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Voorwoord
Ruim dertig jaar geleden verscheen van de hand van de Nijmeegse hoog
leraar rechtsfilosofie D.  F. Scheltens een korte inleiding in de mensen
rechten onder de titel Mens en Mensenrechten. In zijn inleiding beschrijft
hij de aanleiding tot het schrijven van dat boek: zijn verbazing toen hem
de vraag werd gesteld of hij in zijn colleges ooit het thema van de mensen
rechten had behandeld. Hij verbaasde zich omdat hij de mensenrechten
juist als het voornaamste thema van de rechtsfilosofie beschouwde. Vervol
gens stelde hij dat thema door middel van een korte monografie uitdruk
kelijk aan de orde. Hij deed dat naar eigen zeggen niet door over de vele
mensenrechten te schrijven, maar over het ene recht van mens om tot zijn
recht te komen.
Wie dat boek van Scheltens vergelijkt met dit basisboek rechtsfilosofie,
geschreven door de huidige Nijmeegse leerstoelhouder rechtsfilosofie,
ziet grote verschillen. Dit boek is veel omvangrijker. Het neemt uitdrukke
lijk de Universele Verklaring van de rechten van de mens uit 1948 tot lei
draad. Het gaat uitvoerig in op individuele mensenrechten. Het stelt men
senplichten aan de orde en het bevat originele, klassieke tekstfragmenten.
Tussen beide boeken bestaat echter ook een belangrijke continuïteit. Die
kan vooral gevonden worden in de overtuiging dat een inleiding in de
rechtsfilosofie uitstekend aan de hand van de mensenrechten kan worden
geschreven. Weliswaar komen door deze keuze niet alle thema’s uit de
rijke traditie van de rechtsfilosofie aan de orde — met name blijft het the
ma van de rechterlijke oordeelsvorming onderbelicht —, maar de mensen
rechten bieden een uitstekend uitgangspunt voor de centrale rechtsfilo
sofische thema’s.
Verder is de inspiratie van beide boeken dezelfde, namelijk dat het in
de mensenrechten gaat om een visie op de mens. Leidend voor de rechts
filosofische beschouwingen in dit basisboek is de visie op de mens die met
name aan Immanuel Kant is ontleend. Zij houdt in dat de mens aan de
hand van twee assen kan worden gekarakteriseerd, namelijk als individu
eel wezen en als lid van een gemeenschap. Het bestaan van die twee assen
levert regelmatig spanning op, namelijk tussen de belangen van indivi
duen onderling en tussen die van het individu en van de gemeenschap,
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die vaak maar niet noodzakelijk de vorm aanneemt van de staat. Welke van
deze aanspraken in concrete gevallen moet worden gehonoreerd is zowel
voorwerp van juridische en politieke discussie als van rechtsfilosofische
reflectie. Hoe verhoudt het mensenrecht van het ene individu zich tot het
zelfde of een ander mensenrecht van een ander individu? Hoe groot moet
de reikwijdte zijn van mensenrechten waarmee belangrijke belangen van
individuen worden beschermd? Maar ook: wanneer mogen dergelijke be
langen van individuen opzij worden gezet door het belang van de gemeen
schap? En welke aanspraken mag de gemeenschap maken op het individu?
Aangezien deze en andere vragen in dit boek aan de orde komen, ligt de
keuze voor de titel Mens & mensenrechten voor de hand. De keuze daarvoor
is tegelijk een eerbetoon aan de inmiddels overleden auteur van het bijna
gelijkluidende boek uit 1981.
Met de aanduiding van de twee assen is een eerste indicatie van de op
zet van dit boek gegeven. Een tweede indicatie is gelegen in de Universele
Verklaring. Terwijl dit boek noch een historisch beschrijving van de tot
standkoming van deze Verklaring wil zijn, noch een juridische inter
pretatie ervan — zo dat al mogelijk zou zijn, aangezien zij strikt genomen
geen juridisch bindend document is —, vormt de Verklaring wel de lei
draad van de hiernavolgende hoofdstukken. Na een korte inleiding over
de verhouding tussen mensenrechten en rechtsfilosofie in het algemeen
behandelt Deel i de historische, juridische en filosofische context van de
Universele Verklaring. Dat deel wordt afgesloten met een bespreking van
het begrip ‘waardigheid’, dat een centrale rol speelt in de Universele Ver
klaring. Vervolgens komen in de delen ii en iii tien algemene rechten aan
de orde, waaronder mijns inziens de meeste in de Verklaring genoemde
individuele mensenrechten geschaard kunnen worden. In Deel ii worden
dan de door mij zo genoemde negatieve rechten behandeld en in Deel iii
de zogenoemde positieve rechten. Deze rechten worden telkens aangeduid
als mensenrechten, en niet als grondrechten of als fundamentele rechten,
om een duidelijk onderscheid te maken tussen mijn rechtsfilosofische be
schouwingen en andere, meer juridische benaderingen. Uiteraard zal hier
en daar verwezen worden naar juridische documenten, zoals internatio
nale mensenrechtenverdragen en daarop gebaseerde jurisprudentie,
maar dergelijke verwijzingen willen telkens dienstig zijn aan het rechts
filosofisch betoog. Ten slotte wordt in Deel iv aandacht besteed aan de
thematiek van de mensenplichten. Door middel van twee intermezzo’s
worden de overgangen aangeduid, te weten van Deel i naar de delen ii en
iii en van die delen naar Deel iv.
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Bij het schrijven van de individuele hoofdstukken is het steeds de be
doeling geweest een inleiding in de rechtsfilosofie te geven die toeganke
lijk is voor een breed publiek van studenten en andere geïnteresseerden.
Daarom heb ik ervan afgezien om voetnoten of verwijzingen op te nemen.
Een overzicht van de gebruikte, veelal gangbare literatuur waarop ik me
baseer, is te vinden aan het einde van het boek. Ook al wordt de rode draad
van het boek gevormd door de genoemde twee assen, de individuele hoofd
stukken staan redelijk op zichzelf. Telkens heb ik ervoor gekozen om een
bepaalde thematiek aan de orde te stellen, zoals ‘leven’, ‘eigendom’, ‘inter
nationale rechtsorde’, ‘gehoorzaamheid’. Tegelijk heb ik geprobeerd om
al te uitgesproken rechtsfilosofische standpunten te vermijden, ook al is
het uiteraard aan de lezer of ik daarin geslaagd ben. In ieder geval wil dat
de hoop rechtvaardigen dat het boek op meerdere manieren en door ver
schillende doelgroepen gebruikt kan worden. Dit basisboek is weliswaar
een omvangrijk boek, maar men hoeft het niet noodzakelijk als één geheel
tot zich te nemen. Juist omdat de verschillende hoofdstukken individueel
bestudeerd kunnen worden, kan degene die er gebruik van wil maken zijn
of haar eigen selectie samenstellen. De hoofdstukken van dit basisboek
lenen zich voor een pick and choose-benadering. In de terminologie van de
betere restaurants: iedere gebruiker kan uit het omvangrijke aanbod zijn
eigen menu samenstellen.
Het feit dat geprobeerd is om al te uitdrukkelijke standpunten te ver
mijden betekent natuurlijk niet dat mijn persoonlijke voorkeur voor be
paalde mensenrechtelijke thema’s, voor bepaalde auteurs of voor bepaalde
(historische) voorbeelden geen rol heeft gespeeld. Uiteraard zijn bij het
schrijven van de diverse hoofdstukken bepaalde auteurs of bepaalde thema’s
leidend geweest. Aan bepaalde mensenrechten wordt meer en aan andere
minder aandacht besteed dan een ander wellicht voor wenselijk houdt.
Andere keuzes en andere visies zijn zeker mogelijk. De opzet van dit boek
maakt het mijn inziens mogelijk om de gemaakte keuzes tot op zekere
hoogte te corrigeren door het boek op bepaalde terreinen met andere lite
ratuur aan te vullen of door bepaalde gedeelten over te slaan.
Iets soortgelijks geldt voor de geselecteerde primaire teksten. Ik vind
het belangrijk dat men kennis kan nemen van originele rechtsfilosofische
teksten. Daarom is na elk hoofdstuk een tekstfragment opgenomen van
een auteur die binnen het vakgebied als klassiek geldt. Omdat de rechts
filosofie een rijke, eeuwenoude traditie kent en een bloeiend vakgebied
is dat ten onrechte vaak enkel binnen faculteiten der rechtsgeleerdheid
haar volle erkenning vindt, is het niet gemakkelijk geweest om een selectie
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te maken. Bovendien was slechts ruimte om aan elk hoofdstuk één pri
maire tekst toe te voegen, vanwege mijn voorkeur voor een langer tekst
fragment van één auteur boven een collage van tekstfragmenten van ver
schillende auteurs. Slechts een beperkt aantal auteurs kon worden geselec
teerd. De primaire teksten slaan weliswaar telkens terug op de thematiek
van het betreffende hoofdstuk, maar kunnen ook op zichzelf bestudeerd
worden. Op de keuze van de achttien auteurs kan uiteraard wel wat worden
afgedaan. Persoonlijk betreur ik de afwezigheid van drie auteurs die zeker
een plaats hadden verdiend, namelijk Aristoteles, Locke en Rousseau. Het
gemis van die auteurs wordt evenwel ondervangen doordat ze in mijn tekst
uitvoerig aan het woord komen. Tevens wilde ik beslist ruimte maken voor
de grootste Nederlandse rechtsgeleerde en voor de grootste Nederlandse
filosoof, die vandaag de dag trouwens als allochtoon te boek zou staan.
Ook hier geldt dat de gebruiker gemakkelijk de gemaakte keuzes kan cor
rigeren door het boek aan te vullen met andere klassieke literatuur. Alle
primaire teksten in dit basisboek zijn in het Nederlands. De meeste daar
van waren al in het Nederlands beschikbaar; de overige teksten zijn door
mij, in samenspraak met anderen, vertaald.
Ten slotte is bij het schrijven van een aantal hoofdstukken gebruik
gemaakt van reeds bestaande notities en van reeds gepubliceerde teksten.
Zo laat hoofdstuk 3 zich leiden door een bekende en in Nijmegen vaak ge
bruikte en aangepaste tekst van de reeds genoemde D.  F. Scheltens over
‘Fasen en facetten van de mensenrechten’. De hoofdstukken 7 en 8 maken
gebruik van teksten die eerder onder andere in het Nederlands Juristenblad
zijn gepubliceerd. De hoofdstukken 14 en 15 zijn geschreven in samen
werking met Ronald Tinnevelt. Deze samenwerking zal begin 2013 resul
teren in een voor een breed publiek toegankelijke monografie: R. Tinnevelt
& Th. Mertens, Mondiale Rechtvaardigheid, Amsterdam: Boom 2013. Ik heb
Mens & Mensenrechten kunnen schrijven, vaak met de klanken van Radio 4
Concerthuis op de achtergrond, dankzij de ruimte die de Nijmeegse Facul
teit der Rechtsgeleerdheid, haar sectie rechtsfilosofie en Uitgeverij Boom
mij hebben geboden. Ik bedank verder Morag Goodwin, Klaas Rozemond,
Ronald Tinnevelt, Rick Verhagen en in het bijzonder Niels Cornelissen
en Corjo Jansen.

thomas mertens
September 2012
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