
 
 
 

Rechter: Chimpansee zelfde rechten als mensen 
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• Een rechter in New York heeft besloten dat er een rechterlijke 
hoorzitting moet komen over de vraag of twee chimpansees 
onwettig vastzitten.  

 

• De activisten vinden dat chimpansees, net als mensen, 
“rechtspersonen” zijn met “lichamelijke vrijheid”.  

 

• De dierenvrienden noemen het besluit van de rechter een “grote 
stap voorwaarts voor de dierenrechten”.  
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Hebben chimpansees en andere 
hoog ontwikkelde primaten ook 
rechten op grond van een 
inherente waardigheid? 
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Parijs, 1948 

Universele Verklaring van de 

Rechten van de Mens (1948) 
'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……..' 



 

Hebben alle mensen een 
inherente waardigheid? 
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Margriet Luyten “Stervelingen” (2009) 
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•Waardigheid en ouderdom kan 
een lastige combinatie worden. 
 

•Mee eens? 
www.filosofiepraktijkleiden.nl 

Filosofie Praktijk Leiden 



WAARDIGHEID 
 

Wat bedoelen 
we met deze 
term? 
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Manieren van spreken 
 
 • Constatief 

• Dit is een tafel 

• Waardigheid bestaat ontologisch 

• Religieus wereldbeeld 

• Declaration of Independene (1776): 

• “Wij beschouwen deze waarheden als vanzelfsprekend: dat alle 
mensen in gelijkheid worden geschapen; dat zij door hun Schepper 
zijn begiftigd met zekere onvervreemdbare rechten; dat tot deze 
behoren leven, vrijheid en het streven naar geluk.” 
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Manieren van spreken 
 
 • Performatief 

• De vergadering is geopend 

• Waardigheid bestaat in de manier van spreken 

• Direct bewerkende performatie 

• Evaluerende performatie: 

• Uit de kast komen 

• Ik hou van je 

• Lekker gebak, bakker 

• Ergo: waardigheid als interpretatie 
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Modern concept 

 
• Waardigheid is een evaluerende interpretatie 

• Maar waardigheid is wel absoluut 

• En waardigheid valt samen met onze autonomie 
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   Waardigheid als interpretatie: Absoluut 

• Rechtvaardigheidsdiscours over de samenleving 

 
• Waardigheid als inherente kwaliteit van alle mensen 

• Mens centraal - humanisme 

• Publiekgericht  

• (On)rechtvaardige samenleving 

• Verontwaardiging en respect 

• Kant: “Handel zo dat je de mensheid …. altijd als een doel in zichzelf en nooit 
als een middel behandelt.” 
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Waardigheid als interpretatie: Autonoom 
• Geluksdiscours over personen: 

 
• Een leven leiden overeenkomstig de menselijke waardigheid 

• Individu staat centraal 

• Personisme  

• Aristoteles: het doel is eudaimonia, geluk(t) zijn 

• Meer of minder, contingent 

• Privaatgericht  

• Bekommernis en empathie  
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Onomkeerbaar verlies van persoonlijke 
waardigheid 
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Zoeken...



 
Femke Halsema naar aanleiding van een debat over euthanasie 

en hulp bij zelfdoding:  

 

“Zelf vind ik ook dat mensen die geconfronteerd worden met een 

‘onomkeerbaar verlies van persoonlijke waardigheid’ moeten 

kunnen kiezen voor waardig sterven.” 
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Kan een mens zijn/haar 
waardigheid verliezen? 
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