,

intelligentie en voorstellingsvermogen, zijn natuurlijke goede zaken: de basisstructuur heeft wel invloed op bezit ervan, maar ze zworden niet
zo direct door haar bepaald (Rawls, 1999/2009, p.103).” Zie ook enkele regels verderop.
72

Niet-schaarse primaire sociale goederen maken geen onderdeel uit van Rawls’ overdenkingen, gezien een overvloed geen verdeling behoeft, en

daarmee rechtvaardigheid irrelevant maakt.
73

”Is essentieel voor” of “vloeit voort uit”? Wat is de juiste interpretatie? In het tweede geval geldt de volgende denkwijze: van belang is hier het

onderscheid te maken tussen schaarse primaire sociale goederen en hetgeen zij behelzen, namelijk rechten, vrijheden et cetera. Zonder het
verschilbeginsel had rechtvaardigheid ook betrekking gehad op rechten, vrijheden et cetera, maar was het fenomeen schaarse primaire sociale
goederen niet wezenlijk, evenals zijn verschillende categorieën. In Rawls’ gedetailleerde betoog valt het spreken over schaarse primaire
sociale goederen dan ook in twee groepen te verdelen: waar staan schaarse primaire sociale goederen voor? (I); en waartoe dienen
schaarse primaire sociale goederen? (II). De eerste groep, niet te verwarren met de onderdelen uit deze groep, zou geen bestaansrecht hebben
zonder de tweede groep. Rawliaans citaat ter ondersteuning: “Here I describe how in justice as fairness primary goods enable us to make
interpersonal comparisons [verschilbeginsel] in the special but fundamental case of political and social justice (Rawls, 1982, p.159).”
Noot naar aanleiding van het gevoerde gesprek met Thomas Mertens: op de categorieën toedeelbare schaarse primaire sociale goederen
is het verschilbeginsel niet van toepassing, maar het zijn wel categorieën schaarse primaire sociale goederen. Kortom, in het
verschilbeginsel komt de betekenis van de schaarse primaire sociale goederen volledig tot wasdom, maar ze beperken zich

niet tot het verschilbeginsel.
74

Rawls werkt deze indexering niet (concreet) uit.

75

“Deze verwachting geeft hun levensvooruitzichten aan, bezien vanuit hun sociale positie (Rawls, 1999/2009, p.104).”

76

“Als daarnaast beginselen personen noemen, of vereisen dat een ongelijkheid iedereen ten goede moet komen, dan hebben ze betrekking op

representatieve personen die de diverse door de basisstructuur gevestigde sociale posities of ambten innemen (Rawls, 1999/2009, p.104).”
77

Niet te verwarren met welvaart (Rawls, 1999/2009, p.342).

78

“De basisstructuur heeft wel invloed op bezit ervan, maar ze worden niet zo direct door haar bepaald (Rawls, 1999/2009, p.103).”

79

De waarde die we toekennen aan schaars primair sociale goederen zijn voor ons vergelijkbaar met hun waarde voor anderen, maar dit geldt

niet voor uiteindelijke doelstellingen (Rawls, 1999/2009, p.202).
80

Schaars primair sociale goederen als inkadering van hetgeen dat vanuit het oogpunt van rechtvaardigheid relevant is; - “Note first that, by

relying on primary goods, justice as fairness asserts that for questions of justice only certain kinds of considerations are relevant (Rawls, 1982,
p.172).”
81

Het goede in rationale zin/de lichte theorie van het goede ligt ten grondslag aan de lijst van schaarse primaire sociale goederen, omdat “de

hoofdgedachte is dat het goede voor een mens wordt bepaald door wat voor hem het meest rationale levensplan op lange termijn is, gegeven
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redelijk gunstige omstandigheden (Rawls, 1999/2009, p.129).” Die rationale gedachten worden geconcretiseerd in de lijst van schaarse
primaire sociale goederen.
82

Het gaat hier niet om individuele concepties van het goede, omdat die juist onderworpen zijn aan restricties van de

rechtvaardigheidsbeginselen (3.2.2 Rechtvaardigheidsbeginselen), en zij op hun beurt afgeleid zijn van de (objectieve) lijst met schaars
primair sociale goederen.
83

Een motivatiebeginsel (Rawls, 1999/2009, p.433), het vinden van voldoening in de uitoefening van verwezenlijkte vermogens (Rawls,

p.432), als onderdeel van de persoonlijke conceptie van het goede (Rawls, p.431). Een fictieve anekdote: “"Laten wij iemand nemen wiens
enige genoegen bestaat in het tellen van grassprieten in verschillende geometrisch gevormde gebieden zoals parkweiden en goed gemaaide gazons.
Voor het overige is hij intelligent en bezit hij zelfs ongewone bekwaamheden, aangezien hij weet te overleven door tegen betaling moeilijke
wiskundige problemen op te lossen. De definitie van het goede dwingt ons te onderkennen dat het goede voor deze man daadwerkelijk bestaat in
het tellen van grassprieten, of om preciezer te zijn wordt het goede voor hem bepaald door een plan dat een bijzonder prominente plaats toekent
aan deze activiteit. Natuurlijk zou het ons verbazen als zo iemand zou bestaan. Wie dit leest kan bij ondergetekende een kistje ‘de Olifant’ uit
Kampen afhalen. Met dit geval geconfronteerd zouden wij andere hypothesen uitproberen. Misschien is hij eigenaardig neurotisch en heeft hij
in zijn jonge jaren een afkeer van menselijke kameraadschap opgedaan, en telt hij dus grassprieten om niet met andere mensen te hoeven
omgaan. Maar als wij toegeven dat het in zijn aard ligt om plezier te beleven aan deze activiteit en aan geen enkele andere, en dat er geen
haalbare manier is om deze omstandigheid te veranderen, dan zal een rationeel plan voor hem zeker om deze activiteit draaien. Het zal voor
hem het doel zijn dat het programma van zijn handelingen reguleert, en dit betekent dat het goed voor hem is (Rawls, p.438)."
84

Deze context wordt verder niet uitgewerkt, op het aristotelische beginsel na (noot 83). Wel is de samenhang duidelijk met het redelijke en

rationele individuen, evenals hun vermogen tot een rechtvaardigheidsgevoel en hun vermogen tot een conceptie van het goede (Rawls,
1999/2009, p.38).
85

Wij gebruiken de term schaars primair sociaal goed. De verklaring volgt in 3.5 Basisstructuur en schaars primair sociaal goed in dit

onderzoek.
86

We merken slechts waardevolle toevoegingen in de interpretatie (ten opzichte van 3.3 Basisstructuur en schaars primair sociaal goed

volgens Rawls) op.
87

Jan Frans Lindemans heeft deze uitspraak door Rousseau laten inspireren, of beter gezegd: Rousseau heeft Lindemans geïnspireerd.

88

“Al deze zaken worden als schaarse primaire sociale goederen opgevat (Lehning, 2009, p.16).”

Noten bij Hoofdstuk 4. Transport in zijn maatschappelijke betekenis
1

European Transport Research Review, International Journal of Transport Management, International Journal of Urban and
Regional Research, Journal of Air Transport Management, Journal of Intelligent Transportation Systems: Technology,
Planning, and Operations, Journal of Rail Transport Planning & Management, Journal of Transport Economics and Policy,
Journal of Transport Geography, Journal of Transportations Systems Engineering and Information Technology, Research in
Transportation Business & Management, Research in Transportation Economics, Recherche Transports Sécurité, Transport,
Transportation, Transportmetrica, Transportation Journal, Transportation Planning and Technology, Transport Policy,
Transportation Research, Transportation Research Part A; General, Transportation Research Part A; Policy and Practice,
Transportation Research Part B; Methodological, Transportation Research Part C; Emerging Technologies, Transportation
Research Part D; Transport and Environment, Transportation Research Part E; Logistics and Transportation Review,
Transportation Research Part F; Traffic Psychology and Behaviour, Transportation Research Record, Transport Reviews,
Transportation Science, Transport Theory and Statistical Physics lijken geschikt voor dit onderzoek.
2
“The good – however conceptualized – is a combination of objects like cars and bicycles; artifacts like roads and railways; services like public
transport lines, car repair services and guarded parking facilities; and less tangible goods like driving licences, traffic regulations or route
guidance systems (Martens, 2009, p.4).”
3

“The notion of transport is itself a complex label describing the many links between movements of passengers, goods and information (Hope

& Peake, 1994, p.197).”
4

“Transportation systems are intended to move people and goods to where they need to go – safely, quickly and affordably (Cavill, Maunder,

& Sohail, 2006, p.178).”
5

“Transport phenomena are continuously changing in nature (van Geenhuizen, Reggiani, & Rietveld, 2007, p.xv).”

6

“Like transport, basis education is not a concrete good that is transferred from one person to another (Martens, 2009, p.4).”

7

“Transport has never been seen as a particularly important political issue in comparison to, for example, health and education (Lucas, 2006,

p.807).”
8

“[…] transport is not pursued for its own sake, but is derived from other activities such as living, working, production and recreation (van

Geenhuizen, Reggiani, & Rietveld, 2007, p.1).”

91

9

“The socio-economic, political and technological trends mentioned above have had strong impacts on the functioning of transport systems and

transport policy-making routines (van Geenhuizen, Reggiani, & Rietveld, 2007, p.2).”
10

“Equally, it is said of transport issues that they are all too often at the mercy of policy innovations from cognate sectors (Hallsworth, &

Taylor, 1999, p.159).” Hoewel andere wetenschappers de transportsector als de oorsprong zien, actor and connector sector (Akinbami, &
Fadare, 1997, p.237).
11

“[…] paratransit-type services provided without official sanction (Cervero, & Golub, 2007, p.445).”

12

Dat het hier, en navolgend, de fysieke onderdelen van transport betreft, maakt niet dat het eerdergenoemde slechts van toepassing is op de

abstracte onderdelen van transport. Daar betreft het transport in zowel zijn fysieke als abstracte vorm.
13

“Within this global picture [increase in global average temperatures], transport is playing a major and increasing role (Ashiru, Banister, &

Hickman, 2010, p.111).”
14

“An added twist and complication to policy formation from the late 1970s was an increased concern with the environmental damage that

accompanies transport. Initial public interest centered mainly on local pollution (notably lead emissions from cars) and noise nuisance, but
subsequently extended to include acid rain and global warming gas emissions (Button, & Hensher, 2005, p.5).”
15

“Moreover, it is considered problematic that a large proportion of the negative effects of transport are passed on to society (van der Heijden,

& Runhaar, 2005, p.35).”
16

“We identify the places we use with reference to transport structures and we mark our passage from place to place such landmarks

(O’Sullivan, 1980, p.7).”
17

“The integration of transport and land use planning is widely recognized as an essential, but often neglected, precondition of sustainable

development (Bertolini, le Clercq, & Kapoen, 2005, p.207).”
18

We kunnen niet alle bestemmingen aandoen, gezien vertrekpunt en bestemming niet een zijn. We dienen keuzes te maken.

19

Onze vrijheid is zo groot als de keuzes die we kunnen (en moeten) maken. Grondgebondenheid stelt grenzen.

20

Wij maken onderscheid tussen toegang (access) en toegankelijkheid (accessibility). De begrippen worden echter niet eenduidig gebruikt

(Martens, 2009, p.5). Dit betekent voor ons dat wij spreken over toegang, maar eveneens gebruik maken van analyses over
toegankelijkheid, zolang deze analyses uitgaan van de begripsverklaring die wij toekennen aan toegang; de mens staat centraal in de
redenering. Zo is bijvoorbeeld individual accessibility ook relevant voor ons, wanneer wetenschappers spreken van drie
toegankelijkheidsperspectieven: location accessibility, individual accessibility, en economic benefits of accessibility (Geurs, & van Wee,
2004, p.127).
21

In het geval van transport in zijn algemene betekenis (4.1.1 … als verzamelbegrip) hebben we drie, zij het overlappende,

begripsverklaringen gegeven. Hier gaan we uit van een onveranderlijke begripsverklaring, om de gekozen richting in het onderzoek te bewaken.
22

“[…] are also a result of a wide range of factors, including people’s time budgets, household commitments, physical capabilities […]

(Farrington, & Farrington, 2005, p.3).”
23

“Accessibility planning as a tool, and greater accessibility as a goal, are potentially powerfull drivers of policy because they require that policy

sectors interact (Farrington, & Farrington, 2005, p.10).”
24

“It is important because accessibility had social and economic value […] (Gómez, & Gutiérrez, 1999, p.2).”

25

De meeteenheid van deze graad valt buiten het bereik van dit onderzoek. Verschillende type meeteenheden zijn mogelijk: infrastructure-

based, location-based, person-based, en utility-based (Geurs, & van Wee, 2004, pp.128-129).
26

“This literature suggests that inadequate mobility can cause social exclusion, through lack of access to the opportunities, services, social

networks and other goods that are essential for inclusion within society in which one lives (Kenyon, 2011, 764).”
27

“To the extent that accessibility has been measured or used in transportation planning, such measures have also been auto-based. In

addition, many studies limit their focus on access to employment (El-Geneidy, Iacono, & Krizek, 2010, p.133).”
28

“Here, access is used when talking about a person’s perspective, accessibility when using a location’s perspective (Geurs, & van Wee, 2004,

p.128).”
29

Transport kent hier een andere betekenis dan de omvattende begripsverklaring uit 4.1 Transport als begrip.

30

Een andere waarde is bijvoorbeeld vrijheid van keuze (Martens, 2009, p.5).

31

“[…] a key geographical component of concepts such as liberty and citizenship […] (Cresswell, 2006, p.750).”

32

“[…] despite the lack of formal protection in the constitution (Cresswell, 2006, p.750).”

33

De vier uiteengezette casussen in het artikel van Tim Cresswell (Cresswell, 2006).

34

De bron (Cresswell, 2006) van deze redenering is niet gebaseerd op Nederlandse jurisprudentie, maar aangezien wijzelf geconstateerd hebben

dat vrijheid van beweging niet (expliciet) in onze grondrechten is opgenomen, en Tim Cresswell spreekt vanuit een westers perspectief, zien wij
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de redenering als gegrond. Tonny Nijmeijer - http://www.ru.nl/rechten/onderzoek/hoogleraren_en/ - steunt onze redenering (T. Nijmeijer,
persoonlijke communicatie, 8 november, 2011).
35

Een mogelijk opkomende vraag: wat is een rechtvaardig niveau van toegang? Deze vraag komt te vroeg. Eerst moeten we weten of toegang

een juiste paramater is voor Rawls’ rechtvaardigheidsbenadering.
36

Goederen en diensten in de breedste zin van het woord, denk aan een van de definities van transport: (ondersteunende) objecten, services en

systemen.
37

http://projects.isss.org/C_West_Churchman

38

“Stel dat er een vaste hoeveelheid artikelen is, te verdelen tussen twee personen, x1 en x2. Laat de lijn AB de punten weergeven waarbij er,

gegeven de winst voor x1 op het corresponderende niveau, geen manier is om de artikelen zodanig te verdelen dat x2 beter af is dan het op de
curve aangegeven punt. Overweeg het punt D = (a,b). Stellen wij x1 op niveau a, dan is het beste dat voor x2 bereikt kan worden niveau b. […]
De punten op de lijn AB zijn de efficiënte punten. Van elk punt op AB kan worden gezegd dat het voldoet aan het criterium van Pareto: er is
geen herverdeling waardoor één van beide personen beter af is zonder dat de ander slechter af is (Rawls, 1999/2009, p.107).”
39

“Op dit punt is een beknopte digressie nodig om het beginsel van efficiëntie uit te leggen. Dit beginsel is eenvoudig dat van het Pareto-

optimum (Rawls, 1999/2009, p.106).”
40

Een ander beginsel zal de doorslag moet geven, in dit geval een rechtvaardigheidsbeginsel (Rawls, 1999/2009, p.108). Efficiëntie leidt op

zichzelf niet tot rechtvaardigheid, alleen (mogelijk) in combinatie met andere beginselen.
41

Hetgeen tot op de dag van vandaag genegeerd kan worden.

42

“In het algemeen kunnen wij een conceptie van rechtvaardigheid niet uitsluitend op haar verdelende rol beoordelen, hoe nuttig die rol ook

kan zijn bij het bepalen van het begrip rechtvaardigheid. Wij moeten rekening houden met haar bredere samenhang; want ook al heeft
rechtvaardigheid als de belangrijkste deugd van instituties een zekere prioriteit, toch blijft het zo dat, als het overige gelijk is, de ene
rechtvaardigheidsconceptie verkieslijk is boven de andere als haar algemenere consequenties wenselijker zijn (Rawls, 1999/2009, p.54).” –
“Het probleem van rechtvaardigheid kan voor Rawls niet gereduceerd worden tot de kwestie van de distributieve rechtvaardigheid (Reynaert,
1999, p.39).”
43

Ondanks mogelijke versobering (Willems, 2011).

44

De verdelingsprincipes en principes van distributieve rechtvaardigheid zijn niet hetzelfde, maar wetende dat we ons bij de distributieve

rechtvaardigheid willen laten leiden door Rawls, zullen we rekening moeten houden met afstemming; op welke verdelingsprincipes richt Rawls
zijn pijlen? Volgens Konow (Konow, 2003, p.1189) en Pekelharing (Pekelharing, 2009, p.183) is dit het principe van behoefte. Billijkheid
mag dan onderdeel zijn van Rawls’ rechtvaardigheidsconceptie, “rechtvaardigheid als billijkheid”, maar daarmee is ze nog niet het leidende
verdelingsprincipe. Ondersteunend citaat: “The category equality and need covers theories that incorporate a concern for the well-being of the
least well-off members of society including egalitarianism, social contract theories (chiefly Rawls), and Marxism. They inspire the Need
Principle, which calls for the equal satisfaction of basic needs (Konow, p.1189).”
45

3.2.2 Rechtvaardigheidsbeginselen (einde van de paragraaf).

46

Het verschilbeginsel is niet het enige beginsel (3.2.2 Rechtvaardigheidsbeginselen), maar wel het meest kenmerkende beginsel. Als

zodanig wordt het nog wel eens als een vierde principe voor distributieve rechtvaardigheid gezien (Miller, 1992, p.559). Naar ons idee schiet
deze zienswijze tekort. Vandaar dat wij niet een principe voor distributieve rechtvaardigheid selecteren, maar ons in het geheel laten inspireren
door Rawls’ rechtvaardigheidstheorie.

Noten bij Hoofdstuk 5. Tussenbalans; theoretische verkenning
1

Welke weg toont de transport, eventueel andere omgevingswetenschappen? Welke aanvullende inzichten van buiten de planologie bieden ons

zo nodig houvast over deze (on)verenigbaarheid?
2

Wat zeggen Rawls’ kenners over de (on)verenigbaarheid? Welke aanvullende of alternatieve mogelijkheden zien zij? Welke verwachtingen

hebben Rawls’ kenners van het transportdebat, geïnspireerd op Rawls?
3

“Als daarnaast beginselen personen noemen, of vereisten dat een ongelijkheid iedereen ten goede moet komen, dan hebben ze betrekking op

representatieve personen die de diverse door de basisstructuur gevestigde sociale posities of ambten innemen (Rawls, 1999/2009, p.104).”
4

Rawls’ citaat is opgenomen in 3.3.2 Schaars primair sociaal goed. Hier een Nederlandse vertaling, geïnspireerd op de vertaling door

Frank Vandenbroucke (Vandenbroucke, 2002).
5

Zo men wil: een gelijke verdeling.

6

In dit onderzoek maakt het behoren tot het schaars primair sociaal goed recht en vrijheid, of het schaars primair sociaal goed kans niet uit,

beide staan boven de lijn; geen onderdeel uitmakend van een verdelingsvraagstuk. Voorbijgaand aan deze opmerking over relevantie is vrijheid
van beweging een vrijheid (A), en slechts de wegbereider voor het schaars primair sociaal goed kans (B). Dat zien wij als de reden voor de
plaatsing van vrijheid van beweging onder B.
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7

Het zou juister zijn, ook in het voorgenoemde, om te spreken van categorieën schaarse primaire sociale goederen. Het is bijvoorbeeld de

categorie vrijheid die een verscheidenheid aan schaarse primaire sociale goederen herbergt (in dit geval: verschillende soorten vrijheden).
8

Vier redenen, deels herhaling, om potentiële mobiliteit als een toedeelbaar schaars primair sociaal goed te beschouwen: de best

passende maatschappelijke invulling van het fundament, namelijk (het ongeschreven recht van) vrijheid van beweging (Hoofdstuk 4.
Transport in zijn maatschappelijke betekenis) (I); tevens zelf het algemenere (toedelende) fundament voor het concretere (verdelende)
schaars primair sociaal goed toegang (II); ons onderzoek richt zich op het verdelingsvraagstuk, ofwel: het concretere (verdelende) schaars
primair sociaal goed toegang, waarmee potentiële mobiliteit als (voorlopige) aanname kan worden beschouwd, en niet het belang als
toegang toekomt (III), dit in navolging van Rawls: “Ik ben tevreden als het mogelijk is een redelijke rechtvaardigheidsconceptie te formuleren
voor de basisstructuur van de samenleving, vooralsnog voorgesteld als een gesloten systeem dat van andere samenlevingen is geïsoleerd. De
betekenis van dit bijzondere geval spreekt voor zich en behoeft geen verklaring. Het ligt voor de hand om te vermoeden dat als wij voor dit geval
eenmaal een gegronde theorie hebben, de resterende problemen van rechtvaardigheid handelbaarder zullen blijken in het licht van die theorie
(Rawls, 1999/2009, p.56).” In ons geval: “Wij zijn tevreden als het mogelijk is een redelijke invulling voor het verdeelbare schaars primair
sociaal goed te formuleren voor het verdelingsvraagstuk in de transport, vooralsnog gebaseerd op een voorzichtige aanname dat het fundament
(het ongeschreven recht van) vrijheid op beweging met zijn afgeleide het toedeelbare schaarse primaire sociale goed potentiële mobiliteit
als basis geldt. De betekenis van dit bijzondere geval spreekt voor zich en behoeft geen verklaring. Het ligt voor de hand om te vermoeden dat
als wij voor dit geval eenmaal een gegronde theorie hebben, de resterende problemen van definiëring als het toedeelbare schaarse primaire
sociale goed handelbaarder zullen blijken in het licht van die theorie (IV).”
9

Wederom constructief ingestoken, net als het onderzoek an sich (1.2.3 Hypothese; Rawls en transport gaan samen), al kan “geen enkele

categorie” ook het antwoord zijn.

Noten bij Hoofdstuk 6. Rawliaanse transportliteratuur
1

In dit hoofdstuk spreken we over toegang, als gevolg van onze analyse in de theoretische verkenning. Andere auteurs gebruiken begrippen als

toegankelijkheid en mobiliteit. Naar ons idee hebben deze begrippen verschillende betekenissen (4.1.1 Potentiële mobiliteit en toegang),
wat evenwel niet leidend kan zijn in dit hoofdstuk. Bepalend is het gegeven dat de maatschappelijke betekenis van transport wordt bedoeld.
2

SPSG staat voor schaars primair sociaal goed.

3

Deze artikelen zijn bordeaux omcirkeld in het ordeningsdiagram (Figuur 6).

4

In 4.1.3 Fundament van transport in zijn maatschappelijke betekenis; vrijheid van beweging kwamen we niet verder dan een

impliciet recht op vrijheid van beweging op nationaal niveau. Wat betekent de verklaring van de Verenigde Staten voor een land als
Nederland?
5

Helaas is het artikel voor ons via de Radboud Universiteit Nijmegen niet beschikbaar: http://secure.pdcnet.org/pdc/bvdb.nsf/toc?open

form&journal=pdc_ijap&yearrange=1982%20-%201989&category=0004_0004_1989#0004_0004_1989. Evenals een hoofdstuk
(Rawlsian planning theory van S. McConnell) uit het boek Planning ethics (1995) van S. Hendler (Tabel VII), te leen in de
bibliotheek van de Universiteit van Amsterdam.
6

Deze aanduiding in het diagram kent een andere kleurschakering ten opzichte van de resultaten van Bijlage A, namelijk donkerblauw in

plaats van bordeaux.
7

Op haar beurt verwijst Roy naar: Davidoff, P. (1978). The redistributive function in planning; creating greater equity among citizens of

communities. In Burchell, R., & Sternlieb, G. (Eds.), Planning theory in the 1980’s (n.d.). New Brunswick, NJ: Center for Urban Policy
Research, Rutgers University.
8

Op haar beurt verwijst Howe naar: DeLue, S. (1980). Aristotle, Kant and Rawls on moral motivation in a just society. American

Political Science Review, 74 (2), 385-393.
9

Op haar beurt verwijst Watson naar: MacIntyre, A. (1998). Politics, philosophy and the common good. In Knight, K. (Ed.), The

MacIntyre Reader (pp.235-252). Notre Dame, IN: University of Notre Dame Press.
10

We begonnen met 100 wetenschappelijke artikelen, maar op voorhand stelde Karel Martens voor om de artikelen van Devajyoti Deka,

Brian Taylor & Alexandra Norton, en William Lucy over te plaatsen naar het eerste zoekveld (Bijlage A), gezien de transportthematiek.
11

http://www.ru.nl/scapes/koppeling/gpm/needham/

Noten bij Hoofdstuk 7. Rawls’ en transportgeleerden aan het woord
1

http://www.ru.nl/rechten/rechtsfilosofie/medewerkers/staf/red-koppelingen/mertens-(thomas)/

en

http://hum.leiden.edu/philosophy/

organisation/staff/mertens.html. Onder andere bekend van de Hannah Arendt Lezing getiteld De ‘banaliteit van het kwaad’ – een
actueel begrip, over Arendt haar boek Eichmann in Jerusalem.
2

Citaten zijn afkomstig uit het gesprek van woensdag 15 februari 2012, te Nijmegen.
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3

http://tbm.tudelft.nl/index.php?id=30155&L=1.

4

Citaten zijn afkomstig uit het gesprek van maandag 13 februari 2012, te Delft.

5

Dit komt ter sprake aan de hand van een artikel van Mertens’ hand, getiteld Rawls is zo gek nog niet (Mertens, 2007). De titel moet

niettemin binnen de context van het artikel gelezen worden, namelijk: ten opzichte van andere theorieën.
6

Deze gedachte is eerder de revue gepasseerd: bespreking Artikel II, Bijlage A in 6.4 Analyse rawliaanse transportliteratuur.

7

Van Wee gebruikt het begrip bereikbaarheid in plaats van toegang, met de volgende reden: “Toegang. Ik zou het bereikbaarheid

noemen, maar dat maakt niet zoveel uit. Van bereikbaarheid zijn allerlei definities. Wij definiëren bereikbaarheid als de mate waarin een
transportsysteem in combinatie met het ruimtelijke systeem mensen in staat stelt om verschillende activiteiten op verschillende plekken te doen.
Access is vanuit de persoon, en accessibility vanuit de plek. In het Nederlands dekt bereikbaarheid in wezen beide. We kijken vaak eerder
naar bereikbaarheid van degene wiens herkomst het is (de persoon woont ergens en wilt ergens op bezoek gaan). Strikt genomen vind ik het ook
verdedigbaar om te zeggen access is niet voldoende, want iemand die in een verzorgingstehuis zit, wil ook bereikt worden door anderen. Als we
in Nederland spreken van bereikbaarheid doelen we niet alleen maar op herkomst of bestemming, maar beide.” Onze keuze voor toegang
hebben we in 4.1.1 Potentiële mobiliteit en toegang uiteengezet.

Noten bij Verantwoording
1

http://www.dejongeakademie.nl/

95

96

Literatuur
Akinbami, J.F.K., & Fadare, S.O. (1997). Strategies for sustainable urban and transport development in
Nigeria. Transport Policy, 4 (4), 237-245.
Ashiru, O., Banister, D., & Hickman, R. (2010). Transport and climate change: simulating the options
of carbon reduction in London. Transport Policy, 17 (2), 110-125.
Bertolini, L., Clercq, F. le., & Kapoen, L. (2005). Sustainable accessibility: a conceptual framework to
integrate transport and land use plan-making. Two test-applications in the Netherlands and a reflection
on the way forward. Transport Policy, 12 (3), 207-220.
Bonsall, P., & Marsden, G. (2006). Performance targets in transport policy. Transport Policy, 13 (3), 191203.
Brummer, C. (2012, januari). Denkers die ertoe doen. Elsevier, 68 (2), 16-20.
Button, K.J., & Hensher, D.A. (2005). Handbook of transport strategy, policy and institutions. Oxford:
Elsevier.
Cervero, R., & Golub, A. (2007). Informal transport: a global perspective. Transport Policy, 14 (6), 445457.
Cresswell, T. (2006). The right to mobility: the production of mobility in the courtroom. Antipode, 38
(4), 735-754.
Davidoff, P., & Boyd, L. (1983). Peace and justice in planning education. Journal of Planning Education
and Research, 3 (1), 54.
El-Geneidy, A., Iacono, M., & Krizek, K.J. (2010). Measuring non-motorized accessibility: issues,
alternatives, and execution. Journal of Transport Geography, 18 (1), 133-140.
Eurlings, C. (2010). Hoofdlijnen resultaten Nationale Markt- en Capaciteitsanalyse (NMCA). Geraadpleegd
op 23 september 2011 via http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/kamerstukken/
2010/06/29/20105770-hoofdlijnen-resultaten-nationale-markt-en-capaciteitsanalyse-nmca.html.
Farrington, C., & Farrington, J. (2005). Rural accessibility, social inclusion and social justice: towards
conceptualisation. Journal of Transport Geography, 13 (1), 1-12.
Geenhuizen, M. van., Reggiani, A., Rietveld, P. (2007). Policy Analysis of Transport Networks. Aldershot:
Ashgate.
Geurs, K.T., & Wee, B. van. (2004). Accessibility evaluation of land-use and transport strategies: review
and research directions. Journal of Transport Geography, 12 (2), 127-140.
Gómez, G., & Gutiérrez, J. (1999). The impact of orbital motorways on intra-metropolitan accessibility:
the case of Madrid’s M-40. Journal of Transport Geography, 7 (1), 1-15.
Hallsworth, A.G., & Taylor, M.J. (1999). The transport sector and protected postal services: regulating
the activities of Purolator Courier Services in Canada. Transport Policy, 6 (3), 159-168.
Hart, C. (1998). Doing a literature review. Releasing the social science research imagination. Londen: Sage.
Heijden, M. van der. (2012, 25 februari). Ethiekles is een sluitpost. NRC Handelsblad; Wetenschap, pp.4-5.

97

Heijden, R. van der., & Runhaar, R. (2005). Public policy intervention in freight transport costs: effects
on printed media logistics in the Netherlands. Transport Policy, 12 (1), 35-46.
Holder, M. ten. (2010). Bachelorscriptie. Vervoersarmoede en sociale netwerken. Beter een goede buur
dan een verre vriend? Nijmegen: Radboud Universiteit Nijmegen, Faculteit der
Managementwetenschappen, Planologie.
Hooghe, M. (2002). Het filosofische en politieke debat naar aanleiding van A Theory of Justice. In
Tinnevelt, R., & Verschraegen, G. (Eds.), Rawls. Een inleiding in zijn werk (pp.70-86). Kapellen:
Pelckmans.
Hope, C., & Peake, S. (1994). Sustainable mobility in context: three transport scenarios for the UK.
Transport Policy, 1 (3), 195-207.
Kate, L. ten. (2007). Encyclopedie van de filosofie. Van de Oudheid tot vandaag. Amsterdam: Boom.
Kenyon, S. (2011). Transport and social exclusion: access to higher education in the UK policy context.
Journal of Transport Geography, 19 (4), 763-771.
Khisty, C.J. (2006). A fresh look at the systems approach and an agenda for action: peeking through the
lens of Churchman’s aphorisms. Systemic Practice and Action Research, 19 (1), 3-25.
Konow, J. (2003). Which is the fairest one of all? A positive analysis of justice theories. Journal of
Economic Literature, 41 (4), 1188-1239.
KRO Brandpunt (2011). Gegijzeld door de overheid. Geraadpleegd op 27 oktober 2011 via
http://brandpunt.kro.nl/seizoenen/2011/afleveringen/09-10-2011/fragmenten/gegijzeld_door_de_
overheid.
Lehning, P.B. (2006). Kopstukken filosofie. Rawls. Rotterdam: Lemniscaat.
Lehning, P.B. (2009). Tussen lot en keuzevrijheid: rechtvaardigheid volgens John Rawls. In Rawls, J.,
Een theorie van rechtvaardigheid (pp.11-32) (F. Bestebreurtje, Trans.). Rotterdam: Lemniscaat.
(Oorspronkelijk werk gepubliceerd in 1999)
Lucas, K. (2006). Providing transport for social inclusion within a framework for environmental justice
in the UK. Transport Research Part A: Policy and Practice, 40 (10), 801-809.
Lynch, K. (1984). Good city form. Cambridge: MIT Press.
Martens, K. (2009). Justice in transport: applying Walzer’s ‘Spheres of justice’ to the transport sector. Paper
presented at the 88th Annual Meeting of the Transportation Research Board, 11-15 January 2009,
Washington DC, USA. Noot: geaccepteerd voor Transportation.
Martens, K., & Golub, A. (2011). Accessibility mesures and equity. A philosophical exploration. Paper
presented at the 91st Annual Meeting of the Transportation Research Board, 22-26 January 2012,
Washington DC, USA. Noot: zal worden opgenomen in Accessibility and transport planning. Challenges for
Europe and North America van K.T. Geurs en K.J. Krizek.
Martens, K., Holder, M. ten., & Thijssen, J. (2011). Vervoersarmoede bestaat: mindervaliden en
minderbedeelden ervaren belemmering in mobiliteit. Verkeerskunde, 62 (2), 34-38.
Mertens, T. (2007). Rawls is zo gek nog niet. Krisis. Tijdschrift voor actuele filosofie, 18 (1), 42-46.

98

Miller, D. (1992). Distributive justice: what the people think. Ethics, 102 (3), 555-593.
Ministerie van Infrastructuur en Milieu (2011). Gebiedsuitwerking Nationale Markt- en Capaciteitsanalyse;
mobiliteit. Geraadpleegd op 23 september 2011 via http://www.rijksoverheid.nl/documenten-enpublicaties/rapporten/2011/06/14/nmca-gebiedsuitwerking-nationale-markt-en-capaciteitsanalyse-mobi
liteit-bijlage-1.html.
Nederlandse Spoorwegen (2011). Persberichten. Nieuwe abonnementen; voordeliger reizen in dal.
Geraadpleegd op 27 oktober 2011 via http://www.ns.nl/over-ns/nieuwscentrum/persberichten?r132
_r1_r3:pageIndex=2 #nieuwe-abonnementen-voordeliger-reizen-in-dal.
O’Sullivan (1980). Transport Policy: Geographic, Economic and Planning Aspects. London: Batsford
Academic and Educational.
Pekelharing, P. (2009). John Rawls: A Theory of Justice (1971). In Gabriëls, R. (Ed.), De twintigste eeuw in
veertien filosofische boeken (pp.174-194). Amsterdam: Boom.
Pollock, L. (1976). The freedom principle. Ethics, 86 (4), 332-242.
Preston, J., & Rajé, F. (2007). Accessibility, mobility and transport-related social exclusion. Journal of
Transport Geography, 15 (3), 151-160.
Raes, K. (2002). John Rawls: een halve eeuw knutselen aan één theorie. In Tinnevelt, R., &
Verschraegen, G. (Eds.), Rawls. Een inleiding in zijn werk (pp.11-31). Kapellen: Pelckmans.
Raux, C., & Souche, S. (2004). The acceptability of urban road pricing: a theoretical analysis applied to
experience in Lyon. Journal of Transport Economics and Policy, 38 (2), 191-216.
Rawls, J. (1984). Social unity and primary goods. In Sen, A., & Williams, B. (Eds.), Utilitarianism and
beyond (pp.159-185). Cambridge: Cambridge University Press.
Rawls, J. (2009). Een theorie van rechtvaardigheid (F. Bestebreurtje, Trans.). Rotterdam: Lemniscaat.
(Oorspronkelijk werk gepubliceerd in 1999)
Reynaert, P. (1999). John Rawls, liberalisme en rechtvaardigheid. In Berghs, H. (Ed.), Denk-wijzen 12
(pp.37-72). Leuven: Acco.
Riel, E. van. (2011). Diepere vragen. Ingrid Robeyns (Erasmus Universiteit) over sociale
rechtvaardigheid. SERmagazine, 51, 10-13.
Rijksoverheid (2011). Grondwet. Hoofdstuk 1. Grondrechten. Geraadpleegd op 1 november 2011 via
http://wetten.overheid.nl/BWBR0001840/geldigheidsdatum_06-11-2011.
Romm, N.R.A. (2006). The social significance of Churchman’s epistemological position. Implications
for responsible conduct. Rescuing the Enlightenment from Itself, 1 (1), 68-92.
Roovers, D. (2004). De ijzeren lijst. Reflectie op de filosofie. De tien boeken die u beslist moet lezen.
Filosofie Magazine, n.d., n.p.
Saunders, M., Lewis, P., & Thornhill, A. (2008). Methoden en technieken van onderzoek (J.P. Verckens,
Trans.). Amsterdam: Pearson. (Oorspronkelijk werk gepubliceerd in 2006)
Stanley, J., & Vella-Brodrick, D. (2009). The usefulness of social exclusion to inform social policy in
transport. Transport Policy, 16 (3), 90-96.

99

Stolwijk, H.J.J. (2010). Economische beleidsevaluaties en welvaart. Geraadpleegd op 20 februari 2012 via
http://www.cpb.nl/publicatie/economische-beleidsevaluaties-en-welvaart.
Thijssen, J. (2010). Masterscriptie. Vervoersarmoede onder minima in de gemeente Nijmegen. Een
kwalitatieve
verkenning.
Nijmegen:
Radboud
Universiteit
Nijmegen,
Faculteit
der
Managementwetenschappen, Planologie.
Vandenbroucke, F. (2002). Een theorie over sociale rechtvaardigheid. In Tinnevelt, R., & Verschraegen,
G. (Eds.), Rawls. Een inleiding in zijn werk (pp.32-52). Kapellen: Pelckmans.
Willems, M. (2011). Studenten twee jaar minder recht op OV-kaart, bezuinigingen vloeien niet terug in beurs.
Geraadpleegd op 1 februari 2012 via http://www.nrc.nl/nieuws/2011/03/14/studentenreisrecht-wordtmet-twee-jaar-verkort/.
Wee, B. van. (2011). Transport and ethics. Ethics and the evaluation of transport policies and projects.
Cheltenham: Edward Elgar.
Wee, B. van., & Geurs, K. (2011). Discussing equity and social exclusion in accessibility evaluations.
European Journal of Transport and Infrastructure Research, 11 (4), 350-367.
Wee, B. van. (2012). How suitable is CBA for the ex-ante evaluation of transport projects and policies? A
discussion from the perspective of ethics. Transport Policy, 19 (1), 1-7.
Zimmer, R. (2008). Sociale overeenkomst voor fair play. In Zimmer, R. (Ed.), De schatkamer van de
filosofie. Een sleutel tot 16 onsterfelijke werken (pp.224239). Houten: Spectrum.

100

BIJLAGEN

101

102

Bijlage A. Literatuuronderzoek; rawliaanse transportliteratuur
Focus: wetenschappelijke tijdschriften (transporttitels; transport)
Zoekwoord: rawls
Aantal artikelen: 24

European Transport Research Review
Geen resultaat
International Journal of Transport Management
Geen resultaat
International Journal of Urban and Regional Research
Fol, S., Dupuy, G., & Coutard, O. (2007). Transport policy and the car divide in the UK, the US and
France: beyond the environmental debate. International Journal of Urban and Regional Research, 31 (4),
802-818.
Journal of Air Transport Management
Geen resultaat
Journal of Intelligent Transportation Systems: Technology, Planning, and Operations
Geen resultaat
Journal of Rail Transport Planning & Management
Geen resultaat
Journal of Transport Economics and Policy
Raux, C., & Souche, S. (2004). The acceptability of urban road pricing. A theo
to experience in Lyon. Journal of Transport Economics and Policy, 38 (2), 191-216.

retical analysis applied

Journal of Transport Geography
Farrington, J., & Farrington, C. (2005). Rural accessibility, social inclusion and social justice: towards
conceptualisation. Journal of Transport Geography, 13 (1), 1-12.
Journal of Transportation Systems Engineering and Information Technology
Geen resultaat
Research in Transportation Business & Management
Geen resultaat
Research in Transportation Economics
Quinet, E. (2005). Alternative pricing doctrines. Research in Transportation Economics, 14 (1), 19-47.
Recherche Transports Sécurité
Geen resultaat
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Transport
Geen resultaat
Transportation
Geen resultaat
Transportmetrica
Martens, K., & Hurvitz, E. (2011). Distributive impacts of demand-based modelling. Transportmetrica, 7
(3), 181-200.
Transportation Journal
Geen resultaat
Transportation Planning and Technology
Tyler, N. (2007). Capabilities and radicalism: engineering accessibility in the 21st century. Transportation
Planning and Technology, 29 (5), 331-358.
Transport Policy
Langmyhr, T. (1997). Managing equity. The case of road pricing. Transport Policy, 4 (1), 25-39.
Silva, H. de., & Tatam, C. (1996). An empirical procedure for enhancing the impact of road
investments. Transport Policy, 3 (4), 201-211.
Viegas, J.M. (2001). Making urban road pricing acceptable and effective: searching for quality and equity
in urban mobility. Transport Policy, 8 (4), 289-294.
Wee, B. van. (2012). How suitable is CBA for the ex-ante evaluation of transport projects and policies? A
discussion from the perspective of ethics. Transport Policy, 19 (1), 1-7.
Transportation Research
Geen resultaat
Transportation Research Part A; General
Geen resultaat
Transportation Research Part A; Policy and Practice
Alsnih, R., & Hensher, D.A. (2003). The mobility and accessibility expectations of seniors in a naging
population. Transportation Research Part A; Policy and Practice, 37 (10), 903-916.
Transportation Research Part B; Methodological
Perugia, A., Moccia, L., & Cordeau, J., & Laporte, G. (2011). Designing a home-to-work bus service in a
metropolitan area. Transportation Research Part B; Methodological, 45 (12), 1710-1726.
Talley, W.K. (1983). Fully alloc ated costing in U.S. regulated transportation industries. Transportation
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I. Fol, S., Dupuy, G., & Coutard, O. (2007). Transport policy and the car divide in the UK, the US and France:
beyond the environmental debate. International Journal of Urban and Regional Research, 31 (4), 802-818.

Passage:

“Analyzing the selection criteria used in three American auto loan programs shows that the
program beneficiaries were neither the poorest families nor those most in difficulty. Instead,
beneficiaries were chosen, first and foremost, on the basis of their ability to pay back the auto
loan. These were the households who are already ‘three steps up on the ladder’, to quote one
of the program coordinators interviewed. At first sight, this criterion does not seem
compatible with Rawls’ concept of social justice, whereby priority must be given to improving
the lot of the worst off in society. However, surely this criterion ensures that assistance is
channeled to the households or individuals for whom it will be most useful, as these people
are not confronted with other more crippling social integration difficulties. In terms of
effectiveness, it seems perfectly sensible to give priority to households or individuals who
appear to have a high probability of being able to make future repayments precisely because
the vehicle acquired has enabled them to find a sufficiently stable and well-paid job. It also
follows that such ‘targeting’ ensures that loans are repaid quickly, which in turn replenishes
the program’s funds, thus making it possible to grant fresh loans to other people (Fol, Dupuy
& Coutard, 2007, p.810).”

Context:

“Public aid programs to subsidize the automobility of poor households are at the heart of a
trade-off between three different types of concern: economic (promoting access to employment
for active members of these households), environmental (cutting greenhouse gas emissions
from cars) and social (ensuring that policies to control car usage do not penalize poorer
households disproportionately). This article analyzes comparative research into the origins and
development of such programs in three countries characterized by different levels of car
dependence (France, the UK and the US). It shows that these programs, which are obviously
useful to the households that benefit from them and, surprisingly, have largely escaped
criticism despite running counter to policies that restrict the use of cars, remain of marginal
importance in all three countries. The reasons for this are twofold: firstly, auto programs are
not an appropriate solution to the difficulties encountered by a significant portion of poor
households and, secondly, wider development of such policies would constitute a considerable
political gamble, especially as they risk destabilizing the mechanisms for funding public transit
and weakening their social legitimacy. In the longer term, however, multiplying economic and
fiscal methods of restricting car use that weigh disproportionately on the budgets of more
modest households may necessitate a considerable increase in programs to aid automobility
(Fol e.a., p.802).”

SPSG:

Fol, Dupuy en Coutard besteden geen aandacht aan schaarse primaire sociale goederen.

Toelichting:

Zij veronderstellen dat transport, in dezen het gebruik maken van de auto, een schaars primair
sociaal goed is. Althans, ze spreken het niet met zoveel woorden uit, maar verweven Rawls in
hun analyse, waar de vraag aangaande de subjectie aan vooraf heeft moeten gaan. Het niet
bespreken van deze vraag maakt dit artikel niet relevant voor ons onderzoek. Ons onderzoek
staat juist gelijk aan deze vraag.
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Diagram:

X3;Y2

II. Raux, C., & Souche, S. (2004). The acceptability of urban road pricing. A theoretical analysis applied to
experience in Lyon. Journal of Transport Economics and Policy, 38 (2), 191-216.

Passage:

“The renewal of interest in justice was responsible for the economic analysis of the concept of
equity, examples being the work of Foley (1967), Kolm (1972) and, particularly, the ‘theory of
justice’ developed by Rawls, which has been described as ‘the most important of the century’
(Sen, 1987). Rawls laid down the principles for justice as equity, which are: the principle of
liberty, the principle of equal opportunity, and the principle of difference (Rawls, 1971, p.
302). These principles of justice seem to be those that individuals hold in the highest esteem.
Empirical work by Yaari and Bar-Hillel (1984) and Gaertner (1994) have shown that when
asked about the attribution of a windfall, the majority of players wish for administrative justice
to be based on the maximin criterion rather than strict utilitarian equality. This approach
allows us to identify three types of equity that are directly applicable in the context of transport
pricing. These are spatial equity, horizontal equity, and vertical equity. Spatial equity
corresponds to Rawls’ ‘principle of liberty’, according to which society should guarantee the
right of access to jobs, goods, and services from any location. The right to freedom of
movement is a fundamental human right recognised in Article 13 of the United Nations’
Declaration of Human Rights of 1948 and featured in the constitutions of several countries
(PATS, 2000). Since the ability to travel is the sine qua non condition for the exercise of other
rights such as education, work, and so on, there are obvious limits to the level of transport
prices. These limits depend on the burden that will finally be borne by transport users. This
burden itself depends on the extent of the price increase, the speed of this increase, and the
extent to which actors affected by the price increase are able to adapt. Hence, governments
have to make sure that there are real alternatives to non-minor increases in mode-specific
transport prices. Horizontal equity corresponds to the ‘principle of equal opportunity’, and
involves the equality of treatment of different users and, in particular, the user pays principle.
This principle can take two forms. The first is the ‘polluter pays’ principle, which means that
the user pays for the ‘damage’ he causes to society: environmental damage (atmospheric
pollution, noise), harm to persons (accidents), or to other users (congestion delays). This is an
example of taxation according to the principles laid down by Pigou. The second form consists
of making the user pay for a ‘good’. In the area of transport, this essentially involves an
improvement in quality of service (speed, reliability, comfort), in exchange for an additional
payment. However, irrespective of whether it takes the fully accepted form of ‘paying for a
good’ or the form of ‘paying for damage’ for which the public still needs to be convinced, the
user pays principle can be in conflict with economic efficiency (Jansson and Lindberg, 1997;
Jansson, 2001). Empirical data suggest that pricing that covers all costs clearly does not
coincide with marginal cost pricing (Roy, 1998; Nash et al., 2001). The only situations where
marginal cost pricing could make a significant contribution to covering cost are those where
either the congestion component or the environmental externalities component are
sufficiently high. Vertical equity corresponds to the ‘principle of difference’, which explicitly
considers social inequalities and their consequences with regard to transport. This consists of
assessing the outcome of policies with reference to the well-being of the most disadvantaged,
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which one should attempt to maximise. When applied in the context of transport policy it
means that the travel conditions of socially disavantaged individuals or groups should be
considered. In view of the fact that very often social and spatial segregation go hand in hand,
applying this principle is a question of trying to improve the situation of (a) the poorest social
groups (on the basis of income), or (b) the least well-served geographical zones. Generally, in
Europe, as many poor households do not own a car and as the wealthiest car-owning
households drive more than the poorest carowning households (Banister, 1994; Rothengatter,
1994), fuel taxation appears to be progressive. However, this view may change as a result of the
fact that car use is becoming more widespread and increasingly necessary to gain access to jobs
and services that are located where no transport alternative exists (for example, in the case of
rural households see IPRR, 1998). In addition, the most economically disadvantaged classes
are often concentrated in certain zones or districts of large conurbations. These are areas
where they can afford to live because property prices are lower than elsewhere, often because
they are on the outskirts and less well served by transport (Polacchini and Orfeuil, 1999).
Vertical equity for the most underprivileged groups therefore involves paying special attention
to services in zones that are currently the least well served. We have thus identified three types
of equity and pointed out a number of contradictions between these types and with the
objective of economic efficiency. Along with the latter objective they form a set of
contradictory constraints peculiar to the initial context: these contradictions will be either
strengthened or weakened by the new policy implemented (Raux & Souche, 2004, pp.194197). […] A theoretical framework for analysing the acceptability of pricing changes in the
transport sector has been elaborated on the basis of Rawls’ theory of justice. This framework
makes reference to economic efficiency (efficiently managing demand), spatial equity
(guaranteed access), horizontal equity (the user pays principle) and vertical equity (the welfare
of the most underprivileged). This framework has then been applied to a case study of an
urban toll in Lyon. This study has demonstrated that paying for a service on some links does
not always counterbalance other negative effects, in particular with regard to vertical and
spatial equity. Vertical equity is an obvious problem when the virtual obligation to pay is
combined with a high price. The time saving must be very great or the toll must be very small
for this difficulty to be overcome. Spatial equity is likely to be degraded and is at best only
maintained when additional charges are introduced for the use of transport infrastructure.
Here too, the association of a virtual obligation to pay and a high price seriously threatens
spatial equity. With regard to horizontal equity, car users in the aggregate lose surplus while
the toll operators’ profit apparently depends on this loss, giving further arguments for social
opposition. This case study shows how a specific measure that restricts traffic on the parallel
roads has a negative effect on the three types of equity simultaneously. These negative effects
combined to lead to the rejection of the scheme. However, this restriction measure was
necessary to guarantee a minimum flow of paying users from the outset in order for the
scheme to achieve financial equilibrium. The evaluation framework presented here helps to
distinguish between the different kinds of equity. Its application has shown that, as regards
transport policies, these different types of equity must not be ignored or there is the risk of
failure. In our view, this framework for analysing acceptability is a useful tool with regard to
urban road pricing policies (Raux & Souche, p.211).”

Context:

“This paper describes a framework for analysing the acceptability of pricing changes in the
transport sector. This framework is based on Rawls’ theory of justice and makes reference to
economic efficiency (efficiently managing demand), spatial equity (guaranteed access),
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horizontal equity (the user pays principle) and vertical equity (the welfare of the most
underprivileged).This analytical framework is then applied to an urban toll motorway that was
opened in Lyon in 1997, in association with capacity restrictions on the parallel roads. The
different types of efficiency and equity that were brought into play by this scheme are analysed
and illustrated by quantitative results. We show how their negative aspects combined. This
study shows that this framework can be applied to practical understanding of justice issues,
and particularly for assessing the feasibility of road pricing schemes in urban areas (Raux &
Souche, p.191).”

SPSG:

Raux en Souche besteden geen aandacht aan schaarse primaire sociale goederen.

Toelichting:

De toelichting op dit artikel stemt overeen met de toelichting uit de eerste tabel. Opvallend is
niettemin het openlijk relateren van Rawls aan het maximin-criterium, zonder het maken van
een nuancerende opmerking (noot 52 bij Hoofdstuk 3. Rawls’ rechtvaardigheidstheorie, in het
bijzonder de subjectie). Interessant voor ons, zij het niet de focus van dit literatuuronderzoek, zijn
de volgende vier opmerkingen:
 Rawls’ eerste rechtvaardigheidsbeginsel stemt overeen met ruimtelijke
rechtvaardigheid, hetgeen het recht op toegang voor de samenleving betekent.
 Het recht op toegang wordt gelijkgesteld aan het recht op vrijheid van beweging.
 Vervolgens is het recht op vrijheid van beweging terug te vinden in artikel 13 van de
Declaration of Human Rights van de Verenigde Naties (1948).
 Het recht op vrijheid van beweging is een vereiste voor andere rechten, zoals het recht op
onderwijs.

Diagram:

X4;Ý2

III. Farrington, J., & Farrington, C. (2005). Rural accessibility, social inclusion and social justice: towards
conceptualisation. Journal of Transport Geography, 13 (1), 1-12.

Passage:

“Smith proposed ‘… a restructuring of human geography around the theme of welfare’ (1977,
ix, original emphasis). The focus of human geography should be ‘the quality of human life’, a
notion which concerns ‘efficiency in the use of resources and equity or fairness in distribution
of the benefits and penalties of life’ (xi, emphasis added). The last phrase articulates the
welfare concept, and can be related to the conceptualisation of accessibility, both literally and
also in terms of the normative dimension of accessibility. Here, however, we must be aware of
the trap of paternalism: there is not just one account of what people ‘need’, even if it is framed
in multiple and closely defined ‘accessibility experience’ groups or types. Smith observed that
‘for many sources of need or want satisfaction, the individual is dependent on accessibility
with respect to sources of supply’ (63, original emphasis). This he underlined: ‘… location in
space is very much relevant to the individual’s life chances’ (14). Of course, factors other than
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location are relevant: as we noted above, separation is not just spatial. Pahl (1970) noted not
only the ‘distinctive constraints [on life chances] imposed by the distribution of jobs, schools,
health facilities, shops, recreational facilities and so on’, but also economic and social
constraints (56-8, in Smith, 1977; 63). These include income, education level, and health.
Hay’s useful discussion of equity, fairness and justice in geography (1995) recognised eight key
concepts which between them capture the large literature in the field. At least three of these
(‘formal equality of provision’, ‘substantive equality’ and ‘need’) are affected by experienced
accessibility: indeed, Hay identifies ‘access across space’ as a fundamental and pervasive issue
in achieving social justice in the geographical context (p. 505). It quickly becomes obvious that
there are multiple and complex cause-effect relationships between ‘economic and social
constraints’ and accessibility constraints, and their combined effects on life chances. Economic
and social constraints such as low income or education level may themselves be affected, or
even ‘caused’ by poverty of access, and vice versa. In addition, we take it that we should
recognise the Rawlsian ‘natural lottery’, in which people just seem to get different talents, and
certainly different wealth and social position, at birth. (Rawls, 1971). (We acknowledge that
this is a contested position (see, for example, Graham, 1988), but for the sake of argument
assume its validity.) It should also be noted that there is a philosophical position in regard to
social justice which argues that the use of the state to redistribute primary goods leads to an
inequality of power (see, for example, Le Grand, 1991). In short, we do not wish to overemphasise the effects of accessibility on people’s life chances, but simply to insert it into a
scheme of conceptualisation which relates it to ideas of social inclusion and social justice
(Farringtonton & Farrington, 2005, p.3).”

Context:

“Accessibility has become established as a mainstream policy goal in the service of the UK
Government’s aims of achieving greater social inclusion and social justice. It is argued that a
better understanding of the relationship between conceptualisations of accessibility and these
policy aims would be of value in understanding the potential of accessibility to contribute to
policy. The aim of this paper is to contribute to this understanding. The paper discusses a
conceptual framework placing accessibility centrally in the social justice and social inclusion
agenda. The location of the idea of accessibility in the rural context, and as a ‘rural challenge’,
is traced. Its relationship with welfare geography, and its essentially normative nature, are
discussed, and connections with need are made. It is suggested that there is not just one
account, either of what, in terms of accessibility, people ‘need’, or what they experience.
Neither can there be just one account of what accessibility people ‘should have’. The ideas of
‘absolute’ and ‘relative’ accessibility are referred to. A ‘nested’ framework is set out which
relates social inclusion and accessibility, in turn, to social justice. Alternative philosophies of
social justice are explored, and accessibility is discussed in the contexts of philosophical
positions on needs, rights, wants and deserts. The development of accessibility as a policy
element is analysed. Setting greater accessibility as a goal is a potentially powerful driver of
policy because it requires that policy sectors interact: otherwise the goal of achieving greater
accessibility as a means of greater social inclusion and social justice cannot be fully attained. It
is concluded that the new narrative of accessibility, if itself soundly conceptualised, is a sine
qua non for the social justice project (Farrington & Farrington, p.1).”

SPSG:

Farrington en Farrington besteden geen aandacht aan schaarse primaire sociale goederen.
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Toelichting:

De auteurs lijken onbewust in de zin na de natuurlijke loterij volgens Rawls te spreken over
schaarse primaire sociale goederen. Men zou een correlatie verwachten tussen twee opeenvolgende
zinnen, waar de eerste over Rawls spreekt en de tweede over schaarse primaire sociale goederen, zij
het de doorgaans gebruikte term primary goods. Niets is minder waar, aangezien het in de
tweede zin over herverdeling gaat, waartegen Rawls zich gekant heeft. Twee relevante niet aan
schaarse primaire sociale goederen gerelateerde opmerkingen:
 Toegang is een fundamenteel en algemeen verbreid onderdeel voor het bereiken van
sociale rechtvaardigheid.
 Economische en sociale situaties staan in directe relatie tot toegang.
Deze opmerkingen zijn al opgenomen in 4.1.4 Toegang en sociale rechtvaardigheid.

Diagram:

X4;Y2

IV. Quinet, E. (2005). Alternative pricing doctrines. Research in Transportation Economics, 14 (1), 19-47.

Passage:

“We will not try to put a rigorous definition of equity; let us just say that there are two main
strands in the literature: the social welfare function approach that uses a weighed sum of
changes in real income and cope with distributions of income; and the approach that starts
from specific moral judgements, for instance in the line of the distributive justice of Rawls
(Quinet, 2005, p.42).”

Context:

“Transport infrastructure pricing has long been the subject of discussions among lobbyists and
analysts in Europe. Most people agree on the necessity to reach an agreement to harmonise
infrastructure pricing at the level of the European Union but very few agreements have been
reached during the past 50 years, despite the concerted efforts of the European Commission
over the past decade. Where agreements have been reached, they have taken a long time and a
great deal of effort to achieve and, in the end, involve considerable compromise and imply
little actual change. It seems that those engaged in the debate are repeating their own positions
without managing or even trying to understand the alternative positions, and it is contended
here that this lack of understanding is probably a major reason for the curious situation we
find ourselves in. It is therefore interesting and useful to try and compare the doctrines at
stake throughout the continent, a task to which this chapter is devoted: what doctrines are
supported by the various actors (political bodies at the national or European levels,
administrations, transport professionals, academics), what factors underpin these doctrines,
what judgement can be borne on them from the point of view of economic analysis, and are
these doctrines actually so different and incompatible? By doctrine, we mean a set of ideas,
which is generally supported by the country or by the group of people under consideration,
based on some considerations of a theoretical nature or on empirical evidence, or more often
on both, and which becomes a kind of conventional wisdom. The rest of the chapter is
organised as follows: Section 2 recalls the doctrine of the European Commission, which is
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based on the Short-Run Marginal Cost (SRMC) principle, and lists the arguments based
mainly on efficiency concerns, in favour of this position. This doctrine is a benchmark as it is
proposed and supported by the Commission, and has given way to many debates; thereafter,
any position in the field of infrastructure pricing can and even should be analysed by reference
to this doctrine. Section 3 gives an overview of alternative pricing doctrines in a selection of
European countries. This overview shows that the current views about charging are based
mainly on principles such as Average Cost (AC) or Development Cost (DC) or Long-Run
Marginal Social Cost (LRMC), and differ from the doctrine of SRMC. The motivations for the
deviations from the theoretical prescriptions are then analysed. It is shown that most of the
concerns that lead to alternative solutions are valid. However, it is argued in Section 4 that
economic theory is able to deal with these concerns and that therefore, alternative solutions
are not called for. Furthermore, the situations where the most appropriate charges differ from
SRMC are rather infrequent. These results are synthesised in the conclusion (Section 5). It is
argued that the distances between these various doctrines are probably not so large compared
to their distances from the present situation, and that any kind of movement towards the
recommendations of economic analysis would be a great improvement (Quinet, pp.19-20).”

SPSG:

Quinet besteedt geen aandacht aan schaarse primaire sociale goederen.

Toelichting:

Deze vraag (naar schaarse primaire sociale goederen) ligt ook duidelijk buiten het bereik van de
ambitie van deze auteur. Wel plaatst hij/zij Rawls’ rechtvaardigheidsdenken terecht onder de
moraalfilosofie; zie ook onze beschouwing over Rawls zijn doelstelling, namelijk het beoefenen
van ‘moraalgeometrie’ (3.2.1 Doelstelling; rawliaans sociaal-contractdenken), evenals zijnde derde
deel van Een theorie van rechtvaardigheid, namelijk moraalpsychologie.

Diagram:

X1;Y1

V. Martens, K., & Hurvitz, E. (2011). Distributive impacts of demand-based modelling. Transportmetrica, 7 (3),
181-200.

Passage:

“The third element that requires demarcation concerns the distributive principle that will be
used as the yardstick to judge whether a specific distribution of the benefits discussed above is
fair or not. A wide variety of principles could be used, ranging from the need principle to
Rawls’ famous maximin principle (Rawls 1971; see Beatley 1988 for an application to
infrastructure planning). Without an explicit and well-motivated decision which yardstick to
use, any justice analysis is ultimately pointless. The principle often considered as the ‘default’
option is equality, which describes a distribution in which each recipient or group of recipients
receive the same amount of a certain benefit, irrespective of their particular characteristics (see,
e.g. Walzer 1983, Miller 1999a). Smith (1994) even argues that the challenge for scholars of
social justice is to provide convincing arguments why to deviate from the criterion of equality.
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Lacking such arguments, equality remains as the only correct yardstick to assess specific
distributions (Martens & Hurvitz, 2011, p.183).”

Context:

“Transport demand models play a crucial role in the distribution of transport facilities, and
hence accessibility, over population groups. The goal of this article is to assess the distributive
impacts of the widely-used four-step, demand-based, transport model. This article starts from
the hypothesis that the consecutive application of the four-step model over a number of years,
and successive investments in transport infrastructure consistent with the model results, will
widen existing gaps between high-mobile and low-mobile groups, in terms of transport
facilities and accessibility available to each group. A simplified fourstep model is then
developed to test the hypothesis under different policy scenarios. The results are mixed. In
each scenario, gaps between high-mobile and low-mobile groups are increasing and decreasing
at the same time. Against expectations, the distributive implications of demand-based
modelling seem to depend on the situation and the focus of analysis. Given the unpredictable
distributive impacts, it is suggested that explicit justice indicators be incorporated in transport
modelling if it is to contribute to a more just distribution of transport facilities and
accessibility over population groups (Martens & Hurvitz, p.181).”

SPSG:

Martens en Hurvitz besteden geen aandacht aan schaarse primaire sociale goederen.

Toelichting:

Een uitwerking van Rawls’ rechtvaardigheidsdenken is niet hetgeen de auteurs beogen. Dit
doet echter niets af aan de vraag of het juist is om het principe van behoefte tegenover het
maximin-principe te plaatsen, nog los van het feit dat Rawls’ verschilbeginsel geïnspireerd is op
het maximin-principe, maar geen maximin-principe is (II en noot 52 bij Hoofdstuk 3. Rawls’
rechtvaardigheidstheorie, in het bijzonder de subjectie). Wij hebben namelijk gesteld dat Een theorie
van rechtvaardigheid ook onder het principe van behoefte valt te scharen (noot 44 bij Hoofdstuk 5.
Transport in zijn maatschappelijke betekenis). De verwijzing naar Beatley zien wij ook als relevant
(Bijlage B).

Diagram:

X4;Y2

VI. Tyler, N. (2007). Capabilities and radicalism: engineering accessibility in the 21st century. Transportation
Planning and Technology, 29 (5), 331-358.

Passage:

“Society therefore needs to find a policy appraisal method which takes level as well as
distribution into account. John Rawls (1971) proposed a particularly interesting approach to
this problem in his book A Theory of Justice. Rawls was trying to establish how social justice
could be thought about in relation to the movement of wealth. There is an equivalent concern
in relation to other aspects of society, for example decisions about the provision of health or
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education. Replacing the idea of poverty with that of health shows how social justice could
affect policy decisions about a non-quantitative issue. Acknowledging the ubiquity and
usefulness of utility theory in establishing the distribution of benefits following a given policy
decision, Rawls set out to consider how to incorporate the analysis of the level of benefits into
policy appraisal. Rawls framed his thoughts in the context of ‘social justice’. He felt that the
weak consideration of the level of benefits usually incorporated in utility-based decision
assessments meant that some people could be intolerably worse off as a result of a decision,
even though the analysis of benefits showed a net gain to society as a whole. The key word
here is ‘intolerably’: very few policy decisions result in everyone being better-off, but Rawls
maintained that society, to be just and fair, should ensure that nobody should fall below the
minimum acceptable standard and that the people who were worst off before the decision
should at least be in no worse a position afterwards. The key issue for Rawls was the difference
between the net benefits obtained by the least well-off compared with those obtained by the
better-off. Rawls (1971: 75) expressed this as follows: ‘the higher expectations of those better
situated are just if and only if they work as part of a scheme which improves the expectations
of the least advantaged members of society’. Rawls called this the ‘difference principle’ and
explained it by comparing two groups following a policy decision (Tyler, 2007, pp.347-348).
[…] Rawls was trying to establish how social justice could be brought into the decision process
regarding the movement of wealth. There is an equivalent concern in relation to other aspects
of society, for example decisions about the provision of health or education. Replacing the
idea of poverty with that of health shows how social justice could affect policy decisions about
a non-quantitative issue. Consider a decision to locate a certain level of health intervention in
a centralized facility. As the concentration of specialisms increases so the benefits to patients
must surely increase: they will be able to reach all the necessary experts in a single place possibly during the same visit. This presupposes that patients can reach this facility. Those
patients with access to their own transport would receive increasing benefits as more
treatments become available at the centralised facility and a single journey suffices for a lot of
treatments. Those with no such access also receive some benefits because they can reduce the
amount of travel by arranging several treatments on the same visit. Even if the journey is
longer and more complex than the simple local journeys it replaces, it is still just one journey
instead of many. However, after a certain point they begin to lose because the greater
concentration means that local facilities, to which they would have access for many treatments,
close, thus forcing patients to make the longer and more complex journeys to the larger
centralized facility. So concentration of health facilities has a point beyond which it cannot go
without causing an overall loss in social justice and fairness. The people who had least access
in the first place (because they had no access to their own transport) are even worse off because
they are unable to reach any facility at all. Dworkin reveals how important it is to determine
what should be contained in a socially just package, using health care as an example. He
(2000) suggests that ‘no one can complain on grounds of justice that he has less of something
than someone else does, so long as he has all he would have if society were overall just’
(original emphasis: 20). Thus inequality in the provision of health care could be seen to be just
even though some people could afford to purchase better health care than the ‘just minimum’
provided by society. However, this approach places considerable emphasis on ensuring that the
basic package really can be considered to be socially just, thus making the link between a
socially just minimum level and a socially just distribution. Social justice is much more than
simply choosing the correct tradeoffs. It is about ensuring that everyone has at least some
fundamentally acceptable amount of health, wealth, education and so on before determining
how the overall benefits should be distributed. Rawls’ model shows that simply improving
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things for one sector of society can only be justified to the point at which another group
begins to become worse off. Dworkin points out that justice does not require society to
prevent a wealthy person from purchasing a higher quality of health care: actually it would be
better ‘to put an excise tax on special health care and use the proceeds of that excise tax to
improve public education, or the economic infrastructure, or to reduce public debt that
blights employment prospects, or in some other ways that would make the community
distinctly more egalitarian’ (Dworkin, 2000). In the end Society has to learn to deal with
compromises where perhaps nobody feels that they have received as many benefits as they
deserve, but yet where the delivery of social justice is maximized. To make compromises of this
sort work in practice society has to be reassured that the improvement in social justice will be
delivered, that it is worth having and that the corresponding ‘losses’ of benefits are justified
(Tyler, pp.349-351).”

Context:

“Engineering bridges the gap between, on the one hand, that mix of philosophy and politics
that we call policy and, on the other, the physical implementation of the means to put policy
into practice. Starting with a brief outline of the nature of accessibility, why it is important and
how in some cases a person might be disabled by a lack of accessibility, this article - based on
the author’s Inaugural Lecture given at University College London in February 2005 - turns to
consider how a person’s needs challenge their capabilities (i.e. what they can do) and considers
a radical approach to understanding people’s capabilities in the implementation process. Next,
the formation of policy intentions in order to permit, encourage and implement the
engineering of appropriate solutions is discussed and conclusions drawn about how this affects
work in the transport domain. Perhaps we need to look at the world in a different way before
we can make it a better place (Tyler, p.331).”

SPSG:

Tyler besteedt geen aandacht aan schaarse primaire sociale goederen.

Toelichting:

De constatering uit I. geldt ook hier: Rawls verweven in de analyse, zonder enige aandacht voor
de subjectie. Is dat theoretisch juist? Niettemin een opmerkingen ter overdenking:
 Toegang ligt aan verschillende rechtvaardigheidsvraagstukken ten grondslag.
Ter ondersteuning van 4.1.4 Toegang en sociale rechtvaardigheid.

Diagram:

X4;Y2

VII. Langmyhr, T. (1997). Managing equity. The case of road pricing. Transport Policy, 4 (1), 25-39.

Passage:

“Basic needs. Application of the basic needs principle implies defining a minimum level of
transport quality or environmental standards that all persons are entitled to. The ‘safety net’
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responsibility of public agencies seems to hold a strong position in equity debates in many
countries. Philosophical backings may be derived from Kant, or, more recently from Rawls
(1972; see also Smith, 1994). However, transportation (mobility or access) does not lit neatly
into the Rawlsian concept of primary goods (‘things which it is supposed a rational man wants
whatever else he wants’; Rawls 1972, p. 92). Transport services, however, must obviously be
considered a crucial prerequisite for enjoying important aspects of welfare (Harvey, 1973;
Studnicki-Gizbert, 1982). The most striking example concerns disabled drivers. Jones (1995)
refers to survey data from Great Britain revealing heavy support for this group’s exemption
from road user charges. However, the existence of externalities makes it meaningless to include
opportunities for ‘unhindered’ private car travel in a concept of primary goods (Marlin, 1989).
A focus on basic needs directs attention towards providing a minimum of nonmotorist
mobility. Accordingly, the basic-needs arguments in the four case studies have been used to
support the earmarking of revenue for public transport. Several other arguments have been
drawing on this type of reasoning as well: The principle of road user charges has been opposed
because ‘the provision of a basic road system is a responsibility of the state’. The location of
the (proposed) toll gates have been opposed where ‘necessary’ daily activities are charged.
Evidence from the decision-making processes suggests that ‘basic needs’ in this case include
the right to uncharged car travel to local shops, banks, post offices and primary schools, but
usually not journeys to work. In Trondheim, basic-needs arguments have been advocated to
support a charging system with free passage after 5p.m. and at the weekends. The concern was
to avoid charging ‘social travel’, e.g. visits or accompanying children to activities. Externality
effects of the charging schemes have provided opportunities for basic-needs claims, especially
concerning detours endangering children on their way to school. In addition to the ‘basic’
variant, need may be associated with demand, a conception in accordance with the use of costbenefit analysis (compare the principle of ‘social benefit’). Another, wider definition suggests a
positive conception of needs to be met (Trinder et al., 1991). Thus, the principle of wider
needs implies paying heed to preferences that are not necessarily backed by demands or claims
for minimum standards. ‘Demands express preferences, but all preferences are not expressed
through use of a service or through requests or complaints about a service.. . Thus, demand,
whether conceived of as use or requests, may leave many persons unaccounted for’ (Lucy,
1981, p. 450). For instance, persons may wish to have trams available as an optional travel
mode, without wishing to purchase tickets regularly. Thus, in transportation ‘wider needs’ may
often be associated with opportunities of choice or abilities to adjust to potential mobility
constraints (Koutsopoulos, 1980). Several different methods of measurement have been
suggested for investigating ‘wider needs’ (e.g. Harvey, 1973; Lucy, 1981), but methodical
problems still seem paramount. Furthermore, ‘wider needs’ may easily be brushed aside as
unrealistic or unwarranted, and poorly served groups may express unreasonably modest
preferences. Nevertheless, this principle deserves some attention, as it contributes to a broad
conception of equity. In this study, the wider needs principle has been revealed in questions of
revenue use. A few examples from the case material include suggestions of free or very cheap
public transport, or radically improved public transport service standards. Welfare. This
principle implies distribution to the benefit of the least well off persons or groups.
Accordingly, the principle directs attention more directly towards the characteristics of the
receiver of a good or a burden than ‘basic needs’ or ‘outcome equality’. The following
straightforward equity concept typifies a welfare criterion: ‘Equity . . can be viewed in terms of
the ability-to-pay principle: Users should contribute to the costs of services according to their
income capacities’ (Cervero, 198 1, p. 8). An important inspiration for ‘welfare-planning’ has
been Rawls’ theory of justice as fairness, epitomized in his ‘general conception’: ‘All social
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primary goods- liberty and opportunity, income and wealth, and the bases of self-respect -are to
be distributed equally, unless an unequal distribution of any or all of these goods is to the
advantage of the least well off’ (Rawls, 1972, p. 303). As noted under the discussion of ‘basic
needs’, the applicability to planning practice, e.g. the definition of the least well off, needs
clarification (McConnell, 1995). Nonetheless, the theoretical reasoning has served as backing
for ‘equity oriented planners’. Additional support is provided by Davidoff’s (1973) advocacy
planning. A well-known example stems from Cleveland in the 1970s (Krumholz and Forester,
1990). Here, the main transport problem was redefined through concern for the least well off:
‘Transportation problems are usually defined in terms of rush hour congestion, auto access, or
the need for more off-street parking. However, our goal led us to define Cleveland’s most
significant transportation problem in a different way: the need to improve the mobility of
Cleveland’s transit-dependent population, those families who lacked automobiles and who
depended entirely on public transit’ (Krumholz, 1982, p. 166). This problem framing lends
support from several studies demonstrating the regressive effects of transport policy measures
(e.g. Cervero, 1981; Hodge, 1986; Taylor, 1990). In the section on road pricing and equity
above, the regressive impact of road pricing was noted, and in Table 1 some loser groups were
identified. Even if actual travel behaviour should change only marginally succeeding a road
pricing scheme, the burden strikes the least well off more heavily (Beatley, 1988). In the last
couple of decades, attention has been directed towards the gender characteristics of welfare,
and the relative transport deprivation of women (Booker-Gross and Maraffa, 1985; Hanson
and Hanson, 1981; Hamilton and Jenkins, 1989). In many countries ethni city is also a most
relevant feature in a ‘welfare’ approach (Gilroy, 1993). The process studies from the four
Norwegian cities show that the welfare principle has been applied to the following topics:
Objections to the principle of charging for road use, thus placing the heaviest burdens on
lowincome families. Earmarking of revenues for improved public transport facilities. Design of
a charging system to improve standards of living in the most deprived dwelling areas (charging
through traffic). The arguments for monthly passes and a lowering of the maximum number
of charged passages through the roll ring in Trondheim. The ‘one hour rule’ in Trondheim:
only one passage per hour is charged, partly due to claims that parents bringing children to
kindergarten before travelling to work would be unduly hurt if charged for several crossings
(Langmyhr, 1997, pp.30-31). […] Procedural fairness. Procedural fairness implies adherence to
democratic rules of decision-making, providing reliable information on plans and facilitating
citizen participation. All the preceding distributive principles point towards some end-state
characteristics, while procedural fairness concerns how to reach the end-state. This distinction,
however, turns out to be rather blurred, and principles such as ‘formal equality’ may be
incorporated into the procedural fairness concept (equal formal opportunities for citizen
participation). The phrase ‘a just distribution justly arrived at’ connotes process and outcome
as two sides of the same coin (Harvey, 1973; Krumholz, 1982; Sager, 1992). Several theories
underpinning the substantive principles on the previous pages are first and foremost
procedural theories. Rawls’ maxi/min principle is ‘just’ because it is developed from ‘fair’
procedures. Contrasting approaches as Davidoff’s (1973) advocacy planning, Habermas’ (1984,
1987) ideal speech theory and Nozick’s (1974) libertarian entitlement theory prescribe
procedures while paying less heed to substantive norms. In the case studies, appeals to
procedural fairness were used especially on the following topics: Proposals for a referendum
before deciding on the principle of road pricing, or claims to postpone local political decisions
until after local elections. Claims for further impact assessments before accepting the road
pricing principle, choosing between petrol fee and toll ring, or deciding on the location of a
toll ring. Criticism towards the road authorities’ information or ‘disinformation’, e.g.
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disapproval of ‘biased’ brochures distributed to all households (Langmyhr, p.33).”

Context:

“Several authors have pointed out the equity issue as one of the chief obstacles to public
acceptance of road pricing proposals. In this paper the management of equity concerns in road
pricing planning and decision-making is analyzed, using experience from four Norwegian
cities. Two of these cities have implemented more or less sophisticated toll rings, one city has
established a local petrol fee, and one city has rejected road pricing schemes on several
occasions. The analysis outlines the different distributive principles that have been proposed,
rejected or adopted as features of charging and revenue disposal. Changes in equity attention
before and after implementation of the schemes are investigated. The use of impartial
arguments as cover-ups for selfish interests are discussed. Responsiveness towards equity claims
in the public discourse has been a prerequisite for the acceptance of road pricing schemes.
Nevertheless, the contention is that the planners’ handling of equity concerns certainly could
be improved (Langmyhr, p.25).”

SPSG:

Langmyhr besteedt aandacht aan schaarse primaire sociale goederen, namelijk: “However,
transportation (mobility or access) does not lit neatly into the Rawlsian concept of primary goods
(‘things which it is supposed a rational man wants whatever else he wants’; Rawls 1972, p. 92).

Toelichting:

Een gematigd negatief oordeel (lees: het is nog maar de vraag of transport in zijn maatschappelijke
betekenis een schaars primair sociaal goed kan zijn), al ontbreekt een gedegen onderbouwing. Het
artikel bevat daarbij de volgende relevante opmerkingen:
 Transport als een conditio sine qua non voor (andere) schaarse primaire sociale goederen
(VI).
 Nader te bestuderen verwijzing naar een artikel (Rawlsian justice and community
planning in International Journal of Applied Philosophy) van R. Marlin. Het betreft de
twijfel over de relevantie van het bevestigen van transport als schaars primair sociaal
goed wanneer (negatieve) externe effecten geen onderdeel uitmaken van die analyse.
Evenals de verwijzing naar een artikel (Rawlsian planning theory in Planning Ethics, ed. S.
Hendler) van S. McConnell, al is de vraag of het hier ook een analyse omtrent schaarse
primaire sociale goederen betreft.

Diagram:

X4;Y3

VIII. Silva, H. de., & Tatam, C. (1996). An empirical procedure for enhancing the impact of road investments.
Transport Policy, 3 (4), 201-211.

Passage:

“Equity is an issue of distributive justice, concerns what is fair and recognises claims in the
context of enhancing the general welfare (Rawls, 1971). Findings of McKenzie (1991), Kinhill
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(1990), Clark (1985) and others clearly suggest that there is a need for enhancing equity
through direct means such as road investment. Therefore, to assume that efficiency concerns
about road investment do not conflict with equity concerns, because government can
redistribute income through taxes and transfer payments, is to ignore the potential that exists
in road funding and other direct means to address the equity issue. ‘Many economists are
coming to the view that there is a limit to the amount of distribution that can take place
through the tax system’ (Brown and Jackson, 1987, p. 152). An ‘increasingly important
technique of resource allocation for both efficiency and equity objectives is that of needs based
planning’ (Maher and Burke, 1991, p. 248). States and Territories in Australia, in recognition
of this, have endeavoured to develop road investment policies which take into consideration
both efficiency and equity objectives. However, as is evident from the findings of McKenzie
(1991), Kinhill (1990) and others, such results have not generally been achieved. This paper
indicates, that the failure to achieve these results is largely attributable to the planning tools
and models that are available to road authorities for developing road investment strategies.
The findings of this paper show that the choice of tools for both project evaluation and for
ranking are important to ensure needs based planning. Project evaluation and selection based
on MCA can more readily accommodate both efficiency and equity goals than the process
involving BCA techniques. Ranking of projects based on the value for money concept also
yields better results in terms of rural-urban equity than ranking of projects according to other
methods examined in this paper. The paper identifies a number of objectives that must be
considered in planning. Performance indicators that flow out of these objectives are needed in
order to measure their achievements. ‘To do otherwise is to put the cart of performance
indicators before the horse of program objectives’ (SCTCI, 1993, p. 36). Further work is
proposed in terms of refining the list of project assessment criteria, the communities’
perception of their relative importance and the ranking of projects using value for money
concepts-particularly when project sizes (project costs) vary considerably (de Silva & Tatam,
1996, pp.210-211).”

Context:

“The importance of ‘needs based planning’ is increasingly being recognised by road
authorities. Such planning entails allocation of resources to explicitly account for the
requirements of the community well into the future. Accomplishing what the community
requires of a road system, at least at a level desired by them and ensuring regional equity in
meeting community requirements, are two issues that are at the fore-front of needs based
planning. This paper demonstrates that, in order to achieve these planning objectives it is
necessary to adopt a procedure that can identify road investment proposals with the maximum
ability to cost-effectively generate what the community perceive as gain in value to them due to
road investment. Using data collected for Western Australia, the paper illustrates that
generating investment proposals by commonly used approaches-including conventional multicriteria analysis-cannot satisfactorily address these issues (de Silva & Tatam, p.201).”

SPSG:

De Silva en Tatam besteden geen aandacht aan schaarse primaire sociale goederen.

Toelichting:

Het aanhalen van Rawls in deze analyse komt geen fundamentele positie toe, waarmee het niet
aanhalen van de schaarse primaire sociale goederen niet onlogisch is.
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Diagram:

X1;Y1

IX. Viegas, J.M. (2001). Making urban road pricing acceptable and effective: searching for quality and equity in
urban mobility. Transport Policy, 8 (4), 289-294.

Passage:

“Besides efficiency, equity and sustainability are normally taken as basic objectives in the
definition of transport policy. Sustainability objectives may well be integrated in the efficiency
objective if we are able to adequately represent the costs of the resources consumed in the
process, through internalisation of external costs, and this has been shown in the FISCUS
project (FISCUS, 2000) to be possible (with some margin for error) in the urban mobility
setting, even if relatively poor data is available. On the topic of equity, one can discuss whether
this is really a case of equity or of distribution of some kind of benefits. Besides the fact that
there is a significant body of literature that uses the term ‘transportation equity’ (for instance
Federal Transit Administration, 1995; Banister, 1994; Giuliano, 1994; Allen et al., 1994), it is
the question of fairness in access to road infrastructure (and on the conditions for that access)
that is at stake. So, bearing in mind this possibility of two starting conceptual points (equity or
distribution) we keep using the term equity in the remaining of this paper. Since acceptability
is strongly connected with the perception of fairness of the proposed measures, it is useful to
start this discussion by invoking Rawls' Theory of Justice (Rawls, 1971) and his first principle,
stating that ‘each person is to have an equal right to the most extensive system of equal basic
liberties compatible with a similar system of liberty for all’. Even if Rawls' examples of basic
liberties are more related to civic areas (liberty of thought and expression, right to integrity of
person and to non arbitrary or violent treatment), in most modern societies where congestion
is recurrent the argument on the basic right to drive freely to gain access to any part of the
territory is often heard. So, even if our problem falls more within Rawls' second principle,
dedicated to distribution of income and wealth (and by extension, benefits), we cannot ignore
the views that put it in the realm of the first principle. Even if we want to admit that there is a
basic right to drive one's car freely, we must bear in mind that the exercise of this right in
dense urban areas is jeopardising other rights, namely the right to a tranquil and safe urban
environment, and the right to clean air. And Rawls has admitted constraints to basic rights if
they were coming into conflict with other basic rights, provided the resulting rights are equally
shared. Analysis of this issue alone can be rather complex, as several dimensions of equity
concerns can be invoked (PATS, 2000): horizontal equity, associated with the principle of
equality of opportunities, which can be translated in this case to: territorial equity, associated
with the right to mobility, and provision of identical conditions for citizens living in all parts
of a certain country; vertical equity, associated with the protection of those in worst
conditions; as well as another dimension which must be considered since we are dealing with a
system that is facing a deterioration of resources available for each consumer: longitudinal
equity, associated with the comparison of conditions between present and past, for each
citizen individually, and for social groups (balance of gains and losses). For the discussion of
urban road pricing the two most pressing dimensions of equity are longitudinal equity - having
to pay for what previously was freely available and taken by many as a basic right - and vertical
equity - risk of exclusion from access to a wide range of urban functions for those with little
revenue available for the extra cost of driving into the city. While some schemes have tried to
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address the latter, we are not aware of any other author proposing solutions that address the
former. Applied to our case, Rawl's second principle says that inequalities are to be arranged
so that all privileges must be open to all under conditions of fair equality of opportunity, and
that those inequalities are to the greatest benefit of the least advantaged. The system proposed
below in this paper goes in this direction although it might be called imperfect procedural
justice as it is clear that, while improving efficiency, only partly we can bring more advantage
in a payment scheme for those with lower revenues. Besides the issue of equity, another topic
seems to be central in the acceptability discussion, namely the application of the net revenues
generated by the road pricing schemes (Goodwin, 1989; Small, 1992), which includes issues of
fairness and accountability. In a time when there is growing mistrust of politicians' handling of
tax money, and in the presence of a case in which it is obvious that the price paid does not
correspond to additional consumption of publicly owned goods or services, most respondents
in surveys (PATS, 2000) consider the application of significant parts of the generated revenues
into improvements of the mobility system as paramount to for the credibility and acceptability
of the whole scheme. Applying a part of the revenues on improvements of the local roads is
logical and effective, as it is known that very often bottlenecks in a few specific points are
responsible for widespread congestion, and a regular supply of money can help achieve a more
balanced level of capacity across the network. Besides, this helps fight the notion that road
pricing is just another tax in disguise, bringing it closer to the concept of a charge. In any case,
the notion that all road capacity problems in urban areas can be solved with additional money
!through construction of more roads) has to be dismissed unless we accept that urban
landscape and character have very low value against the pressure of the car. Application of
another part of this revenue in the public transport supply has two advantages: it reduces the
sacrifice (loss of utility) associated with those trips that will be shifted from private car to
public transport; it benefits the least advantaged - who would ride on public transport anyway by giving them a better service, wider territorial coverage or both. and so is generally found to
be well accepted both by car drivers and by the rest of the population (Viegas, 2001, pp.290291).”

Context:

“Urban Road Pricing has been proposed many times as a powerful instrument to fight
congestion in urban traffic, but has systematically faced a hostile political envirionment, due to
lack of confidence on its promised (traffic) results and fear of its political consequences. Lack
of action in this front is contributing to stable or even growing congestion problems in most
large cities. This paper tries to address the problem with a fresh look at the objectives of road
pricing and at the reasons for that political hostility. For managing and developing the urban
mobility system, efficiency and equity are normally taken as the basic economic objectives.
Sustainability objectives may be integrated in the efficiency objective if we are able to represent
adequately the costs of the resources consumed in the process. Political hostility is normally
based on having to pay for what was freely available, and on the risk of exclusion for those
with little revenue available for the extra cost of driving into the city. Pursuit of efficency leads
to suggestion of marginal social cost pricing but this is hard to explain to the public and
application of this principle is fraught with pitfalls since some components of that cost get
smaller as traffic grows (noise related costs for example). Pricing is still a good option but the
objective has to be something easier to understand and to serve as a target for mobility
managers. That ‘new’ objective is quality of the mobility system, with a meaning similar to that
of ‘level of service’ in traffic engineering, and prices should be managed to across space, time
and transport modes in such a way that provision of service is made with good quality in all
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components. Pursuit of equity leads to some form of rationing, which has often been
associated with high transaction costs and abuse by the administrators. But the use of
electronic road pricing should allow easy ways to address the rationing process without such
high costs. The basic proposition is that all local taxpayers receive as a direct restitution of
their tax contribution a certain amount of ‘mobility rights’, which can be used both for private
car driving in the tolled areas and for riding public transport. These principles are easily
applicable with a variety of technical solutions for road pricing, from the simplest cordon
pricing to the more sophisticated ‘pay-as-you-go’ schemes. The paper addresses this question of
implementation and argues for increasingly sophisticated schemes, as people get accustomed
to the principles and finer targeting of demand segments may be needed (Viegas, p.289).”

SPSG:

Viegas besteedt geen aandacht aan schaarse primaire sociale goederen.

Toelichting:

Los van de aandacht voor schaarse primaire sociale goederen die wij wezenlijk achten, al houden
we een slag om de arm (“Is dat theoretisch juist?; VI), biedt dit artikel wel enkele inzichten:
 Viegas stelt, nog zonder Rawls aangehaald te hebben, dat rechtvaardigheid van doen
heeft met toegang en zijn condities.
 Toegang behoort tot Rawls’ tweede rechtvaardigheidsbeginsel (gelijkheid van kansen,
nog los van het opgenomen verschilbeginsel in het tweede beginsel; 3.2.2
Rechtvaardigheidsbeginselen), maar vindt evengoed aansluiting bij het eerste beginsel
(vrijheid). Kortom, Viegas tracht transport in zijn maatschappelijke betekenis bij een
beginsel onder te brengen in plaats van een categorie schaarse primaire sociale goederen.
De beginselen zijn vervolgens – inderdaad – bepalend voor de verdeling van schaarse
primaire sociale goederen.
 In tegenstelling tot toegang als een conditio sine qua non (VII) ziet Viegas toegang ook als
een inbreuk op andere vrijheden/rechten, zoals het recht op een veilige leefomgeving.

Diagram:

X4;Y2

X. Wee, B. van. (2012). How suitable is CBA for the ex-ante evaluation of transport projects and policies? A
discussion from the perspective of ethics. Transport Policy, 19 (1), 1-7.

Passage:

“CBA assumes what welfare should be maximized (or optimized in one way or another, e.g. by
maximizing benefits minus costs, of optimizing the benefit-cost ratio). Several authors have
stated that it is questionable if all ex-ante evaluations should focus on maximizing an indicator
at all, and if so: which indicator. Influential philosophers like Rawls and Sen have proposed
alternatives, such ‘primary social goods’, capabilities, or the welfare or well being of the least
advantaged. See Ralws (1971), Sen (2009). According to Rawls (1971, 1982), primary social
goods include; basis liberties, including freedom of association, liberty, and so on; freedom of
movement and choice of occupation; powers and prerogatives of offices and positions of

123

responsibility; income and wealth; the social bases of self-respect. Rawls discussed the use of
the optimization of primary social goods as an alternative for optimizing welfare. Sen (2009)
disagrees with Rawls. He argues that it is the provision of certain kind of ‘primary social goods’
that should be equalized (nor welfare), but what he calls ‘capabilities’, which lies between
goods and welfare. Sen argues that the fit between a person’s holding of primary goods and the
substantive freedoms that the person can in fact enjoy, can be very imperfect because of the
actual capabilities of people. It is beyond the scope of this paper to further discuss indicators—
this is more a general discussion than specifically related to transport. The main message is
that there is more than welfare to be optimized and evaluated. Relevant for transport is that in
case of primary social goods it is important to decide, which trips or activities will be
considered as primary social goods. It is beyond the ambitions of this paper to come to a ‘final’
proposal, but I think that a certain level of access to schools, jobs, shops, family or friends, and
health care facilities could be considered as more likely to be included in a list of primary
social goods, than access to luxury holiday destinations or helicopter access to business parks
for captains of industry. Of course a huge element of subjectivity might show up, as does the
concept of paternalism. I do not want to suggest that certain categories of activities and related
access to them should not count. I only want to state that the option exist to label some
categories of activities and related access to them as primary social goods. I think doing so
strongly relates to the concepts of access and accessibility, and exploring ways to include these
concepts in ex ante evaluations of transport policy options could be of interest (van Wee,
2012, p.2).”

Context:

“Nowadays in most western countries CBA is the standard method to ex-ante evaluate
transport policy options. Despite its popularity CBA has often been criticized for several
reasons, most of them related to the utilitarian perspective and related ethical considerations.
This paper gives an overview of ethically relevant critics on CBA. Rather than rejecting CBA as
the method to be preferred the paper concludes that researchers should be aware of its
limitations and gives guidance on how to deal with the weaknesses of CBA from an ethical
point of view (van Wee, p.1).”

SPSG:

Van Wee besteedt aandacht aan schaarse primaire sociale goederen, namelijk: “Relevant for
transport is that in case of primary social goods it is important to decide, which trips or activities
will be considered as primary social goods. It is beyond the ambitions of this paper to come to a
‘final’ proposal, but I think that a certain level of access to schools, jobs, shops, family or
friends, and health care facilities could be considered as more likely to be included in a list of
primary social goods, than access to luxury holiday destinations or helicopter access to business
parks for captains of industry.”

Toelichting:

Een voorzichtig positief oordeel (lees: transport in zijn maatschappelijke betekenis is een schaars
primair sociaal goed). Het artikel bevat bovendien de volgende opmerking:
 Transport als schaars primair sociaal goed gaat via zijn maatschappelijke betekenis (toegang),
al is toegang onderhevig aan subjectiviteit. Toegang tot een luxe activiteit maakt geen
onderdeel uit van een rechtvaardigheidsvraagstuk*. Welke vorm van toegang is
relevant, welke niet, en waar ligt de grens?
* Noot: behalve – mogelijk – als het ten koste van de minstbedeelden gaat.
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Diagram:

X4;Y3

XI. Alsnih, R., & Hensher, D.A. (2003). The mobility and accessibility expectations of seniors in a naging
population. Transportation Research Part A; Policy and Practice, 37 (10), 903-916.

Passage:

“Environmental justice is commonly referred to as the equitable distribution of both negative
and positive impacts across racial, ethnic and income groups, with the environment defined to
incorporate ecological, economic, and social effects (Transportation Research Board, 2002).
Environmental justice appears to comprise fundamental elements of Rawls Theory of Justice,
which is based on two principles. The first states that all social primary goods such as liberty,
opportunity, income, and wealth are to be distributed equally; the second states that if these
goods are not distributed equally, they are to be distributed to favour the disadvantaged
(Transportation Research Board, 2002; Khisty, 1996) (Alsnih & Hensher, 2003, p.908).”

Context:

“Populations of post-industrial nations are aging. With a growing number of people living well
into their 80s and maintaining active lives, the transportation system will have to start
focussing more closely on understanding their mobility and accessibility needs, so as to ensure
that specific requirements of this large segment are not being ignored through the promotion
of traditional ‘solutions’ and historical assumptions. This paper takes a close look at the
evidence on the mobility needs and travel patterns of individuals over 64, distinguishing
between the ‘young’ elderly (aged 65–75 years) and the ‘old’ elderly (over 75 years). This
distinction is particularly useful in recognising the threshold of health change that impacts in a
non-marginal way on mobility needs. This distinction also focuses transport planning and
policy on a commitment to understanding the different needs of these sub-groups of the
population, identifying services and facilities that better cater for these groups. We review the
evidence, in particular, on the mobility characteristics of the over 75 years age group, including
how they secure support through migration and settlement patterns. We use the empirical
evidence from a number of western nations to identify the role of conventional and specialised
public transport as an alternative to the automobile in meeting mobility and accessibility needs
(Alsnih & Hensher, p.903).”

SPSG:

Alsnih en Hensher besteden aandacht aan schaarse primaire sociale goederen, namelijk: “The first
states that all social primary goods such as liberty, opportunity, income, and wealth are to be
distributed equally; the second states that if these goods are not distributed equally, they are to
be distributed to favour the disadvantaged.”

Toelichting:

Een oordeel over transport in zijn maatschappelijke betekenis als schaars primair sociaal goed blijft
uit, omdat het bij een algemene beschrijving blijft. Zij opgemerkt dat dit een noot is bij de
volgende passage: “These factors accentuate the negative impacts on older women, in terms of
mobility and raises environmental justice issues: older women will be negatively burdened by a
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lack of transportation alternatives.”

Diagram:

X4;Y3

XII. Perugia, A., Moccia, L., & Cordeau, J., & Laporte, G. (2011). Designing a home-to-work bus service in a
metropolitan area. Transportation Research Part B; Methodological, 45 (12), 1710-1726.

Passage:

“One of the main sources of debate is the use of a min–max objective function as an index for
equity. Since the seminal work of Hakimi (1964) this type of function has been one of the
most popular way of modeling equity (in location theory, min-max models are usually referred
to as p-center models). The philosophical background behind the use of min–max objectives is
rooted in the work of Rawls (1971) who relates justice or fairness with the objective of making
the worst-off element of a population as well-off as possible. In addition to the critique of
Harsanyi (1975) to Rawls’s theory, the min-max objective as an equity index has been
challenged because it does not satisfy the principle of transfers (see e.g. Mandell (1991)). This
principle is also called the Pigou-Dalton condition after the two economists who introduced it
for assessing equity in income distributions. It states that a transfer of wealth from a subgroup
to any relatively worse-off subgroup should result in an improvement in the equity index. A
min–max objective does not satisfy this principle because improvements are registered only
when they affect the worst-off subgroup. In the economic literature a widespread equity
measure that satisfies the principle of transfers is the Gini index. Following an interpretation
suggested by Sen (1973), Mandell (1991) shows that the Gini index can be viewed as a measure
of average ‘‘perceived net envy level’’ of an income distribution. Marsh and Schilling (1994)
moderately question the appropriateness of the principle of transfers in location theory. In
fact, an underlining assumption of equity measures in income distribution is that there could
exist an ‘ideal’ state of equity where there are no wealth differences, i.e. equity as equality.
However, in facility location it is not usually possible or desirable to relocate a geographically
distributed population to achieve equality in terms of distance from the facility (Perugia,
Moccia, Cordeau & Laporte, 2011, p.1711).”

Context:

“This paper presents a model and an algorithm for the design of a home-to-work bus service in
a metropolitan area. This type of service must display an equilibrium between conflicting
criteria such as efficiency, effectiveness, and equity. To this end, we introduce a multi-objective
model in which, among other aspects, equity is considered by time windows on the arrival
time of a bus at a stop. Time windows can have other uses such as, for example, guaranteeing
synchronization of the service with other transportation modes. This is one of the guiding
principles of the proposed model which is based on concepts that simultaneously tackle several
issues at once. Along this line, we propose a cluster routing approach to model both bus stop
location and routing in urban road networks where turn restrictions exist. The resulting multiobjective location-routing model is solved by a tabu search algorithm. As an application, we
analyze a home-to-work bus service for a large research center located in Rome, Italy. This case
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study provides a benchmark for the algorithmic results, and shows the practical relevance of
the proposed methodology (Perugia e.a., p.1710).”

SPSG:

Perugia, Moccia, Cordeau en Laporte besteden geen aandacht aan schaarse primaire sociale goederen.

Toelichting:

Het ontbreken van aandacht voor schaarse primaire sociale goederen is in dezen niet vreemd,
omdat het slechts een aanvullende opmerking betreft. Alhoewel de auteurs spreken van het
filosofische maximin-principe wordt hier wel het onderscheid tussen het economische
maximin-principe en Rawls’ (filosofische) verschilbeginsel.

Diagram:

X3;Y2

XIII. Talley, W.K. (1983). Fully allocated costing in U.S. regulated transportation industries. Transportation
Research Part B; Methodological, 17B (4), 319-331.

Passage:

“Another game theory solution rule for determining shared cost allocations is the nucleolus
that was proposed by Schmeidler (1969). In general, the nucleolus can not be written down in
explicit form but may be solved by a sequence of linear programs (i.e. by using linear
programming). The nucleolus allocations will be those shared cost allocations which make the
coalition which is worst off (relative to its characteristic function value) as well off as possible,
then makes the second worst off coalition as well off as possible, and so on lexicographically.
The nucleolus in essence maximizes the minimum benefit (or in our case, cost savings) and in
that sense minimizes the maximum complaint. The nucleolus corresponds to Rawls’ (1972)
maximum fairness property, where the utility function of the least well-off person is maximized
(see Hamlen et al., 1977, p.622) (Talley, 1983, p.329).”

Context:

“This paper considers costing criteria to evaluate various single capacity and alternative
capacity rules for allocating shared costs among transportation movements (i.e. determining
fully allocated costs). The costing evaluation criteria are: (1) core allocations, (2) encourages
internally efficient capacity decisions, (3) fairness, and (4) low computation costs. The
principal conclusion of the paper is that alternative capacity rules for allocating shared-capacity
costs among transportation movements are generally superior to single capacity rules that have
been used by the Interstate Commerce Commission (Tallley, p.319).”

SPSG:

Talley besteedt geen aandacht aan schaarse primaire sociale goederen.

Toelichting:

Het gaat hier om een parallel, waarbij Rawls’ gedachten niet de hoofdlijn vormen. Daar komt
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bij dat de woordkeuze utility ongelukkig is. De auteur zal doelen op (openbare) voorziening, maar
de – eveneens mogelijke – betekenis nuttig iets is tegen het zere been van Rawls, die zijn theorie
opgetrokken heeft middels het beargumenteerd verwerpen van het utilitarisme. Tevens is het
niet sterk om over maximaliseren te spreken, want: “Waar het hier om gaat, is dat het
verschilbeginsel strikt genomen wel een maximaliseringsbeginsel is, maar er een aanzienlijk
onderscheid bestaat tussen de gevallen die achterblijven bij de beste ordening (Rawls,
1999/2009, p.117).”

Diagram:

X1;Y2

XIV. Prats, X., Puig, V., & Quevedo, J. (2011). A multi-objective optimization strategy for designing aircraft noise
abatement procedures. Case study at Girona airport. Transportation Research Part D; Transport and Environment, 16
(1), 31-41.

Passage:

“Where all the objectives share the same importance regarding the optimization the same
weight can be given to all of them. Regarding noise objectives, with this technique average
noise is minimized as a single objective optimization problem. Criticisms on this approach go
back to the 1950s (Little, 1950); Rawls (2005) egalitarian principle, now being one of the most
widely accepted concepts of fairness. An optimal trajectory where noise annoyance is zero in
some locations and extreme in others may still be Pareto efficient but social unacceptable.
Moreover, the average annoyance value may be the minimum one, even if a small minority of
people is suffering from extreme annoyance. Alternatively, Rawls’ principle states that the
system is no better-off than its worse-off individual (Prats, Puig & Quevedo, 2011, p.32). […]
An egalitarian approach is again used to deal with the minimization of these objectives.
Although Eq. (2) guarantees fairness, according to Rawl’s principle, the solution is weakly
Pareto optimal and one cannot guarantee a Pareto optimal solution. The lexicographic
extension of this Rawlsian criterion is, however, Pareto optimal (Chen, 2000) and is adapted
to solve Eq. (6) (Prats e.a., p.33).”

Context:

“The optimization of aircraft noise abatement procedures involves several conflicting factors,
including location specific noise sensitivity and aircraft operating costs. This paper presents a
multi-objective optimization strategy that employs goal, lexicographic-egalitarian and
hierarchical optimization techniques. The presented methodology aims at better assessing the
design of site-specific noise abatement procedures that take into account the actual populated
areas, their type and distribution, the hour of the day where the trajectory is supposed to be
flown and the aircraft type. An illustrative example is given with the design of the East
departures at Girona airport, Catalonia. Results point out how the noise annoyance impact of
current operational procedures can be significantly reduced by the optimized trajectories and
show, as well, an important dependency on the type of aircraft and the hour of the day (Prats
e.a., p.31).”
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SPSG:

Prats, Puig en Quevedo besteden geen aandacht aan schaarse primaire sociale goederen.

Toelichting:

Het lijkt ons onjuist (VI) dat de auteurs het rechtvaardigheidsdenken naar Rawls zonder
aarzeling verweven in hun analyse aangaande geluidshinder. Wat heeft Rawls van doen met
geluidshinder? Dat is allereerst een vraag naar de subjectie. Daarnaast is het opvallend dat de
auteurs over egalitaristisch principe spreken, terwijl Rawls alle schijn van (blind) egalitarisme
wil voorkomen.

Diagram:

X1;Y2

XV. Schuitema, G., & Steg, L. (2008). The role of revenue use in the acceptability of transport pricing policies.
Transportation Research Part F; Traffic Psychology and Behaviour, 11 (3), 221-231.

Passage:

“In general, results from Study 3 were in accordance with the results of Study 1 and 2, with
one exception. In Study 1 and 2 investing revenues in road infrastructure was judged as rather
unacceptable, whereas in Study 3 this was a very acceptable type of revenue allocation. Results
of Study 3 are in line with Verhoef’s (1996) study, in which the same method was used. These
contrasting results can be explained by the study designs that were used. Two factors may play
a role. First, in Study 1 and 2 revenue allocations were linked to a specific pricing policy,
whereas in Study 3 respondents evaluated revenue allocations without reference to actual
pricing policies. In general, investing revenues in road infrastructure may be an acceptable
allocation (Study 3), but when people realise that the money they are paying via transport
policies is invested in road infrastructure, this revenue allocation may not be that acceptable
after all (Study 1 and 2). In terms of Rawls (1999), respondents were situated behind a ‘veil of
ignorance’: revenues were evaluated while respondents did not realise that transport pricing
policies may affect their own situation. In Study 1 and 2, respondents were not ignorant of
how kilometre charging would affect their own situation, and they probably considered these
effects when evaluating the acceptability of the charges (Schuitema & Steg, 2008, p.229).”

Context:

“Generally, pricing policies are believed to be effective in reducing problems of massive car
use. However, pricing policies are not easily implemented, as they are hardly acceptable to the
public. Studies indicate that revenue allocation is important for the acceptability of transport
pricing. However, this has never systematically been examined. In the present study, revenue
allocation is systematically examined, using between-subjects and within-subjects designs.
Results revealed that transport pricing is more acceptable if revenues are allocated to the
transport system instead of to general public funds. The between-subjects designs revealed that
investing revenues in road infrastructure was hardly acceptable, while this type of revenue
allocation was evaluated more favourably when following a within-subjects design. This
suggests that the chosen design should dovetail with the aim of the study (Schuitema & Steg,
p.221).”
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SPSG:

Schuitema en Steg besteden geen aandacht aan schaarse primaire sociale goederen.

Toelichting:

Dit artikel heeft ons onderzoek niets te bieden. Het gaat hier om een methodisch leren van
Rawls, al is de interpretatie ruim genomen.

Diagram:

X1;Y1

XVI. Khisty, C.J. (1996) Operationalizing concepts of equity for public project investments. Transportation
Research Record, 6, 94-99.

Passage:

“A theory of justice is an attempt to answer certain questions about justice itself. These
theories do not provide answers to specific questions. Rather, they are used as input in the
development of decisionmaking procedures (13). For example, if two people wish to divide a
piece of cake fairly, one person cuts while the other chooses. Here, the job of setting up the
alternatives is separated from the job of making a choice. The person who slices the cake
knows that any inequity between the portions is likely to work to the disadvantage of the
slicer. So, the usual strategy - ‘You cut, and I will choose first’ – is an acceptable solution to the
problem of two people dividing a fixed quantity (14). However, extending this procedure of
fair distribution to a large number of people becomes complex. Problems stemming from
imperfect information may also create complexities. Rawls (15) refers to this problem as the
‘veil of ignorance’ (Khisty, 1996, p.95). […] Rawls’ theory of justice: This theory is too complex
to be considered in any detail in this paper. Just the basic principles are offered here. In his
book, A Theory of Justice (15), John Rawls details his theory of ‘justice as fairness.’ He
emphasizes minimizing the differences in net benefits among members of a politically free
society. In this respect, his idea of a good society is one that counteracts the natural
inequalities deriving from birth, drive, talent, circumstances, and so forth; in short, all those
features that tend to distribute benefits unfairly (17). Rawls uses an interesting device to
illustrate the intuitive notion of justice as fairness: a ‘veil of ignorance’ as to the participant’s
status in society. Behind this veil, any rational participant can choose a policy that makes the
leastadvantaged party the best off regardless of which party is least advantaged, thus
guaranteeing himself or herself the highest possible security level. This choice, one may recall,
is the ‘maximin’ strategy, which maximizes the minimum payoff received by any party. Rawls
suggests that we imagine a hypothetical ‘original position’ in which a group of people are
formulating the basic principles for a social order. He states that inequalities are permitted as
long as they are to the greatest benefit of the least advantaged, subject to conditions of equality
of opportunity. This constitutes what Rawls calls the ‘difference principle’ (16). Rawls (15) lays
down two basic moral principles applicable to societies and social institutions: (a) each person
is to have an equal right to the most extensive total system of equal basic liberties compatible
with a similar system for all; and (b) social and economic inequalities are to be arranged so
that they are both to the greatest benefit of the least advantaged, consistent with the just
savings principle, and attached to offices and positions open to all under conditions of fair
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equality of opportunity. The first principle is most important and should be satisfied first.
Without basic liberties, no other economic or social benefits can be sustained in the long run.
The second principle is also very important. It establishes the priority of justice over efficiency
and welfare, insisting that allowing some people great wealth and power is justified only when
all other groups benefit. Thus, it may be argued that allowing differences of this sort within
the free enterprise system is permissible insofar as it provides the capital needed for businesses
to prosper, thereby providing job opportunities and taxes to fund a welfare system to help the
poor (18). The general concept of justice embodied in Rawls’s two principles could be
expressed in one sentence: All social primary goods - liberty and opportunity, income and
wealth, and the basis of selfrespect - are to be distributed equally unless an unequal
distribution of any or all of these goods is to the advantage of the least favored (Khisty, p.96).
[…] Distribution based on maximizing benefits to the lowestincome group: This is Rawls’s
principle that considers only the welfare of the worst-off class of society. No group’s benefit
can increase unless it increases the benefit of the people at the very bottom. The alternative
corresponding to Rawls’s principle is Alternative C. It has the highest floor (of 13 units)
among the alternatives (Khisty, p.97). […] As the illustrative example demonstrates, the
decision to adopt a particular theory of justice is not an easy one; indeed, it is a challenge. The
adoption of Rawls’s ‘justice as fairness,’ or, for that matter, any one of the other five theories
elaborated in this paper, may not be the most popular strategy for a community, even though
altruistic ideals run high. It is all too common to see each group in a community advocating
the adoption of a strategy that benefits its own members. While the results of CBA are of great
value in evaluating public projects, there is a need to go a step further to see that distributive
justice is also incorporated so that the process of project evaluation becomes more
synonymous with citizen participation in planning for infrastructure investments (Khisty,
p.98).”

Context:

“Decisions for evaluating public project investment most frequently use benefit-cost analysis.
The procedure rests on the assumption that an efficiënt alternative should be selected that
maximizes the net aggregate benefits to society as a whole. However, this selection results in
projects that invariably provide different levels of benefits to members of a community, thus
contravening the principles of equity or distributive justice. Six strategies for dealing with the
problem of distributive justice are explored and examined and then applied in a common
setting to a public project where several efficient alternatives are proposed. While this research
is not prompted by the desire to proclaim a winner from among the strategies, it is evident
that some strategies make heroic attempts to reduce inequity. Issues connected with obtaining
public consensus are also briefly mentioned (Khisty, p.94).”

SPSG:

Khisty besteedt aandacht aan schaarse primaire sociale goederen, namelijk: “All social primary
goods - liberty and opportunity, income and wealth, and the basis of selfrespect - are to be
distributed equally unless an unequal distribution of any or all of these goods is to the
advantage of the least favored.”

Toelichting:

Een oordeel blijft achterwege, omdat de beschrijving van Rawls’ rechtvaardigheidsdenken
slechts één van de zes mogelijke lijnen voor distributieve rechtvaardigheid betreft. Geen van
allen wordt uitgewerkt. Het is een uitdaging in Khisty zijn/haar woorden. Nog een toevoeging
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op Khisty zijn/haar opmerking dat rechtvaardigheid een hoge altruïstische standaard vraagt:
“Het is dus onmogelijk aan te nemen dat de partijen eenvoudigweg volkomen altruïsten zijn.
Zij moeten zekere afzonderlijke belangen hebben die kunnen conflicteren. Rechtvaardigheid
als billijkheid geeft deze conflicten vorm door in de oorspronkelijke positie wederzijdse
desinteresse aan te nemen. Dit kan weliswaar een te grove vereenvoudiging blijken, maar men
kan op deze basis een redelijk omvattende conceptie van rechtvaardigheid ontwikkelen (Rawls,
1999/2009, p.216).”

Diagram:

X3;Y3

XVII. Beyazit, E. (2010). Evaluating social justice in transport: lessons to be learned from the capability approach.
Transport Reviews, 31 (1), 117-134.

Passage:

“Although the roots of the core aspects underlying the CA can be traced back to Aristotle,
Adam Smith and Karl Marx (Robeyns, 2005), one can say that the motivation of the CA
mainly originates from the criticism towards the Utilitarian equality and Rawlsian equality
(Sen, 1980). Sen criticizes the views of Utilitarians on distributional issues as they neglect the
importance of inequalities in the distribution of happiness and do not consider the difference
in the increase of utilities in relation to the marginal increase in income (Sen, 1980).
Moreover, he points out that ‘the utilitarian approach attaches no intrinsic importance to
claims of rights and freedoms’ (Sen, 1999a, p. 62). Even though Sen acknowledges that the
most influential social justice thought was formed by John Rawls, who introduced
contemporary understanding of justice in his writings from the late 1950s, he disagrees with
Rawls’ view on the priority of liberty and primary social goods. According to Sen (1999a),
liberties are not the only sources for individual’s own advantage but they are a part of it along
with others such as income. Sen also disapproves of Rawls’ thoughts on the issue of primary
goods as Rawls values primary goods more than needed: ‘It can be argued that there is, in fact,
an element of ‘fetishism’ in the Rawlsian framework. Rawls takes primary goods as the
embodiment of advantage, rather than taking advantage to be a relationship between persons
and goods’ (Sen, 1980, p. 366). Another criticism towards primary goods is that since people
are different to each other in many senses and have a variety of needs, what they want would
be different from each other too. Thus, primary goods would not be a good way to judge the
advantage (Sen, 1980) (Beyazit, 2010, p.120). […] As mentioned earlier, one of the main
departing points of Amartya Sen’s idea of justice from Rawls’ is that Sen does not value
primary goods as much as Rawls does. On the contrary, Sen mentions that taking goods as the
core of individual advantage is some sort of ‘fetishism’ towards those goods, similar to the idea
which was formerly brought forward by Marx under the concept of ‘commodity Fetishism’
(Marx, 1867/1990, pp. 163–177). Opposing Rawls’ idea on primary goods, Sen drew attention
to the relationship between people and goods and mentioned that what is important for
people is the functionalities of goods rather than goods themselves (Sen, 1980): ‘The capability
approach focuses on human life, and not just on some detached objects of convenience, such
as incomes or commodities that a person may possess, which are often taken, especially in
economic analysis, to be the main criteria of human success’ (Sen, 2009, p. 233). He also
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discussed that functionings represent the state of existing of a person, and that they are not
produced or owned by persons or households; they are various things that a person values
doing or being in order to lead a life (Sen, 1993, 1999a, 1999b) (Beyazit, p.121).”

Context:

“Recent theoretical and empirical studies show that there is a growing interest in considering
wider social and economic impacts of transport. Since transport has an important role in
distributing socio-economic benefits or losses created by different means or by transport itself,
it has a crucial role in the discussion of social justice. This importance occurs from transport’s
different effects depending on the levels or the types of equity in the distribution: transport
can help develop socially just societies or cause disparities between different or within same
geographies. Therefore, for the system to be efficient, the distribution needs to be socially just.
This paper provides a synthesis of social justice and transport literature in terms of equal rights
and shares, freedom, capabilities, opportunities and choices by making use of contemporary
approaches in the social justice theory and considering the varieties in different geographies,
individuals and markets. Using the Capability Approach (CA), this paper first highlights the
areas which need to be discussed in transport studies in terms of social justice, and second
suggests a methodology which considers social justice norms in transport research by engaging
the CA with existing methods (Beyazit, p.117).”

SPSG:

Beyazit besteedt aandacht aan schaarse primaire sociale goederen, namelijk: “Even though Sen
acknowledges that the most influential social justice thought was formed by John Rawls, who
introduced contemporary understanding of justice in his writings from the late 1950s, he
disagrees with Rawls’ view on the priority of liberty and primary social goods.”

Toelichting:

Een oordeel over transport in zijn maatschappelijke betekenis als schaars primair sociaal goed blijft
uit, omdat Beyazit niet verder gaat dan een beschrijving. Bovendien is het een beschrijving
vanuit het perspectief van Sen, en niet vanuit Rawls. Schaarse primaire sociale goederen worden
hier bekritiseerd. Zoals onze onderzoeksopzet stelt, gaan we uit van de oorspronkelijke theorie
naar Rawls, waarmee deze kritiek een mogelijkheid is voor een eventueel vervolgonderzoek.

Diagram:

X3;Y3

XVIII. Hellegers, S. (2011). Masterthesis. Justice and mobilities in the Netherlands. Taking into account the interest of
those affected? Nijmegen: Radboud University Nijmegen, Nijmegen School of Management, Geography.

Passage:

“Mobilities literature itself has only recently, in the past ten years, been developing as
sociologists like John Urry, Vincent Kaufmann, Peter Peters and others have started using
mobilities as a lens to examine society. This proposed ‘mobilities paradigm’ due to a mobilities
turn in sociology should encompass the ‘diverse mobilities of peoples, objects, images,
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information and wastes’ (Urry, 2000, p. 1) and how ‘those actual and potential movements
organise and structure social life’ (Sheller & Urry, 2006, p. 212). Externalities and inequality
are regularly discussed in mobilities literature yet notions of justice are lacking. The discussion
on social justice starts using the work of John Rawls, Thomas Pogge and Thomas Nagel after
which a transition to the work of Edward Soja, Peter Marcuse, Mustafa Dikeç and others on
spatial justice will be made (Hellegers, 2011, p.11). […] Throughout history ideas on justice
and fairness have been developed. A notable starting point for the purpose of this paragraph is
Rawls’ Theory of Justice (1971). Rawls argues that in order to decide what is an ‘appropriate
distribution of the benefits and burdens of social cooperation’ (p. 4) a thought experiment has
to be conducted. By letting individuals, or rather hypothetical rational actors representing
individuals, decide on how the social institutions are to be arranged from an ‘original
position’, in which ‘no one knows his place in society, his class position or social status, nor
does anyone know his fortune in the distribution of natural assets and abilities, his
intelligence, strength, and the like’ (Rawls, 1971, p. 12), the process to arrive at a just social
order is formulated. The point of this process is to reach ‘an agreement that takes equal
account of the interests of all individuals who are to live under this social order’ (Pogge, 2007,
p. 66). Rawls thus argues that this process would result in a concept of a ‘basic structure’ of
society in which ‘the worst-off participant is better off than the worst-off participant under any
practicable alternative social order’ (Pogge, 2007, p. 68). Note how this does not mean that a
totally equal situation has to be achieved in order for justice to be achieved. Also it must be
noted that the approach does not take into account historically formed structures and it does
not take transitional problems into account. Interesting is the choice to subject social
institutions or, slightly more narrow, ‘the basic structure’ as the main influential object rather
than actions, actors or other possible objects, to ethical scrutiny, among other things due to
the recognised difficulties in realising moral agency on an individual level. This recognises the
importance of discourse, as socially constructed, and how this contains elements affecting the
‘social justice’ situation. An important aspect of discourse is thus reflected in the potential of
social institutions to mandate, authorise, engender or sufficiently deter burdens on individuals
(Pogge, 2007). In Rawls’ approach it is also a way of dealing with complexity of this social
construct and the interdependencies of social institutions (Pogge, 2007). Secondly, in light of
the discussion below it is also useful to note that Rawls’ approach is based on individuals’ wellbeing which aggregates to collective well-being. Rawls conception of justice is, as Nagel (2005)
argues, not derived from a comprehensive moral system and as such a political value.
Therefore justice is an ‘associative obligation’ (Nagel, 2005, p. 121). This means that
obligations following from a conception of justice are limited to a, in this case Dutch, society.
Justice as discussed here is thus a form of socioeconomic justice and as such: ‘It depends on
positive rights that we do not have against all other persons or groups, rights that arise only
because we are joined together with certain others in a political society under strong
centralized control. It is only from such a system, and from our fellow members through its
institutions, that we can claim a right to democracy, equal citizenship, nondiscrimination,
equality of opportunity, and the amelioration through public policy of unfairness in the
distribution of social and economic goods’ (Nagel, 2005, p. 127). As such we can recognise
rights of representation and (re)distribution, in which the extent of the (re)distribution is
determined through representation. In this respect Miller (1999) rightfully argues that ‘social
justice has to do with the means of obtaining welfare, not with welfare itself’ (p. 7), since
‘between having access to a good and experiencing the wellbeing that may result there often
stands a personal decision’ (p. 7). This argument is comparable to the difference between
mobility and motility. What follows from it is that the different valuations which actors can
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have of a good (maybe some form of motility capital) and its potential welfare (the passage
realisable) are a complicating factor in generalising mobility needs. Therefore ‘the idea of
social justice makes sense only if we assume there is a broad consensus about the social value
of a range of goods, services, and opportunities’ (Miller, 1999, p. 8). It would be needed to
define what would generally be needed in the case of motility. There is no easy way to define a
minimum motility need, although a useful concept has been developed in economics by
Amartya Sen and Martha Nussbaum; the capabilities approach. This approach aims at
defining a list of needs which serves as a threshold needed for an individual to be ‘a dignified
free being who shapes his or her own life’ (Nussbaum, 1999, p. 234). Instead of a ‘preferencebased’ or a ‘resource-based’ approach it aims at assessing quality of life using a list of
capabilities. Interesting items from this list include: ‘being able to move freely from place to
place’ and ‘being able to participate effectively in political choices that govern one’s life’ but
others also depend on mobilities in one form or another to be facilitated. The capabilities
approach recognises the importance of people being able to rather than to be; so motility over
mobility and influence on decision making rather than having certain criteria met. As such
this aims at providing positive freedom, the ability to. Taking the above into account it
becomes clear that the ability to affect political choices becomes important for individuals to
have their interests taken into account. After all, the political choices decide on whether and
how welfare, in this case motility, is (re)distributed. So, if justice lies in taking equal account of
the interests of those part of a social order, or society, and as such in the ability to partake in
democracy the question becomes whether those involved have sufficient influence to affect the
social institutions. The focus of injustice thus lies in processes rather than outcomes. Iris
Marion Young confirms this need to shift the focus ‘from outcomes to processes and from
assuring equality and fairness to respecting difference and pluralistic solidarity’ (Soja, 2010, p.
78). This brings Rawls’ idea on the relation between social justice and social institutions closer
to practical use since attention is shifted ‘to the production of injustices and the
embeddedness of this production process in the social order (Soja, 2010, p. 74). Social
injustice thus might be observed in outcomes, as discussed in the paragraph on externalities,
but to determine whether a situation is truly unjust the influence of those affected has to be
taken into account. A situation is thus not unjust on account of being unequal nor would it be
just on account of being equal. Because of the spatial aspects involved, and as Pirie (1983)
argued, ‘it is conceivable that there is something about justice judgements in a spatial setting
that would commend particular formulations or principles of justice’ (p. 469). In the next
paragraph this idea is further examined and developed (Helleger, pp.29-32). […] As discussed
above there is a shared sense in mobilities literature among authors that mobility/motility has
negative influences on social justice. Also it has become clear that mobilities in general serve to
negotiate space. In the discussion of externalities it becomes clear that spatial effects affect
(in)equality in a relevant way. As indicated above the concept of spatial justice already exists
for a couple of decennia. Yet only recently the debate around the concept has picked up
steam; a number of papers was published since 2000 on the subject and in September 2009 a
bilingual journal’s ‘justice spatiale | spatial justice’ first issue saw the light of day. Engaging
with justice issues as raised by Harvey, Lefebvre, Rawls, Soja, and others Dikeç (2001) proposes
the following basic formulation: ‘(a) a focus on spatiality as a process; as a producer and
reproducer of, and at the same time being produced and reproduced by, relatively stable
structures (permanences), (b) recognition of the interrelatedness of injustice and spatiality as
producing, reproducing, and sustaining each other through a mediation of larger permanences
that give rise to both of them’ (p. 1793) (Hellegers, p.32). […] A spatially just situation is not a
given. Given the dynamic of society and the discussed influence of space and spatial processes

135

on society a spatially just situation is unlikely to be achieved without intervention. Assuming
that a just situation is preferable to an unjust situation this raises questions of responsibility
and power. Who should and who could work towards a spatially just situation? The first
concerns the matter of relationships between actors in society; some form of a social contract.
The second concerns the extent to which an extern can influence the situation. The basic idea
of a social contract is that some form of government is required to avoid ‘the State of Nature’,
basically an anarchic situation in which a lack of trust between actors creates unliveable
circumstances (Hobbes, 1955). Rawls (1971) notes that such a contract should not be thought
of as ‘one to enter a particular society or to set up a particular form of government. Rather, the
guiding idea is that the principles of justice for the basic structure of society are the object of
the original agreement’ (p. 11). Thus actors in a particular society, or citizens, thus require a
form of government. Power, required to govern society, is thereby relayed to that government.
In democratic nation-states like the Netherlands citizens and government can be considered to
have a relationship in which citizens provide the government with the power to act on their
behalf. In this relationship government is expected to at least aim at taking into account the
interests of all its citizens when forming policies. Because citizens give up part of their power to
government under this assumption it is the responsible actor in realising justice. Furthermore;
the primary actor in the Netherlands rearranging spatial configurations, creating mobility
policy decisions, affecting third party behaviour and redistributing welfare is government, on
all levels. Mobility in the Netherlands primarily takes place in public space but government is
also the only actor able to enforce policies in both public and private space. Finally
government is the principle actor concerning redistribution because all actors are subject to its
rule; other actors would only be able to facilitate voluntary redistribution. Spatial planning
and mobility policies are important means to affect space and the motility of actors.
Government thus ‘owns’ the ‘ problem’. Although other actors can influence (in)equality
directly, by affecting space or motility options, they cannot affect spatial justice directly. Only
indirectly through influencing government can they affect the extent to which interests are
taken into account equally. Organisations which influence government while representing
other actors are therefore a relevant object of study. However, the question remains whether a
gap between their representational intentions and actual effect exists. This difference between
representation and influence limits their influence on spatial justice. The potential to
influence is further examined in chapter four. The purpose of spatial justice is thus that it is
useful in examining causes of and solutions to inequality and injustice issues with a spatial
factor, whether consequences of social processes or spatial processes, facilitating informed
decision-making processes. Because a situation is not unjust on account of being unequal nor
just on account of being equal it is important to be aware of unequal situations and
consequential processes that could indicate injustices. The next paragraph deal with
externalities for this purpose (Hellegers, p.35).”

Context:

“Mobilities are of vital importance to our society, on both the individual as the societal level.
With social life depending on being able to be mobile the consequences of not being mobile
can be far reaching. Issues related to mobilities are frequently subject of academic as well as
policy debate. In these debates references to equality and fairness are common. However, the
theoretical foundation for these references is lacking. This leads to ill-supported academic
research and lacking policy solutions. This main research question of this thesis is formulated
as follows: ‘How is the problem of mobilities justice influenced by mobility interest
representation in the Netherlands?’ The answer to this question involved an extensive
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discussion on concepts related to mobilities and justice in order to define and develop these
concepts, creating a theoretical basis for examining justice in mobilities. Issues, related to
mobilities, potentially creating unjust situations were categorised and discussed as externalities.
The definition of spatial justice following from this discussion was: ‘A situation in which the
interests of all individuals, whose motility is consequentially affected by space or spatial
processes, are taken into account equally’ This showed the need to examine the way interests
are taken into account. Using the Netherlands, with a traditionally strong civil society, as the
area of study six mobility interest organisations were examined using a qualitative approach.
Research into documentation and a series of interviews provided the basis for a discourse
analyses. This examination provided insight into the role of mobility interest representation
and in the participants’ perception of justice in mobilities (Hellegers, p.iii).”

SPSG:

Hellegers besteedt geen aandacht aan schaarse primaire sociale goederen.

Toelichting:

Rawls wordt aangehaald, maar wordt op dezelfde plek verweven met Nagel, Miller e.a. De
verweven beschrijving, de minimale toepassing van de beschrijving en de beperkte aandacht
voor transport in zijn maatschappelijke betekenis maken dit artikel/deze scriptie irrelevant voor
ons onderzoek. Niet minder interessant is de volgende passage: “As discussed above there is a
shared sense in mobilities literature among authors that mobility/motility has negative
influences on social justice.” Ons onderzoek houdt zich (slechts) bezig met een (fundamenteel)
detail van een mogelijke theorie voor sociale rechtvaardigheid in het transportdebat, maar
mocht het grotere perspectief (sociale rechtvaardigheid in het transportdebat) weer in beeld
komen, dan is deze opmerking het bestuderen waard.

Diagram:

X4;Y2

XIX. Kievit, M. de. (2005). Masterscriptie. Rechtvaardigheid versus mobiliteit. Een onderzoek naar rechtvaardigheid van de
mobiliteitsverdeling aan de hand van de casus Almere. Groningen: Rijksuniversiteit Groningen, Faculteit der
Ruimtelijke Wetenschappen, Technische Planologie.

Passage:

“Het begrip minimumlevensstandaard is gebaseerd op de basisrechten van elk individu in de
samenleving om zich te kunnen ontplooien. Deze basisrechten vloeien voort uit de theorie van
Rawls, Justice as fairness (1971), die gebaseerd is op twee principes, te weten het vrijheids- en
het verschilprincipe. Het eerste principe vermeldt dat iedereen gelijke vrijheden heeft, welke
voor iedereen gelijk en toegankelijk moeten zijn. Het tweede meldt dat sociale en economische
ongelijkheid mag bestaan zolang dit rechtvaardigheid niet in de weg staat: het grootste
voordeel voor de meest benadeelden aan de hand van het ‘just savings (Rawls, 1999: p.266)’
principe en ongelijkheid gekoppeld aan posities die voor iedereen toegankelijk zijn. Met het
eerste principe wordt dus geïmpliceerd dat elk individu in de samenleving een aantal
basisrechten heeft om deze vrijheid te ‘hebben’. Deze basisrechten impliceren dat een
minimumlevensstandaard nagestreefd kan worden, omdat iedereen dezelfde rechten heeft (de
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Kievit, 2005, p.5).”

Context:

“In deze studie is gezocht naar een methode om de rechtvaardigheid van de verdeling van
mobiliteit in kaart te brengen. Als aanleiding voor de aanhoudende discussie over het
invoeren van een kilometerheffing (en de gevolgen hiervan voor verschillende groepen in de
samenleving) en vanuit eigen ervaring van mensen met weinig mobiliteit is de onderzoeksvraag
als volgt geformuleerd: Is er sprake van een rechtvaardige verdeling van de mobiliteit in
Nederland en op welke wijze is de huidige verdeling te rechtvaardigen? Vanuit het theoretisch
oogpunt wordt mobiliteit als sociaal recht en belangrijke behoefte gedefi nieerd. Ook komt de
verdeling van mobiliteit ter sprake en wordt het begrip equity gebruikt om de rechtvaardigheid
van de verdeling te toetsen. Hierna wordt op zoek gegaan naar een methode die
mobiliteitsmogelijkheden van verschillende bevolkingsgroepen in kaart kan brengen. Vanuit
de literatuur komen drie methoden naar voren: Basismobiliteit, Quality of Life en Activity
Space. Deze drie methoden worden onderling vergeleken en Activity Space rolt als beste uit
het selectieproces De selectie van de casus Almere is de volgende stap in het onderzoek nadat
de methode nader uitgewerkt is en reistijden per vervoerwijze bepaald zijn. Ook worden
captives gedefi nieerd aan de hand van de defi nitie van mobiliteit en volgt een eerste indicatie
van potentiële captives voor de casus Almere. Deze potentiele captives worden aan de hand
van inkomen, leeftijd en geslacht nader bestudeerd. Met behulp van de GIS-toepassing
Network Analyst worden de Activity Spaces van de verschillende vervoerwijzen bepaald. Voor
deze vervoerwijzen wordt bekeken welke specifieke sociaaldemografische kenmerken naar
voren komen vanuit het Mobiliteitsonderzoek Nederland. Hieruit volgen vrouwen, senioren
en jongeren als voornaamste bevolkingsgroepen. Vervolgens wordt het effect van
beleidsmaatregelen op de congestie tijdens de spits nader bestudeerd. Hieruit blijkt dat de
maatregelen vanuit rechtvaardigheidsoogpunt een positief effect hebben op de verdeling. De
analyse maakt duidelijk dat de rechtvaardige verdeling van mobiliteit enkele verbeterpunten
kent. Enkele nuances maken duidelijk dat bij het uitvoeren van beleidsmaatregelen alle
bevolkingsgroepen in de gaten gehouden moeten worden om uitsluiting te voorkomen. Ook
worden de behoeften naast de mogelijkheden gelegd en lijkt een extra studie naar het dagelijks
activiteitenpatroon en de dagelijkse mogelijkheden een belangrijk punt. Concluderend kan
gezegd worden dat de rechtvaardige verdeling van de mobiliteit in Nederland aardig ontkracht
is. Bovendien lijkt de overheid zich van geen kwaad bewust en wordt niet actief beleid gemaakt
om deze situatie te verbeteren. Verder onderzoek naar Quality of Life, activiteitenpatronen en
de effecten van het invoeren van een kilometerheffing zullen nader inzicht moeten geven in
dit lastige vraagstuk (Kievit, p.iii).”

SPSG:

Kievit besteedt geen aandacht aan schaarse primaire sociale goederen.

Toelichting:

Kievit schenkt op één van de eerste pagina’s van zijn scriptie aandacht aan Rawls, zonder het
uiteindelijk toe te passen. Ook in de paragraaf 2.2 Mobiliteit als schaars goed komt hij niet terug
op het rawliaanse gedachtegoed. Hij schrijft hier ook meer vanuit een economisch perspectief.
De titel van de scriptie (Rechtvaardigheid versus mobiliteit) deed anders vermoeden. Verder is zijn
beschrijving van Rawls (Passage) niet geheel juist: het spaarbeginsel komt niet de prominente
positie toe die Kievit suggereert (Rawls, 1999/2009, pp.306-313).
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Diagram:

X4;Y2

XX. Martens, K. (2009). Justice in transport: applying Walzer’s ‘Spheres of justice’ to the transport sector. Paper presented
at the 88th Annual Meeting of the Transportation Research Board, 11-15 January 2009, Washington DC, USA.
Noot: geaccepteerd voor Transportation.

Passage:

“Walzer’s approach is certainly not without problems (see e.g. Dworkin 1983; Teuber 1984).
Its strength lies in the theoretical foundation it provides for the political reality in modern
societies. In modern societies, government intervention is not concerned with the distribution
of abstract primary goods, such as those distinguished by Rawls (1971), but regulates and
guides the distribution of a wide variety of real, tangible, goods. Prominent among these are
income, education, health care, and housing. Principles of justice play a central role in the
distribution of each of these goods, although these principles may differ between societies.
Walzer’s approach calls on members of society to reflect on this basic characteristic of modern
societies: to reflect on the social meaning of goods available within society, on the need for
regulating the distribution of particular goods in a separate sphere, and on the principles that
should guide the distribution of these goods (Martens, 2009, p.4). […] The last two distributive
principles have in common that they relate the distribution to the characteristics of a person,
i.e. burdens or needs. Another set of principles does not take these characteristics into
account, but rather distributes a good in an arithmetic way. Rawls, in his ‘A Theory of Justice’,
suggests that at least four such principles should be discussed between the individuals places
behind his famous veil of ignorance (Rawls 1971; see also Frohlich and Oppenheimer 1992):
maximizing the average income; maximizing the average income with a floor constraint for the
minimum; maximizing the average income with a range constraint; and maximizing the lowest
income (Rawls’ difference principle). Each of these principles could be easily transposed to the
field of transport, by replacing the word ‘income’ with ‘accessibility’ or ‘mobility’. The true
question obviously is, whether each or any of the principles could serve as a guiding principle
in the transport sphere. When looking at the options, the first of these criteria (maximizing
average accessibility) seems to be of little relevance, as it hardly guides the actual distribution of
the transport good over population groups. Rawls’ difference principle (maximizing the lowest
level of accessibility), in turn, also has its problems when applied to the transport good. Rawls
developed this criterion for income, based on the understanding that differences in income
might result in a better working economy, which would then, in turn, generate a higher level
of income for the worst-off. The question is if a comparable mechanism could be at work in
transport, i.e. whether by allowing differences in mobility or accessibility the whole transport
system would perform better, thereby generating a higher accessibility or mobility level for the
worst-off (in terms of accessibility or mobility). The argument seems at best far-fetched and
surely falls far short of providing a practical criterion to guide distribution in the transport
sphere (Martens, pp.11-12).”

Context:

“Transport has become a key field of government intervention, but little has been said about
the desirability or (im)possibility of a distributive approach to transport. The paper takes up
this issue, starting from Walzer’s theory of justice (Walzer 1983). Walzer maintains that justice
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is a matter of the creation of separate spheres, within which goods with socially distinct
meanings are being distributed solely on the basis of criteria relevant for those goods. In the
paper I argue that, given the status of the transport good in current societies, as well as the
emerging gaps in its distribution, transport ‘deserves’ its own distributive sphere. I
subsequently explore what kind of justice principle could guide the distribution of the
transport good, defined as access, once a separate sphere would be established. This
preliminary exploration results in the elimination of a number of widely supported distributive
principles, and in the tentative identification of a criterion matching the particularities of the
transport good. The explorations in the paper are not intended as final answers, but rather as
the opening of a debate about the social meaning of the transport good in current hypermobile societies, the need for an explicit distributive transport policy, and the distributive
principle that should guide such a policy (Martens, p.1).”

SPSG:

Martens besteedt aandacht aan schaarse primaire sociale goederen, namelijk: “In modern societies,
government intervention is not concerned with the distribution of abstract primary goods,
such as those distinguished by Rawls (1971), but regulates and guides the distribution of a
wide variety of real, tangible, goods.”

Toelichting:

Martens velt niet expliciet een oordeel, doch via een omweg: in Rawls’ beginselen zouden
toegankelijkheid en mobiliteit – met gemak – ingevuld kunnen worden. Deze
vanzelfsprekendheid zien wij niet. Daarnaast zijn de aangehaalde beginselen niet Rawls’
rechtvaardigheidsbeginselen, alswel overdenkingen die de revue passeren bij het opzetten van
zijn theorie. Bovendien is Rawls’ verschilbeginsel niet het simpelweg maximaliseren van de
minst bedeelden (XIII), beter: verandering moet altijd in het voordeel zijn van de minst
bedeelden.

Diagram:

X4;Y3

XXI. Martens, K., & Golub, A. (2012). Accessibility mesures and equity. A philosophical exploration. Paper presented at
the 91st Annual Meeting of the Transportation Research Board, 22-26 January 2012, Washington DC, USA.
Noot: zal worden opgenomen in Accessibility and transport planning. Challenges for Europe and North America van K.T.
Geurs en K.J. Krizek.

Passage:

“First of all, the issue of equity in accessibility cannot be detached from equity in other
dimensions of social life. This suggests that a broader theory of justice is necessary to
determine what constitutes justice in transport, as we cannot rely on simple calls for equality.
Elsewhere, we have argued that the approach developed by Michael Walzer in his book
‘Spheres of justice’ can provide a solid basis for such a theoretical framework (Martens 2008;
Martens, et al. under review). Walzer’s approach differs from other perspectives on social
justice. Many of the major theories of justice do not explicitly deal with the issue of transport
nor do they provide clear guidance on how the theory could be applied to transport. This
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includes the approach developed by Rawls’ in his ‘A theory of justice’, Sen’s and Nussbaum’s
capabilities approach, as well as Dworkin’s position concerning equality of resources. Walzer’s
approach, we argue does provide such a fundament, even though his theory provides little
guidance specifically regarding the desired distribution of transport. Before proceeding to an
exploration of Walzer, however, we take some time to explore where the works of Rawls, Sen
and Nussbaum leave questions of accessibility unclear. To explain our argument, we first want
to discuss Rawls’ theory of justice, one of the main contributions to social justice theory from
the 20th century (Rawls 1971). While his work is very complex, for our purposes it is sufficient
to draw the main lines. Rawls takes the basic structure of a society as the primary subject of
justice in his theory. The basic structure of society concerns the unified system of the major
political, social and economic institutions that distribute fundamental rights and duties, and
determine the appropriate distribution of benefits and burdens according to a set of justice
principles. Rawls defends this focus on the basic structure by underlining that it profoundly
affects people’s life prospects and chances. He subsequently argues that the basic structure of
society is determined by the way in which a set of so-called primary social goods is distributed
over people. These primary goods include: (a) a set of basic rights and liberties; (b) freedom of
movement and free choice of occupation; (c) powers and prerogatives of offices; (d) income
and wealth; and (e) the social basis of self-respect. The justice principles relate to the
distribution of this set of goods. Rawls distinguishes two principles. First, the principle of the
greatest equal liberty, which states that each person has an equal right to a fully adequate
scheme of basic equal liberties which is compatible with a similar scheme of liberties for all.
This principle is concerned with the distribution of the primary goods under (a) and (b). Note
that this principle also refers to the primary good ‘freedom of movement’. For Rawls, and in
line with the use in e.g. national constitutions or the Universal Declaration of Human Rights,
freedom of movement is a basic right rather than a capacity varying in strength. Hence, it
should not be confused with the popular interpretation suggesting a person’s ‘right’ to free
and unhindered movement on transport infrastructures (often equated with a right to
congestion-free car movement). The second principle is subdivided into two components: the
principle of fair equality of opportunity, followed by the difference principle. Rawls formulates
this second principle as follows: ‘Social and economic inequalities are to satisfy two
conditions. First, they must be attached to offices and positions open to all under conditions
of fair equality of opportunity; and second, they must be to the greatest benefit of the least
advantaged members of society’ (Rawls 1996: 291). The principle of fair equality of
opportunities is to guarantee that each person has a fair chance to the jobs and, more
particularly, the institutions that determine the distribution of social and economic goods
throughout society. More specifically, the principle would require that people have an equal
chance of getting a job relative to their capacity to do the job, irrespective of e.g. gender, sexual
orientation, religion or other morally arbitrary characteristics. The least advantaged people
referred to in the difference principle, the second part of the second principle, are those with
the lowest prospects of enjoying the primary social goods. Rawls uses his famous ‘veil of
ignorance’ as a device to reach the difference principle. He argues that, once placed behind
this veil, any rational participant will choose a policy that makes the least advantaged member
of society the best off regardless of which party is least advantaged. In other words, rational
actors behind the veil of ignorance will choose, from a set of political-economic systems, the
system that will provide the least advantaged person with the best position, irrespective of the
general welfare generated by this system or the gap between the best-off and the worst-off.
Rawls calls this the maximin principle: the maximization of the minimum pay-off received by
any member of society. Note that the maximin principle thus allows an unequal division of
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social goods to be compatible with a just distribution – but only if it works to the advantage of
the worst-off in society (Denier 2007: 107). Now, in some of the literature on transport as well
as urban planning in relation to equity, the difference principle has been taken out of context
and applied as if it was a justice principle that can be applied to any good under consideration
(see Beatley 1984; Beatley 1988; Khisty 1996). For instance, Khisty 1996 applies the maximin
principle directly to a hypothetical case of various alternative investments in an existing public
transport system. He argues that, following the maximin principle, the one alternative should
be selected that provides the most accessibility benefits to the lowest income group,
irrespective of the gains for other groups in society. While this assessment is largely in line
with the maximax principle we have suggested elsewhere (Martens 2008), the argument that
leads to it is fundamentally flawed. This is so, because Rawls’ approach relates to the basic
structure of a society, that is, the system of major political, social and economic institutions
that distribute fundamental rights and duties, and determine the distribution of benefits and
burdens. The difference principle is concerned only with the distribution of a subset of social
primary goods, notably income and wealth, and not with the distribution of any other socially
desirable good. The application of Rawls to justice in transport would require an exploration
of the relationship between transport and some of the primary goods distinguished by Rawls,
such as wealth. This is not the direction we wish to take in this piece. A comparable argument
can be developed for the approaches to social justice developed by Sen (e.g., Sen 1992) and
Nussbaum (e.g., Nussbaum 2003), who both focus on capabilities rather than primary goods.
Nussbaum distinguishes ten abstract capabilities that form a set of basic entitlements for each
and every person, without which no society can claim to justice (cf. Denier 2007: 180). These
ten capabilities are at best tacitly related to transport; no direct conclusions can be drawn for
the distribution of any transport-related good. While freedom of movement is identified as
one of the basic human capabilities, it refers to the lack of restrictions that confine a person’s
life to a particular place (e.g. a region or a city), rather than to the ability to travel through
space in a particular manner, such as by automobile. Thus, like in the case of Rawls, the
application of the capabilities approach to transport is far from straightforward (Martens &
Golub, 2012, pp.2-4). […] The second criticism concerns the expensive tastes argument. That
argument goes as follows. ‘Imagine two persons, one satisfied with a diet of milk, bread and
beans, while the other is distraught without expensive wines and exotic dishes. In short, one
has expensive tastes and the other does not’ (Cohen 1989: 913). A welfare egalitarian must,
ceteris paribus, provide the person with expensive tastes, since otherwise the latter might be
satisfied while the former is distraught. For Rawls, this conclusion is unacceptable from the
perspective of justice. He upholds that, as moral persons, citizens have some part in forming
and cultivating their final ends and preferences. To argue in favor of equality of welfare seems
to presuppose that citizens’ preferences are beyond their control as propensities or cravings
which simply happen; that citizens are passive carriers of desire (Cohen 1989: 913). In
contrast, Rawls argues that citizens have the capacities to assume responsibilities for their goals
in life. Comparable arguments have been made by others, such as Arrow. Cohen (Cohen
1989: 913) concludes that the expensive tastes objection defeats welfare egalitarianism. In
other words, the argument suggests that justice should not focus on equality in terms of
persons’ welfare (Martens & Golub, p.8). […] Now, it is generally understood that travel is a
disutility; that the utility of travel derives from the activity participation it enables (but see REF
##). The equalization of welfare from travel only would thus imply an equalization of
disutilities (Martens and Hurvitz in press). More precisely, it requires that more resources be
provided to those that derive a higher disutility from travel, in order to ease their travel
experience and reduce their level of disutility. But here, too, the expensive tastes argument
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seems to apply, but then the other way around. Assume two persons, one who dislikes travel
and the other who enjoys traveling, or at least, experiences only a small disutility from travel.
The welfare approach would call for providing the former with additional resources, so the
disutility from travel will be decreased. Again, this suggests that persons have no responsibility
for their preferences and are ‘merely passive carriers of desires’ (Rawls in Cohen 1989: 913).
[…] Based on the arguments provided above, both Rawls and Dworkin dismiss welfare as the
key ‘equalisandum,’ or central dimension of comparison, of a theory of justice. Rawls argues in
favor of the difference principle. i.e. inequality in the division of primary goods is only
acceptable if it works to the benefit of the worst-off economic class. Dworkin, in contrast,
argues in favor of equality of resources. Here, we will take a closer look at the latter theory, as
we believe it can help in determining the type of access measure to be used in transport-related
equity analyses (Martens & Golub, p.9). […] The resource approach has been criticized strongly
by Sen (Sen 1980). While his original argument focused on Rawls’ primary goods, much of the
argument can be extended to the resource approach as such. Sen’s argument is simple but
powerful. It argues that differently constructed and situated people require different amounts
of resources to satisfy the same needs. Therefore, it is overly cumbersome to focus on equality
of resources when it is often disconnected to its actual meaning for satisfaction of needs. It is a
‘fetishist handicap’ to be concerned with goods or resources as such, rather then to
concentrate on what goods ‘do to human beings’. Or, as Sen expressed it later: ‘what people
get out of goods depends on a variety of factors, and judging personal advantage just by the
size of personal ownership of goods and services can be very misleading. (…) It seems
reasonable to move away from a focus on goods as such to what goods do to human beings’
(Sen 1982 in Cohen 1993: 16). […] The critique to the resource approach is thus twofold. In
relation to a pure resource approach, such as that proposed by Rawls, it is argued that a
resource approach does not take into account the differences between the recipients of those
resources. This relates to disabilities, but goes further than that. Sen, for instance, gives as an
example a pregnant woman who is in need of more nutrition than would normally be the case.
The second critique relates to the fact that resources say little about what a person can do with
those resources given the circumstances in which he finds himself. This critique relates to the
circumstances outside the individual, and may include the particular spatial setting in which a
person finds himself. While hardly explicitly addressed in the philosophical literature, this
latter objection is of key importance for the distribution of access (Martens & Golub, p.11).”

Context:

“In recent years, the attention in transportation planning has shifted from the analysis of
congestion to the analysis of accessibility. Among others, this change draws the attention to
the classical distributive question in transportation: who reaps the accessibility benefits from
investments in the transport system? The answer to this question will in part depend on the
accessibility measure that is chosen. Hence, a careful consideration of the accessibility
measure(s) to be used in the evaluation of transport policies and projects is of the utmost
importance. This paper contributes to this search for sound accessibility measures by delving
into the vast literature on social justice. Starting from the classical debate on ‘equality of
welfare’ versus ‘equality of resources’, the paper critically reflects on the usefulness of a variety
of accessibilty measures. This search results in the elimination of a number of widely used
measures, which, based on the philosophical arguments presented in the paper, are considered
unsuitable as an indicator for the analysis of the distribution of accessibility benefits over
population groups or geographical ares (Martens & Golub, p.2).”
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SPSG:

Martens en Golub besteden aandacht aan schaarse primaire sociale goederen, namelijk: “The
application of Rawls to justice in transport would require an exploration of the relationship
between transport and some of the primary goods distinguished by Rawls, such as wealth. This is
not the direction we wish to take in this piece.”

Toelichting:

Een behoudend oordeel, want Martens en Golub sluiten overeenstemming tussen transport in
zijn maatschappelijke betekenis en het schaars primair sociaal goed niet uit, en geven zelfs een
aanzet. Evenals de volgende relevante opmerkingen:
 Vrijheid van beweging is een basisrecht (VN), dus geen variabele.
 In de bestaande transportliteratuur wordt Rawls’ verschilbeginsel nog wel eens
geïsoleerd, willekeurig toegepast. Kortom, een onjuiste toepassing van (een onderdeel
van) Rawls’ rechtvaardigheidstheorie.

Diagram:

X4;Y3

XXII. Deka, D. (2002). Transit availability and automobile ownership: some policy implications. Journal of
Planning Education and Research, 21 (3), 285-300.

Passage:

“Between the objectives of reducing congestion and providing mobility to low-income
households, the latter is more desirable in terms of both efficiency and equity. In terms of
efficiency, at least one study (Cervero 1990) has convincingly demonstrated that transit routes
in low-income, minority areas are more profitable than routes elsewhere. Another study
(Hodge 1995) shows that absolute per-passenger subsidy is lower in central locations (where
the poor predominantly live) than suburban locations, again implying a relatively greater
efficiency of central city transit services. It is certainly less difficult to argue in favor of
increasing supply of transit services in low-income areas from the equity point of view.
According to Hodge (1995): Society has deemed it important to insure that all urban residents
have at least some nominal mobility. Beyond that, the primary moral charge would seem to
reflect Rawls’s principle of justice . . . namely that public investment in transportation
infrastructure should do as much as possible to favor those who are most disadvantaged. (P.
370) Provision of a greater supply of services to lower income areas would seem justified not
from the Rawlsian doctrine alone but from all popular doctrines of equity with the probable
exception of the libertarian doctrine (see Sterba 1998 for a detailed discussion of the
doctrines). However, when one considers that roadways are also heavily subsidized and they
are not used equally by different income groups due to variations in auto ownership and use
(Pucher 1988; MacKenzie, Dower, and Chen 1992; Lave and Crepeau 1994; Hu and Young
1993), even the libertarian doctrine would not necessarily contradict greater provision of
transit to lower income households or areas. Finally, it needs to be emphasized that a greater
demand or utilization of transit in central locations is a reflection of greater total utility or
social welfare. Such an allocation is likely to be closer to the Pareto frontier than an allocation
that provides greater services in the suburbs, where utilization of transit services is evidently
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low (Deka, 2002, p.297).”

Context:

“The recent increases in auto ownership among low-income households make one wonder
whether public transit continues to provide adequate services to this group of transportation
disadvantaged. With this question in mind, the study examines the relationship between
transit availability and auto ownership with travel survey data from Los Angeles. Although the
relationship is statistically significant, it is rather weak, indicating that significant
improvements will be needed in transit services to bring forth a slight decrease in auto
ownership among the general population. Empirical evidence also shows that auto ownership
is relatively low among the poorest households. Due to the difficulties in attracting the general
population from automobile use to transit use, it has been suggested that instead of trying to
achieve its many objectives, transit may benefit by rigorously pursuing provision of services to
those incapable of owning and operating an automobile (Deka, p.285).”

SPSG:

Deka besteedt geen aandacht aan schaarse primaire sociale goederen.

Toelichting:

Deka gaat onzes inziens onterecht over tot toepassing, zonder het vraagstuk van schaarse
primaire sociale goederen te bezien (XIV).

Diagram:

X1;Y2

XXIII. Taylor, B.D., & Norton, A.T. (2009). Paying for transportation: what’s a fair price? Journal of Planning
Literature, 24 (1), 22-36.

Passage:

“Strict egalitarianism principles conceive of justice as in terms of equality of outcome, whereby
each member of society receives a magnitude of goods and services that will result in similar
states of abundance and need. These notions (such as Karl Marx’s famous aphorism, ‘From
each according to his abilities, to each according to his needs’) were a foundation of many
nineteenth-century socialist thinkers. The moral critique of this approach is that individual
preferences vary; people neither want nor need the same goods and services. Moreover, this
principle may undermine motivations for personal achievement and present a practical
difficulty in coping with wealth accumulation and uneven starting points. Undaunted,
advocates of strict egalitarianism counter these criticisms by being a bit less strict: they suggest
indexing techniques to compare goods and services by user preferences, measuring egalitarian
outcomes within certain time frames, and so on (Rawls 1971; Carens 1981; Kai 1979).
Proponents of the difference principle of justice posit the equality of individuals as basic rights
and liberties but argue that society is better off if individual motivations for achievement are
allowed to benefit individuals directly. The most well known difference principle of justice was
articulated by Rawls in 1971 and clarified further in his later work. Rawls proposes that
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rational individuals can produce an objective conception of justice so long as they are unaware
of what their station in such a system will be. Were individuals to establish rules for a system
with an equal probability of being prince or pauper, they would have an incentive to evaluate
fairness from an essentially objective position. The difference principle states that while only
the political liberties to develop the structure of society should be dispersed equally, positions
with greater social and economic status must be available to all and will result in the greatest
benefit to the least advantaged members of society (Rawls 1971, 1993) (Taylor & Norton,
2009, pp.23-24). […] As the foregoing theories of justice and equity are frequently in conflict,
one way to resolve this complexity is to construct a totalist perspective, where one view of
justice is determined objectively correct. Rawls attempted to establish a basis for objective
evaluation of justice by employing his well-known “veil of ignorance” thought experiment,
through which societal rules and resource distribution would be collectively determined by
people ignorant of their subsequent station in the system. While the veil of ignorance has
proven a useful tool in both theory and experiments, it is impossible to put into practice
because people do know their stations in life and tend to construct their definitions of justice
accordingly (Shoup and Vincent 1975). As such, we have no way of knowing for certain what
sort of society and system of justice and equity such a disinterested human collective would
construct (Taylor & Norton, p.25).”

Context:

“Nearly all transportation policy debates concern money, and nearly all transportation finance
debates concern equity. To some, this second assertion may seem puzzling, even
counterintuitive. But the way public officials think of equity in transportation finance is far
different from that of most social scientists or transportation planners. Equity gets defined
differently by different interests at different times. This article examines transportation pricing
and finance equity from a variety of perspectives to clarify what can be a fuzzy and confusing
issue. The authors distinguish transportation finance and pricing equity from other forms of
transportation equity and then discuss several competing theories of equity long debated by
social philosophers. These theories serve as a basis for understanding the complex and often
inconsistent notions of fairness that the public and elected officials have regarding the
distribution of public resources and particularly transportation investments. Given these
competing theories of equity, the authors argue that most conflicts over transportation pricing
and finance are rooted in philosophical differences over justice and equity and differing
notions of the appropriate units of analysis—individuals, groups, or jurisdictions—for
evaluating equity. Accordingly, the authors offer an analytical framework to help planners and
policy makers untangle these two issues. This framework transcends the philosophical
characterizations of equity to allow for a more practical consideration of transportation
finance and pricing fairness. They conclude with a discussion of the lessons offered by some
recent debates in transportation pricing and finance for decision makers searching for a fair
price for transportation (Taylor & Norton, p.22).”

SPSG:

Taylor en Norton besteden geen aandacht aan schaarse primaire sociale goederen.

Toelichting:

De auteurs geven slechts een beschrijving van Rawls’ rechtvaardigheidstheorie en gaan niet
over tot toepassing binnen de transportwetenschap. Ze wijzen het gebruik zelfs af, met de
reden dat de sluier van onwetendheid niet realistisch is. Hun constatering is niet onjuist, maar
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maakt toepassing daarmee niet onmogelijk, integendeel (3.2.2 Rechtvaardigheidsbeginselen).

Diagram:

X1;Y2

XXIV. Lucy, W. (1981). Equity and planning for local services. Journal of the American Planning Association, 47 (4),
447-457.

Passage:

“How should one conceive of equity? Equity is an issue of distributive justice. It concerns what
is fair (Rawls 1971). It calls for recognition of claims that are due (Rescher 1966). Equity, it is
said, calls for equal treatment of equals (Musgrave 1959, p. 160). Conversely, unequals should
be treated unequally. Each of these formulations brings to mind a succession of questions.
What is fair? What claims should be recognized? In what ways are people to be conceived of as
being equal, and how is equal treatment to be measured? Should the treatment of unequals
perpetuate or reduce inequality (Lucy, 1981, p.448)?”

Context:

“How can the concept of equity be incorporated into local planning decisions? Five equity
concepts are discussed here. Then a service analysis framework is described. Methods are
explained for relating alternative equity concepts (especially equality, need, and demand,
separately or in combinations) to the framework for analyzing the distribution of urban
services. The approach recommended here is especially applicable to decisions about
incremental additions to, or deletions from, service distribution networks (Lucy, p.447).”

SPSG:

Lucy besteedt geen aandacht aan schaarse primaire sociale goederen.

Toelichting:

Het gaat hier om het aanhalen van Rawls in een vraagzin, maar het vervolgens onbesproken
laten. De vraag is of een dergelijke vermelding op zijn plaats is.

Diagram:

X1;Y1
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Bijlage B. Literatuuronderzoek; rawliaanse literatuur in de (bredere) omgevingswetenschappen
Focus: wetenschappelijke tijdschriften (algemene planologische titels; planning)
Zoekwoord: rawls
Aantal artikelen: 97 (en 3 overgeheveld naar Bijlage A, gezien de transportthematiek)

Berkeley Planning Journal
Deakin, E. (1998). Social equity in planning. Berkeley Planning Journal, 13, n.d.
Environment and Planning A
Miller, C. (1987). Efficiency, equity and pollution: the case of radioactive wase. Environment and Planning
A, 19 (7), 913-924.
Tonn, B.E. (1988). Philosophical aspects of 500-year planning. Environment and Planning A, 20 (11),
1507-1522.
Environment and Planning B: Planning and Design
Geen resultaat
Environment and Planning C: Government and Policy
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Environment and Planning D: Society and Space
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European Planning Studies
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Studies, 14 (2), 239-252.
Feser, E.J., & Luger, M.I. (2003). Cluster analysis as a mode of inquiry: its use in science and technology
policymaking in North Carolina. European Planning Studies, 11 (1), 11-24.
Gössling, T. (2004). Proximity, trust and morality in networks. European Planning Studies, 12 (5), 675-689.
International Planning Studies
Alexander, E.R. (2002). Planning rights: toward normative criteria for evaluating plans. International
Planning Studies, 7 (3), 191-212.
Campbell, H., & Marshall, R. (2000). Public involvement and planning: looking beyond the one to the
many. International Planning Studies, 5 (3), 321-344.
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XXV. Deakin, E. (1998). Social equity in planning. Berkeley Planning Journal, 13, n.d.

SPSG:

Deakin besteedt geen aandacht aan schaarse primaire sociale goederen.

Toelichting:

Niet van toepassing.

Diagram:

We zien geen reden voor opname in het diagram.

XXVI. Miller, C. (1987). Efficiency, equity and pollution: the case of radioactive wase. Environment and Planning
A, 19 (7), 913-924.

SPSG:

Miller besteedt geen aandacht aan schaarse primaire sociale goederen.

Toelichting:

Niet van toepassing.

Diagram:

We zien geen reden voor opname in het diagram.

XXVII. Tonn, B.E. (1988). Philosophical aspects of 500-year planning. Environment and Planning A, 20 (11), 15071522.

SPSG:

Tonn besteedt aandacht aan schaarse primaire sociale goederen, namelijk een algemene
beschrijving, en de volgende passage: “Two principles of 500-year planning Principle 1: Future
generations should not inherit, from present generations, unacceptable risks of death owing to
environmental or other preventable catastrophes. Principle 2: Future, as well as present,
generations may inherit constraints on their primary freedoms as sacrifices for enjoying the
conditions of principle 1. These principles avoid some of the criticisms directed at Rawls's two
principles. The difficult concept of primary goods has been replaced with the relatively more
tractable concept of primary freedoms and with the highly tractable concept of death. There is
no difference principle and no requirement that any individual in a society relinquish rewards
or property to any other individual in the same society. And, of course, the principles are
formulated to encompass the interests of future generations. Coburn (1979), without recourse
to Rawls, has developed a similar set of principles concerning obligations to future generations
(Tonn, 1988, p.1512).”
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Toelichting:

Het betreft hier een herschrijving van de oorspronkelijke theorie, hetgeen wij niet voorstaan.

Diagram:

We zien geen reden voor opname in het diagram.

XXVIII. Campbell, H., & Marshall, R. (2006). Towards justice in planning: a reappraisal. European Planning
Studies, 14 (2), 239-252.

SPSG:

Campbell en Marshall besteden geen aandacht aan schaarse primaire sociale goederen.

Toelichting:

Niet van toepassing.

Diagram:

We zien geen reden voor opname in het diagram.

XXIX. Feser, E.J., & Luger, M.I. (2003). Cluster analysis as a mode of inquiry: its use in science and technology
policymaking in North Carolina. European Planning Studies, 11 (1), 11-24.

SPSG:

Feser en Luger besteden geen aandacht aan schaarse primaire sociale goederen.

Toelichting:

Niet van toepassing.

Diagram:

We zien geen reden voor opname in het diagram.

XXX. Gössling, T. (2004). Proximity, trust and morality in networks. European Planning Studies, 12 (5), 675-689.

SPSG:

Gössling besteedt geen aandacht aan schaarse primaire sociale goederen.

Toelichting:

Niet van toepassing.
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Diagram:

We zien geen reden voor opname in het diagram.

XXXI. Alexander, E.R. (2002). Planning rights: toward normative criteria for evaluating plans. International
Planning Studies, 7 (3), 191-212.

SPSG:

Alexander besteedt geen aandacht aan schaarse primaire sociale goederen.

Toelichting:

Niet van toepassing.

Diagram:

We zien geen reden voor opname in het diagram.

XXXII. Campbell, H., & Marshall, R. (2000). Public involvement and planning: looking beyond the one to the
many. International Planning Studies, 5 (3), 321-344.

SPSG:

Campbell en Marshall besteden geen aandacht aan schaarse primaire sociale goederen.

Toelichting:

Niet van toepassing.

Diagram:

We zien geen reden voor opname in het diagram.

XXXIII. Drangsland, K.A.K., & Haarstad, H. (2009). Urban planning and the delimitation of diversity: Roma as
‘in place’ and ‘out of place’ in Jungbusch, Mannheim. International Planning Studies, 14 (2), 125-140.

SPSG:

Drangsland en Haarstad besteden geen aandacht aan schaarse primaire sociale goederen.

Toelichting:

Niet van toepassing.

Diagram:

We zien geen reden voor opname in het diagram.
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XXXIV. Gunder, M. (2005). Obscuring difference through shaping debate: a Lacanian view of planning for
diversity. International Planning Studies, 10 (2), 83-103.

SPSG:

Gunder besteedt geen aandacht aan schaarse primaire sociale goederen.

Toelichting:

Niet van toepassing.

Diagram:

We zien geen reden voor opname in het diagram.

XXXV. Hananel, R. (2009). Distributive justice and regional planning: the politics of regional revenue-generating
land uses in Israel. International Planning Studies, 14 (2), 177-199.

SPSG:

Hananel besteedt geen aandacht aan schaarse primaire sociale goederen.

Toelichting:

Niet van toepassing.

Diagram:

We zien geen reden voor opname in het diagram.

XXXVI. Lovering, J. (2010). Will the recession prove to be a turning point in planning and urban development
thinking. International Planning Studies, 15 (3), 227-243.

SPSG:

Lovering besteedt geen aandacht aan schaarse primaire sociale goederen.

Toelichting:

Niet van toepassing.

Diagram:

We zien geen reden voor opname in het diagram.
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XXXVII. Kruize, H., Driessen, P.P.J., Glasbergen, P., Egmond, K. van., & Dassen, T. (2007). Environmental
equity in the vicinity of Amsterdam Airport: the interplay between market forces and government policy. Journal
of Environmental Planning and Management, 50 (6), 699-726.

SPSG:

Kruize, Driessen, Glasbergen, van Egmond en Dassen besteden geen aandacht aan schaarse primaire
sociale goederen.

Toelichting:

Niet van toepassing.

Diagram:

We zien geen reden voor opname in het diagram.

XXXVIII. Lawrence, D.P. (1996). Approaches and methods of siting locally unwanted waste facilities. Journal of
Environmental Planning and Management, 39 (2), 165-188.

SPSG:

Lawrence besteedt geen aandacht aan schaarse primaire sociale goederen.

Toelichting:

Niet van toepassing.

Diagram:

We zien geen reden voor opname in het diagram.

XXXIX. Scott, D., & Oelofse, C. (2005). Social and environmental justice in South African cities: including
‘invisible stakeholders’ in environmental assessment procedures. Journal of Environmental Planning and Management,
48 (3), 445-467.

SPSG:

Scott en Oelofse besteden geen aandacht aan schaarse primaire sociale goederen.

Toelichting:

Niet van toepassing.

Diagram:

We zien geen reden voor opname in het diagram.
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XL. Eckersley, R. (1999). Green liberalism: the free and the green society. Journal of Environmental Policy &
Planning, 1 (3), 261-270.

SPSG:

Eckersley besteedt geen aandacht aan schaarse primaire sociale goederen.

Toelichting:

Niet van toepassing.

Diagram:

We zien geen reden voor opname in het diagram.

XLI. Langhelle, O. (2000). Why ecological modernization and sustainable development should not be conflated.
Journal of Environmental Policy & Planning, 2 (4), 303-322.

SPSG:

Langhelle besteedt geen aandacht aan schaarse primaire sociale goederen.

Toelichting:

Niet van toepassing.

Diagram:

We zien geen reden voor opname in het diagram.

XLII. Campbell, H. (2006). Just planning: the art of situated ethical judgment. Journal of Planning Education and
Research, 26 (1), 92-106.

SPSG:

Campbell besteedt aandacht aan schaarse primaire sociale goederen, namelijk: “The discussion of
liberty in relation to justice has so far taken place largely in the realm of the hypothetical,
assuming that all have the same opportunities to exercise liberty. Rawls certainly constructs
such a situation by placing his citizens’ representatives in the ‘original position’ behind the
‘veil of ignorance.’ In a sense here, and in his work on ‘basic goods’ and ‘basic income,’ Rawls is
accepting that there are differences in socioeconomic resources; but he then deals with this
through the creation of a hypothetical situation where no one knows the distribution of
resources or endowments. Such a contrivance may be justified in relation to constitutional
essentials, but it simply does not obtain in the arenas in which planning practitioners work
(Campbell, 2006, pp.94-95).”

Toelichting:

De beschouwing is niet in zijn geheel juist, aangezien inkomen evengoed onder de schaarse
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primaire sociale goederen valt. Campbell gaat niet over tot toepassing, alhoewel hij/zij Rawls’
rechtvaardigheidstheorie wel verwerpt voor de planologie, met dezelfde reden als Taylor en
Norton (XXIII).

Diagram:

We zien geen reden voor opname in het diagram.

XLIII Chakravorty, S. (1999). Liberalism, neoliberalism, and capability generation: toward a normative basis for
planning in developing nations. Journal of Planning Education and Research, 19 (1), 77-85.

SPSG:

Chakravorty besteedt aandacht aan schaarse primaire sociale goederen, namelijk: “Welfare
economist Amartya Sen has argued that, in all liberal societies, the important question on
justice centers on the issue of equality; specifically, the question is not ‘why equality?’ but
‘equality of what?’ (the former being a ‘poor man’s version’ of the latter). Sen writes: [E]very
normative theory of social arrangement that has at all stood the test of time seems to demand
equality of something-something that is regarded as particularly important in that theory. The
theories involved are diverse and frequently at war with each other, but they still seem to have
that common feature. [It] figure[s] prominently in the contributions of John Rawls (equal
liberty and equality in the ‘distribution of primary goods’), Ronald Dworkin (‘treatment as
equals,’ ‘equality of resources’), Thomas Nagel (‘economic equality’), Thomas Scanlon
(‘equality’), and others generally associated with a ‘pro equality’ view. But equality in some
space seems to be demanded even by those who are typically seen as having disputed the ‘case
for equality’ or for ‘distributive justice’ (Sen 1992, 12-13) (Chakravorty, 1999, p.78). […] He
has argued for an equal distribution of a group of primary social goods, broadly: basic rights and
liberties, powers and prerogatives of office and responsible positions, income and wealth, and
the social bases of self respect. He reasoned that equality would be demanded from what he
called the ‘original position’ and that a just (redistributive) system would be one that would
deliver maximum quanta of primary goods to individuals and groups who otherwise receive
them at minimum levels (Rawls 1971; also see Ronald Dworkin 1981 and his equality-ofresources approach). The leading development-oriented process egalitarian approach has been
suggested by Sen (1980, 1992), who has argued that there should be a distinction between
such means to achievement as Rawlsian primary goods or Dworkinian resources and the
capability to achieve, or to convert the primary goods and resources into freedoms. To illustrate,
Sen (1992, 33) writes: ... a poor person’s freedom from undernourishment would depend not
only on her resources and primary goods (e.g. through the influence of income on the ability to
buy food), but also on her metabolic rates, gender, pregnancy, climatic environment, exposure
to parasitic diseases, and so on. Of two persons with identical incomes and other primary goods
and resources ... one may be entirely free to avoid undernourishment and the other not at all
free to achieve this) (Chakravorty, 1999, p.79).

Toelichting:

Het betreft een (kritische) beschrijving zonder planologische uitwerking, een fout incluis:
herverdeling is niet wat Rawls voorstaat.
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Diagram:

We zien geen reden voor opname in het diagram.

XLIV. Davis, D.E., & Hatuka, T. (2011). The right to vision: a new planning praxis for conflict cities. Journal of
Planning Education and Research, 31 (3), 241-257.

SPSG:

Davis en Hatuka besteden geen aandacht aan schaarse primaire sociale goederen.

Toelichting:

Niet van toepassing.

Diagram:

We zien geen reden voor opname in het diagram.

XLV. Dyckman, J.W. (1983). Reflections on planning practice in an age of reaction. Journal of Planning Education
and Research, 3 (1), 5-12.

SPSG:

Dyckman besteedt geen aandacht aan schaarse primaire sociale goederen.

Toelichting:

Noemenswaardig is wel de volgende opmerking: “Nonetheless, it has a certain appeal. The AIP
Code of Professional Responsibility, Canon (b), states a rough Rawlsian rule of conduct. It
states: A planner shall seek to expand the choice and opportunities for all persons, recognizing
a special responsibility to plan for the needs of disadvantaged groups and persons, and shall
urge alteration of policies, institutions and decisions which militate against such objectives
(Dyckman, 1983, p.6).”

Diagram:

We zien geen reden voor opname in het diagram, maar de opmerking nemen we mee.

XLVI. Fainstein, S.S. (2005). Planning theory and the city. Journal of Planning Education and Research, 25 (2), 121130.

SPSG:

Fainstein besteedt geen aandacht aan schaarse primaire sociale goederen.
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Toelichting:

Niet van toepassing.

Diagram:

We zien geen reden voor opname in het diagram.

XLVII. Friedmann, J. (2008). The uses of planning theory: a bibliographic essay. Journal of Planning Education and
Research, 28 (2), 247-257.

SPSG:

Friedmann besteedt geen aandacht aan schaarse primaire sociale goederen.

Toelichting:

Niet van toepassing.

Diagram:

We zien geen reden voor opname in het diagram.

XLVIII. Ganapati, S. (2008). Critical appraisal of three ideas for community development in the United States.
Journal of Planning Education and Research, 27 (4), 382-399.

SPSG:

Ganapati besteedt geen aandacht aan schaarse primaire sociale goederen.

Toelichting:

Niet van toepassing.

Diagram:

We zien geen reden voor opname in het diagram.

XLIX. Harper, T.L., & Stein, S.M. (1992). The centrality of normative ethical theory to contemporary planning
theory. Journal of Planning Education and Research, 11 (2), 105-116.

SPSG:

Harper en Stein besteden geen aandacht aan schaarse primaire sociale goederen.

Toelichting:

Niet van toepassing.
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Diagram:

We zien geen reden voor opname in het diagram.

L. Harper, T.L., & Stein, S.M. (1995). Out of the postmodern abyss: preserving the rationale for liberal planning.
Journal of Planning Education and Research, 14 (4), 233-244.

SPSG:

Harper en Stein besteden geen aandacht aan schaarse primaire sociale goederen.

Toelichting:

Niet van toepassing.

Diagram:

We zien geen reden voor opname in het diagram.

LI. Healey, P. (2009). The pragmatic tradition in planning thought. Journal of Planning Education and Research, 28
(3), 277-292.

SPSG:

Healey besteedt geen aandacht aan schaarse primaire sociale goederen.

Toelichting:

Niet van toepassing.

Diagram:

We zien geen reden voor opname in het diagram.

LII. Hillier, J. (1998). Beyond confused noise: ideas toward communicative procedural justice. Journal of Planning
Education and Research, 18 (1), 14-24.

SPSG:

Hillier besteedt aandacht aan schaarse primaire sociale goederen, namelijk: “Rawls' latest
formulation has begun to pick up on issues of difference, regarding democratic society as ‘a
plurality of reasonable yet incompatible comprehensive doctrines’ (1 993a, xvi). His redefined
theory ofjustice (1 993a, 1993b) may offer us a starting point for thinking about abstract
principles. Rawls has defined what he terms an ‘overlapping consensus’ which both respects
the moral diversity of participants' views and is justly arrived at. It does not represent a total
consensus on all points but rather indicates those areas of overlap where participants, whatever
their divergent beliefs and practices, can agree. He acknowledges that pluralism is a permanent
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feature of political life and that participants should expect deep differences of opinion that
may well be intractable. Although the overlapping consensus was conceived as applying to a
political conception of justice at a much larger scale than local planning decision making, the
principles of its achievement - based not on political balance and compromise but on a
freestanding view ‘with its index of primary goods arrived at from within’ (Rawls 1993a, 40) are nonetheless appropriate. Each participant takes the content of the consensus to be
acceptable, given personal comprehensive moral and political views (Hillier, 1998, pp.16-17).”

Toelichting:

Het betreft een beschrijving zonder planologische uitwerking.

Diagram:

We zien geen reden voor opname in het diagram.

LIII. Jamal, T.B., Stein, S.M., & Harper, T.L. (2002). Beyond labels: pragmatic planning in multistakeholder
tourism-environmental conflicts. Journal of Planning Education and Research, 22 (2), 164-177.

SPSG:

Jamal, Stein en Harper besteden geen aandacht aan schaarse primaire sociale goederen.

Toelichting:

Niet van toepassing.

Diagram:

We zien geen reden voor opname in het diagram.

LIV. Kaufman, J.L. (1981). Teaching planning ethics. Journal of Planning Education and Research, 1 (1), 29-35.

SPSG:

Kaufman besteedt geen aandacht aan schaarse primaire sociale goederen.

Toelichting:

Niet van toepassing.

Diagram:

We zien geen reden voor opname in het diagram.

167

LV. Kaufman, J.L. (1993). Reflections on teaching three versions of a planning ethics course. Journal of Planning
Education and Research, 12 (2), 107-115.

SPSG:

Kaufman besteedt geen aandacht aan schaarse primaire sociale goederen.

Toelichting:

Niet van toepassing.

Diagram:

We zien geen reden voor opname in het diagram.

LVI. Neuman, M. (2005). The compact city fallacy. Journal of Planning Education and Research, 25 (1), 11-26.

SPSG:

Neuman besteedt geen aandacht aan schaarse primaire sociale goederen.

Toelichting:

Niet van toepassing.

Diagram:

We zien geen reden voor opname in het diagram.

LVII. Provo, J. (2009). Risk-averse regionalism: the cautionary tale of Portland, Oregon, and affordable housing.
Journal of Planning Education and Research, 28 (3), 368-381.

SPSG:

Provo besteedt geen aandacht aan schaarse primaire sociale goederen.

Toelichting:

Noemenswaardig is wel de volgende opmerking: “John Rawls (1999) is a common starting
point for planners in a discussion of equity (Provo, 2009, p.370).” Een argument die we
kunnen toevoegen op de scheidslijn van 1.1.1 Rechtvaardigheid in de planologie; transport als casus
en 1.1.2 Rechtvaardigheid in de filosofie; Rawls’ rechtvaardigheidstheorie.

Diagram:

We zien geen reden voor opname in het diagram.
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LVIII. Quick, K.S., & Feldman, M.S. (2011). Distinguishing participation and inclusion. Journal of Planning
Education and Research, 31 (3), 272-290.

SPSG:

Quick en Feldman besteden geen aandacht aan schaarse primaire sociale goederen.

Toelichting:

Niet van toepassing.

Diagram:

We zien geen reden voor opname in het diagram.

LIX. Roy, A. (2001). A “public” muse: on planning convictions and feminist contentions. Journal of Planning
Education and Research, 21 (2), 109-126.

SPSG:

Roy besteedt aandacht aan schaarse primaire sociale goederen, namelijk: “For Rawls (1973), the
second principle can be interpreted to hold that ‘the basic structure is perfectly just when the
prospects of the least fortunate are as great as they can be’ (p. 328) (see also Barry 1993, 233).
This is especially true for what Rawls defines as primary goods: liberty, income, and other bases
of self-respect. Such Rawlsian ideas constitute the inspiration for advocacy planners such as
Davidoff (1978): All planning issues have a distributive impact. There is no neutral turf on
which one can stand to avoid enlarging, maintaining, or redistributing the relative shares of a
good possessed by different population sectors. (p. 72) (Roy, 2001, p.112). […] For example, in
his Nobelprize winning work in the field of development and poverty studies, Sen (1981)
conceptualized social justice as well-being or capability, which in turn is determined by
entitlements: legal and legitimate claims of an individual or group to resources. This is
congruent in many ways with Rawls’s (1973) notion of primary goods. Sen’s (1990) work has
been particularly amenable to feminist interpretations, and he himself has applied the idea of
entitlements to gendered inequalities within households and communities. However, as
Appadurai (1984) noted, this idea of justice can also be extended by taking account of
enfranchisement: the degree to which an individual or group can effectively participate in
decisions about entitlements. Enfranchisement signals the procedural aspects of justice,
implicitly invoking a discursive public sphere with norms of participation. In other words, it
resembles the communicative action paradigm (Roy, 2001, p.114).”

Toelichting:

Het betreft een beschrijving zonder planologische uitwerking. Alhoewel ook hier de relevantie
voor de planologie wordt benadrukt (LVII).

Diagram:

We zien geen reden voor opname in het diagram, maar de opmerking nemen we mee.
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LX. Sager, T. (2002). Deliberative planning and decision making: an impossibility result. Journal of Planning
Education and Research, 21 (4), 367-378.

SPSG:

Sager besteedt geen aandacht aan schaarse primaire sociale goederen.

Toelichting:

Niet van toepassing.

Diagram:

We zien geen reden voor opname in het diagram.

LXI. Stein, S.M., & Harper, T.L. (2003). Power, trust, and planning. Journal of Planning Education and Research, 23
(2), 125-139.

SPSG:

Stein en Harper besteden geen aandacht aan schaarse primaire sociale goederen.

Toelichting:

Noemenswaardig is wel de volgende opmerking: “A Rawlsian view suggests that people should
see themselves not as helpless victims of power but as free and equal, rational and reasonable
citizens of a democratic society that is based on ideals and principles of justice as fairness. This
gives hope and purpose to the public planning enterprise (Stein & Harper, 2003, p.137).”

Diagram:

We zien geen reden voor opname in het diagram, maar de opmerking nemen we mee.

LXII. Tait, M. (2011). Trust and the public interest in the micropolitics of planning practice. Journal of Planning
Education and Research, 31 (2), 157-171.

SPSG:

Tait besteedt geen aandacht aan schaarse primaire sociale goederen.

Toelichting:

Niet van toepassing.

Diagram:

We zien geen reden voor opname in het diagram.
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LXIII. Thacher, D. (2004). The casuistical turn in planning ethics: lessons from law and medicine. Journal of
Planning Education and Research, 23 (3), 269-285.

SPSG:

Thacher besteedt geen aandacht aan schaarse primaire sociale goederen.

Toelichting:

Noemenswaardig is wel de volgende opmerking: “Some planning ethicists with axiomatic
leanings have neglected this element of Rawls’s view, suggesting that Rawls deduced his two
principles of justice from an analysis of what the contractors would choose in the original
position (e.g., Howe 1990, 138; McConnell 1995, 34-35; Beatley 1984, 460). Rawls himself,
however, emphasized that the two principles of justice are only adequate if they are consistent
with our considered judgments about a variety of abstract and concrete issues after reflection.
He also emphasized that the original position itself is a theoretical construct designed to
represent the moral point of view, and it would be a failure—a different theoretical
representation of the moral point of view would need to be developed—if it generated
principles that conflict with those judgments (Rawls 1971, 19-20, 51, 130-31, 579-80). In
planning, Stein and Harper (2002) offer a useful discussion of reflective equilibrium (though
they do not emphasize the central role concrete convictions play in it) (Thacher, 2004, p.283).”
Opvallend zijn de gedetailleerde rawliaanse discussies die door planologen worden gevoerd,
zonder aandacht voor schaarse primaire sociale goederen.

Diagram:

We zien geen reden voor opname in het diagram, maar de opmerking nemen we mee.

LXIV. Verma, N. (1995). What is planning practice? The search for suitable categories. Journal of Planning
Education and Research, 14 (3), 178-182.

SPSG:

Verma besteedt geen aandacht aan schaarse primaire sociale goederen.

Toelichting:

Niet van toepassing.

Diagram:

We zien geen reden voor opname in het diagram.

LXV. Beatley, T. (1989). Environmental ethics and planning theory. Journal of Planning Literature, 4 (1), 1-32.

SPSG:

Beatley besteedt aandacht aan schaarse primaire sociale goederen, namelijk: “As Manning (1981)
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rightly argues, the consumption of natural resources (broadly defined) should be considered a
‘primary social good’ under Rawls’s Theory of Justice (see ‘Justice as Fairness,’ Rawls 1971;
Beatley 1984; Wenz 1988). Rawls argues that once certain basis liberties are provided equally,
social and economic inequalities can be permitted as long as they work to the benefit of the
least advantaged in society (referred to as the ‘difference principle’). Primary goods – including
environmental resources and conditions – represent the proxies by which we can determine
whether people are beter or worse off. For instance, Rawls’s theory would support one set of
social institutions over another even though somewhat greater inequality resulted, as long as
the least advantaged group was made better off, say in terms of environmental primary goods
(e.g., they now have cleaner air to breathe, an environment free of toxic wastes, an
environment where they are able to enjoy and experience a diversity of species, and so on)
(Beatley, 1989, p.12).”

Toelichting:

Het betreft een beschrijving zonder planologische uitwerking.

Diagram:

We zien geen reden voor opname in het diagram.

LXVI. Beydoun, M., & Pearlman, K. (2001). Takings and land use regulation: a review of recent law journal
literature. Journal of Planning Literature, 16 (1), 19-61.

SPSG:

Beydoun en Pearlman besteden geen aandacht aan schaarse primaire sociale goederen.

Toelichting:

Niet van toepassing.

Diagram:

We zien geen reden voor opname in het diagram.

LXVII. Forsyth, A. (1999). Administrative discretion and urban and regional planners’ values. Journal of Planning
Literature, 14 (1), 5-15.

SPSG:

Forsyth besteedt geen aandacht aan schaarse primaire sociale goederen.

Toelichting:

Niet van toepassing.
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Diagram:

We zien geen reden voor opname in het diagram.

LXVIII. Harris, D.C. (1988). Growth management reconsidered. Journal of Planning Literature, 3 (4), 466-482.

SPSG:

Harris besteedt geen aandacht aan schaarse primaire sociale goederen.

Toelichting:

Niet van toepassing.

Diagram:

We zien geen reden voor opname in het diagram.

LXIX. Hendler, S. (1994). Feminist planning ethics. Journal of Planning Literature, 9 (2), 115-127.

SPSG:

Hendler besteedt geen aandacht aan schaarse primaire sociale goederen.

Toelichting:

Niet van toepassing.

Diagram:

We zien geen reden voor opname in het diagram.

LXX. Howe, E. (1990). Normative ethics in planning. Journal of Planning Literature, 5 (2), 123-150.

SPSG:

Howe besteedt aandacht aan schaarse primaire sociale goederen, namelijk: “He then argues that
they would agree on two principles of justice. The first principle, which cannot be outweighed
by the second, is that ‘each person is to have an equal right to the most extensive basic liberty
compatible with a similar liberty for others.’ The second, called the difference principle, is that
‘social and economic inequalities [of primary goods such as liberty and opportunity, income
and wealth] are to be arranged so that they are both (a) to the greatest benefit of the least
advantaged … and (b) attached to offices and positions open to all under conditions of fair
equality of opportunity (Rawls 1971, 302)’ (Howe, 1990, p.138).”

Toelichting:

Het betreft een beschrijving zonder planologische uitwerking. Noemenswaardig is wel de
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volgende opmerking: “When A Theory of Justice appeared, it received broad popular attention
(Daniels 1974, xi), and, though the interest in equity issues in planning had already peaked,
some planners found in it a better, less status-quo-oriented but still liberal justification for
equity-oriented planning than interest group liberalism had been (DeLue 1980) (Howe, 1990,
p.138).”

Diagram:

We zien geen reden voor opname in het diagram, maar de opmerking nemen we mee.

LXXI. Howe, E. (1992). Professional roles and the public interest in planning. Journal of Planning Literature, 6 (3),
230-248.

SPSG:

Howe besteedt geen aandacht aan schaarse primaire sociale goederen.

Toelichting:

Niet van toepassing.

Diagram:

We zien geen reden voor opname in het diagram.

LXXII. Berry, D., & Steiker, G. (1974). The concept of justice in regional planning: justice as fairness. Journal of
the American Institute of Planners, 40 (6), 414-421.

SPSG:

Berry en Steiker besteden geen aandacht aan schaarse primaire sociale goederen.

Toelichting:

Niet van toepassing.

Diagram:

We zien geen reden voor opname in het diagram.

LXXIII. Klosterman, R.E. (1978). Foundations for normative planning. Journal of the American Institute of Planners,
44 (1), 37-46.

SPSG:

Klosterman besteedt geen aandacht aan schaarse primaire sociale goederen.
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Toelichting:

Niet van toepassing.

Diagram:

We zien geen reden voor opname in het diagram, maar de opmerking nemen we mee.

LXXIV. Krieger, M.H. (1974). Some new directions for planning theories. Journal of the American Institute of
Planners, 40 (3), 156-163.

SPSG:

Krieger besteedt geen aandacht aan schaarse primaire sociale goederen.

Toelichting:

Niet van toepassing. Daar komt bij dat het – achteraf gezien – een verkeerd geselecteerd artikel
is; een boekenbeschouwing. Bovendien wordt Rawls’ rechtvaardigheidstheorie volstrekt
verkeerd geduid: “The appeal to language comes about through an appeal to what an ordinary
man would do and mean, and how we must use language to make our arguments (Krieger,
1974, p.160).”

Diagram:

We zien geen reden voor opname in het diagram.

LXXV. Long, N.E. (1975). Another view on responsible planning. Journal of the American Institute of Planners, 41
(5), 311-316.

SPSG:

Long besteedt geen aandacht aan schaarse primaire sociale goederen.

Toelichting:

Niet van toepassing.

Diagram:

We zien geen reden voor opname in het diagram.

LXXVI. Nash, C., Pearce, D., & Stanley, J. (1975). Criteria for evaluating project evaluation techniques. Journal of
the American Institute of Planners, 41 (2), 83-89.

SPSG:

Nash, Pearce en Stanley besteden geen aandacht aan schaarse primaire sociale goederen.
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Toelichting:

Niet van toepassing.

Diagram:

We zien geen reden voor opname in het diagram.

LXXVII. Anthony, J. (2003). The effects of Florida’s growth management act on housing affordability. Journal of
the American Planning Association, 69 (3), 282-295.

SPSG:

Anthony besteedt geen aandacht aan schaarse primaire sociale goederen.

Toelichting:

Niet van toepassing.

Diagram:

We zien geen reden voor opname in het diagram.

LXXVIII. Beatley, T. (1984). Applying moral principles to growth management. Journal of the American Planning
Association, 50 (4), 459-469.

SPSG:

Beatley besteedt aandacht aan schaarse primaire sociale goederen, namelijk: “Through the original
position, Rawls seeks to arrive at and defend an equitable distribution of what he calls ‘primary
goods.’ Primary goods are ‘things which every rational man is presumed to want . . , whatever a
person’s rational plan of life.’ Chief among them are ‘rights and liberties, powers and
opportunities, income and wealth’ (1971, 62). The concept of primary goods is critical to Rawls’
framework because it permits him to maintain the traditional separation in liberal thought
between the ‘good’ and the ‘right’ (see Ross 1930). This concept holds significance for growth
management programs because they influence, directly or indirectly, the distribution of primary
goods. Though Rawls leaves the definition of primary goods at a general level, it is clear that this
category subsumes the goods and benefits distributed through growth management. A growth
management program can affect, for instance, what types of housing are available in a
community and whether low- and moderateincome families can find adequate housing.
Growth management programs influence what employment opportunities are available in a
community and who is able to take advantage of them. Through transportation systems and
land use patterns, they can affect the ability of members of particular socioeconomic groups to
change residences and their accessibility to employment, cultural, and other social resources
and opportunities. Growth management can affect the recreational opportunities available to
residents (e.g., from neighborhood parks to the preservation of scenic land) and generally the
quality and safety of neighborhood environments (eg, by controlling traffic and proximity to
natural and manmade hazards). Consequently, growth management inherently distributes
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primary goods unevenly among various groups. This list is hardly exhaustive, but it clearly
indicates the types of primary goods that are influenced by growth management programs and
policies: housing, health care, recreation and leisure, employment and economic position, safe
and clean neighborhoods, clean air and water, transportation and accessibility, cultural
opportunities, income (and relative tax contributions), selfrespect, and aesthetic beauty, among
others (Beatley, 1984, pp.460-461). […] Rawls believes that if individuals placed themselves in
the hypothetical original position and were forced to reach consensus on standards of social
distribution, they would demand an equal distribution of these primary goods, unless an
unequal distribution of them would be to the advantage of everyone (Beatley, 1984, p.461).
[…] The Rawlsian growth manager, while starting from an assumption that everyone should
have equal access to primary goods, attempts to maximize the extent of benefits available to the
least-advantaged members of the community. More specifically, the Rawlsian begins at the
bottom of the socioeconomic hierarchy and seeks the best arrangement possible for, in this
case, members of the low-income group (Beatley, 1984, p.462). […] Yet the Rawlsian is willing
to support inequalities in certain primary goods if they will lead to a higher level of benefits for
those who have the fewest advantages to begin with (Beatley, 1984, p.462). […] The intent
under the Rawlsian framework is to undertake growth management programs and policies that
advance the position of the ‘average’ or ‘representative’ member of each group, starting with
the least-advantaged group. That does not suggest, however, that an income indicator is the
only way to tracé the distributive effects of growth management decisions. The practical
Rawlsian growth manager understands that many of the benefits and drawbacks associated
with such actions do not show up easily in aggregate indicators like income and assets. Thus
both an awareness of these non-pecuniary factors and an attempt to consider them
systematically when assessing the effects of growth management programs are essential. For
instance, the provision of open space and recreational facilities in a neighborhood enhances
the level of primary goods available to residents but will not be computed into any aggregate
income statistic. In turn, the reduction of neighborhood open space and recreation decreases
the quantity of primary goods available (Beatley, 1984, p.464). […] Rawls says too great an
inequality would violate the fundamental mutuality upon which the system is built. He says
little, however, about what is an unacceptable level of inequality. Rawls addresses this issue
more effectively by including self-respect among the primary goods (1971). If relative inequalities
reach a point where they jeopardize the self-respect of those with the fewer goods, it may justify
a decision based on a more egalitarian view, even if absolute benefits to the least-advantaged
groups would be less than those achieved by another alternative. That depends on the extent
to which inequalities injure self-respect. For instance, the growth management policies of a
community may at first tolerate sharp inequalities between high- and low-income residents.
Even though the welfare of the least advantaged has been maximized, however, the sharp
comparison presented to low-income residents of their own condition relative to that of the
wealthy may undermine their selfrespect. An alternative is to choose a distributive
arrangement that would maintain absolute benefits for those at the bottom of the
community’s socioeconomic pyramid but would take away, in some fashion, benefits from
those at the top (Beatley, 1984, p.465). […] The heart of this distributive perspective is Rawls’
difference principle, which suggests that inequalities in primary goods, of which growth
management programs distribute many, are justified only if they are to the maximal benefit of
members of the least-advantaged group (Beatley, 1984, p.468).”

Toelichting en
diagram

Een interessante passage, die we na een (uitgebreide) toelichting (6.5 Resultaten rawliaanse
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literatuur uit de (bredere) omgevingswetenschappen) zullen opnemen in het diagram.

LXXIX. Beatley, T. (1987). Planners and political philosophy. Journal of the American Planning Association, 53 (2),
235-236.

SPSG:

Beatley besteedt geen aandacht aan schaarse primaire sociale goederen.

Toelichting:

Niet van toepassing.

Diagram:

We zien geen reden voor opname in het diagram.

LXXX. Klosterman, R.E. (1980). A public interest criterion. Journal of the American Planning Association, 46 (3),
323-333.

SPSG:

Klosterman besteedt aandacht aan schaarse primaire sociale goederen, namelijk: “Self-interested
individuals will obviously have good reason to accept policies which are in the public interest
and in their own interest because these policies will put them in a better position to satisfy
their wants, present and future. Like ‘primary goods’ such as fundamental rights and liberties,
income, and wealth, policies which are in one’s interest are things which a self-interested
individual would desire regardless of his particular wants or needs (see Rawls 1971, p. 72)
(Klosterman, 1980, p.330).”

Toelichting:

Het betreft een beschrijving zonder planologische uitwerking.

Diagram:

We zien geen reden voor opname in het diagram.

LXXXI. Klosterman, R.E. (1983). Fact and value in planning. Journal of the American Planning Association, 49 (2),
216-225.

SPSG:

Klosterman besteedt geen aandacht aan schaarse primaire sociale goederen.
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Toelichting:

Noemenswaardig is wel de volgende opmerking: “Money and baseball are in a real sense
defined by the ‘constitutive’ rules regulating the behavior involved. Remove or change the
rules for baseball and you no longer have the game we call baseball; remove or change the
rules of printing, distributing, and exchanging money and you no longer have money (Rawls
1955, pp. 18-29) (Klosterman, 1983, p.219).” Noot: niet relevant voor ons onderzoek.

Diagram:

We zien geen reden voor opname in het diagram.

LXXXII. Lober, D.J. (1995). Resolving the siting impasse: modeling social and environmental locational criteria
with a geographic information system. Journal of the American Planning Association, 61 (4), 482-495.

SPSG:

Lober besteedt geen aandacht aan schaarse primaire sociale goederen.

Toelichting:

Niet van toepassing.

Diagram:

We zien geen reden voor opname in het diagram.

LXXXIII. Neuberg, L.G. (1986). What can social policy analysts and planners learn from social experiments.
Journal of the American Planning Association, 52 (1), 60-74.

SPSG:

Neuberg besteedt geen aandacht aan schaarse primaire sociale goederen.

Toelichting:

Niet van toepassing.

Diagram:

We zien geen reden voor opname in het diagram.

LXXXIV. Qadeer, M.A. (1997). Pluralistic planning for multicultural cities: the Canadian practice. Journal of the
American Planning Association, 63 (4), 481-494.

SPSG:

Qadeer besteedt geen aandacht aan schaarse primaire sociale goederen.
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Toelichting:

Niet van toepassing.

Diagram:

We zien geen reden voor opname in het diagram.

LXXXV. Tonn, B.E. (1986). 500-year planning: a speculative provocation. Journal of the American Planning
Association, 52 (2), 185-193.

SPSG:

Tonn besteedt geen aandacht aan schaarse primaire sociale goederen.

Toelichting:

Niet van toepassing.

Diagram:

We zien geen reden voor opname in het diagram.

LXXXVI. White, L.G. (1979). Approaches to land use policy. Journal of the American Planning Association, 45 (1),
62-71.

SPSG:

White besteedt geen aandacht aan schaarse primaire sociale goederen.

Toelichting:

Niet van toepassing.

Diagram:

We zien geen reden voor opname in het diagram.

LXXXVII. Pierce, J.T. (1983). Resource and economic considerations in the allocation of agricultural land in
peri-urban areas: a Canadian perspective. Landscape Planning, 10 (4), 363-386.

SPSG:

Pierce besteedt geen aandacht aan schaarse primaire sociale goederen.

Toelichting:

Niet van toepassing.
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Diagram:

We zien geen reden voor opname in het diagram.

LXXXVIII. Bourassa, S.C. (1992). Public welfare and the economics of landscape aesthetics. Landscape and Urban
Planning, 22 (1), 31-39.

SPSG:

Bourassa besteedt geen aandacht aan schaarse primaire sociale goederen.

Toelichting:

Niet van toepassing.

Diagram:

We zien geen reden voor opname in het diagram.

LXXXIX. Hoover, A.P., & Shannon, M.A. (1995). Building greenway policies within a participatory democracy
framework. Landscape and Urban Planning, 33 (1-3), 433-459.

SPSG:

Hoover en Shannon besteden geen aandacht aan schaarse primaire sociale goederen.

Toelichting:

Niet van toepassing.

Diagram:

We zien geen reden voor opname in het diagram.

XC. Jacobs, H.M. (1989). Social equity in agricultural land protection. Landscape and Urban Planning, 17 (1), 2133.

SPSG:

Jacobs besteedt geen aandacht aan schaarse primaire sociale goederen.

Toelichting:

Niet van toepassing.

Diagram:

We zien geen reden voor opname in het diagram.
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XCI. Moffatt, I. (1993). Sustainable development: conceptual issues, an operational model and its implications
for Australia. Landscape and Urban Planning, 23 (2), 107-118.

SPSG:

Moffatt besteedt geen aandacht aan schaarse primaire sociale goederen.

Toelichting:

Niet van toepassing.

Diagram:

We zien geen reden voor opname in het diagram.

XCII. March, A. (2004). Democratic dilemmas, planning and Ebenezer Howard’s garden city. Planning Perspectives,
19 (4), 409-433.

SPSG:

March besteedt geen aandacht aan schaarse primaire sociale goederen.

Toelichting:

Niet van toepassing.

Diagram:

We zien geen reden voor opname in het diagram.

XCIII. Bonafede, G., & Lo Piccolo, F. (2010). Participative planning processes in the absence of the (public)
space of democracy. Planning Practice and Research, 25 (3), 353-375.

SPSG:

Bonafede en Lo Piccolo besteden geen aandacht aan schaarse primaire sociale goederen.

Toelichting:

Niet van toepassing.

Diagram:

We zien geen reden voor opname in het diagram.
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XCIV. Davoudi, S. (2005). Understanding territorial cohesion. Planning Practice and Research, 20 (4), 433-441.

SPSG:

Davoudi besteedt geen aandacht aan schaarse primaire sociale goederen.

Toelichting:

Niet van toepassing.

Diagram:

We zien geen reden voor opname in het diagram.

XCV. Finlayson, A. (2009). Planning people: the ideology and rationality of New Labour. Planning Practice and
Research, 24 (1), 11-22.

SPSG:

Finlayson besteedt geen aandacht aan schaarse primaire sociale goederen.

Toelichting:

Niet van toepassing.

Diagram:

We zien geen reden voor opname in het diagram.

XCVI. Alexander, E.R. (2002). The public interest in planning: from legitimation to substantive plan evaluation.
Planning Theory, 1 (3), 226-249.

SPSG:

Alexander besteedt geen aandacht aan schaarse primaire sociale goederen.

Toelichting:

Niet van toepassing.

Diagram:

We zien geen reden voor opname in het diagram.
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XCVII. Allmendinger, P., & Gunder, M. (2005). Applying Lacanian insight and a dash of Derridean
deconstruction to planning’s ‘dark side’. Planning Theory, 4 (1), 87-112.

SPSG:

Allmendinger en Gunder besteden geen aandacht aan schaarse primaire sociale goederen.

Toelichting:

Niet van toepassing.

Diagram:

We zien geen reden voor opname in het diagram.

XCVIII. Baum, H. (2011). Planning and the problem of evil. Planning Theory, 10 (2), 103-123.

SPSG:

Baum besteedt geen aandacht aan schaarse primaire sociale goederen.

Toelichting:

Niet van toepassing.

Diagram:

We zien geen reden voor opname in het diagram.

XCIX. Campbell, H., & Marshall, R. (2002). Utilitarianism’s bad breath? A re-evaluation of the public interest
justification for planning. Planning Theory, 1 (2), 163-187.

SPSG:

Campbell en Marshall besteden aandacht aan schaarse primaire sociale goederen, namelijk: “In his
later work, Rawls (1982, 1993) has addressed more centrally the political implications of his
theory and, in particular, how it is that citizens continue to acknowledge shared understanding
of the claims of justice when they remain deeply divided over conceptions of the good. This
similarity of interests rests on two higherorder conceptions of the good. The first is ‘moral
personality’ and the second is the agreement of citizens to advance the same primary goods,
these being ‘the same rights, liberties and opportunities as well as certain all-purpose means
such as income and wealth’ (Rawls, 1982: 161) (Campbell & Marshall, 2002, p.178).”

Toelichting:

Het betreft een beschrijving zonder planologische uitwerking.

Diagram:

We zien geen reden voor opname in het diagram.
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C. Donaghy, K.P., & Hopkins, L.D. (2006). Coherentist theories of planning are possible and useful. Planning
Theory, 5 (2), 173-202.

SPSG:

Donaghy en Hopkins besteden geen aandacht aan schaarse primaire sociale goederen.

Toelichting:

Niet van toepassing.

Diagram:

We zien geen reden voor opname in het diagram.

CI. Hoch, C. (2006). Planning to keep the doors open for moral communities. Planning Theory, 5 (2), 127-145.

SPSG:

Hoch besteedt geen aandacht aan schaarse primaire sociale goederen.

Toelichting:

Niet van toepassing.

Diagram:

We zien geen reden voor opname in het diagram.

CII. Kaza, N. (2006). Tyranny of the median and costly consent: a reflection on the justification for participatory
urban planning processes. Planning Theory, 5 (3), 255-270.

SPSG:

Kaza besteedt aandacht aan schaarse primaire sociale goederen, namelijk: “To believe that
participation will lead to socially preferable outcomes is at best naïve. Hopkins (2001) cites
examples where neighborhood groups collectively organized themselves to exclude people with
non-conforming backgrounds and orientation (race, convicted criminals, etc.). Vigilantism, a
manifestation of excessive participation, which directly challenges the state’s monopoly on
police power, paradoxically leads to repression of a similar kind. Public meetings in the city
halls are routinely dominated by interest groups that have the necessary power and motivation
to collectively organize themselves and indulge in grandstanding, to the detriment of the
others. The conception of the preferable outcome suffers from a cyclical question: if it is not
preferable to large segments of the society how can it be socially preferable? The outcomes,
irrespective of whether they appeal to a majority (including a super-majority), then have to be
judged by independent and evolving standards. The standards can be consistent with the
concepts of ‘inviolable natural rights’ as Dworkin (1978) argues, ‘primary goods’ distribution as
Rawls (1999) articulates, Nozick’s ‘constraint based deontology’, or any number of other ‘just-

185

state’ theories (Kaza, 2006, pp.260-261).”

Toelichting:

Het betreft een beschrijving zonder planologische uitwerking. Daar komt bij dat de
gelijkstelling (tussen de uitkomst van een overleg en o.a. schaarse primaire sociale goederen, maar
ook tussen de theorieën onderling) voorbarig is.

Diagram:

We zien geen reden voor opname in het diagram.

CIII. Lewis, F. (2011). Toward a general model of built environment audits. Planning Theory, 10 (1), 1-22.

SPSG:

Lewis besteedt aandacht aan schaarse primaire sociale goederen, namelijk: “Borrowing two key
concepts of proportional equality from Rawls – the ‘difference principle’ and ‘primary goods’ –
they argue that considerations of equity in planning ought to allow for an inequality of
holdings, so long as the greater advantage of some persons is of maximum benefit to those
persons who are least advantaged (2005: 158, 165–6) (Lewis, 2011, p.5). […] Sen recognized
the elegance of Rawls’s solution, but was critical of Rawls for overlooking the fact that
heterogeneous individuals have different abilities to convert primary goods resources into
wellbeing, in the sense that having a park across the street is of little use if the parents fear the
children are in danger of violent crime, and so keep them inside (Lewis, 2011, p.12).”

Toelichting:

Het betreft een beschrijving zonder planologische uitwerking. Daarnaast is een beschrijving
vanuit het perspectief van Sen niet wat dit onderzoek beoogt (lees: de oorspronkelijke theorie
staat centraal).

Diagram:

We zien geen reden voor opname in het diagram.

CIV. Mäntysalo, R., Balducci, A., & Kangasoja, J. (2011). Planning as agonistic communication in a trading zone:
re-examing Lindblom’s partisan mutual adjustment. Planning Theory, 10 (3), 257-272.

SPSG:

Mäntysalo, Balducci en Kangasoja besteden geen aandacht aan schaarse primaire sociale goederen.

Toelichting:

Niet van toepassing.
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Diagram:

We zien geen reden voor opname in het diagram.

CV. Moroni, S. (2004). Towards a reconstruction of the public interest criterion. Planning Theory, 3 (2), 151-171.

SPSG:

Moroni besteedt aandacht aan schaarse primaire sociale goederen, namelijk: “In a Rawlsian
perspective, for example, we can see the public interest as the interest in ‘social primary goods’
common to individuals interpreted as moral persons under a ‘veil of ignorance’ in an ‘original
impartial position’ (an ‘original position’ that is completely hypothetical and constructed in a
way that allows it to embody an appropriate idea of equality and citizenship). Since no one
under the veil of ignorance knows what position he or she will occupy in the real society, what
his or her specific concept of what the good life might be, and where he or she might end up
living, everyone will seek to achieve the best possible access to ‘social primary goods’ (interpreted
as all-purpose means) that institutions will protect as rights. […] The key to this approach is an
attempt to specify a list of the social primary goods relevant to spatial planning. In some cases,
these are exactly the same as those in Rawls’ list of primary goods. In others, more stress is laid
on some than on other items on the list, with some additions being made too (Moroni, 2004,
p.163).”

Toelichting:

Het betreft een beschrijving zonder planologische uitwerking, als wel dé planologische vraag.
In een noot merkt Moroni nog het volgende op: “One example of how a list of primary spatial
needs might look can be found in Lynch (1981). While I do not agree wholeheartedly with
Lynch – specifically, with the way he justifies the public relevance of the aspects on which he
focuses (see Moroni, 1994b) – I find his attempt quite illuminating (Moroni, 2004, p.168).”
Moroni verwijst naar de volgende bron: Lynch, K. (1981). A theory of good city form. Cambridge:
MIT Press.
In dit artikel zelf wordt geen oordeel gevelt over het al dan niet samengaan van het schaars
primair sociaal goed en een planologisch thema.

Diagram:

We zien geen reden voor opname in het diagram, maar de verwijzing nemen we mee.

CVI. Moroni, S. (2007). Introduction: land-use, planning and the law. Planning Theory, 6 (2), 107-111.

SPSG:

Moroni besteedt geen aandacht aan schaarse primaire sociale goederen.

Toelichting:

Niet van toepassing.
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Diagram:

We zien geen reden voor opname in het diagram.

CVII. Needham, B. (2007). Final comment: land-use planning and the law. Planning Theory, 6 (2), 183-189.

SPSG:

Needham besteedt geen aandacht aan schaarse primaire sociale goederen.

Toelichting:

Niet van toepassing.

Diagram:

We zien geen reden voor opname in het diagram.

CVIII. Roy, A. (2008). Post-liberalism: on the ethico-politics of planning. Planning Theory, 7 (1), 92-102.

SPSG:

Roy besteedt geen aandacht aan schaarse primaire sociale goederen.

Toelichting:

Niet van toepassing.

Diagram:

We zien geen reden voor opname in het diagram.

CIX. Stein, S.M., & Harper, T.L. (2005). Rawls’s ‘Justice as fairness’: a moral basis for contemporary planning
theory. Planning Theory, 4 (2), 147-172.

SPSG:

Stein en Harper besteden aandacht aan schaarse primaire sociale goederen, namelijk: “Rawls also
specifies the nature of ‘primary goods’, which are necessary in order for each person to be able to
revise the ideas of the good life which they inherit from their culture, and to consider
alternative ideas in formulating their own conception. Again, these are developed in a way that
is ‘freestanding’; they are not determined from any of the comprehensive doctrines. They are
derived from the requirements of the normative political conception of persons as free and
equal citizens (with the requisite moral powers, fully cooperating members of society), as well
as the general facts and requirements of social life (Rawls, 2001: 57). He identifies five
categories:
1. the basic rights and liberties just discussed in the section ‘Basic liberties’ above;
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2. freedom of movement and free choice of occupation;
3. powers of offices and positions of authority and responsibility;
4. income and wealth necessary for personal autonomy;
5. social bases of self-respect.
We believe that Rawls’s fifth primary good, the social basis for self-respect (for self identity for
that matter) requires a connection to community. This connection provides a context rooted
in tradition, but allowing for individual growth that enables each of us to mature into persons
with meaningful lives. This community context has its physical expression in the world we
inhabit, particularly our cities – the center of life for most of humanity. Thus we would specify
a sixth primary good for an urbanized, technological industrial (or post-industrial) liberal
democratic society: ‘(6) an urban environment which nurtures (provides the necessary
conditions for) the development of free and equal, rational and reasonable citizens’. The
planner has an important role to play in creating processes and environments which provide
all these primary goods, and which express shared public values, but particularly this last one.
For the process of self-determination to be successful, we need a meaningful relationship with
our urban environment. The urban environment is not merely a tool for satisfying our basic
needs, as some urban designers and functionalist planners seem to assume. Rather, our urban
environment is an extremely rich receptacle of meaning, value and tradition, which forms part
of the framework for autonomous self-determination. Contemporary designers and planners
often tend to view buildings and urban environments in terms of efficiency, as means to
predetermined ends. They think of buildings in terms of heating and ventilation; of cities in
terms of infrastructure, circulation, and land use. This is a significant cause of the desolate and
alienating urban and suburban wastelands that characterize many of our contemporary cities.
Those who grew up in New York in the 1950s (as did Stein) may recall Robert Moses (and
other urban renewers of the 1950s and 1960s), punching freeways through neighborhoods,
cutting their mainstreets in half, to get the efficiency of the shortest distance between two
points. As well as destroying communities, these freeways expressed no ideals of how life
should be lived, no aesthetic of movement. To reduce the goal to simply ‘moving between
points A and B as quickly as possible’ commits one not only to a particular account of the
goal, but also to the kinds of means that will satisfy it. We should not underestimate the
significant role cities play in determining and maintaining a meaningful and authentic life,
one where we feel in control. The lack of a rich and meaningful urban environment can be
severely destructive to our well-being. When a reductionistic approach is taken to the planning
of our cities, the likely outcome is an environment that is alienating for its residents. They are
in danger of becoming alienated activity is that of a body in the grip of a machine, not of a
rational agent acting out of a sense of value. In his own eyes he is what he conceives himself to
be in the eyes of the world – a means, not an end, an organism, not a man. (Scruton, 1979:
245) Rather than thinking of themselves as being in control of the physical world, and of
buildings and cities expressing their values, the residents are in danger of becoming objects
expressing the mechanistic world-view of scientism. Such is the importance of place as a
primary good. We believe that an urban environment which nurtures human development
should include (1) a sense of community, (2) access to a range of opportunities for work,
education, and recreation, (3) personal safety, (4) freedom from alienation, and (5) expressions
of identity. An urban environment that expresses who we are will have more substance in a
uni-cultural society, less so in a multicultural society. However, we do still have a shared
history and heritage, stemming from our liberal democratic tradition. None of this justifies a
bias towards one particular sub-culture, or the implementation of megalomaniacal grand
visions like those of Haussmann and Moses, the boosterism of Burnham or the over-planned
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cityscape of Brasilia. There are real problems with the ‘grand image’ in pluralistic multicultural
societies. Vision does not have to come from an authoritarian super-planner. A collective
vision can, and should, be derived via collective democratic processes (Stein & Harper, 2005,
pp.163-165).”

Toelichting:

Zowel de titel als de eerste woorden trokken onze aandacht, maar het gemak waarmee een
zesde categorie schaarse primaire sociale goederen wordt gecreëerd kunnen we (letterlijk en
figuurlijk) niet volgen. Dit onderzoek staat voor het overdenken van de oorspronkelijke
theorie, niet voor een herschrijving.

Diagram:

We zien geen reden voor opname in het diagram.

CX. Taylor, N. (2003). More or less meaningful concepts in planning theory (and how to make them more
meaningful): a plea for conceptual analysis and precision. Planning Theory, 2 (2), 91-100.

SPSG:

Taylor besteedt geen aandacht aan schaarse primaire sociale goederen.

Toelichting:

Niet van toepassing.

Diagram:

We zien geen reden voor opname in het diagram.

CXI. Thomas, J.M. (2008). The minority-race planner in the quest for a just city. Planning Theory, 7 (3), 227-247.

SPSG:

Thomas besteedt geen aandacht aan schaarse primaire sociale goederen.

Toelichting:

Niet van toepassing.

Diagram:

We zien geen reden voor opname in het diagram.
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CXII. Watson, V. (2006). Deep difference: diversity, planning and ethics. Planning Theory, 5 (1), 31-50.

SPSG:

Watson besteedt geen aandacht aan schaarse primaire sociale goederen.

Toelichting:

Noemenswaardig is wel de volgende opmerking: “Postmodernism’s suspicion of totalizing
positions and theories in a context of diversity, and the deontological shift in the work of
Rawls and Habermas, have both given support to the strong focus in planning on process
rather than product. Both reinforce the liberal belief that outcomes must be subject to
individual choices or preferences, and all that is required are laws that ensure a neutral ground
on which individuals can bargain with each other. Both also reinforce an (earlier) instrumental
rationality which seeks to combine facts with values and means with ends, thus obscuring
contestation of these ends (MacIntyre, in Knight, 1998) (Watson, 2006, p.42).”

Diagram:

We zien geen reden voor opname in het diagram, maar de opmerking nemen we mee.

CXIII. Yiftachel, O. (2006). Re-engaging planning theory? Towards ‘south-eastern’ perspectives. Planning Theory, 5
(3), 211-222.

SPSG:

Yiftachel besteedt geen aandacht aan schaarse primaire sociale goederen.

Toelichting:

Niet van toepassing.

Diagram:

We zien geen reden voor opname in het diagram.

CXIV. Ellis, H. (2000). Planning and public empowerment: third party rights in development control. Planning
Theory & Practice, 1 (2), 203-217.

SPSG:

Ellis besteedt geen aandacht aan schaarse primaire sociale goederen.

Toelichting:

Niet van toepassing.

Diagram:

We zien geen reden voor opname in het diagram.
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CXV. Throgmorton, J. (2008). The bridge to Gretna: three faces of a case. Planning Theory & Practice, 9 (2), 187208.

SPSG:

Throgmorton besteedt geen aandacht aan schaarse primaire sociale goederen.

Toelichting:

Niet van toepassing.

Diagram:

We zien geen reden voor opname in het diagram.

CXVI. Winkler, T. (2011). The just city. Planning Theory & Practice, 12 (4), 646-647. Noot: boekbespreking.

SPSG:

Winkler besteedt geen aandacht aan schaarse primaire sociale goederen.

Toelichting:

Niet van toepassing. Daar komt bij dat het – achteraf gezien – een verkeerd geselecteerd artikel
is; een boekbeschouwing.

Diagram:

We zien geen reden voor opname in het diagram.

CXVII. Gleeson, B., & Low, N. (2000). Revaluing planning rolling back neo-liberalism in Australia. Progress in
Planning, 53 (2), 83-164.

SPSG:

Gleeson besteedt geen aandacht aan schaarse primaire sociale goederen.

Toelichting:

Niet van toepassing.

Diagram:

We zien geen reden voor opname in het diagram.
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CXVIII. Gunder, M., & Hillier, J. (2007). Problematising responsibility in planning theory and practice: on
seeing the middle of the string? Progress in Planning, 68 (2), 57-96.

SPSG:

Gunder en Hillier besteden aandacht aan schaarse primaire sociale goederen, namelijk: “For
example, John Rawls’ conceptualisation of thin good (‘those primary goods that any rational
individual will require to pursue whatever plan of life they might have’) and thick good (‘the
particular ends and life plans individuals may pursue’) together constitutes the ability to have
shared and contested pluralistic positions within a single nation-state of mutual responsibility
(O’Neill, 2005, p. 483; Rawls, 1971, 1993b). This is a pluralism that does not readily
transcend borders, however (Nussbaum, 2001; Rawls, 1993a) (Gunder & Hillier, 2007, p.64).
[…] We also question the Rawlsian conceptualisation of the ‘social division of responsibility’.
This is where ‘society, citizens as a collective body, accepts responsibility for maintaining the
equal basic liberties and fair equality of opportunity, and for providing a fair share of the
primary goods for all within this framework; while citizens as individuals and associations accept
responsibility for revising and adjusting their ends and aspirations in view of the all-purpose
means they can expect, given their present and foreseeable situation’ (Rawls, 1993b, p. 189).
Such an allocation of responsibility depends on the ability of people to assume responsibility
for their own ends and, accordingly, to curb the demands they make on their social
institutions. How is this different from the idealised welfare state? How are these wants and
desires of primary goods set? (Gunder & Hillier, 2007, p.68).”

Toelichting:

Het betreft een (vragende) beschrijving zonder planologische uitwerking. Ter verheldering:
“Tot dusver heb ik heel weinig gezegd over wat het goede als concept inhoudt. Het is eerder
kort vermeld toen ik stelde dat het goede voor iemand wordt bepaald door wat, uitgaande van
redelijk gunstige omstandigheden, voor hem het meest rationele levensplan is. Aldoor heb ik
aangenomen dat de concepties van het goede die burgers in een welgeordende samenleving
hebben, overeenstemmen met de publiek erkende beginselen van het juiste, en een gepaste
plaats inruimen voor de primaire goederen. Maar het goede is als concept alleen in een nogal
lichte betekenis gebruikt. En feitelijk zal ik twee theorieën van het goede onderscheiden. De
reden hiervoor is dat het concept van het juiste in rechtvaardigheid als billijkheid prioritair is
aan dat van het goede. Anders dan volgens teleologische theorieën is iets alleen goed indien
het past binnen levenswijzen die verenigbaar zijn met de reeds voorhanden beginselen van het
juiste. Maar om deze beginselen vast te stellen, is het noodzakelijk uit te gaan van een of
andere notie van wat goed is, want wij hebben aannames nodig over de motieven van de
partijen in de oorspronkelijke positie. Aangezien deze aannames niet de prioritaire plaats van
het concept van het juiste in gevaar mogen brengen, bleef de theorie van het goede die in het
betoog voor de rechtvaardigheidsbeginselen is gehanteerd, beperkt tot de grondbeginselen.
Deze uiteenzetting van het goede noem ik de lichte theorie: ze moet de premissen over
primaire goederen funderen die vereist zijn om tot de rechtvaardigheidsbeginselen te komen.
Is deze theorie eenmaal uitgewerkt en zijn de primaire goederen verantwoord, dan zijn we vrij
de rechtvaardigheidsbeginselen te gebruiken in de verdere verklaring van wat ik de volledige
theorie van het goede zal noemen (Rawls, 1999/2009, pp.405-406).”

Diagram:

We zien geen reden voor opname in het diagram.
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CXIX. Heywood, P. (1997). The emerging social metropolis: successful planning initiatives in five new world
metropolitan regions. Progress in Planning, 47 (3), 159-173; 175-217; 219-229; 231-241; 243-250.

SPSG:

Heywood besteedt geen aandacht aan schaarse primaire sociale goederen.

Toelichting:

Niet van toepassing.

Diagram:

We zien geen reden voor opname in het diagram.

CXX. Sager, T. (1998). Meaningful collective choice? Public planning and Arrow’s theorem. Progress in Planning,
50 (2), 75-140.

SPSG:

Sager besteedt geen aandacht aan schaarse primaire sociale goederen.

Toelichting:

Niet van toepassing.

Diagram:

We zien geen reden voor opname in het diagram.

CXXI. Sager, T. (2009). Responsibilities of theorists: the case of communicative planning theory. Progress in
Planning, 72 (1), 1-51.

SPSG:

Sager besteedt geen aandacht aan schaarse primaire sociale goederen.

Toelichting:

Niet van toepassing.

Diagram:

We zien geen reden voor opname in het diagram.
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Bijlage C. Universal declaration of human rights
United Nations (1948). Universal Declaration of human rights. Geraadpleegd op 8 februari 2012 via
http://www.un.org/events/humanrights/2007/hrphotos/declaration%20_eng.pdf.
De verklaring is op de volgende pagina’s te vinden. Het draait – in ons onderzoek – om
artikel 13.1.
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Bijlage D. Interviewstructuur; gerichte open vragen
Intro









Onderzoek naar het gebruik casu quo de bruikbaarheid van Rawls in het transportdebat.
Rawls’ rechtvaardigheidstheorie gaat over de principes van sociale rechtvaardigheid, dus over de
zuivere uitgangspunten en heldere spelregels (voor vrijheid, gelijkheid en broederschap) voor
verdelingsvraagstukken. Rawls geeft aan hoe verdeling rechtvaardig kan plaatsvinden (proces),
maar hij zegt niet wat eronder valt, welke sociale verdelingsvragen, en welke niet (product).
Transport is zo’n maatschappelijke opgave met een sociaal verdelingvraagstuk. Transport is een
schaars en kostbaar goed, waarin keuzes gemaakt moeten worden, die (groepen) mensen raken.
Bij transport is de vraag hoe die afweging (sociaal) rechtvaardig gemaakt kan worden; bovendien
is de vraag hoe transport dan gedefinieerd moet worden? Met welk begrip, welke parameter is
transport als sociaal verdelingsvraag het best te beschrijven?
De vraag is of en zo ja, hoe Rawls’ rechtvaardigheidstheorie toegepast kan worden in de praktijk
van transport als maatschappelijk verdelingsvraagstuk? Dat is een vraag naar verenigbaarheid
van deze twee werelden en begrippen. Hoe zijn die twee referentiekaders aan elkaar te koppelen?
Het gaat om te beginnen om eenzelfde taal en betekenis van te gebruiken begrippen.
Helemaal uitgebeend leidt dit tot de vraag of en hoe transport in zijn maatschappelijke
betekenis een legitiem onderdeel is van de basisstructuur van Rawls en beschouwd kan worden
als een schaars primair sociaal goed volgens de theorie van Rawls? Dat betekent dat zowel transport
in zijn maatschappelijke betekenis als het schaars primair sociaal goed zo vertaald moeten worden dat
ze naadloos op elkaar passen. Kan dat en zo ja, hoe dan? Hierover hebben we een verkenning
uitgevoerd vanuit de theorie en de literatuur.

Vragen
Drie blokken in de vragen: achtergrond, focus en agenda.

1. Achtergrond
Hoofdvraag:
Op welke wijze bent u bezig met Rawls’ rechtvaardigheidstheorie? Wat is het belang van Rawls’
rechtvaardigheidstheorie voor onze huidige wereld? Hoe positioneert u zichzelf ten opzichte van zijn
theorie?
Hulpvragen:




Hoe interessant casu quo hoe relevant vindt u de vraag naar het gebruik van Rawls
rechtvaardigheidstheorie in het transportdebat? Hoe staat u erin? Waarom? Wat verwacht u
aan meerwaarde en/of nieuwe inzichten?
Wat in die combinatie is volgens u cruciaal? Waar draait het om? Waar zitten de
aangrijpingspunten, waar de frictiepunten?
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Hoe bent u zelf betrokken bij dit onderwerp Rawls en transport? Direct op de combinatie
Rawls en transport? Of indirect, via aanverwant onderzoekterrein?
Welke vragen leven bij u? Wat is de hoofd-/sleutelvraag? Hoe bent u daarmee bezig
(geweest)? In welke richting zoekt u of hebt u antwoorden gevonden?

2. Focus
Hoofdvraag:
- Wat vindt u van de uitwerking in het tweelagenmodel van verenigbaarheid?
1. het onderscheid potentiële mobiliteit en toegang
2. het onderscheid toedeelbare en verdeelbare schaarse primaire sociale goederen
en vooral:
3. de koppeling op de twee onderscheiden abstractieniveau’s tussen potentiële mobiliteit en vrijheid van
beweging enerzijds en toegang en verdeelbaar schaars primair sociaal goed anderzijds
- Wat zou de best passende invulling kunnen zijn van het verdeelbare schaars primair sociaal goed? Welke
van de drie categoriën(t.w. politiek - machtposities, sociaal-economische – inkomen en welvaart, sociaal grondslagen zelfrespect)? Waarom? Hoe uitwerken? Aandachtspunten, valkuilen?
- Wat is theoretisch de juiste toepassing van Rawls: indirect via invulling van de subjectie (basisstructuur
en schaars primair sociaal goed) naar de beginselen (onze vraagstelling), of directe toepassing van de
beginselen?
- Welke vorm van toegang is relevant, welke niet, en waar ligt de grens?
- In de literatuur zijn voor de aangescherpte hypothese op het niveau van de deelbare schaarse primaire
sociale goederen geen aanknopingspunten te vinden. Is dit (nog) een brug te ver? Of is dit streven
theoretisch niet mogelijk?
Hulpvragen:








Wat vindt u van het onderscheid tussen potentiële mobiliteit en toegang als twee toepasbare,
maar toch verschillende invullingen van transport in zijn maatschappelijke betekenis? Mobiliteit
als potentie en basisvoorziening en toegang als daadwerkelijke bereikbaarheid en concrete
realisatiemogelijkheid: herkent en erkent u dat? Kanttekeningen en suggesties?
Wat vindt u van het onderscheid tussen toedeelbare maar ondeelbare sociale goederen
(basisrechten) en (ver-)deelbare sociale goederen (zoals inkomen en welvaart)?
Kanttekeningen en suggesties?
Wat vindt u van de lagenbenadering, waarbij potentiële mobiliteit gekoppeld wordt aan vrijheid
van beweging als ondeelbaar schaars primair sociaal goed en waarbij voor toegang een
koppelingsmogelijkheid gezocht wordt op het niveau van de (ver-)deelbare schaarse primare
sociale goederen? Kanttekeningen en suggesties?
Wat zou de invulling van de schaarse primaire sociale goederen kunnen zijn (invulling
van ?)? Welk van de drie groepen van Rawls (1. voorrechten en machtsposities, 2. sociaaleconomische parameters en 3. sociale grondslagen zelfrespect) past het best? Hebt u
suggesties hoe verder in te richten? Aandachtspunten? Hoe kwantitatief? Wij denken zelf
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vooral aan de sociaal-economische parameters inkomen en welvaart. Wat vindt u daarvan?
Aanknopingspunten voor uitwerking? Valkuilen?
Wat kunnen/zullen volgens u gevolgen zijn van deze lagenbenadering voor de structurering
van het rawliaanse transportdebat? Verwacht u nieuwe (vervolg)vragen? Welke?

3. Agenda
Hoofdvraag:
Hoe hoopt/wilt u dat de discussie rond Rawls en transport zich verder ontwikkelt? Ideaal steefbeeld?
Aan welke voorwaarden voldoen? Welke afbreukrisico’s dat het niet helemaal of helemaal niet lukt?
Terugvalopties binnen Rawls? Alternatieven voor Rawls? Hoe verwacht u dat de discussie zal verlopen?
Snelle SWOT-analyse: welke kansen en bedreigingen? Wat zijn sterke punten, wat zwakke? Wat te doen?
Wie, wat, wanneer: agenda?
_____
Tot slot:
Hebt u nog een afsluitend advies, suggestie of een hartekreet over Rawls, (sociale) rechtvaardigheid en/of
het transportdebat?
Hulpvragen:











Hoe belangrijk is het dat het transportdebat benaderd wordt als een maatschappelijke
verdelingsvraagstuk?
En hoe belangrijk is het dat deze verdelingsvraag benaderd wordt vanuit sociale
rechtvaardigheid? Wat is er voor en wat is tegen en wat is de verwachting over hoe het
verder zal gaan?
Hoe belangrijk is het gebruik van Rawls’ rechtvaardigheidstheorie hierbij? Waarom? Wat is
ervoor en wat is ertegen en wat is de verwachting?
Hoe schat u de mogelijkheden voor toepassing van Rawls zijn theorie in? Kort SWOT
nalopen: waarin staat Rawls sterk? Wat zijn de zwakke plekken in deze? Wat zijn de kansen
en wat zijn de bedreigingen/risico’s?
Wat zou er moeten gebeuren om Rawls succesvol in stelling te brengen? Wie zou wat
moeten doen? Hebt u een agenda of punten voor een agenda in uw hoofd?
Wat is in deze uw vergezicht? Hoe gaat dit lopen/aflopen?
Zijn er nog alternatieven en terugvalopties, als het niet lukt met Rawls?
Hebt u nog een afsluitend advies, suggestie of een hartekreet over Rawls, (sociale)
rechtvaardigheid en/of het transportdebat?
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Samengevat
Titel: “Rawls in beweging: “Rawls in beweging; een theoretisch literatuuronderzoek naar een mogelijke
overeenstemming tussen de subjectie van Rawls’ rechtvaardigheidstheorie en transport in zijn
maatschappelijke betekenis”
Doelstelling: “Een verkenning naar de toepasbaarheid van Een theorie van rechtvaardigheid als basis voor een
sociaal rechtvaardigere benadering van verdelingsvraagstukken in de transport.”
Probleemstelling: “Kan casu quo hoe kan Rawls’ rechtvaardigheidstheorie toegepast worden op het
maatschappelijk verdelingsvraagstuk in het planologisch domein transport?”
Vraagstelling: “Kan casu quo hoe kan transport beschouwd worden als legitiem onderdeel van de
basisstructuur en als schaars primair sociaal goed naar Rawls?”
Hypothese: “Transport in zijn maatschappelijke betekenis is een legitiem onderdeel van de basisstructuur
en een schaars primair sociaal goed.”
Zowel een theoretische verkenning als een literatuuronderzoek. Resultaten:

schaars primair sociaal goed

transport
(maatschappelijke betekenis)

- Fundamenteel
- Rechten
- Toedelen

vrijheid van beweging

potentiële mobiliteit

- Instrumenteel
- Potenties
- Verdelen

?

toegang

- Algemeen
- Basisconditie
- Kwaliteit
- Concreet
- Ruimte en tijd
- Kwantiteit

A) Fundamentele rechten en vrijheden, zoals vrijheid van denken en geweten, vrijheid van vereniging,
persoonlijke vrijheden, en politieke vrijheden
B) Vrijheid van beweging en vrije beroepskeuze, tegen een achtergrond van billijke gelijkheid van
kansen
C) Macht en voorrechten die samenhangen met ambten en posities, met name in politieke en
economische instituties
D) Sociaal-economische parameters, zoals inkomen, vermogen en welvaart
E) Sociale grondslagen voor zelfrespect
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Hoofdstuk 3. Rawls’ rechtvaardigheidstheorie, in het bijzonder de subjectie
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Hoofdstuk 4. Transport in zijn maatschappelijke betekenis
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Figuur 6 – Invulling ordeningsdiagram B – Andreas Rooijakkers – 2012

Focusvraag: “Welke categorie van deelbare schaarse primaire sociale goederen past bij toegang?”
Drie vragen (achtergrond, focus en agenda):
Op welke wijze bent u bezig met Rawls’ rechtvaardigheidstheorie? Wat is het belang van Rawls’
rechtvaardigheidstheorie voor onze huidige wereld? Hoe positioneert u zichzelf ten opzichte van zijn
theorie?
- Wat vindt u van de uitwerking in het tweelagenmodel van verenigbaarheid?
1. het onderscheid potentiële mobiliteit en toegang
2. het onderscheid toedeelbare en verdeelbare schaarse primaire sociale goederen
en vooral:
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3. de koppeling op de twee onderscheiden abstractieniveau’s tussen potentiële mobiliteit en vrijheid van
beweging enerzijds en toegang en verdeelbaar schaars primair sociaal goed anderzijds
- Wat zou de best passende invulling kunnen zijn van het verdeelbare schaars primair sociaal goed? Welke
van de drie categoriën(t.w. politiek - machtposities, sociaal-economische – inkomen en welvaart, sociaal grondslagen zelfrespect)? Waarom? Hoe uitwerken? Aandachtspunten, valkuilen?
- Wat is theoretisch de juiste toepassing van Rawls: indirect via invulling van de subjectie (basisstructuur
en schaars primair sociaal goed) naar de beginselen (onze vraagstelling), of directe toepassing van de
beginselen?
- Welke vorm van toegang is relevant, welke niet, en waar ligt de grens?
- In de literatuur zijn voor de aangescherpte hypothese op het niveau van de deelbare schaarse primaire
sociale goederen geen aanknopingspunten te vinden. Is dit (nog) een brug te ver? Of is dit streven
theoretisch niet mogelijk?
Hoe hoopt/wilt u dat de discussie rond Rawls en transport zich verder ontwikkelt? Ideaal steefbeeld?
Aan welke voorwaarden voldoen? Welke afbreukrisico’s dat het niet helemaal of helemaal niet lukt?
Terugvalopties binnen Rawls? Alternatieven voor Rawls? Hoe verwacht u dat de discussie zal verlopen?
Snelle SWOT-analyse: welke kansen en bedreigingen? Wat zijn sterke punten, wat zwakke? Wat te doen?
Wie, wat, wanneer: agenda?
_____
Tot slot:
Hebt u nog een afsluitend advies, suggestie of een hartekreet over Rawls, (sociale) rechtvaardigheid en/of
het transportdebat?
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