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M. Düwell, J. Braarvig, R. Brownsword, D. Mieth (eds.),  The Cambridge Handbook of 

Human Dignity. Interdisciplinary Perspectives. Cambridge University Press, 2014, xxiii, 608p. 

 

In een tijd, waarin de universaliteit en zelfs de legitimiteit van de mensenrechten onder druk 

staan en verschillende (groepen) mensenrechten vaak tegen elkaar worden uitgespeeld, is een 

grondige, interdisciplinaire studie over de aan al deze rechten ten grondslag liggende idee van 

menselijke waardigheid van groot belang. In alle recente mensenrechtenverklaringen, gaande van de 

Universele Verklaring van de Rechten van de Mens van 1948 (UDHR) en de daarvan afhangende 

Internationale Convenanten over Economische, Sociale en Culturele Rechten en over Burgerlijke en 

Politieke Rechten (1966), tot de Europese Conventie over de Rechten van de Mens  van 1950 (ECHR), 

de Conventie van de Raad van Europa over Mensenrechten en Biomedische Wetenschappen van 1996, 

en de Universele Verklaring over Bio-ethiek en  Mensenrechten van de UNESCO van 2005, wordt 

immers verwezen naar de idee van gelijke menselijke waardigheid als hun gemeenschappelijke grond. 

Ook in de grondwet van een groot aantal nationale staten wordt expliciet verwezen naar idee van 

menselijke waardigheid. Anderzijds is de betekenis van het moderne begrip ‘menselijke waardigheid’ 

nogal vaag en open voor uiteenlopende interpretaties; verder is er betwisting over de overeenkomst 

van de moderne met premoderne opvattingen over menselijke waardigheid, evenals over de vraag of 

dit begrip ook in het niet-westerse denken voorkomt. In de derde plaats wordt het begrip menselijke 

waardigheid kritisch bevraagd in allerlei bio-ethische discussies over de kwestie of menselijke 

embryo’s, comateuze patiënten en misschien dieren wel een waardigheid hebben, en wat dit dan 

inhoudt. Tenslotte rijst in veel discussies de vraag of menselijke waardigheid een inherente, 

onvervreemdbare eigenschap is van individuen dan wel van groepen. Tegen de achtergrond van al 

deze fundamentele vragen over het nut, de betekenis en het al dan niet vage en problematische 

karakter van het begrip menselijke waardigheid is het voornaamste doel van dit boek om vanuit 

verschillende disciplines aanzetten te bieden voor verder onderzoek hierover. 

In het inleidende deel van dit handboek  wordt vanuit een juridische en filosofische invalshoek 

het raamwerk aangegeven van de idee van menselijke waardigheid. Het juridische hoofdstuk begint 

met een bespreking van de rol die de verwijzingen naar de menselijke waardigheid spelen in allerlei 

moderne mensenrechtenverklaringen, en behandelt daarna de vraag hoe we de rol van menselijke 

waardigheid moeten begrijpen in nationale rechtssystemen, om af te sluiten met de vraag of het 

positieve recht er al dan niet baat bij heeft om te verwijzen naar de waardigheid van de mens. De 

auteur laat zien hoe aan de universele steun voor deze waardigheid zowel een liberaal ethische (in het 

geval van de UDHR en de ECHR) als een meer conservatief ethische (in het geval van de Verklaring/ 

Conventie van de UNESCO en de Raad van Europa over bio-ethische vraagstukken) manier van 

denken ten grondslag kan liggen, een spanning die ook in het publieke recht van veel staten te 

bespeuren valt. Wat beide benaderingen evenwel op een fundamenteler niveau verbindt, is dat mensen, 

zowel individueel als collectief, ermee begaan zijn om het juiste te doen, en deze inzet voor het 

rechtvaardige komt tot uitdrukking in het belang dat zij hechten aan de idee van menselijke 

waardigheid. In het tweede artikel staan enkele filosofische problemen in verband met de idee van 

menselijke waardigheid centraal. Een eerste fundamenteel probleem is dat deze idee, waarover vlak na 

de tweede wereldoorlog nog een brede consensus bestond, in onze tijd haar onschuld verloren heeft. In 

allerlei discussies, zoals die over het klonen van embryo’s of juist de bescherming daarvan, evenals 

over het al dan niet toestaan van euthanasie, wordt het begrip menselijke waardigheid met dusdanig 

verschillende doeleinden gehanteerd dat sommigen aarzelen om dit begrip nog te gebruiken. Vanuit 

filosofisch perspectief duidt deze begripsverwarring op de nood aan een conceptuele verheldering, en 

om hieraan tegemoet te komen onderscheidt de auteur vijf ideaaltypische modellen waarop het denken 

over menselijke waardigheid gebaseerd wordt: 1) verhevenheid of stand, 2) deugd en plicht, 3) 

religieuze status, 4) de kosmopolitische status van de mens, 5) respect voor de waardigheid van de 

individuele mens. Vervolgens bespreekt hij een aantal fundamentele vragen in verband met menselijke 

waardigheid, zoals de relatie daarvan met mensenrechten, het verband tussen een morele en een 

juridische interpretatie van menselijke waardigheid, de vraag aan wie waardigheid toekomt, de 

normatieve inhoud van menselijke waardigheid, en de noodzakelijke veronderstellingen om zich voor 

die waardigheid in te zetten. In de andere bijdragen aan het boek wordt regelmatig expliciet of 

impliciet naar deze modellen teruggegrepen en worden deze vragen verder uitgediept. 



In de twee volgende delen wordt niet alleen een historische reconstructie van het begrip 

menselijke waardigheid in een Europese context gegeven, maar wordt ook naar de betekenis van dit 

begrip in niet-westerse beschavingen gekeken, zoals het Jodendom, de oorspronkelijke bewoners van 

Amerika, de Islamitische wereld, het hindoeïsme en boeddhisme en de Chinese beschaving. In het 

derde deel worden diverse systematisch-filosofische vragen over de idee van de menselijke 

waardigheid, die in de inleiding al kort waren geïntroduceerd, verder uitgediept. Deel vier is juridisch 

van aard en handelt over de vraag hoe de idee van de menselijke waardigheid op internationaal vlak en 

in de wetgevingen van verschillende landen (Frankrijk, Duitsland, de Verenigde Staten, Zuid-

Amerika, Zuid-Afrika, de Islamitische landen, China, Japan en India) is vastgelegd. Het vijfde, zesde 

en zevende deel behandelen een verscheidenheid aan hedendaagse maatschappelijke, morele en 

politieke debatten, waarin het begrip menselijke waardigheid ter discussie staat. Meer bepaald gaat het 

daarin om de vraag wat er van de menselijke waardigheid overblijft in geval van internationale 

conflicten en geweld, of dit begrip zinvol gebruikt kan worden bij vragen over sociale zekerheid, 

rechtvaardigheid op wereldvlak, zorg voor gehandicapten, de verdeling van welvaart en gender 

gelijkheid, en tenslotte om de kwestie hoe het begrip van menselijke waardigheid onder druk komt te 

staan onder invloed van bio-ethische vragen. 

Naar mijn mening is dit boek om diverse redenen een belangrijke publicatie. In de eerste 

plaats komen hierin experts uit verschillende disciplines (vooral filosofie en rechtswetenschap, en tot 

op zekere hoogte ook geschiedenis en theologie) aan het woord over een fundamenteel en actueel 

thema. Bovendien wordt het vraagstuk van de waardigheid van de mens vanuit verschillende culturele 

invalshoeken (Westerse en niet-Westerse) en politieke systemen (liberalisme, socialisme en de 

Chinese en Islamitische politieke traditie) bestudeerd, hetgeen cruciaal is wil deze idee een werkelijk 

universele draagwijdte hebben. Tenslotte maken de uitgevers hun ambitie om een handboek te 

publiceren helemaal waar: het boek beoogt geen alomvattende synthese te bieden, maar nodigt de lezer 

uit om zich verder te verdiepen in de even boeiende als complexe problematiek van de menselijke 

waardigheid. 

 

          Peter Jonkers 


