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I. INLEIDING 

Clear thinking about human rights is 
not the key to the struggle to impIe
ment them, and it may not even be 
essential to successful political action 
on their behalf. In fact, such a utopi
an beliefin the power of ideas is itself a 
dangerous impediment to effective po
litical action. Nonetheless, conceptual 
c1arity, the fruit of sound theory, can 
facilitate action. At the very least it 
can help to unmask the arguments of 
dictators and their allies.' 

Sinds 1986 ben ik betrokken bij een samenwerkingsprogramma met het In
stituut voor Recht van de Chinese Academie van Sociale Wetenschappen in 
het kader van het door de Koninklijke Nederlandse Akademie van Weten
schappen gecoördineerde programma voor wetenschappelijke en onderwijs
kundige contacten met China. Aanvankelijk omvatte het programma onder
wijs en onderzoek op het gebied van het internationaal economisch recht. 
Vanaf 1991 ligt het accent echter, op uitdrukkelijk verzoek van de Chinese 
partners, op het internationale recht inzake de rechten van de mens en de 
visies van de Westerse wereld en China op dat recht. Het behoeft geen betoog 
dat daarbij het vraagstuk van de universele gelding en interpretatie van de 
rechten van de mens een belangrijk punt van onderzoek en bespreking vormt. 

Zoals de Chinese delegatie naar de Tweede Wereldconferentie over Rech
ten van de Mens, die injuni 1993 in Wenen heeft plaatsgevonden, in niet mis 
te verstane woorden heeft aangegeven, houdt het officiële Chinese standpunt 
in dat de rechten van de mens naar inhoud en reikwijdte worden bepaald 
door de samenleving waarbinnen zij gelden: 

The concept of human rights is a product of historical development. It is 
c10sely associated with specific social, political and economie conditions 
and the specific history, culture and values of a particular country. Diffe
rent historical stages have different hu man rights requirements. Countries 
at different development stages or with different historical traditions and 
cultural backgrounds also have different understanding and practice of 
human rights . Thus, one should not and cannot think [of] the human 
rights standard and model of certain countries as the only proper ones 
and demand all other countries to comply with them. It is neither realistic 
nor workable to make international economie assistance or even internati
onal economie cooperation conditional on them. ' 

'J. Donnell y, Universal Human Rights in Theory and Praetice, Ithaca and London 1989, p. 6. 
o Rede van Liu Huaqiu , hoofd van de Chinese delegatie, Wenen, 15 juni 1993. 
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6 P. van Dijk 

Vanuit dat standpunt heeft de Chinese PresidentJiang Zemin, aan de voor
avond van diens ontmoeting met zijn Amerikaanse ambtgenoot Clinton in 
november '993, gepleit voor ontkoppeling van internationale economische 
samenwerking enerzijds en de beoordeling van de mensenrechtensituatie an
derzijds, omdat daarbij steeds het gevaar bestaat dat de partners van ver
schillende concepties uitgaan of althans verschillende accenten leggen.3 Dat 
thema beheerste ook het bezoek van de Amerikaanse minister van buiten
landse zaken, Christopher, aan Beijing in maart van ditjaar.4 

Een Nederlandse parlementaire delegatie kreeg tijdens een bezoek aan 
Indonesië in januari van dit jaar van President Suharto een soortgelijke 
boodschap mee,5 terwijl tijdens een daarop volgend bezoek van de Neder
landse Minister-President en Minister van Buitenlandse Zaken aan Indone
sië een dergelijke ontkoppeling blijkbaar, althans voor dit moment (en naar 
ik aanneem van Nederlandse zijde op praktische en niet op principiële gron
den), tot stilzwijgend uitgangspunt is genomen.6 Op de Tweede Wereldcon
ferentie in Wenen werd het Indonesische standpunt ter zake door de minister 
van buitenlandse zaken, Alatas, als volgt verwoord: 

Human rights are vital and important by and for themselves . So are efforts 
at accelerated national development, especially of the developing coun
tries. Both should be vigorously pursued and promoted. Indonesia, there
fore, cannot accept Iinking questions of human rights to economic and 
development cooperation, by attaching human rights implementation as 
political conditionalities to such cooperation. Such a Iinkage will only 
detract from the value of both.7 

Het spanningsveld tussen universaliteit en waardenrelativisme treedt ook aan 
de dag wanneer de KNAW verzoeken bereiken om bij de autoriteiten van het 
betrokken land te protesteren tegen beknotting van academici in hun rechten 
en vrijheden, in het bijzonder het recht op vrije meningsuiting. De KNAW 

pleegt in dergelijke gevallen, na zorgvuldige verificatie van de ontvangen 
informatie, actie te ondernemen in de vorm van brieven van haar President 
aan de President van de zuster-academie en/of aan de bevoegde autoriteiten 
van het betrokken land, waarin de ongerustheid van de KNAW tot uitdrukking 
wordt gebracht, aangedrongen wordt op stappen om de desbetreffende per
soon in haar of zijn rechten te herstellen en verzocht wordt omtrent de ge
troffen maatregelen op de hoogte te worden gesteld. Voor die activiteit is kort 

3 Zie NRC Handelsblad van 18 november 1993. Zie ook NRC Handelsblad van 13 januari 1994: 
'China wijst kriti ek VS van de hand'. 
4 Zie NRC Handelsblad van 14 maart 1994. 
5 Zie NRC Handelsblad van 12 januari 1994. 
6 Zie NRc-Handeisblad van 7 april 1994: 'Kooijmans positief over mensenrechten Indonesië'. 
7 Rede van minister Alatas, Wenen, 14juni 1993. 
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geleden een netwerk opgericht, waarin ook de KNAW, middels haar Commis
sie voor de Vrijheid van Wetenschapsbeoefening, participeert.8 

Er is derhalve zowel uit wetenschappelijk als uit maatschappelijk oogpunt 
alle reden om in het forum van de KNAW het vraagstuk van de universaliteit 
van de rechten van de mens, in relatie tot dat van het waarden relativisme, 
aan de orde te stellen. 

2. DIENT HET INTERNATIONALE RECHT NAAR ZIJN AARD EN DOELSTEL

LING ALGEMENE GELDING TE HEBBEN? 

DE VRAAG NAAR DE UNIVERSALITEIT VAN INTERNATIONALE RECHTSNOR

MEN IN HET ALGEMEEN 

Internationale normen hebben niet per definitie universele gelding. Bilatera
le en regionale verdragen maken evenzeer deel uit van het internationale 
recht als mundiale verdragen. En ook de van het internationale recht deel 
uitmakende algemene rechtsbeginselen en het volkenrechtelijk gewoonte
recht behoeven niet per se universeel te gelden. De enige normen die per 
definitie universeel zijn, zijn die normen die ius cogens vormen, want inge
volge de definitie van artikel 54 van het Verdrag van Wenen inzake het 
verdragenrecht is er van een dergelijke norm sprake in geval van 'a norm 
accepted and recognized by the international community of States as a whole 
as a norm from which no derogation is permitted' (cursivering van mij ). 

Dit neemt niet weg dat de interdependentie in de wereld met zich brengt 
dat een groot aantal normen van internationaal recht vraagstukken regelt die 
in beginsel alle staten aangaan en derhalve een mundiale pretentie hebben. 
Naast rechten houden deze normen verplichtingen in . Wanneer sommige 
staten deze verplichtingen wel aanvaarden en andere niet, kan dat bij voor
baat een effectieve aanpak van het desbetreffende vraagstuk onmogelijk ma
ken. 

For unless all states are bound, an exempted recalcitrant state could act as 
a spoiler for the entire international community.9 

Ook kan er bijvoorbeeld een ongelijkheid in concurrentiepositie optreden die 
ertoe kan leiden dat ook die staten, die de verplichtingen hebben aanvaard, 
zich aan de naleving daarvan onttrekken. 'o 

B Van de andere deelnemers wordt de kern gevormd door de Académie des Sciences - Institut de 
France, de Accademia Nazionale dei Lincei, de National Academy of Sciences (USA ), de Royal 
Society, de Royal Society of Canada en de Royal Swedish Academy of Sciences. 
9 j. Charney, 'Universal Interna tional Law', American Journalof International Law 1993, pp. 
529- 55 1 (52 9). 
' 0 Idem, p. 530 , ten aanzien van de uit internationale verplichtingen inzake de bescherming van 
het milieu voortvloeiende extra kosten. H etzelfde geldt bijvoorbeeld met bet rekking tot uit IAO
conventi es voo rtvloeiende verplichtingen inzake personeelskosten en uit IMco-regeiingen voort
vloeiende verplichtingen aangaande a rbeidsomstandigheden en veiligheidsvoorschriften. 
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Omdat er geen verplichting voor staten bestaat een verdrag te ratificeren," 
valt de neiging van de verdragsstaten te verklaren zich er tegenover derde 
staten op te beroepen, dat de in het verdrag vervatte normen een codificatie 
van reeds geldende universele normen van gewoonterecht of universeel gel
dende algemene rechtsbeginselen vormen.'2 Daartoe moet evenwel aan de 
daarvoor geldende eisen zijn voldaan. Het Internationaal Gerechtshof heeft 
aangegeven, dat het feit dat aan de opstelling van het verdrag langdurige 
onderhandelingen vooraf zijn gegaan, de derde staat (en eventueel een aan
tal derde staten) niet tot het verdrag is toegetreden en de staten die wel zijn 
toegetreden de mogelijkheid hadden bepaalde voorbehouden te maken, eer
der een aanwijzing acontrario vormt.' 3 

Ook voor normen die niet in een verdrag zijn neergelegd , geldt dat, ook als 
het bestaan van de norm vaststaat, daaruit nog niet zonder meer de verbin
dendheid j egens een bepaalde staat voortvloeit. Men denke slechts aan het 
leerstuk van de 'persistent objector'.'4 

Het is evenwel de vraag of hier in alle gevallen dezelfde eisen ten aanzien 
van de uitdrukkelijke of stilzwijgende instemming van de staat ten opzichte 
van de norm kunnen worden gesteld.'5 Mij lijkt de stelling verdedigbaar dat 
naast het ius cogens er een interna tionaa l constitutioneel recht bestaat dat 
verbindend is voor al die staten, die deel uitmaken van de desbetreffende 
rechtsgemeenschap, ongeacht of deze staten individueel met die normen heb
ben ingestemd. Dat cons titutionele recht omvat de binnen die rechtsgemeen
schap tot stand gekomen normen die daar van fundamentele (constitutione
le ) waarde zijn. De instemming wordt dan geacht te kunnen worden herleid 
uit het lidmaatschap van die gemeenschap. Charney formuleert dit heel 
pragmatisch - en naar het lijkt met een algemenere strekking dan ik hier 
voor ogen heb - aldus: 

Realistically, the internationallegal system determines for moral, practical 
or political reasons that a rule of law shall be established, notwithstanding 
some objections, and that exceptions from it cannot be tolerated. ( ... ) This 

" Een stap in die richting vormt wel a rtikel '9, lid 5, van de Constitutie van de Interna tiona le 
Arbeidsorganisatie, dat de lidsta ten verplicht de ra tificatieprocedure binnen een bepaalde tijd op 
gang te brengen en, indien en voor zolang als deze procedure niet tot ratificatie leidt, te rappor
teren over de redenen daarvan. 
,. Daarover O. Schachter, 'United Na tions Law', Ameriean Journal oJ International Law 1994, pp. 
1- 23 (2- 3). Zie bijv. de stellingen van Nede rl and en Denema rken voor het Interna tionaal Ge
rechtshof in de North Sea Continental Shelf-zaken, IC] Reports 1969, p. 3 (pp. 23 and 28). 
' 3 Ibidem, pp. 29- 46. 
' 4 Zie I. Brownlie, Principles oJ Publie International Law, 4e druk, Oxford 1990, p. 10; T. Stein, 'The 
Approach of the Different Drummer: The Principle of the persistent Objector in International 
Law', Harvard International LawJournal 1985, pp. 457- 482. 
'5 Zie voor de instemming a ls const itutief element voor de verbindendheid van internationaal 
recht G.J.H. van Hoof, Rethinking the Sources oJ International Law, Deventer enz. 1983, in het 
bijzonder pp. 76- 82 en 205 - 279; O. Schachter, International Law in Theory and Praetice, Dordrecht 
enz. 1991, pp. 9- 15. 
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result is especially likely if the threat is grave, the international consensus 
strong, and the consequences of exemptions severe.' 6 

In deze gevallen staan de gezamenlijk gecreëerde rechtsorde en de gemeen
schappelijke belangen voorop en niet de aanvaarding van wederzijdse ver
plichtingen.' 7 

De door mij hier gesuggereerd uitzondering op het instemmingsvereiste 
vertoont een zekere gelijkenis met de uitzondering die het Internationaal 
Gerechtshof heeft aangebracht op het reciprociteitsbeginsel. Het reciproci
teitsbeginsel, dat de internationale betrekkingen en in het algemeen ook het 
internationale recht beheerst, ,8 brengt met zich dat, wanneer een internatio
nale norm slechts verplichtingen in het leven roept voor die staten die deze 
norm op enigerlei wijze hebben aanvaard, zij ook slechts jegens elkaar tot 
naleving van die verplichtingen gehouden zijn. Het Internationaal Gerechts
hof nu heeft in de Barcelona Traction-zaak aangegeven, dat op dat uitgangs
punt een belangrijke uitzondering bestaat: 

In particular, an essential distinction should be drawn between the obliga
tions of a State towa rds the internationa l community as a whoIe, and those 
arising vis-à-vis another State in the field of diplomatie protection. By their 
very nature the former are the concern of all States. In view of the impor
tanee of the rights involved, all Sta tes can be held to have a legal interest in 
their protection; they are obligations erga omnes.,g 

H et Hof heeft in dat arrest tevens aangegeven aan welke categorieën van 
internationale verplichtingen daarbij moet worden gedacht: 

Such obligations derive, for example, in contemporary international law, 
from the outlawing of acts of aggression , and of genocide, and also from the 

,6 Loc. eit. (noot 9), p. 542. Vgl. Schachter, op. cit. (noot 15), pp. 13- 14: ' it may be questioned 
whether the exeeption for a dissenting State would apply to a new principle of customary law 
regarded as fund amental or of major importance. ( ... ) If these principles a re regarded as funda
mental and of major importance to the genera lity of States with respect to an area beyond any 
State 's jurisdiction, a good case can be made for denying the dissen ting State the right to avoid 
the obligation tha t a ll other States incur as a consequence of the acceptance ofthe new principles. 
') Het is dan wel van groo t belang dat in het regelgevende proces de belangen van a lle staten 
betrokken worden. Men kan dit een eis van 'due process' noemen; zie L. Sohn, 'Due Process in the 
United Nations', Ameriean Journal oJ International Law 1975, pp. 620- 622. Vgl. ook wat het Inter
na tionaa l Gerechtshof opmerkt over 'mutual accommodation, reasonableness and co-opera tion'; 
FisheriesJurisdiction (United Kingdom u. leeland), Merits, ICj Reports 1974, p. 24. Zie ook de beschou
wingen over 'democracy in international rela tions' van de Secretaris-Generaal van de Verenigde 
Na ties, B. Boutros-Gha li , in diens rede welke hij tijdens zijn bezoek aan Nederland op 19 j anuari 
1994 heeft gehouden in deJ acobskerk in Den H aag, Staatscourant 1994 No. 14, pp. 7- 8. 
,8 Het kan worden aangemerkt als een grondregel voor iedere (evenwichtige ) samenlevingsvorm : 
A. RenteI n, International Human Rights; Uniuersalism Versus Relatiuism, Newbury Park Ca. enz. 1990, 

PP·133 - 135· 
' 9 Barcelona Traction , Lights and Power Company, Limited, ICj Reports 1970, p. 32. 

http://Traction-za.uk
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principles and rules concerning the basic rights ofthe human person, inclu
ding protection from slavery and racial discrimination.'o 

Waarin is de rechtvaardiging van deze uitzondering op het beginsel van de 
reciprociteit gelegen? Abi-Saab, die deze constructie van de obligationes erga 
omnes zelfs een flagrante schending van de logica van het traditionele inter
nationale recht noemt, geeft als volgt aan dat bij het internationale recht 
inzake de rechten van de mens van een ander concept moet worden uitge
gaan: 

Uitgangspunt daarbij is een samenleving die een aantal hoge waarden ge
meenschappelijk heeft. Elk van de deelnemers in die samenleving kan die 
waarden verdedigen. In dat concept is ieder een beetje verantwoordelijk 
voor de manier waarop mensen elkaar behandelen, en tevens zijn of haar 
broeders of zusters hoeder. In het huidige internationale recht met betrek
king tot mensenrechten hebben staten onderling bemoeienis met de nale
ving van de mensenrechten in een andere staat. Daardoor ontstaat een 
juridische vormgeving van samenleven van staten, gebaseerd op samen
werking." 

Als er in de door het Hof genoemde gevallen sprake is van universele ver
plichtingen, dan moeten de normen waarin die verplichtingen zijn vervat, 
ook een universeel karakter hebben. Hoewel de formulering van het Hof 
weinig precies is - wat wordt verstaan onder ' basic rights' en vormen de 
door het Hof gegeven voorbeelden een aanduiding dat het Hof hier aan 
verplichtingen ingevolge ius cogens denkt? - duidt de aangehaalde overwe
ging er toch in ieder geval op dat normen inzake de rechten van de mens ten 
aanzien van het vraagstuk van de universaliteit een aparte categorie vormen. 
Hierop ga ik nu nader in. 

3. VORMEN DE INTERNATIO NALE NORMEN INZAKE DE RE C HTEN VAN DE 

MENS EEN BIJZO N DER E CATEGORIE VAN NORMEN MET EEN SPECIALE AAN

SPRAAK OP UNIVERSALITEIT? 

DE VRAAG N AAR DE GRONDSLAG VAN DE UNIVERSALITEIT 

In zijn veel geciteerde boek 'What are Human Rights' stelt Cranston: 

In classifying human rights as moral rights it is important to notice some
thing which distinguishes them from other kinds of moral rights. This is 
that they are universal. 22 

20 Ibidem . 
.. Aldus vertaa ld weergegeven in: CJ. Bax e.a., Universaliteit van Grondrechten, Mededelingen van 
hetjuridisch Instituut van de Erasmus Universiteit Rotterdam No. 48 (1989), pp. 93 - 94. Zie ook 
R . Bernhardt , 'Thoughts on the interpreta tion of human-rights treaties' in: F. Matscher en H . 
Petzold (red .), Protuting Human Rights: The European Dimension; Studies in honour ofGérardJ. Wiarda, 
Keulen enz. 1988, pp. 65 - 71. 
22 M. Cranston, Whal are Human Rights?, Londen 1973, p. 7. 
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De basis van deze universaliteit is naar de opvatting van Cranston gelegen in 
de menselijke natuur binnen het kader van het natuurrecht. Hij verwijst 
daarvoor naar Maritain, die heeft gesteld: 

The human person possesses rights because of the very fact that it is a 
person, a whoie, master of itself and of its acts, and which consequently is 
not merely a means to an end, but an end, an end which must be treated as 
such. The dignity ofthe human person? The expression means nothing ifit 
does not signify that by virtue of natural law, the human person has the 
right to be respected, is the subject of rights, possesses rights. These are 
things which are owed to man because of the very fact th at he is man.23 

De menselijke waardigheid wordt hier door Maritain opgevoerd als een con
ceptie waarin bepaalde rechten krachtens natuurrecht besloten liggen. In de 
Westerse traditie wordt daarbij primair aan het recht op leven en dat op 
persoonlijke vrijheid gedacht,24 maar een menswaardig bestaan veronder
stelt daarnaast andere rechten, waartoe ook bepaalde economische, sociale 
en culturele rechten kunnen behoren.25 

De menselijke waardigheid is ook tot uitgangspunt gekozen door de opstel
lers van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens. In de pream
bule wordt gesproken van 'recognition of the inherent dignity and of the 
equal and inalienable rights of all members of the human family' als de 
'foundation of freedom, justice and peace in the world'. En in de preambule 
van de Vienna Declaration and Programme of Action van '25 juni [993, het 
slotdocument van de Tweede Wereldconferentie, verklaren de staten 'that all 
human rights derive from the dignity and worth inherent in the human 
person,.26 

Noch de theorie van het natuurrecht en van natuurlijke rechten, noch die 
van de menselijke waardigheid als bron van universaliteit, helpt ons echter 
veel verder bij de vraag naar de grondslag van de gepretendeerde universali
teit, omdat zowel het natuurrecht als de conceptie van de menselijke waar
digheid sterk cultureel bepaald zijn en derhalve bij gebreke van universele 
acceptatie van hun bestaan respectievelijk inhoud geen algemeen bruikbare 

'3 J. Maritain, The Righ/s of Man, Londen 1944, p. 37. 
' 4 Zie C. Orwin and T. Pangie, 'The Philosophical Foundations of Human Rights ', in: M .F. 
Plattner (red.), Human Rights in Dur Time, Boulder 1984, pp. 1- 22 (8- 9):' freedom, and thereby 
life itself, ta kes on real dignity only when it is an expression ofuniversal principles that can define 
the independence of all men as men'. 
'5 Zie H. Visser ' t Hooft, 'De menselijke waardigheid in traditie en actua liteit', Wijsgerig Perspectief 
1985/86, pp. 151 - 162 (157). Anders o.a. Cranston, op. cit. (noot 22), pp. 65 - 71. Zie voor deze 
discussie ook L. Kühnhardt, Die Universali/ä/ der Menschenrechte, München 1987, pp. 33 - 34. 
,6 Zie voor de tekst Human Rights LawJournal1993, p. 352 (353). 
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grondslag voor de universaliteit van de rechten van de mens bieden.27 Terwijl 
infibulatie van de vrouw in bijvoorbeeld Soedan wordt verdedigd op grond 
van de waardigheid van de vrouw, wordt deze praktijk in het Westen door 
velen gezien als een grove inbreuk op de lichamelijke integriteit van de 
vrouw.28 Ook het hoofd van de Iranese delegatie op de Tweede Wereldcon
ferentie, die enerzijds stelde: 

Human rights are no doubt universa!. They are inherent in human beings 
endowed in them by the sole Creator. As such, they cannot be subject to 
cultural relativism, 

liet daar op volgen: 

However, drawing from the richness and experiences of all cultures ( ... ) 
would only logically serve to enrich human rights concepts, and enable 
them to address and satisfy all aspects of a human person, multi-dimen
sional as he is .29 

Ook het gelijkheidsbeginsel, dat in de vorm van het verbod van discriminatie 
zelf een recht van d e mens vormt30 en dat in vrijwel alle documenten inzake 
de rechten van de mens is opgenomen ter verzekering van een gelijk genot 
van die rechten voor een ieder,3 1 houdt wel enige universaliteitspretentie in,32 

maar biedt daarvoor op internationaal terrein onvoldoende grondslag. De 
internationale normen ter zake zien primair op gelijkheid binnen een staat 
en niet zozeer op gelijkheid tussen personen in verschillende staten, terwijl 

27 De Britse filosoofBentham heeft de na tuurrechtelijke grondslag 'rhetorical nonsense' genoemd; 
Kühnha rdt , op. cit. (noot 25), p. 34. Zie voor verschillende invullingen van de menselijke waar
digheid , in de slotbeschouwingen toegespi tst op hel vraagstuk van de eu thanasie, Visser't Hooft , 
loc. cit. (noot 25), pp. 155- 161. Zie ook J. O'Manique, ' Universal and Inalienable Rights: A 
Search for Foundations', Human Rights Q.uarterly 1990, pp. 465 - 485 (469). Anders kennelijk Don
nelly, waar deze stelt: 'The practices of an Amin or Bokassa do not res t on an a lternat ive concep
tion of human dignity, but rather deny the very concept. ( ... ) Although claims of human rights 
would substantiall y increase the force of our condemnat ions of these regimes, we can both force
fully a nd appropria tely condemn such practi ces on the basis of the concept of human dignity 
a lone'; op. cit. (noot I), p. 61. 
28 Zie J. Smith en H . van der Weide, Visies en discussies omtrent genitale verminking van meisjes; een 
inventarisatie in internationaal perspectief, Amsterdam 1992. 
29 Rede van Mohammad-Javad Zarif, hoofd van de Iranese delegatie, Wenen, 18juni 1993. 
3° Aldus reeds H . Lauterpacht, An International BiLL of the Rights of Man , New Vork 1945, p. 11 5' 
'The claim to equalit y before the law is in a substantial sense the most fundamental of the rights 
of man. ( ... ) It is the sta rting point ofall other liberties .' Zie met name artikel 7 van de Universele 
Verklaring van de Rechten van de Mens en artike l 26 van het Interna tionaa l Verdrag inzake 
Burgerrechten en Politieke Rechten. 
3 ' Zie bijvoorbeeld a rtikel I , lid 3, van het vN-Handvest, artikel 2 van de Universele Verklaring 
van de Rechten van de Mens, de art ikelen 2 en 3 van zowel het Internationaal Verdrag inzake 
Burgerrechten en Politieke Rechten a ls het I nterna tionaal Verdrag inza ke Economische, Sociale 
en Culturele Rech ten, en a rtikel 14 van het Europees Verdrag ter bescherming van de Rechten 
van de Mens en de Fundamentele Vrijheden. 
3

2 Zie J. Burgers , 'The Function of Human Rights as Individual and Collective Rights', in: J. 
Berting e. a. (red.), Human Rights in a Pluralist WorLd, Westport en Londen 1990, pp. 63 - 74 (65 - 66). 
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onderscheid naar nationaliteit juist niet a ls een discriminatiegrond wordt 
aangegeven. En voor zover zij wel geacht kunnen worden op de gelijke be
handeling van een ieder in welke staat dan ook betrekking te hebben, kan 
men worden geconfronteerd met het betoog dat bepaalde politieke, economi
sche of culturele verschillen tussen staten een objectieve en redelijke grond 
vormen ter rechtvaardiging van zekere verschill en waardoor het gelijkheids
beginsel wordt doorbroken of, zo men wil , geacht wordt niet te zijn geschon
den.33 Ook ten aanzien van de idee van de vrijheid, door Meuwissen opge
voerd a ls 'grond èn toetssteen van alle recht ( ... l en dus ook van de 
grondrechten' en als ' in filosofische zin, niet a ltijd empirisch genomen, uni
verseel ',34 bestaat er aangaande inhoud, reikwijdte en vooral afweging ten 
opzichte van andere rechtsbeginselen onvoldoende consensus om de vrijheid 
als grondslag voor de universaliteit van de rechten van de mens a ls norma
tieve assumptie in te roepen.35 Zoals Cranton stelt: 

it is inevitable that such a right as that to liberty will be somewhat difTer
ently understood in different societies, where the boundary between liberty 
and licence will be differently drawn .36 

Naar mijn mening behoeft de jurist zich, bij de huidige stand van het inter
nationale recht inzake de rechten van de mens, niet zozeer het hoofd te 
breken over de vraag naar de normatieve grondslag van de universaliteit, 
zoals ook het Internationaal Gerechtshof zich daarover in genoemd arrest 
kennelijk niet het hoofd heeft gebroken. De universele acceptatie van de in 
de Universele Verklaring neergelegde rechten van de mens door de leden van 
de statengemeenschap, en de herbevestiging van die acceptatie bij latere 
gelegenheden, heeft geleid tot wat Donnelly, ter onderscheiding van 'moral 

3:1 Aan deze complicati es lijkt K . Koch voorbij te zien wannee r hij stelt : 'Uit de keuze voor het 
aanvaa rden van het idee van mensenrechten, in het bijzonder de grondrechten, vloeit noodzake
lijkerwij s de aanvaarding va n de norma tieve assumptie van universa liteit voort. H et idee van 
mensenrechten berust immers op de gedachte, dat ieder mens op grond van zijn mens-zijn zelve 
en a ls onmisbaar a ttribuut van zijn mense lijke waardigheid ongeacht ges lacht, ras, klasse or 
religie or welk ander onderscheidend kenmerk ook, in ge lijke ma te aanspraak kan maken op een 
zeker aanta l rechten. H et verwerpen van de norma ti eve assumptie van universa liteit betekent de 
erkenning van het bestaan van in normatier, juidisch en politiek opz icht relevante verschi ll en 
tussen mensen en vormt de g rondslag voor discriminatoire praktijken .'; K. Koch in: Bax e.a. , 
op. cit. (noot 21), p. 11 2. 
34 Ste lling 3, ibidem, p. 11 5. 
35 In de conceptie van de 'object ieve vrijheid ', door H egei aangeduid a ls de 've reinigung' van de 
vrijheid van de ene persoon met di e va n a lle andere (Grundlinien der Philosophie des Rechts, 4e druk, 
Hamburg 1955, § 258), is de uni versalitei t a ls het ware verdisconteerd, maa r deze conceptie tot 
norma ti eve grondslag ki ezen zou mijns inziens tot een petitio principii leiden. 
3

6 Op. cit. (noot 22), p. 21. Zie ook Koch, loc. cit. (noot 33), p. 45, die stelt dat het tot uitgangs
punt nemen van de vrijhcid juist tot een etnocentri sche universa liteit zou leiden. Aldus ook 
Rentein , op. cit. (noot 18), p. 94: ' Ir the va lue chosen ror compara tive analysis is rreedom and 
that value is prcsumed to be the 'ultimate', or 'bes t', or most important va lue, then the West ern 
ethnoccntric bias has ha rdl y been avoided.' 

69 



14 P. van Dijk 

universality', ' normative universality' noemtY Deze universele acceptatie 
heeft tevens bevestiging of versterking gevonden in wat ik de 'functionele 
universaliteit' zou willen noemen: diezelfde leden van de statengemeenschap 
hebben ingestemd met een universeel toezichtmechanisme op de naleving 
van die rechten . Ik besef dat ik hier wellicht de grens overschrijd - in de 
terminologie van Alwin Diemer38 - van 'universality' naar 'generality (em
pirical totality )' en wellicht zelfs naar 'convention', maar zolang ik niet beoog 
hiermee de normatieve grondslag van de universele gelding aan te geven doch 
slechts de universele normatieve gelding zelf, lijkt mij dit geen bezwaar. 

Neemt men tot uitgangspunt voor de legitimatie van internationale nor
men de ' intent to be bound' van de souvereine staten, dan is die legitimatie bij 
de rechten van de mens, zoals die in de Universele Verklaring zijn neergelegd, 
aanwezig. Immers, in de preambule van de Universele Verklaring ligt de 
aanvaarding door de staten besloten van de daarin neergelegde normen als 
een 'common standard of achievement of all peoples and all nations' waarvan 
zij de verwezenlijking zullen nastreven 'by progressive measures, national 
and international '. En voor zover het toenmalige lidmaatschap van de Ver
enigde Naties niet representa tief is te achten voor de huidige statengemeen
schap, geldt dat deze statengemeenschap dit commitment bij latere gelegen
heden en met een meer representatief lidmaatschap heeft herhaald; 
recentelijk nog door aanvaarding met consensus van de Vienna Declaration 
and Program me of Action van 25 juni 1993.39 In die Vienna Declaration 
hebben de staten tevens met consensus de universaliteit erkend: 'The univer
sal nature of these rights and freedoms is beyond question' en 'All human 
rights are universal, indivisible and interdependent and interrelated'.40 

De functionele universaliteit vindt uitdrukking in de toezichthoudende 
bevoegdheid van de Commissie voor de Rechten van de Mens,41 door Don
nelly terecht ' the procedural core of the global human rights regime' ge-

37 Op. ei!. (noot 1.), p. 2. 
3

8 A. Diemer, 'The 1948 declaration: an analysis ofmeanings', in: Unesco, Philosophical Foundations 
of Human Rights, Parijs 1986, pp. 95 - 111 (97- 98). 
39 Preambule en a rtikel I, loc. ci!. (noot 26), p. 353. 
4° Artikelen 1 en 5, ibidem, p. 353 en 354. O'Manique, loc. ci!. (noot 27), p. 478, stelt: 'Rights are 
recognized and their exercise is guaranteed by states. If states we re the sole source of rights, 
however, the universa l and inalienable cha racter of rights would be lost in practice, since sta tes 
are bath hu man creations and va riabie'. De consensus met betrekking tot de Universele Verkla
ring en het op het vN-Handves t gebaseerde toezichtmecha nisme worden door mij evenwel niet 
inge roepen als bron voor de universele normativiteit - deze is gelegen in het fundamentele 
karakter van de rechten zelf, herbeves tigd door hun verankering in het vN-Handvest a ls consti
tutionele waarden - maar a ls indicatie voor de universele acceptatie door staten. 
4' Daarin ondersteund door de zogenaamde' 1503-procedure', de landen rapporteurs en de the
matische rapporteurs. Zie United Nations Action in the Field of Human Rights, New York 1988, pp. 
15 - 18 en 317- 323. Dat de Commissie haar toezicht beperkt tot situaties waarin sprake is van 'a 
consistent pattern of gross and reliably a ttes ted violations ofhuman rights ' vormt geen a rgument 
tegen functioneel universalisme, daa r dit de aard en ernst c.q. de context en gevolgen van 
schendingen van normen betreft en niet de acceptatie van de normen a ls zodanig. 
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noemd,42 en van de Algemene Vergadering en de Economische en Sociale 
Raad van de Verenigde Naties,43 en uit de bevoegdheid van de Veiligheids
raad schendingen van de rechten van de mens vast te stellen en daaraan, voor 
zover deze schendingen een bedreiging voor de vrede vormen, consequenties 
te verbinden, in welk laatste geval ingevolge artikel 2, lid 6, van het Handvest 
ook de eerbiediging van de rechten van de mens door niet-leden van de VN 
wordt verzekerd.44 De ontkenning van het bestaan van universeel geldende 
normen op het gebied van de rechten van de mens zou de personele en 
materiële competentie van deze vN-organen ondergraven. In de woorden 
van Van Boven: 

Immers, ontkenning van de universaliteit van de rechten van de mens 
betekent een aantasting van het fundament dat ten grondslag ligt aan het 
bouwwerk en raamwerk dat de Verenigde Naties rond het normenstelsel 
van de rechten van de mens hebben opgericht.45 

Tegen die achtergrond is het niet verwonderlijk dat de Secretaris-Generaal 
van de Verenigde Naties van die universaliteit als een gegeven wenst uit te 
gaan.46 

Uiteraard staat het de staten vrij om samen met andere, gelijkgerichte 
staten mensenrechtennormen vast te stellen die regionaal of door een ge
meenschappelijk waardenpatroon zijn afgebakend, zoals de Europese, de 
Amerikaanse en de Afrikaanse landen hebben gedaan en door de Islamiti
sche landen al geruime tijd wordt nagestreefd. Zij kunnen daarbij evenwel 
niet van hun verplichtingen als leden van de Verenigde Naties afwijken en 
zullen derhalve de inhoud van de Universele Verklaring als 'common stan
dard of achievement' mede tot uitgangspunt moeten nemen. 

Heeft de 'normatieve universaliteit' een zwakke basis, omdat zij voorname
lijk steunt op de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens, die is 
neergelegd in een resolutie van de Algemene Vergadering van de Verenigde 
Naties en als zodanig niet juridisch bindend is? Het juridisch niet-bindende 
karakter van resoluties van de Algemene Vergadering staat aan de norma
tieve kracht van de in deze resoluties neergelegde beginselen en regels niet in 
de weg.47 Bovendien kunnen die beginselen en regels zelf ieder voor zich wèl 

4' Op. cil. (noot I), p. 208. 
43 Op. cil. (noot 41 ), pp. 6 - 13 en 14- 15. 
44 Ibidem, pp. 13- 14. Zie B. R amcharan, 'The Security Council and Humanitarian Emergen
cies', Netherlands (barterly of Human Rights 1991 , pp. 19- 35. 
45 Th. van Boven, ' Inleiding', in: Th. van Boven en C. Flinterman (red.), Universaliteit van Grond
rechten; Fundamenteel en Controversiifel, NJc M-Boekenrij No. 19, Leiden 1992, pp. 1- 6 (I). Zie ook 
stelling 5 van Van Boven in: Bax e.a., op. cil. (noot 21 ), p. 100. 
4

6 Zie de toespraak van Boutros-Gha li vermeld in noot 17, waarin deze stelde: 'Despite the 
important progress that has been made - human rights continue to be violated , and some States 
even seele to deny the universal validity ofhuman rights' (cursivering van mij ). 
47 Zie voor het onderscheid tussen juridische bindendheid en normatieve kracht P. van Dijk, 
'Normative Force and Effectiveness of International Norms', German Yearhoole of International Law 
1987, pp. 9 - 35 (19 - 22). 



16 P. van Dijk 

juridisch bindend zijn, bijvoorbeeld als normen van volkenrechtelijk gewoon
terecht of algemene rechtsbeginselen: 

Apart from drafting multilateral law-making conventions, international 
organizations in recent years have developed other methods for updating 
customary international law. In particular, the United Nations - in the 
General Assembly of which practically a ll the states of the world are now 
represented - can supplement the treaty-making process by adopting de
c1aratory resolutions which , if accepted by an overwhelming majority of 
the General Assembly, usually by consensus or by an al most unanimous 
vote, can also constitute 'generally accpted' principles of international 
law.48 

En zelfs als de in de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens 
neergelegde rechten geen universele normatieve gelding zouden hebben 
krachtens de vrijwel unanieme aanvaarding van de Universele Verklaring 
zelf, dan toch in ieder geval krachtens het Handvest van de Verenigde Na
ties.49 Daarin is immers de conceptie van de rechten van de mens vastgelegd 
en de eerbiediging van die rechten tot een van de doeleinden van de Organi
satie gemaakt. Op grond van haar wetsgeschiedenis en gezien het feit dat de 
Universele Verklaring op twee wereldconferenties una niem door de leden van 
de Verenigde Naties is herbevestigd , vormt de Universele Verklaring een 
gezaghebbende nadere invulling van deze conceptie van de rechten van de 
mens. 

Thus it seems logical to consider the concept of universality of human 
rights and fundamental freedoms to be part of the acquis of international 
law: an accepted common standard; an acquis also of civi li zation.50 

De kwestie van dejuridische status van de Universele Verklaring heeft tijdens 
de discussies op de Tweede Wereldconferentie dan ook geen rol van betekenis 
gespeeld. Zo stelde daar bijvoorbeeld de Indonesische minister Alatas, die 
aangaf min of meer ook a ls woordvoerder op te treden van de 108 landen die 
de Beweging van Niet-gebonden Landen vormen: 

Indeed, there can and should be no room for confrontation or acrimony, 
considering that we all proceed from the same basic premises: our shared 
view on the universal validity of basic human rights and fundamental 
freedoms; our common adherence to the Universal Declaration of Human 
Rights and our commitment to the Charter of the U.N. which requires us 

4
8 L. Sohn, "'Generally Aceepted ' Interna tional Rules", Washington Law Reuiew 1986, pp. 

1073 - 1080 (1078). 
19 Zie Schachter, loc. ei!. (noot 12), pp. 3 en 17-
5° P. Kooijmans, Human Rights, Uniuersal Va lues?, Dies Natalis Address, Institute orSocial Studies, 
12 oktober 1993, p. 7· 
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to cooperate in promoting respect for human rights for all without distinc
tion as to race, sex, language or religion.5' 

Het verschil van mening lijkt dan ook niet zozeer het universele karakter van 
de binding als zodanig te betreffen als de vraag of daaruit ook een verplich
ting tot universele interpretatie en implementatie voortvloeit. 

Alvorens daarop nader wordt ingegaan, wordt nu eerst de vraag aan de 
orde gesteld, of uit het specifieke van de normen inzake de rechten van de 
mens niet juist voortvloeit dat deze zich niet voor universele gelding lenen. 

4. VORMEN DE INTERNATIONALE NORMEN INZAKE DE RECHTEN VAN DE 

MENS EEN BIJZONDERE CATEGORIE VAN NORMEN WAARBIJ EEN AAN

SPRAAK OP UNIVERSALITEIT NIET VOOR DE HAND LIGT? 

DE VRAAG NAAR DE VERENIGBAARHEID VAN UNIVERSALITEIT EN VER

DRAAGZAAMHEID 

Cliteur en Zoethout wijzen er in hun inleiding op een discussie over univer
saliteit van mensenrechten op, dat de antropologe Ruth Benedict op basis van 
empirische studie van enkele culturen de theorie heeft ontwikkeld dat wat in 
een bepaalde samenleving als belangrijke waarde wordt beschouwd, cultu
reel bepaald en historisch toevallig is. Zij verbindt daaraan de oproep tot 
verdraagzaamheid ten aanzien van de verschillende waarden in verschil
lende culturen.52 Bij deze oproep lijkt de in de inleiding door mij gememo
reerde oproep van de Chinese President op het eerste gezicht goed aan te 
sluiten: de Westerse landen moeten, onder meer bij hun internationale poli
tiek, accepteren dat China ook bij zijn mensenrechtenbeleid uitgaat van zijn 
eigen waardenpatroon. Voor zover dat patroon afwijkt van dat van die Wes
terse landen, eist de verdraagzaamheid dat zij niet via politieke of economi
sche druk hun eigen waardenpatroon opleggen aan China. 

En inderdaad: verdraagzaamheid lijkt een zo essentieel bestanddeel van 
respect voor mensenrechten te vormen, dat een claim op respect voor men
senrechten die niet gepaard gaat met een houding van verdraagzaamheid, 
onwaarachtig of althans ongerechtvaardigt voorkomt. Als RenteIn gelijk 
heeft met haar stelling dat 'underlying the presumption of universality is the 
beliefthat all peoples think in a similar fashion',53 lijkt verdraagzaamheid ten 
opzichten van andere opvattingen en waarden inderdaad de pretentie van 
universaliteit in haar kern te raken. '[T]he most controversial aspect of rela
tivism', aldus deze zelfde auteur, 'tends to be the question of the extent to 
which the relativists must tolerate intolerance'.54 

Daar moet evenwel tegenover, of liever: naast, worden gesteld dat het 

5 ' Op. ei!. (noot 7). 
5

2 Aldus weergegeven door P.B. Cliteur en C.M. Zoethout, 'Universaliteit van mensenrechten: 
een inleiding', Civis Mundi 1993 ;'Ilo. 2 , pp. 43 - 47 (43 - 44). 
53 Op. ei!. (noot 18), p. 50. 
54 Ibidem, p. 61. 
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beroep op tolerantie aan gezag verliest, wanneer het afkomstig is van een 
persoon of institutie ter verdediging tegen het verwijt dat die persoon of 
institutie juist zelf een gebrek aan tolerantie ten toon spreidt. Een beroep dat 
een van diefstal verdachte persoon ten overstaan van de rechter doet op 
tolerantie ten opzichte van zijn eigen waardenpatroon aangaande eigen
domsverhoudingen zal onmiddellijk het tegenargument ontmoeten, dat hij 
daarmee onder een norm poogt uit te komen waaraan hij als lid van de 
samenleving geacht moet worden zich te hebben onderwopen en dat zijn 
beroep op tolerantie is ingegeven door persoonlijk opportunisme en geen 
rekening houdt met het respect waartoe hij jegens zijn mede-burgers en hun 
bezittingen gehouden is; tolerantie komt in de kern neer op wederzijds geven 
en nemen. 

Nu zouden de Chinese en Indonesische machthebbers, met dat argument 
geconfronteerd , aanvoeren dat hun regimes toch ook tolerant zijn ten opzich
te van de Westerse staten en hen geen strobreed in de weg leggen bij het 
volgen van hun eigen waardenpatroon. Daarbij zien zij er echter aan voorbij 
dat het juist bij internationale normen inzake de rechten van de mens niet 
alleen gaat om de tolerantie tussen staten, maar ook om de tolerantie die binnen 
de staat in acht wordt genomen. Het gaat derhalve in deze 'dialoog van 
dovemansoren'55 om twee verschillende vormen van tolerantie. Welke vorm 
van tolerantie vanuit mensenrechtenperspectief doorslaggevend moet zijn , is 
door Van Boven als volgt aan de orde gesteld met een retorische vraag waar
op hij zelf onmiddellijk het antwoord laat volgen: 

Wanneer het gaat om de universaliteit van de rechten van de mens op haar 
waarde (n ) te toetsen, kunnen wij ons in gemoede afvragen of de opinies 
van de slachtoffers en de vervolgden niet een meer wezenlijke en betrouw
bare graadmeter zijn dan de opinies van heersers en onderdrukkers. De 
stemmen en de geschriften van de slachtoffers en vervolgden vormen een 
zuiverder kompas om ons te richten en te onderrichten over de universali
teit van de rechten van de mens dan de opvattingen van de heersers en 
onderdrukkers en hun adepten in politiek, religie en wetenschap.56 

Maar geeft niet het spreken over 'slachtoffers' en 'onderdrukten' aan dat toch 
weer vanuit een Westers waardenpatroon wordt geredeneerd, terwijl het 
regime van het desbetreffende land, en wellicht ook het rechtsstelsel, uitgaat 
van een ander waardenpatroon waarbinnen deze 'slachtoffers' en 'onder
drukten' wetsovertreders, criminelen, ondermijners van de staatsveiligheid 
zijn? 

In de eerste plaats lijkt mij hier de relativerende opmerking van Donnelly 
op haar plaats dat: 

55 Zie NRC Handelsblad van 20 november 1993. 
5

6 Th. van Boven, loc. cit. (noot 45), p. 3. Met woorden van gelijke strekking Kooijmans, op. cit. 
(noot 50), p. IJ. 
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while recognizing the legitimate claims of self-determination and cultural 
relativism, we must be alert to cynical manipulations of a dying, lost, or 
even mythical cultural past. We must not be misled by complaints of the 
inappropriateness of 'Western' human rights made by repressive regimes 
whose prae tic es have at best only the most tenuous connection to the indi
genous culture; communitarian rhetoric too of ten cloaks the depredations 
of corrupt and often Westernized or deracinated elites. Arguments of cul
tural relativism are far too of ten made by economie and political elites that 
have long since left traditional culture behind. ( ... ) The cynici sm of many 
claims of cultural relativism can also be seen in the fact that far too of ten 
they are for external consumption only. The same elites that raise culture 
as a defense against external criticisms based on universal human rights 
of ten ruthlessly suppress inconvenient loc al customs, whether of the majo
rity or of a minorityY 

Maar zelfs als vanuit antropologisch gezichtspunt een dergelijke auto-inter
pretatie als oprecht is te beschouwen en in haar implicaties moreel aanvaard
baar is,58 dan nog luidt het antwoord hierop vanuit het internationale recht, 
dat ook de mate waarin een nationaal politiek en rechtsstelsel ruimte biedt 
voor het interpreteren en aan beperkingen onderwerpen van de internatio
naal erkende rechten en vrijheden ten aanzien van de onder de eigen rechts
macht ressorterende personen, een zaak is die andere staten direct aangaat. 
Een van de ontwikkelingen die zich in de statengemeenschap na de Tweede 
Wereldoorlog heeft voltrokken, is nu juist dat de relatie tussen de overheid en 
de eigen burgers niet meer uitsluitend een binnenlandse aangelegenheid is die 
behoort tot het 'domaine reservée' maar mede tot een aangelegenheid van 'in
ternational concern' is geworden. Niet alleen de staten (overheden), maar ook de 
burgers van die staten hebben, zo niet naar nationaal dan toch in elk geval 
naar internationaal recht, aanspraak op tolerantie. Voor zover tolerantie 
gelijk te stellen is met non-interventie, vindt deze haar begrenzing in deze 
internationale ontwikkelingen die op het gebied van de rechten van de mens 
aan de claim op non-interventie grotendeels zijn grondslag hebben ontno
men.59 In de Vienna Declaration and Program me of Action, op 25 juni 1993 
met consensus aanvaard op de Tweede Wereldconferentie inzake de Rechten 
van de Mens, wordt ook met zoveel worden gesteld dat: 

57 J. Donnelly, op. cit. (noot ' ), pp. 119 - ' 20. 

5
8 Waar hier de grens ligt , valt moeilijk nauwkeurig aan te geven, tenzij in extreme gevallen. Zie 

dienaangaande C. Kluckhohn, ' Ethical relativity: Sic et non', Journal oJ Philosophy '955, pp. 
663 - 677 (663): ' If one follows out literally and logically the implications of Benedict's words, 
one is compelled to accept any cultural pauern as vindicated precisely by its cultural status: 
slavery, cannibalism, Naziism, or communism may not be congenialto Christians or to contem
porary Western societies, but moral criticism ofthe cultural pauerns of other people is precluded.' 
59 Zie A. Bloed en P. van Dijk , ' Human Rights and Non-Intervention', in: A. Bloed en P. van Dijk 
(red.), Essays on Human Rights in the Helsinki Process, Dordrecht enz. 1985, pp. 57 - 78. 
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the promotion and protection of all human rights is a legitimate concern of 
the international community.6o 

H et waardenpatroon aan de hand waarvan moet worden beoordeeld wie 
onderdrukker is en wie onderdrukte, wordt dan ook niet uitsluitend door de 
nationale cu ltuur en het nationale recht bepaald, maar in laatste instantie 
door het internationale recht, voor zover dat voor de desbetreffende staat 
bindende normen inhoudt. En ook de wijze waarop de staat deze internatio
nale normen 'vertaalt ' naar de nationale situatie toe, is niet uitsluitend aan de 
souvereine wil van die staat voorbehouden, daar dit de effectiviteit van die 
normen te zeer zou aantasten. Staten zullen immers bij die 'vertaling' licht de 
neiging hebben de normen te manipuleren naar de wensen en belangen van 
de machthebbers. Juist ten aanzien van normen op het gebied van de rechten 
van de mens ligt het naar mijn mening voor de hand dat de noden en belan
gen van de mens en niet de 'raison d'état' voor0f. worden gesteld a ls leidraad bij 
het bepalen van hun inhoud en reikwijdte. I Het initiatief binnen de Ver
enigde Naties om te komen tot de opstelling van een internationale Bill of 
Rights met universele normen richtte zich juist mede tegen de uitwassen van 
staatssouvereiniteit en waardenrelativisme. 

Overigens is het maar de vraag of, a ls we de internationaal erkende rech
ten van de mens ieder afzonderlijk onder ogen zien, de opvattingen over de 
gelding en inhoud van deze rechten onderling wel zoveel verschi ll en. Zeker 
bij de hierna nog te noemen kern-rechten, die aan de kern raken van het 
menselijk existeren en de menselijke waardigheid, ligt dit a l niet voor de 
hand, omdat zeker in de ogen van de subj ecten van deze rechten deze kern 
niet of nauwelijks culturee l is bepaald. Shylock uit 'The Merchant ofVenice' 
bracht dit a ls volgt kernachtig onder woorden: 

l am aJew! Hath not aJew eyes? hath not aJew hands, organs, dimensions, 
senses, affections, passions? ( ... ) If you prick us, do we not bleed? if you 
tickie us , do we not laugh? if you poison us, do we not die? and if you 
wrong us, shall we not revenge? If we are Iike you in the rest, we wi ll 
resembie you in that.62 

Men hoeft geen Kantiaan te zijn om toch in twijfel te trekken dat opvattingen 
over rechtvaardigheid en menswaardigheid tussen staten onderling zodanig 
van elkaar verschi llen, dat deze verschi ll en de kern raken van de internatio-

60 Loc. cit. (noot 26), p. 354. 
6 , Zie P. van Dijk en G. van Hoof, De Europese Conven tie in theorie en praktijk, 3e druk , Nijmegen 
1990, pp. 665 - 666. Vgl. ook S. Pra kash Sinha, 'T he Anthropocentric Theory Of International 
Law As A Basis For Human Rights', Case Western Reserve Journalof International Law 1978, pp. 

469- 502 . 

6. W. Shakespeare, The Merchant of Venice, acte 111 , scène I , geciteerd door K. de Vey Mestdagh in 
Bax e.a. , op. cit. (noot 21 ), p. 64. 
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naai erkende rechten van de mens .63 En indien en voor zover de rechten van 
de mens, of bepaalde rechten, al een exclusief of voornamelijk Westerse oor
sprong hebben, 

whether one likes it or not, the process of modernization has everywhere 
been, a t leas t in part, a process of Westernization as weil. Today, a l most 
without exception, even the goriest Oriental despot pays lip-service to the 
values of human rights - in language borrowed from Thomas J efferson or 
Karl M arx .64 ' 

In dat verband is het ook tekenend da t ni et-Westerse, regionale documenten 
inzake de rechten van de mens niet wezenlijk verschillen van de Universele 
Verklaring.65 In ben dan ook geneigd mij wat dit betreft aan te sluiten bij de 
Amerikaanse hi storica Elaine Pagels wanneer zij zegt: 

The question of when and where it [the universal validity of human rights] 
originated m ay become an acad emie question as we see how people of 
various cultures now are laying claims to this idea.66 

Maar wat er ook zij van het bes taan en de omvang van het waardenrela ti
visme en zijn invloed op het vraagstuk van de universaliteit van de rechten 
van de mens, in het internationale recht inza ke de rechten van de mens is de 
waarde van het waardenrelativisme relatief van minder belang geworden a ls 
gevolg van de door mij reeds beschreven ontwikkeling ten aanzien van inter
nationale normgeving en internationaal norm toezicht inzake de rechten van 
de mens na de Tweede Wereldoorlog, welke hebben geleid tot een norma tieve 
en functionale uni versaliteit. Op basis van consensus tussen de leden van de 
statengemeenschap - een consensus di e daarna herhaaldelijk is bevestigd - is 
een aan ta l normen overeengekomen, dat van toepassing is op al die sta ten, 
ongeacht hun onderlingen verschillen; juist door de bereikte consensus wor
den die ve rschill en geacht ofwel voor deze normen hun relevanti e te hebben 
verloren, ofwel in deze normen te zijn verdisconteerd. 

Wel kan er bij de implementa ti e van deze normen op onderdelen rekening 
met bepaalde ve rschillen worden gehouden; echter, zonder dat de normen 
daa rbij in hun kern worden aangetast. Bovendien hebben deze normen een 
supplementa ir en subsidia ir karakter. Indien en voor zover nationale normen 
en procedures een resultaa t tot stand brengen dat geen strijd oplevert met de 

63 j. Donnelly, 'C ultu ra l Relativism and Unive rsal Human Rights', Human Rights Q.uarterly 1984, 
pp. 400 - 419 (400), zegt vrij ca tegorisch: 'Mora l judgments ( ... ) would seem to be essenti a ll y 
uni ve rsal, as suggested not only by Kan t's ca tegorica l imperative but a lso by the comman sense 
distinction between principled and self- interes ted action'. Zie ook P. Baehr, Mensenrechten; Be
standdeel van het buitenlands beleid, Amsterdam 1989, p. 23 en Th. Wilson, 'A Bedrock Consensus of 
Human Rights', in: A. Hen kin (red .), Human Dignity; The Internationalization oJ Human Rights, New 
York 1979, pp. 47- 63 (63)· 
"'I P. Berger, 'Are Human Rights Uni versa i?', Commentary, september 1977, pp. 60- 63 (61). 
6S A. Cassese, Human Rights in a Changing World, Cambridge 1990, pp. 66- 67, met verw ij zing naar 
het Afrikaanse H andves t van 198 1 en de Islamitische Verkla ringen van 1981 en 1986. 
66 E. Pageis, 'The Roots and Origins of Human Rights', in: Henkin , op. ci t. (noot 63), pp. 1- 8 (7). 
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essentie van deze internationale normen, zal er over het algemeen geen aan
leiding zijn de procedures ter handhaving van de internationale normen in 
werking te zetten. Dit vindt ook uitdrukking in de algemeen geldende regel 
van internationaal procesrecht dat vooraf de nationale rechtsweg moet zijn 
bewandeld, hetgeen ook ruimte laat voor bijvoorbeeld nationale tradities die 
meer gericht zijn op conciliatie dan op rechtsgedingen. Doch door hun sup
plementaire en subsidiaire karakter ondersteunen de internationale normen 
en procedures uiteindelijk de universele gelding van de rechten van de mens. 
Op aanvaarding van dat minimum moet de internationale consensus geacht 
worden te zijn gericht. 

Nu is 'consensus ' uiteraard op zichzelf nog geen waarborg voor een vrije 
wilsovereenstemming. Een staat die op zichzelf die consensus zou willen 
doorbreken, kan zich uit vrees voor een geïsoleerde positie of onder invloed 
van politieke of economische pressie gedwongen voelen daarvan af te zien. 
Derhalve hoeft bereikte consensus niet te betekenen dat van 'cultureel impe
rialisme' geen sprake is. Gaat men echter na welke landen zich tijdens de 
Tweede Wereldconferentie aanvankelijk tegen de herbevestiging van het uni
versele karakter van de rechten van de mens hebben verzet, dan blijken dat 
geen zwakke, van Westerse hulp afhankelijke landen te zijn, maar wel landen 
wier regimes niet geacht kunnen worden namens (de meerderheid van) hun 
bevolkingen te spreken, omdat een evenredige vertegenwoordiging daar ont
breekt en zelfs de vrijheid een discussie over inhoud en reikwijdte van de 
rechten van de mens aan te gaan.67 

Anderzijds moet niet uit het oog worden verloren dat het hier gaat om een 
consensus tussen staten die in belangrijke opzichten van elkaar verschillen. 
De pretentie van 'international normative universality ' kan dan ook alleen 
staande worden gehouden indien en voor zover de desbetreffende normen 
politiek, maatschappelijk en religieus neutraal zijn en uitgaan van het begin
sel van gelijkheid en gelijkwaardigheid.68 Zij kunnen niet geacht worden een 
uniform, universeel staats- en rechtssysteem op te leggen. Dit vloeit reeds 
voort uit het recht op zelfbeschikking als pre-conditie voor een effectief ge
not van de rechten van de mens.6g Zoals Cassese benadrukt: 

[These norms] se ek to address the whole of mankind with a single voice. 
And they do indeed provide the same broad parameters of behaviour for 
all states. But it would have been unrealistic for them to set forth rigidly the 

67 Zie Kooijmans, op. ei!. (noo t 50), p. 1I , di e a ls deelnemer aan de discussies tijdens de Tweede 
Wereldconferentie concludeert: 'To me it is crystal c1ear that governments, in c1aiming exceptions 
to the rule of universality, are not expressing the will of the people'. 
68 Vgl. M.e. Burkens & B.P. Vermeulen, "Culturele minderheden en de 'universa liteit' van de 
Nederlandse grondrechten", in: B. H essel, De knikkers van het spel; Facultaire gedachten over materie/e 
rechtvaardigheid, Utrech t '993, pp. ' 93 - 208 (200- 203); met name hetgeen daar wordt gezegd over 
het beginsel van de 'i nterpretatieve terughoudendheid'. 
69 Zie het gelij kluidende arti kel, van het Internationaal Verdrag inzake Burgerrechten en Poli
tieke Rechten en van het Internationaal Verdrag inzake Economische, Sociale en Culturele 
Rechten. 
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same sc he me of relationships bet ween governments and individuals for all 
countries in the world; they could not, in other words, have projected onto 
the world stage the same modelofsociety and the same modelofstate. ( ... ) Each 
country is left free to adopt the institutional arrangements and political 
system most congenial to it, those which best reftect its people's needs and 
its national traditions. All that the [norms] demand is respect for certain 
minimum standards concerning relations between the citizen and the state: 
respect for certain essential human rights, certain essential freedoms and 
the right to self-government. 70 

Tegenover het probleem dat de machthebbers, die nu JUist de potentiële 
schenders van mensenrechten zijn, geen goede maatstaf vormen wanneer de 
universaliteit van de rechten van de mens wordt ontkend, stelt Alison Dundes 
Renteln het omgekeerde probleem aan de orde: als er consensus onder de 
regeringsvertegenwoordigers over de formulering van de rechten van de 
mens is bereikt, geeft die dan wel de opvatting van de betrokken volkeren 
weer? 

If not, then the standard argument advanced by international lawyers , 
namely that ratification of international instruments indicates universal 
acceptance of the norms, is falseJ' 

De twijfel welke zij hier oproept is in algemene zin zeker niet van alle grond 
ontbloot. Immers, velen van de regeringsvertegenwoordigers die aan onder
handelingen betreffende de opstelling van mensenrechtennormen deelne
men, hebben (een deel van) hun opleiding in het Westen genoten enjof heb
ben zich in hoge mate een westerse levensstijl eigen gemaakt. In feite leidt 
haar argument tot dezelfde probleemstelling als hierboven is aangegeven: 
een regeringsvertegenwoordiger vertegenwoordigt de staat en daarmee de 
opvattingen en intenties van die staat, ongeacht om welke persoon het daar
bij gaat; het komt derhalve niet aan op de relatie tussen de persoonlijke 
opvattingen van de regeringsvertegenwoordiger en die van de staat, maar 
op die tussen de door de regeringsvertegenwoordiger namens de staat uitge
dragen opvattingen en 'the will of the people'. Bijvoorbeeld bij fundamenta
listische ontwikkelingen in bepaalde landen, zoals die zich momenteel voor
doen, zou er een spanning kunnen ontstaan tussen de opvattingen van 
althans een deel van de bevolking en eerder bereikte consensus op internatio
naal niveau. Zolang de desbetreffende staat daaruit niet de juridische en 
politieke consequenties heeft getrokken, tast een dergelijke ontwikkeling for
meel de universele acceptatie echter niet aan. 

7° Cassese, op. ei!. (noot 65), pp. 48 - 49. 
7' RenteIn, op. ei!. (noot 18), p. 38. 
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5. VERE I ST UNIVERSALITEIT OO K UNIFORM I TE I T? 

DE VRAAG NAA R DE VERENIGBAARHE ID VAN UN I VERSELE NORM EN DIF

FERENTIËLE INTERPRETATIE EN IMPLEMENTATIE 

Universaliteit van de rechten van de mens sluit niet elke differentiatie in 
interpretatie en implementatie van die rechten uit. Dat is reeds niet het 
geval omdat universaliteit nog niet behoeft te betekenen dat de geformu
leerde normen in alle onderdelen volstrekt eenduidig zijn. Per slot van reke
ning gaat het a ltijd slechts om een 'min of meer geslaagde formulering van 
een universele intentie ',7' Ook behoeven universeel geldende normen niet in 
alle opzichten uniformiteit bij de toepassing voor te schrij ven. Ook een fer
vent voorstander van universaliteit a ls Jack Donnelly erkent dat 

[t]he cultural variability of human nature not only permits but requires 
significant a llowance for crosscultura l variations in human rights,73 

De Indonesische minister Alatas bracht dit a ls volgt onder woorden In zIJn 
rede op de Tweede Wereldconferentie: 

While human rights are indeed universal in character, it is now gene rally 
acknowledged that their expression and implementation in the national 
context shou ld remain the competence and responsibility of each govern
ment,74 

En de Singaporese minister, wiens rede een sterke anti-universalistische toon
zetti ng had, zei bij die ge legenheid: 

There may be a general consensus. But this is coupled with cont inuing and, 
at least for the present , no less important conflicts of interpretation,75 

Met name de mate waarin opschorting of beperking van rechten ter verdedi
ging van de belangen van de staat is toegestaan , vormt daarbij het kernpro
bleem.76 

7" D. Scheltens, 'De universaliteit van de mensenrechten', R. & R. 1991 , pp. 94 - 106 (96). 
73 Donnell y, op. cir. (noot I ) , p. 112. Zie ook ibidem, p. 11 6: ' Even very weak cu ltural rela tivists 
that is, relatively strong universa lists - are likely to a llow considerable variation in the rorm in 
which most ri ghts are implemented. For example, whether rree legal assistance is required by the 
right to equal protect ion or the laws is best viewed as large ly beyond the legitimate reach or 
universa l standards.' 
74 Op. cir. (noot 7). 
7S Rede van ministe r Wong Kan Seng, Wenen, 16 juni 1994. 
7" Minister Alatas ze i over deze arweging op de Tweede Wereldconrerentie het volgende: 'we In 

Indonesia , and perhaps throughout the developing wo rld as we il , do not and cannot maintain a 
purcly individua li sti c approach towards human rights ror we cannot disregard the interests or our 
soc ieties and na ti ons'; op. cir. (noot 7). De Chinese delegatieleider zei dienaangaande: 'Nobody 
sha ll place his own rights and interes ts above those or the sta te and soc iety, nor should he be 
a ll owed to impair those or others and the general public'; op. cir. (noot 2). De Singaporese 
min ister merkte hierover op: 'Where this balance will be struck wi ll vary ror different countries 
at different points or their hi story '; op. cir. (noot 75). 
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H et is echter van groot belang daarbij de volgende twee zaken te bena
drukken: I. Indien en voor zover de norm universele erkenning heeft gekre
gen, mogen de varia ti es niet de essentie van di e norm betreffen; er is slechts 
enige ruimte ten aanzien van de interpretatie van de norm en - wellicht iets 
meer - ten aanzien van de na tiona le implementa ti e.77 2. In de contekst van de 
norma tieve en fun ctionele uni ve rsaliteit is het in laatste ins tantie aan de 
interna tiona le gemeenschap voorbehouden om , binnen het kader van de 
interna tiona le normen en middels het interna tiona le toezicht, de ruimte 
voor deze va ri a ti es a f te bakenen .78 

H et ene recht biedt meer ruimte voor vari a ti es bij de interpretatie en 
implementa tie dan het andere recht, omda t bij bepaalde rechten een gediffe
rentieerde implementa tie de unive rsele gelding van de norm in zijn essenti e 
aantas t, terwijl d a t bij a ndere rechten niet het geval behoeft te zijn. H et komt 
mij nuttig voor hiertoe de rechten van de mens in bepaalde categorieën in te 
delen. Ik ga daarbij uit van een eerder door mij voorgestelde indeling, na me
lijk die tussen kernrechten en d aa rvan afge leide rechten, pa rticipatierechten 
en overige rechten .79 Bij de nadere invulling van deze indeling ga ik in eerste 
instanti e uit van de opsomming van rechten in de Universele Verklaring van 
de Rechten van de M ens. 

Bij de kern rechten gaat het om die rechten, zonder welke er fysiek en 
psychisch van een menswaardig bestaan geen sprake kan zijn :8o (I) recht op 
leven en op een adequa te levensstandaard (a rtt. 3 en 25); (2) recht op per
soonlijke vrijheid en integriteit van de persoon (a r t. 3); vrijwaring van slaver
nij en horigheid (a rt . 4); vrijwaring van foltering en wrede, onmenselijke en 
onterende behandeling en bestraffing (a rt. 5); vrijwaring van will ekeurige 
vrijheidsberoving (a rt. 9); vrij waring van discrimina tie (a rtt. I en 2); recht 
op erkenning door de wet a ls persoon (a rt. 6); vrij waring van de terugwer
kende kracht van stra fbepa lingen (a rt . I I) en vrijheid van gedachten, gewe
ten en godsdienst (a rt. 18). Dat het hier om de ha rde kern van de rechten van 
de mens gaat, komt ook tot uitdrukking in het feit da t vrij wel a l de hier door 
mij genoemde rechten en vrijheden in het tweed e lid van a rtikel 4 van het 
Interna tionaal Verdrag inzake Burger rechten en Politi eke Rechten 'not
sta ndfes t ' worden verklaard , d at wil zeggen opgesomd worden onder de rech
ten waarva n zelfs in geval van een a lgemene noodtoestand geen a fwijking 
mogelijk is. 

Bij de pa rticipa ti erechten of ondersteunende rechten gaat het om die rech
ten, waarvan de uitoefening op een zeker minimum-niveau gegarandeerd 
moet zijn wil het volledig genot van de kern rechten ve rzekerd zijn en de 

77 Zie voor d it onderscheid , Donnell y, op. cit. (noo t ,), pp. ' 10 en ,,6- ,,8. 
7
8 Zie stelli ng 2 va n W. Fortin in: Bax c.a. , op. cit. (noo t 2 ' ) , p. 110. 

79 P. van Dijk, 'Rechten va n de Mens en O nt wikkeli ngssa menwerki ng; enige rechtsbeginselen ', 

NJcM-Bulieti n ' g80, pp. 4 - 20 (' 2- ' 4)· 
Ho \Va t ik relatee r aan menswaard ig bes taan, wordt door O 'Man iq ue gere la tee rd aan 'needs for 
human development '; loc . eit. (noo t 27), p. 482. Da t leid t daar echter tot een ruimere lij st van 'an 
essentia l cam man care of huma n rights'. Zie ook Cassese, op. cit. (noo t 65), pp. 64- 65. 
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belanghebbende ook zelf voor dat volledige genot kunnen opkomen. Naast 
deze ondersteunende functie hebben deze rechten ook een zelfstandige 
waarde met het oog op de menselijke waardigheid. Te denken valt hier aan: 
het recht op participatie in het bestuur van het land teneinde mede vorm te 
kunnen geven aan de voorwaarden voor en het toezicht op de eerbiediging 
van de kernrechten en het recht op periodieke en geheime verkiezingen (art. 
21 ); het recht op participatie in het sociale leven (en op behoud en ontplooiing 
van de eigen culturele identiteit8') en het recht op onderwijs (artt. 26 en 27 ); 
de vrijheid zijn godsdienst of levensovertuiging tot uiting te brengen en het 
recht op vrije meningsuiting (artt. 18 en 19); het recht op vrije ontplooiing, op 
participatie in het arbeidsproces als voorwaarde om zelf een adequate levens
standaard te realiseren, en subsidiair op toereikende sociale zekerheid ( artt. 
22, 23 en 25); het recht op bescherming van de eigendom voor zover deze een 
essentiële basis vormt voor de materiële en geestelijke existentie (art. 17); het 
recht van vereniging en vergadering, met inbegrip van de vakverenigings
vrijheid (artt. 20 en 25) en het recht op daadwerkelijke rechtshulp in geval 
van aantasting van grondrechten, op toegang tot de rechter en een eerlijk 
proces voor de vaststelling van rechten en plichten en in strafzaken en op 
eerbiediging van de onschuldspresumptie (artt. 8, JO en JI ). Voor zover de 
uitoefening van deze rechten niet onontbeerlijk is voor het volledig genot 
van een of meer kernrechten, komt er geen absolute waarde aan toe. Die 
uitoefening kan, indien de wet daarin voorziet, aan bepaalde beperkingen 
worden onderworpen ter bescherming van de rechten van anderen of ter 
bescherming van bepaalde publieke belangen. Artikel 29 van de Universele 
Verklaring bevat daarvoor in het tweede lid een algemeen geformuleerde 
bepaling, die in het Internationaal Verdrag inzake Burgerrechten en Politie
ke Rechten op de afzonderlijke rechten is toegespitst. Voorts geldt voor deze 
rechten in veel sterkere mate dan voor de kernrechten, dat hun reikwijdte 
mede wordt bepaald door de concrete situatie in het desbetreffende land. 

Ten slotte is er een categorie van rechten te noemen die wel een zeker 
verband met de kernrechten kunnen hebben, maar toch voornamelijk op 
zichzelf staan en in het algemeen als minder fundamenteel worden ervaren. 
Het gaat hier bijvoorbeeld om het recht op eerbiediging van de privacy (art. 
12); het recht op bewegingsvrijheid binnen de staat, het recht een land te 
verlaten, het recht in zijn eigen land terug te keren en het recht asiel te 
zoeken en te genieten (artt. 13 en 14); het recht op een nationaliteit (art. 15); 
het recht te huwen en een gezin te stichten (art. 16); het recht op rust en vrije 
tijd (art. 24); en het recht op vrije keuze van opvoeding en onderwijs (art. 26). 
Wat hun beperkingsmogelijkheden en uniforme toepassing betreft, geldt het
geen hierboven met betrekking tot de participatierechten is gesteld, zij het 
dat, als men afgaat op de latere specificatie in het Internationaal Verdrag 

8 , Dit is een niet expliciet in art . 27 van de Universele Verklaring opgenomen toevoeging via een 
interpretatie aan de hand van art. 27 van het Internationaal Verdrag inzake Burgerrechten en 
Politieke Rechten. 



Rechten van de mens; universaliteit versus waardenrelativisme 

inzake Burgerrechten en Politieke rechten, voor deze rechten niet steeds ex
pliciet in beperkingsmogelijkheden is voorzien, zodat moet worden nagegaan 
of er spake kan zijn van inherente beperkingsmogelijkheden. 

Over de exacte indeling in rubrieken en de nadere invulling daarvan kan 
men wellicht op onderdelen van mening verschillen.82 Wat ik slechts wil 
benadrukken is, dat men bij de vraag of en in hoeverre universele normen 
inzake de rechten van de mens ruimte laten voor verschillen in interpretatie 
en toepassing tussen de afzonderlijke landen op grond van politieke, econo
mische, culterele of andere verschillen, niet al deze normen over één kam kan 
scheren. Bij de kern rechten is die ruimte er slechts voor zover in de desbe
treffende norm termen voorkomen die zich onder verschillende omstandig
heden voor een verschillende invulling lenen. Zo impliceert het recht op leven 
een verbod van willekeurige levensberoving, waarbij de vraag of er in een 
concreet geval sprake is van willekeur, afhankelijk kan zijn van de omstan
digheden naar plaats en tijd . En zelfs het begrip 'leven' is in bepaalde geval
len voor verschillen in interpretatie vatbaar die nog niet door een 'autonome' 
internationale interpretatie zijn uitgesloten, zoals de nationale en internatio
nale jurisprudentie met betrekking tot abortus provocatus en euthanasie 
leren.83 Hetzelfde geldt voor de vraag of in een concreet geval een bepaalde 
behandeling al dan niet foltering vormt en of deze onmenselijk of vernede
rend is. Verschillen in opvattingen over waarden en hun onderlinge rangorde 
kunnen hierop van zekere invloed zijn, zonder dat zij evenwel aan de norm 
zelf iets kunnen afdoen. Deze wordt naar zijn gelding niet door politieke, 
economische en culturele verschillen bepaald: 

To a person who is tortured, arbitrarily imprisoned or executed it matters 
not whether he or she lives in a developed or developing country or under 
one politicalor economie system or another. For him or for her the results 
are the same.84 

Bij de participatie-rechten en de derde categorie rechten is er meer ruimte 
voor beïnvloeding van de interpretatie en toepassing vanuit verschillen in 
opvattingen over waarden en rangorden in het kader van de belangenafwe-

82 Zie G. van Hoof, 'Human Rights in a Multi-Cultural World: The Need For Continued Dialo
gue', in R. Macdonald (red.), Essays in Honour oJWang Tieya, 's-Gravenhage 1994, pp. 877- 891 , die 
enkele indelingen met elkaar vergelijkt en bij wijze van conclusie met een lijst van kernrechten 
komt. Zie voor andere voorbeelden van mogelijke indelingen Kühnhardt, op. cit. (noot 25), pp. 

32 9- 334. 
83 Zie P. Smits, The Rightto Life oJ the Unborn Child in International Documen15, Decisions and Opinions, 
Bedum 1992. 
84 Th. van Boven, 'Appraising our Perspectives; Address at the opening of the thirty-fifth session 
of the Commission on Human Rights , 12 February 1979', in: People Maller, Amsterdam 1982, pp. 

50 - 58 (55)· 
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ging die aan de toepassing van expliciete of inherente beperkingen ten grond
slag dient te liggen. De 'margin of discretion' die de internationale recht
spraak de staten hier plaagt te laten ,85 kan als een algemeen geldend ken
merk van deze normen worden opgevat. Daarnaast is er ook hier ruimte 
voor een multi-culturele invulling van bepaalde begrippen, bijvoorbeeld het 
begrip ' family' in artikel 16.86 Er zijn immers een aantal rechten van de mens, 
zoals bijvoorbeeld het recht op bescherming van de persoonlijke levenssfeer 
en van het familie- en gezinsleven, waarbij er ten aanzien van het beginsel 
wel consensus bestaat, maar die consensus een grote variatie aan interpreta
ties toedekt. Zolang er op mundiaal niveau niet, zoals op Europees niveau 
wel het geval is, algemeen een onafhankelijke instantie wordt aanvaard die 
op gezaghebbende wijze nadere invulling aan het beginsel geeft via een auto
nome interpretatie, kunnen verschillende interpretaties vanuit verschillende 
culturen legitiem zijn. Steeds geldt echter als grens dat het recht door deze 
verschillen in interpretatie niet van zijn essentie mag worden beroofd. In de 
woorden van Donnelly: 

Particular human rights are like 'essentially contested concepts', in which 
there is a substantial but rather general consensus of meaning, coupled 
with a no less important and apparently unresolvable conflict of interpre
tation ( ... ). In such circumstances, culture provides one plausible and de
fensibl e mechanism for selecting interpretations (and forms ). Nonetheless, 
there are strong limits on the acceptable range of variations. Not all 'i n
terpretations' ( ... ) are equally plausible or defensible. They are interpreta
tions, not free associations or arbitrary stipulations. The meaning of ' the 
right to political participation', for example, is controversial , but the 
range of controversy is limited by the substance of the concept: an election 
in which a people were allowed to choose an absolute dictator for life ('one 
man, one vote, once', as a West African quip put it) is simply an indefensi
bie interpretation .87 

Naast de culturele bepaaldheid van sommige in de normen voorkomende 
begrippen, kunnen ook de economische en financiële mogelijkheden tot ver-

85 Zie voor de Straatsburgse juirisprudentie met bet rekking tot de Europese Conventie voor de 
Rechten van de Mens: Van Dijk en Van Hoof, op. cit. (noot 61 ), pp. 642 - 667; zie ook Cassese, op. 
cit. (noot 65), p. 61. 
86 De Straatsburgse jurisprudentie heeft voor artikle 8 van de Europese Conventie de autonome 
betekenis van dit begrip benadrukt, hetgeen op een universele betekenis los van de in afzonder
lijke staten heersende opvattingen duidt , doch heeft anderzijds ruimte geschapen voor culturele 
verschillen en gebruiken. Zo zijn bijvoorbeeld het polygame huwelijk en het huwelijk gesloten 
volgens een bepaalde culturele huwelijksceremonie erkend als basis voor de vorming van een 
' family '. Europese Commissie voor de Rechten van de Mens, ontvankelijkheidsbeslissing in zaak 
299/66, Kahn v. Verenigd Koninkrijk, Yearbook x (1967), p. 478; Europees Hofvoor de Rechten van de 
Mens, arrest van 28 mei 1985, AbdulaÓ<., Cabales en Balkandali, ECHR Series A·94 (1985), p. 32. 
87 Op. cit. (noot I ) , p. 117. Zie voor een vergelijkbare uiteenze tting ten aanzien van rechten van de 
mens die met de idee van de rechtsstaa t samenhangen Kühnhardt, op. cit. (noot 25), pp. 331 - 332. 
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schillen in interpretatie nopen.88 Soms houdt de formulering van de norm 
daar al rekening mee. Zo bevat artikel 2 van het Internationaal Verdrag 
inzake Economische, Sociale en Culturele Rechten voor de verdragsstaten 
de verplichting ' to take steps ( ... ) to the maximum of its available resources, 
with a view to achieving progressively the full realization of the rights recog
nized in the present Covenant'. Maar bij de algemene formulering van de 
normen in de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens is dit niet 
het geval. Daar kan bijvoorbeeld verschil van opvatting rijzen ten aanzien 
van de vraag of het in artikel 10 neergelegde recht ' in full equality to a fair 
( ... ) hearing' het recht omvat op gratis rechtshulp voor minvermogenden. In 
een geïndustrialiseerd land ligt het voor de hand deze vraag bevestigend te 
beantwoorden, omdat er anders geen sprake is van materiële gelijkheid tus
sen vermogende en minvermogende rechtzoekenden of verdachten. In een 
ontwikkelingsland, waar enerzijds de middelen voor gratis rechtshulp ont
breken en anderzijds het aantal minvermogenden zeer groot is, leidt deze 
interpretatie tot een vrijwel onmogelijke eis. Een zelfde verschil in interpre
tatie naar reikwijdte op economische gronden lijkt gerechtvaardigd voor 
bijvoorbeeld ' the right to social security' en voor ' the right to a standard of 
living adequate for the health and well-being of himself and of his family ', 
neergelegd in respectievelijk de artikelen 22 en 25 van de Universele Verkla
ring. Maar bijvoorbeeld de bepaling in artikel 26 van de Universele Verkla
ring dat' [e ]ducation shall be free, at least in the elementary and fundamen
tal stages', biedt geen ruimte voor een nadere interpretatie die aan de 
financiële implicaties van deze minimum-norm af kan doen. Het feit dat de 
Universele Verklaring blijkens haar preambule een 'common standard of 
achievement' vormt die om 'progressive measures' vraagt 'to secure their 
universal and effective recognition and observance', laat echter wel enige 
ruimte voor een beroep op financiële onmogelijkheid. 

Problematisch zijn die onderdelen van de Universele Verklaring, die een 
stringente nadere invulling van een recht vormen waarvan vaststaat dat deze 
een cultuur-bepaalde interpretatie vormt die niet universeel aanvaard is. Een 
duidelijk voorbeeld vormt het tweede lid van artikel 16, dat ten aanzien van 
het recht te huwen bepaalt dat een huwelijk slechts kan worden gesloten met 
de vrije en volledige toestemming van de aanstaande echtgenoten. Vat men 
met Donnelly een dergelijke bepaling op als 'slechts' een nadere interpretatie 
van het recht te huwen, dan zou verdedigbaar zijn dat deze interpretatie voor 
culturele variaties vatbaar is, mits maar het hoofd recht niet in zijn kern 
wordt aangetast en de variatie een bescherming biedt die gelijkwaardig is 
aan de door de opstellers van het tweede lid beoogde bescherming.8g Erg 
overtuigend acht ik die redenering evenwel niet, daar het niet om de inter
pretatie van een norm gaat maar om een als afzonderlijke norm geformu
leerde bepaling. Nu echter zo evident is dat deze norm niet in overeenstem-

88 Donnell y, ibidem. 
89 Ibidem, p. 123. 
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ming was met de in een aantal staten geldende tradities en regels toen de 
Universele Verklaring werd aangenomen, en dit nog steeds het geval is, kan 
wellicht gesteld worden dat, nu het maken van voorbehouden niet mogelijk 
was, omdat de Universele Verklaring geen verdrag is, volledige implementa
tie van die norm niet door de consensus werd en wordt gedekt en er slechts 
sprake van een zwakke vorm van 'common standard of achievement' was en 
is. Alleen op die wijze kan men naar mijn mening voorkomen dat de afstand 
tussen enerzijds de claim van universele norrnativiteit voor ook deze rechten 
en anderzijds de nog immer bestaande verschillen van opvatting aangaande 
de inhoud van deze rechten en daarmee aangaande de reikwijdte van die 
norrnativiteit onoverbrugbaar groot wordt.90 

Een speciaal probleem vormen ook die in de Universele Verklaring opge
nomen rechten, die in de latere algemene mensenrechtenverdragen niet zijn 
overgenomen, zoals het recht asiel te zoeken en te genieten (art. 14), het recht 
op een nationaliteit (art. IS) en het recht op eigendom (art. 17). Voor zover 
deze rechten direct samenhangen met een of meer van de kernrechten (bij
voorbeeld het recht op een nationaliteit en het asielrecht met de vrijwaring 
van onmenselijke of vernederende behandeling en het recht op eigendon met 
het recht op een adequate levensstandaard ), delen zij in de normatieve kracht 
van die rechten. Voor het overige moet men tot de conclusie komen dat zij, nu 
zij door de jaren heen hun plaats in de Universele Verklaring hebben behou
den en niet uitdrukkelijk zijn uitgezonderd van latere herbevestigingen, deel 
zijn blijven uitmaken van de 'common standard of achievement', maar als 
beginselen en niet als geconcretiseerde rechten en verplichtingen. Voor die 
rechten , die wel in de algemene verdragen zijn opgenomen, ligt dat naar mijn 
mening, ook voor die staten die deze verdragen niet hebben geratificeerd, 
anders; deze verdragen hebben een zo breed draagvlak gekregen door het 
aantal en de spreiding van de ratificaties, dat de daarin opgenomen rechten 
als internationaal erkende rechten van de mens kunnen worden beschouwd. 
Wel blijft voor de hier bedoelde staten de aard en inhoud van de verplichting 
deze rechten te respecteren bepaald door de juridische implicaties van de 
Universele Verklaring en het Handvest van de Verenigde Naties ter zake en 
niet door de verdergaande implicaties van de bedoelde verdragen. 

Voor de relatie tussen de zogenaamde 'klassieke' rechten (de burgerrechten 
en politieke rechten) en de 'moderne' rechten (de economische, sociale en 
culturele rechten) wordt in het bovenstaande uitgegaan van een geïnte
greerde benadering; beide categorieën bevatten elementen van de kernrech
ten, de participatierechten en de overige rechten. Voor een voorrangspositie 

go Zie Ph. Alston, 'The Fortieth Anniversary or the Universal Decla ration or Human Rights: A 
Time more ror ReAection than ror Celebration', in:]. Berting e.a. (red.), Human Rights in a Pluralist 
World, Westport en Londen IggO, pp. 1- 13 (7): 'It is clear that the Declaration is universal ( ... ). It 
is equally clear that we must not do anything which would undermine, or even cas t doubt on the 
legi timacy or, that status. But on the other hand, we must not rorget that any suggestion that all or 
the provisions or the Universal Declaration are universally accepted, either in philosophical or 
anthropological terms, is simply untenable.' 
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van de 'klassieke' rechten is op grond van ontwikkelingen in de internationale 
normstelling dan ook geen plaats, maar evenmin voor het door een aantal 
ontwikkelingslanden in Wenen nog weer ingenomen standpunt dat eerst de in 
de sociale rechten vervatte 'basic needs' voor de bevolking moeten worden 
vervuld, wil er van respectering van de 'klassieke' rechten überhaupt sprake 
kunnen zijn.9 1 De juistheid van deze stelling is nog nimmer aan de hand van 
concrete voorbeelden aangetoond en wel al vele malen op een mijns inziens 
overtuigende wijze bestreden,92 terwijl ook de feitelijke ontwikkelingen an
ders uitwijzen. Enerzijds hoeft economische ontwikkeling niet gepaard te 
gaan met grotere politieke en persoonlijke vrijheid en anderzijds blijken die 
vrijheid en economische ontwikkeling heel goed hand in hand te kunnen 
gaan.93 Als het gaat om zeer ernstige schendingen, zoals standrechtelijke 
executies, verdwijningen en folteringen, is het ontbreken van enige relevante 
relatie met ontwikkelingsniveau of ontwikkelingsproces al heel evident. Bo
vendien leidt de hier bestreden theorie gemakkelijk tot de redenering dat, ten 
einde op langere termijn in de basisbehoeften te kunnen voorzien, op korte 
termijn programma's voor directe armoedebestrijding plaats moeten maken 
voor investeringen in de economische ontwikkeling. Daarmee wordt aan het 
voldoen van 'basic needs' in feite geen prioriteit toegekend.94 

Wèl zeer terecht is de claim van ontwikkelingslanden, dat de gelijkwaar
digheid van de beide categorieën van rechten meebrengt dat de collectieve 
inzet voor hun verwerkelijking ook daadwerkelijk beide categorieën moet 
omvatten, hetgeen voor de categorie van de 'moderne' rechten inhoudt ont
wikkelingshulp, economische en technologische samenwerking, gunstige han
delsvoorwaarden en leningsfaciliteiten, enz. Mijns inziens vloeit dit reeds 
voort uit het onder internationale garantie stellen van ook deze rechten en 
uit de in artikel 56 van het vN-Handvest besloten liggende plicht 'to take joint 
and separate action in co-operation with the organization for the achieve-

9 ' Aldus bijvoorbeeld de Chinese woordvoerder: 'When poverty and lack of adequate food and 
clothing are commonplace and people's basic needs are not guaranteed, priority should be given 
to economic development. Otherwise, human rights are completely out of the question. We 
believe that the major criteria for judging the human rights situation in a developing country 
should be whether its policies and measures help promote economic and social progress, help 
people meet their basic needs for food and clothing and improve the quality of their life.'; op. 
cit. (noot 2). 
9' Zie o.a. R . Goodin, 'The Development-Rights Trade-Olf: Some Unwarranted Economic and 
Political Assumptions', Universa l Human Rights 1979, pp. 31 - 42. 
93 De Chinese regering lijkt dit ook te erkennen, wanneer haar woordvoerder in Wenen stelt: 
' Moreover, to maintain social stability and ensure the basic human rights to citizens do not 
contradict each ot her. The practice of the international community has proved once and again 
(that ) only when there isjustice, order and stability in a country or society, can its development 
and the well-being as weil as basic human rights ofall its citizens be guaranteed.'; op. cit. (noot 2). 
94 Over deze en andere ' trade-olfs ': Donnelly, op. cit. (noot I), pp. 164- 166. 
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ment of the purposes set forth in Article 55'.95 De erkenning van het recht op 
ontwikkeling als een recht van de mens, met alle complicaties van dien,96 is 
daarvoor mijns inziens niet onmisbaar. Dezelde gelijkwaardigheid brengt 
dan evenwel mee, dat garanties van de zijde van het ontwikkelingsland ten 
aanzien van eerbiediging van de rechten van de mens onderdeel van deze 
samenwerking kunnen worden gemaakt.97 

Naast verschillen in interpretatie en toepassing van een bepaald recht is er 
ook het probleem van de onderlinge relatie tussen rechten en de in geval van 
een conflict te maken afweging. Artikel 29 van de Universele Verklaring 
bepaalt dat de uitoefening van de rechten en vrijheden beperkt mag worden 
ter verzekering van de rechten en vrijheden van anderen. Echter, diezelfde 
bepaling geldt dan met betrekking tot de uitoefening door die ander van zijn 
rechten en vrijheden, zodat hier het probleem van de afweging wordt gecre
eerd en niet wordt opgelost. Artikel 30 van de Universele Verklaring geeft wel 
aan dat men zich niet op een recht mag beroepen ter vernietiging van een 
van de rechten en vrijheden; dan slaat de balans in ieder geval door. Bij de 
afweging tussen bijvoorbeeld enerzijds de uitoefening van het recht op vrije 
meningsuiting en anderzijds de eerbiediging van de godsdienstvrijheid welke 
mede recht op respect door anderen voor godsdienstige opvattingen omvat, 
kan bij het ontbreken van consensus over de afweging de schaal worden 
bepaald door verschillen in waardepatronen, waarbij in fundamenteel gods
dienstige gemeenschappen de eerbiediging van godsdienstige overtuiging de 
uitoefening van de vrijheid van mening zal beperken en in een profane sa
menleving meer waarde gehecht zal worden aan de vrije meningsuiting, 
tenzij het doel van de meningsuiting kennelijk uitsluitend is de godsdienstige 
opvattingen van anderen te kwetsen. Deze verschillen lijken gerechtvaardigd 
en slechts marginaal voor internationale toetsing vatbaar te zijn. Maar wan
neer, zoals in de Rhusdy-affaire, die afweging leidt tot een maatregel waar
door iemands recht op leven in de kern wordt aangetast, is artikel 30 van 
toepassing en een internationale interventie op zijn plaats. 

6. CONCLUSIES 

Het waardenrelativisme leidt , bij de huidige stand van de internationale 
normering van de rechten van de mens, niet tot ontkenning van de univer
sele gelding van de normen, maar verschaft wel een grondslag voor de claim 
dat deze normen niet op alle onderdelen universeel behoeven te worden 
geïnterpreteerd en toegepast; noch op zichzelf beschouwd, noch bij de onder-

95 Zie voor een nadere uitwerking Van Dijk, loc. eit. (noot 79), pp. 18- 20. 
9

6 Zie P. Alston , 'A Third Generation ofSolidarity Rights: Progressive Development or Obfusea
tion of International Human Rights Law?', Netherlands Internat ional Law Review 1982, pp. 307- 322 
(319 - 322); P. van Dijk, 'The Right to Development and Human Rights - A Matter of Equality 
and Priority ', Israel Yearbook on Human Rights 1984, pp. 221 - 248 (224 - 228). 
97 Anders de reeds eerder genoemde Chinese woordvoerder: ' It is neither realisti c nor workable 
10 make international economie assistanee or even international economie coopera tion eondi
tional on [human rights]'; op. eit. (noo l 2). 
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linge afweging van bepaalde normen. Het legitimeert ook de claim dat bij 
internationaal toezicht deze normen niet vanuit een eenzijdig, bijvoorbeeld 
Westers, waardenpatroon aan andere staten wordt opgelegd. Als de woord
voerder van China op de Tweede Wereldconferentie in Wenen zegt: 

Thus, one should not and cannot think [of] the human rights standard and 
model of certain countries as the only proper on es and demand all other 
countries to comply with them,98 

dan heeft hij daarin stellig gelijk. Dit standpunt hoeft echter niet tot een 
ontkenning van universaliteit te leiden; er zou aan de daarin vervatte be
zwaren tegemoetgekomen kunnen worden middels de garantie dat degenen 
die het gedrag van de staten toets t aan de internationale normen, daarbij niet 
de opvattingen van een bepaalde staat of groep van staten tot uitgangspunt 
neemt. Ook het internationale toezicht dient immers universeel te zijn in die 
zin dat het niet van de waardenpatronen van bepaalde staten maar van 
universele waardenpatronen uitgaat. In de woorden van de Iraanse gedele
geerde: 

the universality of human rights does not only require a truly universal 
theoretical base but also a universal method of application outside the 
con trol of a few.99 

De oplossing voor het spanningsveld tussen universaliteit en waardenrelati
visme dient uiteindelijk te worden gezocht op het vlak van de onafhankelijk
heid en onpartijdigheid van degenen die het gedrag van een staat toetsen aan 
de universele normen.IOO Met dit postulaat van onafhankelijkheid en onpar
tijdigheid bevindt de jurist zich op vertrouwd terrein, omdat dit direct aan
sluit bij het beginsel van due process/fair trial. 

De beoordeling van China door de regering van de Verenigde Staten of 
van I ndonesië door de Nederlandse regering biedt die garantie uiteraard 
niet. Ook de vN-Commissie voor de Rechten van de Mens kan , gezien haar 
politieke samenstelling, niet als onafhankelijk en onpartijdig worden bestem
peld. Dat ligt anders voor het Comité voor de Rechten van de Mens, dat 
krachtens het Internationaal Verdrag inzake Burgerrechten en Politieke 
Rechten is opgericht. Zolang bij de samenstelling van het Comité acht wordt 
geslagen op de representativiteit en op het garanderen van niet alleen de 
subj ec tieve maar ook de objectieve onafhankelijkheid en onpartijdigheid,lol 
en zolang de leden van het Comité ook zelf de onafhankelijkheid en onpartij-

9
H Op. cit. (noot 2 ). 

99 Op. cit. (noot 29). 
000 Het verband tussen universa liteit en onpart ijdigheid is ook door de Secretaris-Generaal van 
de V>l ge legd in diens in noot '7 genoemde rede: ' From history we have come to realize that two 
principles are indispensabIe to peaceful coexistence within the family of nations. The lirst is 
universality and impartia lit y.' Over objec tivit eit en onpartijdigheid a ls onmisbare factoren bij 
de vaststelling en interpretatie van verplich tingen van staten Schachter, op. cit. (noot '5), p. 34. 
'" ' Zie de artt. 28, lid 2, 3', lid 2, en 38 van het Verdrag. 
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digheid in acht nemen en aan de door hen toe te passen normen een auto
nome interpretatie geven, is een goede balans tussen universaliteit en waar
den relativisme verzekerd. Dat geldt eveneens voor andere door mensenrech
tenverdragen in het leven geroepen toezichthoudende organen van 
onafhankelijke deskundigen. 

Waar een dergelijk onafhankelijk en onpartijdig toezicht nog niet bestaat 
of een bepaalde staat zich niet aan dat toezicht heeft onderworpen, kan niet 
aan de individuele staten ofaan groepen van staten het recht worden ontzegd 
dat toezicht namens de statengemeenschap uit te oefenen, mits ook zij zich 
daarbij zoveel mogelijk baseren op universele waarden en daar waar er 
ruimte voor interpretatieverschillen is, deze ruimte respecteren.'02 In zo
verre had de Indonesische minister Alatas op de Tweede Wereldconferentie 
weinig recht van spreken toen hij daar stelde: 

no country or group of countries should arrogate unto itself the role of 
judge, jury and executioner over other countries on this critical and sensi
tive issue of common concern to the entire international community.,03 

Als landen als China en Indonesië van mening zijn dat zij door de Westerse 
landen worden beoordeeld door een Westers gekleurde bril , dan zouden zij dit 
proefondervindelijk kunnen trachten aan te tonen door zich aan het toezicht 
van het onafhankelijke Comité voor de R echten van de Mens te onderwerpen 
door partij te worden bij het Internationaal Verdrag inzake Burgerrechten en 
Politieke Rechten; iets wat deze landen tot nu toe hebben geweigerd te doen. 
Met de bevindingen van dat Comité naar aanleiding van de ingediende 
periodieke rapporten en eventuele individuele klachten zouden zij zich im
mers, voor zover die bevindingen voor hen positief uitvallen, kunnen verde
digen naar de Westerse landen toe . 

Uiteraard kan ook een onafhankelijk en onpartijdig toezicht er toe leiden 
dat het beroep van een staat op de politieke, economische of sociale situatie 
ter rechtvaardiging van bepaald handelen of nalaten niet steeds wordt geho
noreerd. Dit stellen van de universele norm boven de politieke, economische 
of sociale diversiteit bij voorbaat aanmerken als selectiviteit, het toepassen 
van een dubbele standaard of discriminatie, '04 vormt een miskenning van de 
normatieve waarde van deze universele norm. 

>02 Zie Sehaehter, op. ei!. (noot 15), p. 35. 
>03 Op. ei!. (noot 7). In dezelfde zin heeft President Suharto zieh uitgelaten tegenover Minister
President Lubbers tijdens diens recente bezoek aan I ndonesië; zie NRC Handelsblad van 7 april 

1994· 
>04 Aldus nogal ongenuanceerd de Indonesische minister Alatas, op. ei!. (noot 7). 
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