
4 INDIVIDUELE RECHTEN, 
GROEPSRECHTEN EN IDENTITEIT

1648: natiestaat

1748: rechtsstaat

1848: democratie

1948: mensenrechten

2048: nieuw evenwicht
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VERDER MET 1948: 
MENSENRECHTEN

❖Mensenrechten als 
“gepositiveerd 
natuurrecht”

❖Positiefrechtelijk 
natuurrecht

❖Individuele rechten

❖Beschermt individu 
tegen de staat en 
gemeenschap
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KENMERK NATUURRECHT
“IMMUTABLE”

Universaliteit

Niet door mensen gemaakt

Onveranderlijk

Norm voor de staat en 
gemeenschap
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REDELIJK FUNDAMENT: “RIGHT 
REASON”
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ROME EN ATHENE: OVERALL GELDT 
HET NATUURRECHT (UNIVERSALITEIT)
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CICERO’S TEKST ONDER 
AUGUSTINUS
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“The De Re Publica, with the exception of  
the Somnium Scipionis and scattered 
quotations by later authors, was lost until 
1820, when Cardinal Angelo Mai, then 
prefect of  the Vatican Library, discovered 
fragments amounting to perhaps a quarter 
or a third of  the treatise in a palimpsest 
containing St. Augustine’s commentary on 
the Psalms. This Codex Vaticanus 5757 (V) 
probably dates form the fifth century after 
Christ” (p. 9).



PALIMPSEST

Een palimpsest is een hergebruikt stuk 

perkament dat een handschrift draagt. De 

antieke term voor een palimpsest is 

codex rescriptus. De bovenste laag van dit 

perkament (met de tekst erop) werd 

afgeschraapt, zodat het perkament 

opnieuw beschreven kon worden.
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Bekender dan Kardinaal Angelo Mai zijn misschien de minder 

aan de kerk gebonden onderzoekers die ons klassieke teksten hebben 

overgeleverd, zoals de grote speurneus Gian Francesco Poggio 

Bracciolini (1380-1459), doorgaans aangeduid als Poggio 

Bracciolini (of  nog korter Poggio). Poggio was een Italiaanse 

humanist die vele klassieke verloren gewaande manuscripten heeft 

opgespoord in de bibliotheken van Europa. Zijn meest spectaculaire 

vondst was ongetwijfeld die van de Romeinse epicurist Lucretius, De 

Rerum Natura. Maar hij vond ook verloren gegane manuscripten, zoals 

Cicero’s Pro Sexto Roscio.

Zie over hem: Greenblatt, Stephen, The Swerve: How the World became Modern, W.W. Norton & Company, New York, London 2012.

Lucretius, On the Nature of Things, translated by Cyril Bailey, Oxford University Press, Oxford 1948 (1910); Lukrez, Über die Natur der Dinge, Neu übersetzt von Klaus Binder, 

DTV, München 2017.



OVER POGGIO
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De rerum natura, een dichterlijke glorificatie van het 

materialisme, atheïsme, secularisme, kortom van een volkomen 

epicurische filosofie, dook op in een vroege kritiek op het werk 

door niemand minder dan Cicero. Cicero schreef  over het boek aan 

zijn broer Quintus, waarin hij het werk van Lucretius “brilliance” 

toedichtte, maar ook sprak hij van “great artistry”. Er is niet zo heel 

veel fantasie voor nodig te zien dat Cicero, hoewel net als Lucretius 

secularistisch georiënteerd, meer de man is van de fluwelen 

handschoen, terwijl Lucretius de hakbijl hanteert.

Die tegenstelling is een terugkerende factor in de 

cultuurgeschiedenis. Denk ook aan de verlichtingsvorst Voltaire die 

niettemin zich grote moeite getroostte zich te distantiëren van wat 

meer consistent atheïstische denkers als Diderot, Holbach of  Jean 

Meslier.



RIJPKEMA OVER H.G. WELLS

“In the summer of 1932 H.G. Wells 

(1866-1946), a prominent British 

writer and intellectual, gave a 

lecture in Oxford. The occasion was 

a summer school for liberal youths. 

Wells was there by his own account 

to aid ‘a kind of “Phoenix Rebirth” 

of Liberalism’, a statement that 

turned out to be no exaggeration. 

The liberal youths had to leave 

behind the ‘sentimental casualness’ 

of nineteenth-century liberalism. 

The new ideal was that of the 

‘Liberal Fascisti’” (Rijpkema, p. 24)
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H.G. WELLS (1866-1946)

“Like Mussolini’s Italian 

Fascisti the new liberal 

vanguard had to ensure 

that state and party 

became one. Liberalism 

would thus completely 

replace the slow, 

indecisive parliamentary 

democracy.”
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GEDURENDE EN NA DE OORLOG

In the early months of World 

War Two, Wells wrote a series 

of letters to The Times, in which 

he argued for the establishment 

of universal human rights, such 

as the rights to life, education, 

property, labor and free 

movement, as the only 

meaningful outcome of the 

Second World War.
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INVLOED VAN WELLS OP LATERE 
MENSENRECHTENVERKLARINGEN

H. G. Wells wrote The Rights of Man in 1940, 

partly in response to the ongoing war with 

Germany. The fearlessly progressive ideas he 

set out were instrumental in the creation of the 

UN's Universal Declaration of Human Rights, 

the EU's European Convention on Human 

Rights and the UK's Human Rights Act.
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MANKIND'S IMMUTABLE 
RESPONSIBILITIES TO ITSELF
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When first published, this 

manifesto was an urgently 

topical reaction to a global 

miscarriage of justice. It was 

intended to stimulate debate 

and make a clear statement 

of mankind's immutable 

responsibilities to itself.



1940: WELLS GAF EEN ANTWOORD OP 
DE VRAAG: WHAT ARE WE FIGHTING 

FOR?

Ali Smith in de Introduction to The Rights of  Man:

“Knowing too well in 1940 how little the League of  

Nations had been able to ‘banish armed conflict from the 

world’, he called, in The Rights of  Man, for a ‘profound 

reconstruction of  the methods of  human living; . 

What are we fighting for? was his question. His answer: 

‘a code of  fundamental human rights which shall be 

made easily accessible to everyone’” (p. xlii)
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“WAR AIMS”: WAT ZIJN DAT?

De oorspronkelijke Times letters waarop The 
Rights of  Man gebaseerd waren, begonnen met 
de vaststelling: “War aims: the need for limitless 
candour” (p. 2)

Maar wat zijn “war aims”?

Dat zijn ook zaken waarvoor je wilt sterven. 
Zaken die het individuele te boven gaan.
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PROFOUND RECONSTRUCTION;
DRASTIC REMOULDING OF IDEAS

NEEDED

De gevaren van de League of  Nations, volgens Wells waren: “It was 

too conservative of  existing things, half-hearted, diplomatic” (p. 

3). Nodig was: “a profound reconstruction of  the methods of  

human living” (p. 3) Of  een “drastic remoulding of  ideas and 

relationships, that world revolution, which it has shirked for a 

quarter of  a century” (p. 3). Dus: Geen conservatisme, geen 

halfslachtigheid, totale verandering, revolutie. Dat is wat de 

verklaring zou moeten bieden als “war aims”. Wells wil een bijdrage 

leveren aan de totale reconstructie van de idealen van de beschaving 

waarvoor hij zich as woordvoerder opwerpt.
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1914

Hij schrijft ook: “we are back to something very like 1914” (p. 

3). Hij spreekt van een “decisive question before our species”.

Welke is dat? Dat is: “whether this time it will set its face 

resolutely towards that drastic remoulding of  ideas and 

relationships, that world revolution, which it has shirked for a 

quarter of  a century” (p. 3) Met The Rights of  Man wil hij dus 

gaan doen wat al eerder had moeten gebeuren: soort revolutie 

realiseren. Overigens niet met geweld. Maar met een 

verandering van ideeën. Wel een radicale verandering.
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TOT WAT ROEPT WELLS OP?

Tot wat roept Wells op? 

Tot een reorganisatie die 

geen enkele groep alleen 

kan verrichten. Hij pleit 

voor een “full and fearless 

public intercourse of  

minds open to all the 

world” (p. 3).

21



WELLS WIJST HET COMMUNISME AF

“The revolution, when at last it arrived in Russia, was in the hands of  men 

trained in underground methods, and the Soviet regime, practically inexpert, 

with everything to learn, shut down on free discussion and free mutual criticism 

with the West, and degenerated into the masked incalculable personal rule of  

to-day” (p. 4).

Een paar zaken zijn relevant. Allereerst Wells heeft het over “the West” als de 

beschaving en cultuur die contrasteert met die van de Sovjet-Unie. Als tweede 

noemt hij het Sovjet-regiem “inexpert”. Hij spreekt de Sovjets zelfs enigszins 

belerend toe met de stelling dat zij nog veel te leren hebben. Met name de 

aanvaarding van het principe van de vrije kritiek en wederzijdse kritiek als 

instrument om verder te komen.
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WELLS STREED OOK TEGEN DE 
KATHOLIEKE KERK: 1943
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DE HEERSCHAPPIJ VAN DE PAUS
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https://ia600901.us.archive.org/30/items/WELLSH.G.CruxAnsata1953/WELLSH.G.-Crux_Ansata_1953.pdf


DE KATHOLIEKE KERK ALS EERSTE 
“INTERNATIONALISTISCHE 

ORGANISATIE”
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WAT IS KATHOLICISME? THE 
NICENE CREED
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CONCILIE VAN NICAEA (325)
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NICENE CREED BASIS VOOR 
CATCHISMUS
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VATICAAN ONDERSCHRIJFT 
TEGENWOORDIG OOK WEL 

MENSENRECHTEN
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http://www.ejil.org/pdfs/19/5/1713.pdf


1685: RAMPJAAR VOOR 
TOLERANTIE
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VOLTAIRIAANSE TOLERANTIE
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WAS DE REFORMATIE BETER?
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CRUX ANSATA (1943) WORDT 
AFGEWEZEN OM VOOR THE RIGHTS
OF MAN (1940) PLAATS TE MAKEN
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WELLS SCHREEF IN 1943 TOEN DE 
FASCISTEN EN HET VATICAAN EEN 

LIAISON HADDEN
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PAUS PIUS XII, GEBOREN ALS EUGENIO MARIA 

GIUSEPPE GIOVANNI PACELLI, WAS EEN ITALIAANSE 

PAUS VAN 1939 TOT AAN ZIJN DOOD IN 1958 .
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DE VRAAG IS: HEBBEN WE EEN 
HETERONOME GRONDSLAG NODIG 

VOOR DE MORAAL?
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CONCLUSIE OVER WELLS

Wells wil de rights of man als

war aims

Hij wijst katholicisme af en 

communisme

Hij wil een vreedzame en 

geweldloze acceptatie van de 

“nieuwe moraal” van de 

mensenrechten: open debat
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JOHN MILTON (1608-1674)
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A CALL TO ARMS: FDR’S FOUR 
FREEDOMS SPEECH RESONATES 

MORE THAN EVER TODAY

In November 1940, President Franklin 
Delano Roosevelt was elected to an 
unprecedented third term. It was a 
dangerous time. Nazi Germany had 
conquered all of Western Europe save 
Great Britain – and Great Britain 
teetered on the precipice of 
capitulation. On the other side of the 
world, Japan’s invasion of China 
continued, and its military leaders 
were making plans for further 
expansion of the Japanese empire. 
Meanwhile, Roosevelt had to balance 
the need of American military 
preparedness with the strong 
isolationist sentiment still determined 
to keep the country out of war.
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https://www.defensemedianetwork.com/stories/four-freedoms-speech/
https://www.defensemedianetwork.com/stories/the-embargoes-that-blocked-japanese-expansion-and-led-to-war/
https://www.defensemedianetwork.com/stories/pearl-harbor-preparations-for-war/
https://www.defensemedianetwork.com/stories/fallen-lone-eagle/


TWEE KLASSIEKE, TWEE SOCIALE 
GRONDRECHTEN
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UNPRECEDENTED DANGER

Franklin Roosevelt was elected 

president for an unprecedented 

third term in 1940 because at 

the time the world faced 

unprecedented danger, 

instability, and uncertainty. 

Much of Europe had fallen to 

the advancing German Army 

and Great Britain was barely 

holding its own. 
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NO ISOLATIONISM

A great number of Americans 

remained committed to 

isolationism and the belief that 

the United States should 

continue to stay out of the war, 

but President Roosevelt 

understood Britain's need for 

American support and 

attempted to convince the 

American people of the gravity 

of the situation.
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REASONS FOR AMERICAN 
INVOLVEMENT

In his Annual Message to Congress (State of the Union Address) on 

January 6, 1941, Franklin Roosevelt presented his reasons for 

American involvement, making the case for continued aid to Great 

Britain and greater production of war industries at home. In helping 

Britain, President Roosevelt stated, the United States was fighting 

for the universal freedoms that all people possessed.
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MENSENRECHTEN EN OORLOG

As America entered the war these "four freedoms" -

the freedom of speech, the freedom of worship, the 

freedom from want, and the freedom from fear -

symbolized America's war aims and gave hope in the 

following years to a war-wearied people because they 

knew they were fighting for freedom.
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IDEALISTISCHE EN REALISTISCHE 
LEGITIMATIE VAN DE OORLOG

De idealistische legitimatie van de oorlog: Wells en Roosevelt 

verwijzen naar de mensenrechten als ideaal. Mensenrechten voor 

iedereen

Churchill en Nicolson verwijzen naar de realistische noodzaak Hitler 

te stoppen. Het territorium te redden tegen de agressieve usurpator

Wells en Roosevelt staan in de traditie van 1948

Churchill en Nicolson staan in de traditie van 1648
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DE “REALISTEN”: CHURCHILL 
(1874-1965)

https://www.youtube.com/watch
?v=Kx3W4F80L04

We Shall Fight on the 
Beaches is de algemeen 
gangbare benaming die is 
gegeven aan een toespraak 
van de Britse conservatieve 
politicus Winston Churchill 
op 4 juni 1940 voor het 
Lagerhuis, die tevens 
bekend is om Churchill's 
resolute woorden We shall 
never surrender.
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https://www.youtube.com/watch?v=Kx3W4F80L04


HAROLD NICOLSON (1886-1968)

Diplomaat, schrijver, 
politicus: “a Penguin Special 
written on the outbreak of 
the Second World War” 
(Roberts, Introduction, p. v)

“A passionate and brilliantly 
sustained polemic against 
Nazism, but also against the 
appeasement of Hitler” 
(Roberts, Introduction, p. v)
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TEGEN “APPEASEMENT”

“After Hitler’s rise to power he resolutely opposed the 

appeasement policy adopted by the National 

Government he had been elected to support. He was 

one of the MPs in the chamber of the House of 

Commons to refuse to stand up and cheer Neville 

Chamberlain when he announced that he would be 

flying to Munich to try to save the world from war in 

late September 1938” (Roberts, Ibid., p. vii)
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“ANNOY THE GOVERNMENT”

“There is a great deal in the book which will annoy the 
Government terribly”, Nicolson warned the pro-
appeasement Under-Secretary at the Foreign Office” 
(p. vii)

De tegenstanders van Nicolson: “The book was badly 
needed: Fascists, Communists and a large pacifist 
movement bitterly opposed the war” (p. viii)

Roberts: “In teaching his fellow countrymen to adopt 
that attitude in 1939 and 1940, Harold Nicolson did 
Britain, and civilization, a great service” (p. viii)
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ANDREW ROBERTS OVER 
NICOLSON

“One of the most attractive personalities of his day, and 

showing great moral courage when his country most 

needed it, Harold Nicolson personified the civilization for 

which the free world fought. Considering that he wrote 

Why Britain is at War when Soviet Russia was still allied to 

Nazi Germany, and before Chamberlain’s fall, it shows 

Themistoclean foresight as well as being an inspired, 

biting work of polemical eloquence” (p. x)
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MARK ELCHARDUS

2500 jaar geleden stak de 

Perzische koning Xerxes de 

Hellespont over met een leger van 

60.000 mensen

Doel: onderwerping van de 

Griekse stadstaten

Resultaat: hij werd verslagen door 

doorgaans concurrerende en 

ruziënde Griekse staatjes
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VERKLARING VAN HET MILITAIRE 
SUCCES VAN DE GRIEKEN DOOR 

HERODOTUS

“Vrije mannen vechten beter dan slaven. Het 

idee van het Westen als een geografisch af te 

bakenen gebied, dat dient te worden verdedigd, 

is sindsdien verbonden met het idee van vrijheid

en met de overtuiging dat, ook al lijkt het soms 

anders, vrije mensen uiteindelijk doeltreffender 

zijn dan onvrije mensen” (Elchardus, p. 7)
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HET WESTEN EN VRIJHEID
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GEOGRAFISCHE AANDUIDING VAN 
“HET WESTEN”

Noord-Amerika en 
Canada

Europa

Engeland

Australië
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“CIVILIZATIONAL IDENTITY”: IS ER 
IETS DAT DIE WESTERSE CULTUUR 

AMBIEERT?

Dat is iets anders dan wat gebeurd is

Wat (ook) gebeurd is, is (ook) 
massamoord, kolonialisme, onderdrukking, 
ellende en slavernij

Maar de vraag is: zijn er centrale waarden 
die deze cultuur hoopt te verwerkelijken

Wat zijn de ambities?
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DE 6 WAARDEN VAN DE WESTERSE 
BESCHAVING VOLGENS NEMO

De westerse samenleving, zegt Nemo, oriënteert zich op zes waarden of  

instituties:

1. De constitutionele staat

2. Democratie

3. Intellectuele vrijheid

4. Kritisch gebruik van de rede

5. Wetenschap,

6. Vrije markteconomie gebaseerd op private eigendom
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DE 5 HISTORISCHE PERIODEN IN 
DE WESTERSE BESCHAVING

(a) De Griekse uitvinding van de stad, met vrijheid onder de heerschappij van 

het recht, wetenschap en opvoeding;

(b) De Romeinse uitvinding van het recht, de private eigendom, het individu en 

humanisme;

(c) De ethische en eschatologische revolutie van de Bijbel en de uitvinding van 

de geschiedenis;

(d) De pauselijke revolutie van de Middeleeuwen (11e en 13e eeuw) die een 

verbinding construeerde tussen de christelijke erfenis en het antieke denken;

(e) De grote revoluties in Nederland, Engeland, Frankrijk en de Verenigde 

Staten van Amerika die het idee van de democratische rechtsstaat naar alle 

westerse landen brachten.
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WAT ZIEN WESTERSE LANDEN ZÉLF 
ALS HUN IDEALEN?

Nemo, Scruton, andere commentatoren over “het Westen” zijn 

geleerden, intellectuelen, historici, rechts- en politieke filosofen. 

Wat zien die westerse landen zélf als hun idealen?

Dus Canada, de Verenigde Staten van Amerika, het Verenigde 

Koninkrijk, Europa, Australië?

Antwoord: preambules

Cliteur, P.B., en Voermans, W.J.M., Preambules, Kluwer, Alphen aan en Rijn 2009,

https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/detail?id=2009D08324&did=2009D08324
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DE WAARDEN VAN DE EUROPESE UNIE

WAT ZIET DE EU ZÉLF ALS IDEALEN?

Article 2 of the Treaty on the European Union (TEU) formulates the 

values on which the Union is built. The article reads:

The Union is founded on the values of respect for human dignity, 

freedom, democracy, equality, the rule of law and respect for human 

rights, including the rights of persons belonging to minorities. These 

values are common to the Member States in a society in which pluralism, 

non-discrimination, tolerance, justice, solidarity and equality between 

women and men prevail
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https://scholarlypublications.universiteitleiden.nl/access/item%3A2967937/view


ART. 2 TREATY ON EUROPEAN 
UNION

Art. 2 Treaty on the European Union enigszins
geordend:

1. Human dignity,

2. Freedom and equality,

3. Democracy, the rule of law and human rights,

4. Pluralism, non-discrimination, tolerance, justice, 
solidarity and equality between women and men.
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1. MENSELIJKE WAARDIGHEID 
VAN HET INDIVIDU
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IMMANUEL KANT
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DAS GRUNDGESETZ

Artikel 1

(1) Die Würde des Menschen ist unantastbar. Sie zu achten 

und zu schützen ist Verpflichtung aller staatlichen Gewalt.

(2) Das deutsche Volk bekennt sich darum zu unverletzlichen 

und unveräußerlichen Menschenrechten als Grundlage jeder 

menschlichen Gemeinschaft, des Friedens und der 

Gerechtigkeit in der Welt.

(3) Die nachfolgenden Grundrechte binden Gesetzgebung , 

vollziehende Gewalt und Rechtsprechung als unmittelbar 

geltendes Recht.
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MENSELIJKE WAARDIGHEID EN DE 
VERENIGDE NATIES (UVRM)

In 1948 werd binnen de Verenigde Naties een 
belangrijke verklaring over de mensenrechten 
afgekondigd: de Universele Verklaring van de Rechten 
van de Mens. Doel en grondslag van de verklaring 
werden in de preambule als volgt getypeerd:

“Overwegende, dat erkenning van de inherente 
waardigheid en van de gelijke en onvervreemdbare 
rechten van alle leden van de mensengemeenschap 
grondslag is voor de vrijheid, gerechtigheid en vrede in 
de wereld …”
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https://scholarlypublications.universiteitleiden.nl/access/item%3A2882414/view


JAN ROMEIN (1893-1962)

Romein verhaalt van een bezoek aan de verkoopafdeling 

gipskopieën van het Louvre. Daar zouden de beelden van Voltaire, 

Goethe, Descartes en Diderot tot de meest verkochte exemplaren 

behoren. Het verbaast Romein niet. Hij zou deze figuren willen zien 

als dragers van de ‘menselijke waardigheid’

Romein, Jan, ‘Over de menselijke waardigheid. Uit de geschiedenis 

van een begrip’, in: Historische lijnen en patronen. Een keuze uit de 

essays, Em. Querido, Amsterdam 1976, pp. 119-146. 
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KANT ALS CONSTITUTIONEEL-
RECHTELIJKE INSPIRATIEBRON

Wanneer we vervolgens de vraag stellen welk concept van menselijke 

waardigheid voor de ontwikkeling van mensenrechten 

doorslaggevend is gebleken, dan gaat het om de seculiere variant. 

De rechten opgesomd in de mensenrechtenverklaringen sinds 1948 

worden niet langer gerechtvaardigd door een verwijzing naar hun 

status als ‘bevolen door God’, maar door een verwijzing naar de 

specifieke geaardheid van de mens: de mens is, wat Romein noemt, 

‘drager van menselijke waardigheid’.

Zie: Cliteur, P. B., & Ellian, A. (2005). Capita Encyclopedie en 

Rechtsfilosofie, Nijmegen: Ars Aequi Libri, p. 158 ff.

66

https://scholarlypublications.universiteitleiden.nl/access/item%3A2882414/view


JEFFERSON, LOCKE EN KANT

Zoals de Amerikaanse Onafhankelijkheidsverklaring is 

geïnspireerd door het denken van Thomas Jefferson en van 

John Locke, zo is de Universele Verklaring van de Rechten 

van de Mens, althans de grondslag daarvan in de 

menselijke waardigheid, geïnspireerd door het 

gedachtegoed van Immanuel Kant. Kant was het die voor 

het eerst de menselijke waardigheid als het specifieke 

anthropinon naar voren schoof en die de ethiek van het 

goddelijke bevel op overtuigende gronden afwees.
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GRUNDLEGUNG ZUR METAPHYSIK 
DER SITTEN (1785)

Hij deed dat in een boek waarin in kort bestek reeds een aantal lijnen 

worden uitgezet voor zijn latere geschriften op het terrein van ethiek 

en recht: Grundlegung zur Metaphysik der Sitten (1785). Kant poneert 

hier een belangrijk onderscheid tussen ‘waardigheid’ en ‘prijs’. In het 

‘Rijk der doelen’ heeft alles óf een prijs óf een waardigheid. Wat een 

prijs heeft kan ook door iets anders worden vervangen. Wat 

daarentegen boven alle geldelijke waarde verheven is, heeft 

waardigheid. Wat waardigheid heeft, is een ‘doel in zichzelf’. Het 

heeft geen relatieve, maar een absolute waarde. Het is ‘Gegenstand 

einer unmittelbare Achtung’. (Capita, p. 160)
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KENNIS EEN DOEL IN ZICHZELF
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https://scholarlypublications.universiteitleiden.nl/access/item%3A2900245/view


CATEGORISCHE IMPERATIEF

Reeds in de Grundlegung treffen we verschillende formuleringen aan 
van Kants bekende categorische imperatief, zoals:

– Handel zo dat de maxime van jouw handeling door je wil tot 
algemene wet zou worden (of korter: handel zoals je zou wensen dat 
iedereen zou handelen);

– Handel zo dat de mensheid zowel in jouw eigen persoon als ook in 
de persoon van ieder ander telkens als een doel en nooit als een 
middel wordt behandeld.

Capita, p. 160.
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https://scholarlypublications.universiteitleiden.nl/access/item%3A2882414/view


HYPOTHETISCHE EN 
CATEGORISCHE IMPERATIEVEN

Hypothetische imperatieven zeggen mij: ‘als je je honger wilt stillen, 
moet je eten.’ Maar als je je honger niet wilt stillen, hoef je ook niet te 
eten. De imperatief dat je moet eten, geldt alleen maar onder een 
bepaalde vooronderstelling, de vooronderstelling namelijk dat je je 
honger wilt stillen. Wie hypothetische imperatieven volgt, aldus Kant, 
handelt niet waarlijk moreel, maar slechts passend of niet passend. 
Iemand die hier geen fouten maakt is niet goed, maar slechts 
verstandig (‘klug’). Heel anders ligt dat bij het categorisch imperatief. 
Hierbij gaat het om een stem die mij zegt: ‘Je moet het goede doen 
en het boze nalaten’. En dat niet onder een bepaalde 
vooronderstelling, niet hypothetisch (onder de hypothese dát je goed 
wilt handelen bijvoorbeeld) maar absoluut. De wil die geregeerd 
wordt door hypothetische imperatieven noemt Kant heteronoom. De 
wil die geregeerd wordt door een categorisch imperatief is 
autonoom. Capita, p. 161.
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WHAT ABOUT THE ANIMALS?

Nadeel Kantiaanse benadering: dieren. Net als 
Descartes vóór hem slaat Kant door het centraal-stellen 
van de zedelijke betekenis van de menselijke 
persoonlijkheid een enorme kloof tussen de mens en de 
rest van de natuur. Weliswaar ziet hij de mens niet meer 
als machine, zoals Descartes en de Cartesianen deden, 
maar het is toch duidelijk dat ook voor Kant het dier 
slechts een instrumentele en geen intrinsieke waarde 
heeft – een waarde en geen waardigheid. Voor de 
‘vernunftlose Tiere’ geldt dat men daarmee ‘nach 
Belieben schalten und walten kann’, immers het dier is 
een van de mens ‘durch Rang und Würde ganz 
unterschiedenes Wesen’. Capita, p. 162
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BENTHAM VERSUS KANT: CAN 
THEY SUFFER?

Men kan ook wijzen op Jeremy Bentham (1748-1832), min of meer 

een tijdgenoot van Kant (1724- 1804), die in 1789 als criterium voor 

de vraag of we met de belangen van wezens rekening hebben te 

houden het dilemma als volgt aan de orde stelde: de vraag is niet of 

zij kunnen redeneren, ook niet of zij kunnen spreken, maar of zij 

kunnen lijden.

Bentham, Jeremy, An Introduction to the Principles of Morals and 

Legislation, edited by J.H. Burns and H.L.A. Hart, Methuen, 

London/New York 1982 (1789), p. 283: ‘The question is not, Can they 

reason? nor, Can they talk? but, Can they suffer?’
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HET GEHELE CITAAT VAN 
BENTHAM

The day may come when the rest of the animal creation may 
acquire those rights which never could have been witholden 
from them but by the hand of tyranny. The French have already 
discovered that the blackness of the skin is no reason a human 
being should be abandoned without redress to the caprice of a 
tormentor. It may one day come to be recognised that the 
number of the legs, the villosity of the skin, or the termination of 
the os sacrum are reasons equally insufficient for abandoning 
a sensitive being to the same fate. What else is it that should 
trace the insuperable line? Is it the faculty of reason or perhaps 
the faculty of discourse? But a full-grown horse or dog, is 
beyond comparison a more rational, as well as a more 
conversable animal, than an infant of a day or a week or even 
a month, old. But suppose the case were otherwise, what 
would it avail? The question is not, Can they reason? nor, Can 
they talk? but, Can they suffer?
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DIERENBEVRIJDING
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KANT EN BENTHAM: BEIDEN 
UNIVERSALISTEN

➢Kant: universaliteit van de menselijke natuur

➢Bentham: universaliteit van de menselijke 

gevoeligheid voor pijn

➢Maar Bentham overschrijdt de “species line”
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ARTHUR SCHOPENHAUER
(1788-1860)

Pessimist

Misantroop

Aforist

Virtuoos stilist

Leermeester van Nietzsche

Verdediger van 
dierenrechten in de Duitse 
filosofie
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DE WIJSHEID VAN SCHOPENHAUER 
ALS AFORIST
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VOLKSSOEVEREINITEIT
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MENS ALS “ANIMAL MÉCHANT 
PAR EXCELLENCE”

Schopenhauer is van mening dat 
zijn eigen opvattingen over moraal 
in het bijzonder daarom zich 
superieur bewijzen aan andere 
moraalsystemen, omdat zijn ethiek 
ook de dieren in bescherming 
neemt. De vermeende 
rechteloosheid van de dieren, de 
waan dat onze houding tegenover 
de dieren zonder morele betekenis 
is of dat we tegenover dieren 
geen verplichtingen hebben noemt 
hij een ‘empörende Roheit und 
Barbarei des Okzidents’
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EGYPTENAREN EN EUROPEANEN

Hoe anders is de houding tegenover dieren in andere religies. 
De Egyptenaren plaatsten temidden van hun mummies van 
mensen die van ibissen, krokodillen en andere dieren. Alleen in 
Europa wordt het als een gruwel ervaren wanneer een mens 
naast zijn trouwe hond begraven wil worden.

Met veel begrip verhaalt Schopenhauer van een Brit die eens 
nadat hij een aap had doodgeschoten voor de rest van zijn 
leven in de war was door de blik die het dier hem had 
toegeworpen voordat hij zijn laatste adem uitblies. 

Capita, p. 167.
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SCHOPENHAUER EN BENTHAM 
KRITISEERDEN OOK DE SLAVERNIJ
Vooruitstrevend over dit onderwerp was ook de Franse verlichter 
Condorcet. Hij correspondeerde met Benjamin Franklin in 1773 over 
de mogelijkheden die de zwarte mensen zouden hebben tot 
ontplooiing van hun capaciteiten. Franklin antwoorde op 20 maart 
1774: ‘Ik denk dat hun natuurlijk begripsvermogen niet te kort schiet, 
maar zij missen het voordeel van de scholing’. In 1781 viel Condorcet 
in een in Zwitserland uitgegeven betoog, Réflexions sur l’esclavage des 
nègres, de Amerikaanse kolonisten en andere verdedigers van 
slavernij aan. Het maakte in 1781 echter nog niet veel indruk. Pas 
zeven jaar later, toen het opnieuw werd uitgegeven, vond het een 
zekere weerklank. Bentham’s Introduction to the Principles of Morals 
and Legislation dateert van 1780. Vgl. Badinter, Elisabeth, en 
Badinter, Robert, Markies de Condorcet, 1743-1794, Een intellectueel 
in de politiek, Uitgeverij G.A van Oorschot, Amsterdam 1993 
(oorspronkelijk in het Frans, Parijs 1988), p. 128.
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NIET-MENSELIJKE SLAVEN

Vanuit het perspectief van Bentham, Schopenhauer, 

Peter Singer en anderen zou het slavernij museum 

ruimte moeten bieden voor de verhalen van de niet-

menselijke dieren als slaven voor de menselijke dieren.

Een praktijk die tot de dag voortduurt

Wat men van de slavernij onder menselijke dieren 

moeilijker kan zeggen.
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IS 2048 OOK EEN ONTWIKKELING 
NAAR DIERENRECHTEN?
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2. SPECIFICATIE VAN DE 
WAARDIGHEID IN VRIJHEID EN 

GELIJKHEID IN DE TEU
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VRIJHEID EN GELIJKHEID ALS 
IDEALEN VAN HET RECHT
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OOK HIER GELDT WEER: VRIJHEID 
EN GELIJKHEID MOEILIJK TE 

HARMONIËREN
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3. POLITIEK-JURIDISCHE 
VORMGEVING AAN DIE IDEALEN

Democracy, the rule of law and human 
rights,

Dus:

1. democratie (1848)

2. rechtsstaat (1748)

3. mensenrechten (1948)
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4. CONSEQUENTIES

Pluralism, non-discrimination, tolerance, justice, 
solidarity and equality between women and 
men.

oAandachtspunten?

oDoublures?

oPolitieke retoriek?
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IN 1948 WAS DIT VERHAAL “AF”

In 1948 was het verhaal van de 
democratische rechtsstaat “af”

Maar precies ook toen werden 
opvattingen gelanceerd die het 
verhaal ter discussie stelden

Er begon ook een kritiek die zou 
leiden tot de situatie waarin we 
nu verkeren

Die situatie is: zware kritiek op 
de westerse cultuur

Hoe verder naar 2048?
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VAN INDIVIDUELE RECHTEN NAAR 
GROEPSRECHTEN (1947)

Kritiek van cultureel-
antropologen op de 
Universele Verklaring 
voordat deze is 
gepubliceerd

Individuele rechten 
versus cultuur
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STATEMENT ON HUMAN RIGHTS

In 1947 the American Anthropologist published a highly influential article, 

“Statement on Human Rights.” It was a declaration by the American 

Anthropological Association, giving their advice to the Commission on Human 

Rights of  the United Nations. The problem faced by the Commission on 

Human Rights in preparing the Declaration, the American anthropologists 

stated, was this. The declaration is concerned with respect for the personality 

of  the individual as such, and his right to its fullest development as a member 

of  society. However, in a world order, “respect for the cultures of  different 

human groups is equally important.”

American Anthropological Association, “Statement on Human Rights”, in: 

American Anthropologist, Vol. 49. No. 4, October-December (1947), pp. 539-43.

“Statement on Human Rights”, in p. 539.
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“The problem is thus to formulate a statement of  

human rights that will do more than just phrase 

respect for the individual as an individual. It 

must also take into full account the individual as a 

member of  the social group of  which he is a 

part, whose sanctioned modes of  life shape his 

behavior and with whose fate his own is thus 

inextricably bound.”

Ibid., p. 539.



DE DRIE PUNTEN VAN DE 
ANTROPOLOGEN

Culture is important. First, the individual realizes his 

personality through his culture. Hence respect for individual 

differences entails respect for cultural differences, they 

say. There can be no full development of  the individual 

personality “as long as the individual is told, by men who 

have the power to enforce their commands, that the way of  

life of  his group is inferior to that of  those who wield 

power.”

Ibid., p. 541.
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TWEEDE PUNT: EVALUATIE NIET 
WETENSCHAPPELIJK

All evaluation is not scientific. Second, respect for 

differences between cultures is validated by the scientific 

fact that no technique of  qualitatively evaluating 

cultures has been discovered. Eternal verities only seem 

so because we have been taught to regard them as such, the 

anthropologists claim. As a third principle, the 

anthropologists present the following.

Ibid., p. 542.

95



DERDE PUNT: GEEN 
UNIVERSALITEIT

Morals and convictions about rights are relative to culture: 

universality denied. Third, standards and values are relative to 

the culture from which they derive. And this implies that 

any attempt to formulate postulates that grow out of  the 

beliefs or moral codes of  one culture must, to that extent, 

detract from the applicability of  any Declaration of  Human 

Rights to Mankind as a whole.

Ibid., p. 542.
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KRITIEK SAMENGEVAT

Ad 1 Is cultuur inderdaad zo belangrijk? En wat 
betekent dat precies?

Ad 2 Is evaluatie, waardering, inderdaad altijd niet-
wetenschappelijk? Moeten we ook zeggen 
“irrationeel” (“subjectief” in tegenstelling tot objectief 
en neutraal)? En wat betekent dat precies?

Ad 3 Kunnen inderdaad geen universele normen 
worden ontwikkeld? Dat zou dus ingaan tegen de 
gedachte van het natuurrecht (Blackstone, Fuller, 
Radbruch II). Maar ook tegen het utilisme (Bentham, 
Austin). En wat betekent dit precies?
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KRITIEK OP RELATIVISME

Nielsen, Kai, “Ethical 

Relativism and the Facts of  

Cultural Relativity”, in: 

Social Research, 33 (4), 1966, 

pp. 531-551.
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AD 1 HET BELANG VAN CULTUUR

Opgenomen in een groep

Maar wat voor soort groep?
1. de natie?

2. de religieuze groep?

3. de etnische groep?

4. de belangengroep?

5. de groep waarmee we een 
“bloedband” hebben?
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CHARLES TAYLOR (GEB. 1931)

“The Politics of  

Recognition”, in: Taylor, 

Charles, Multiculturalism: 

Examining the Politics of  

Recognition, Edited and 

introduced by Amy Gutman, 

Princeton University Press, 

Princeton, New Jersey 1994, 

pp. 25-75.
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THE DEMAND FOR RECOGNITION

“A number of strands in contemporary politics turn on 
the need, sometimes the demand, for recognition. The 
need, it can be argued, is one of the driving forces 
behind nationalist movements in politics. And the 
demand comes to the fore in a number of ways in 
today’s politics, on behalf of minority or “subaltern”
groups, in some forms of feminism and in what is today 
called the politics of “multiculturalism.””

p. 25
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MISRECOGNITION

“The demand for recognition in these latter cases is given 
urgency by the supposed links between recognition and 
identity, where this latter term designates something like a 
person’s understanding of who they are, of their fundamental 
defining characteristics as a human being. The thesis is that our 
identity is partly shaped by recognition or its absence, often 
by the misrecognition of others, and so a person or group of 
people can suffer real damage, real distortion, if the people 
or society around them mirror back to them a confining or 
demeaning or contemptible picture of themselves. 
Nonrecognition or misrecognition can inflict harm, can be a 
form of oppression, imprisoning someone in a false, distorted, 
and reduced mode of being.” p. 25
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GRIEVOUS WOUND

“Misrecognition shows not just a lack of due respect. It 
can inflict a grievous wound, saddling its victims with 
a crippling self-hatred. Due recognition is not just a 
courtesy we owe people. It is a vital human need” (p. 
26)

Move from honor to dignity.

“With the move from honor to dignity has come a 
politics of universalism, emphasizing the equal 
dignity of all citizens, and the content of this politics 
has been the equalization of rights and entitlements” 
(p. 37)
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CONSEQUENTIES VOOR 
MENSENRECHTEN OF 

BURGERRECHTEN

Over de “Canadian Charter of Rights”: “it guarantees equal 
treatment of citizens in a variety of respects, or, alternatively put, it 
protects against discriminatory treatment of a number of irrelevant 
grounds, such of race or sex” (p. 54)

Maar valt onder die “treatment” alleen gedrag (bijvoorbeeld 
discriminatie bij een sollicitatie) of ook het ventileren van meningen?

Kan men ook blijk geven van “discriminatory treatment” door het 
ventileren van een opvatting over anderen 
(minderheidsgroeperingen)?

Impliciet is het antwoord: ook het laatste. Door een mening kan men 
discrimineren.
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DE MULTICULTURELE SAMENLEVING 
EN DE GEVOLGEN DAARVAN

De feitelijke multiculturaliteit van samenlevingen 
formuleert Taylor als volgt: “more and more 
societies today are turning out to be multicultural, 
in the sense of including more than one cultural 
community that wants to survive” (p. 61)

Er zijn “culturele gemeenschappen” die willen 
“overleven”. Dat kan niet wanneer zij verkeerd 
worden voorgesteld (“misrecognition”)
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AD 2 HET EVALUEREN VAN CULTUREN 
IS NIET WETENSCHAPPELIJK

Wanneer we waardeoordelen vellen, is dat 

niets anders dan smaakoordelen? Subjectieve 

expressies van hoogst-individuele gevoelens? 

Of kunnen we enige objectiviteit, 

intersubjectiviteit, bereiken?
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HANS KELSEN (1881-1973)

Kelsen, Hans, “Absolutism and 

Relativism in Philosophy and 

Politics”, in: American Political Science 

Review, Volume 42, Issue 5, October 

1948 , pp. 906-914.

Kelsen, Hans, “Foundations of  

Democracy”, in: Ethics, Vol. LXVI, 

No. 1, Part II, October 1955, pp. 1-

101.
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EMOTIVISME
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EDWARD WESTERMARCK
(1862-1939)

Westermarck, Edward, Ethical Relativity,

Kegan Paul, Trench, Trubner & Co., 

London 1932.
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FEMALE GENITAL CIRCUMCISION:
KWESTIE VAN SMAAK, GEVOEL?
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WAAR OP ATHEÏSME DE 
DOODSTRAF STAAT
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APOSTASIE OF GELOOFSAFVAL
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WAT VALT NOG TE BEARGUMENTEREN 
OP BASIS VAN “EMOTIVISME”?

Jackson, Robert H., “Closing 

Argument: the War Crimes Trial, 

delivered by Robert H. Jackson, 

Nuremberg, Germany, July 26, 1946”, 

in: Lief, Michael S, Caldwell, H. 

Mitchell, Bycel, Benjamin, Ladies and 

Gentlemen of  the Jury: Greatest Arguments 

in Modern Law, A Tochstone Book, 

Simon & Schuster, New York 1998, 

pp. 29-57.
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AD 3 ER KUNNEN GEEN UNIVERSELE 
NORMEN WORDEN ONTWIKKELD

Cliteur, P.B., 

“Cultuurrelativisme als 

uitdaging voor de 

universaliteit”, in: P.B. Cliteur, 

De filosofie van mensenrechten, 2e

druk, Ars Aequi Libri, 

Nijmegen 1999, pp. 43-65, 

https://ap.lc/1v6O2
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ALLAN BLOOM (1930-1992)
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UNIVERSALITEIT VOLGENS BLOOM

1. Wetenschap transcultureel

2. Religie niet transcultureel

3. Filosofie/ethiek?

Waar denk je, hoop je, wil je 
universaliteit realiseren?
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DE FILOSOFISCHE GRONDVRAGEN

117

1. Wat kan ik weten?

2. Wat moet ik doen?

3. Wat mag ik hopen?

4. Wat is de mens?

Wat mag ik hopen? 

Onderschatte vraag



WETENSCHAP ALS 
TRANSCULTUREEL

Gewoon een gegeven

De wereld zit in elkaar volgens bepaalde 
wetten die overal hetzelfde zijn

De appel valt overal naar beneden

Het Covid virus richt overal schade aan
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RELIGIE ALS NIET
TRANSCULTUREEL

Valt daarmee te leven, religie 
als NIET transcultureel?

Het katholicisme geldt als de 
grootste stroming binnen het 
christendom. De term is een 
afleiding van het woord 
katholiek en komt uit het 
Grieks, wat algemeen of 
universeel betekent.

Dus universele religie
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FILOSOFIE/ETHIEK ALS NIET
TRANSCULTUREEL?

De opstellers van de 
Universele Verklaring van 
de Rechten van de Mens
hebben gehoopt, gewild, 
bedacht dat een 
universele verklaring van 
morele principes voor de 
mensheid zou moeten (en 
kunnen) worden 
geformuleerd
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BESTRIJDING VAN 
POSTMODERNISME

Als het postmodernisme gelijk 
heeft, is de Universele 
Verklaring op zand 
gebaseerd

Als de cultureel-antropologen 
gelijk hebben idem
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BESTRIJDING POSTMODERNISME 
DOOR INSTUREN VAN ONZIN NAAR 

POSTMODERNE TIJDSCHRIFTEN

Jargon-achtige artikelen 
opsturen naar tijdschriften

En ja, die werden geplaatst

Maar misschien zijn 
postmodernisten, net zo min als 
wokies, te overtuigen met 
argumenten

Immers de rede is “ook maar een 
keuze”
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TEGEN HET RELATIVISME
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DE CANON
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BEWEREN DAT JE DE WAARHEID KENT 
& BEWEREN DAT GEEN WAARHEID 

BESTAAT. EN DE CANON ALS 
ORIËNTATIEPUNT
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BASIS VAN HET 
CULTUURRELATIVISME

When in Rome, do as the Romans do

‘s lands wijs, ‘s lands eer

Argument voor bovenstaande:

Tolerantie

Beleefdheid

Diplomatie

Aanpassen aan lokale zeden en gewoonten
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MAAR SPRINGEN DE CULTUREEL-
ANTROPOLOGEN NIET VAN SEIN 

NAAR SOLLEN?

Immers:

Ja, er is culturele variëteit

Ja, er is diversiteit

Maar betekent dat ook dat we andere culturen niet meer 
mogen beoordelen? (of veroordelen)? En geldt ook voor de 
eigen cultuur dat deze niet be- of veroordeeld mag worden?

Kunnen we dan wel de nazi’s veroordelen? Of racisten? Of 
seksisten?

Vooronderstelt kritiek op basis van “discriminatie” niet een 
goed argument om discriminatie af te wijzen? 
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KRITIEK OP HET 
MULTICULTURALISME (1999)

Polygamy, forced marriage, 

female genital mutilation, 

punishing women for being 

raped, differential access for 

men and women to health care 

and education, unequal rights of 

ownership, assembly, and 

political participation, unequal 

vulnerability to violence. These 

practices and conditions are 

standard in some parts of the 

world.
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SPANNING MULTICULTURALISME 
EN MOREEL ENGAGEMENT

Do demands for multiculturalism--and certain minority group rights 

in particular--make them more likely to continue and to spread to 

liberal democracies? Are there fundamental conflicts between our 

commitment to gender equity and our increasing desire to respect 

the customs of minority cultures or religions? In this book, the 

eminent feminist Susan Moller Okin and fifteen of the world's 

leading thinkers about feminism and multiculturalism explore these 

unsettling questions in a provocative, passionate, and illuminating 

debate.
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IMMIGRATIE EN POLYGAMIE

Okin opens by arguing that some group rights can, in fact, endanger 

women. She points, for example, to the French government's giving 

thousands of male immigrants special permission to bring multiple 

wives into the country, despite French laws against polygamy and 

the wives' own bitter opposition to the practice. Okin argues that if 

we agree that women should not be disadvantaged because of their 

sex, we should not accept group rights that permit oppressive 

practices on the grounds that they are fundamental to minority 

cultures whose existence may otherwise be threatened.
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BELANGRIJK ARGUMENT VOOR 
CULTUURRELATIVISME IS ZWAK

De cultuurrelativist leidt vaak uit feitelijke relativiteit van waarden een 
normatief waardenrelativisme af.

Van “is” naar “ought”

Van Sein naar Sollen

Maar bij elk staatsbezoek aan Spanje moet men dan ook een 
speertje in de stier gooien

Helpen met de meisjesbesnijdenis

Kolen gooien op het vuur waarop de weduwe verbrand wordt

In klederdracht op bezoek in het buitenland
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GROEPSRECHTEN WERKEN DOOR

Article 2 of  the Treaty on European Union (TEU, or Maastricht 

Treaty, 1992) states:

The Union is founded on the values of  respect for human 

dignity, freedom, democracy, equality, the rule of  law and respect 

for human rights, including the rights of  persons belonging to 

minorities. These values are common to the Member States in a 

society in which pluralism, non-discrimination, tolerance, justice, 

solidarity and equality between women and men prevail (italics 

added, PC).
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OP WEG NAAR 2048: KUNNEN 
GROEPSRECHTEN WEL GEHANDHAAFD 

WORDEN?
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ARTT. 137C EN D SR.: 
GROEPSRECHTEN VOOR 5 

RISICOCATEGORIEËN?
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KATHLEEN STOCK: RECHTEN OP 
BASIS VAN GESLACHT
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DAT IS EEN DISCUSSIE VOOR DE 
VOLGENDE GENERATIE
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