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Uiteindelijk gaat het 
altijd en steeds om 
mensen 
Theo van Boven ontving op 22 oktober in het Haagse Vredespaleis de Carnegie 
Wateler Vredesprijs 2004. Van Boven, tegenwoordig emeritus hoogleraar interna
tionaal recht aan de Universiteit van Maastricht, heeft zich volgens de jury zijn 
hele leven ingezet voor de bevordering van het respect voor de mensenrechten: 
als diplomaat, wetenschapper en VN-rapporteur. Bij de aanvaarding van de prijs 
keek Theo van Boven terug op veertig jaar mensenrechten in theorie en praktijk. 
Hieronder een ingekorte vertaling van deze terugblik. 
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Ooit merkte een Noors lid van een internationale mensenrechtencommissie sceptisch op dat 
de locatie van hun bijeenkomsten, een souterrain van het hoofdkwartier van de Verenigde 
Naties in New Vork, het nodige zei over het bescheiden belang van mensenrechten. Had hij 
vandaag nog geleefd, dan had hij kunnen zien dat de mensenrechten, althans op bureaucra
tisth niveau, huisvesting hebben gevonden in paleizen. Ik bedoel niet zozeer dit Vredespaleis, 
dat internationaal gerespecteerde juridische instellingen herbergt, als wel' het Palais des Droits 
de I'Homme in Straatsburg en het. Palais Wilson in Genève. Afgezien van de vraag of een paleis 
wel een gepast onderkomen is voor mensenrechten, symboliseert de verhuizing van de kelder 
naar een paleis onmiskenbaar een trend. Een trend die wereldwijd hoogwaardigheidsbekleders 
voortbrengt, zoals ministers en staatssecretarissen, ambassadeurs en speciale gezanten, hoge 
commissarissen, hoogleraren en onderzoeksinstellingen, activisten en academies. Hamvraag is 
natuurlijk of deze trend ook doorwerkt in de mate waarin mensen wereldwijd hun rechten kun
nen genieten. 

Dunne, kwetsbare lijn 
Want het is verleidelijk om deze trend met een kritische ondertoon te bespreken,als een 

vorm van 'windowdressing'. Maar dat zou geen recht doen aan de oprechte inspanningen van 
velen om het respect voor mensenrechten te bevorderen en te verankeren in wetgeving en 
opvoeding. Bovendien staat de genoemde trend ook in wisselwerking met een explosieve toe
name van burgergroepen en -organisaties die de mensenrechten bevorderen en verdedigen. 
Toen de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens in 1947-'48 werd opgesteld, waren 
daar zo'n vijftien niet-gouvernementele organisaties uit met name Noord-Amerika en Europa 
bij betrokken. Bij de VN-wereldconferentie in Teheran in 1968 waren dat er tien keer zo veel. 
En weer een kwart eeuw later, in 1993 bij de tweede wereldconferentie in Wenen, had hun aan
tal de 1500 bereikt. En het proces gaat door. De opkomst van al deze organisaties op alle conti
nenten is een 'meer dan symbolisch bewijs hoe universeel de mensenrechten zijn. En deze ont
wikkeling 'Vormt ook de ruggengraat van de mensenrechtenbeweging.'ln mijn uiteenlopende 
functies ben ik er altijd zeer bewust van geweest dat ik optrad in een context van politieke ver
houdingen en belangen, maar tegelijkertijd in wisselwerking met de belangen en rechten van 
alle lagen van de burgerbevolking. Wie geen acht slaat op hun inbreng, opvattingen, informatie 
en verzoeken kan haast geen geloofwaardig werk afleveren. En de lijn die de politieke top en 
leiding verbindt met de 'grassroots' van de nationale en internationale gemeenschap is vaak 
bijzonder dun en kwetsbaar. Legitimiteit en verantwoordelijkheid moeten daarom essentiële 
eigenschappen zijn van elk politiek leiderschap. Tragisch genoeg werden wereldleiders die een 
enorme betekenis hebben gehad voor de mensenrechten en de vre.de, zoals ]immy Carter en 
Michajl Gorbatsjov, verliezers in het politieke strijdtoneel. 
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Vredesmissies 
Waarmee ik kom bij het toenemende 

belang van mensenrechten in ~onflictsitua

ties, zoals ook geschetst door voormalig VN
secretaris-generaal Boutros Ghali in An 
Agenda {or Peace: Preventive Diplomacy, 
Peacemaking and Peace-Keeping. In de vre
aesmissies van de Verenigde Naties zijn 
mensenrechten tegenwoordig standaard 
opgenomen. De instelling door de 
Veiligheidsraad van ad hoc-tribunalen voor 
het voormalige Joegoslavië en Rwanda was 
vroeger een volstrekt ondenkbare maatregel 
geweest. Zij werd ingegeven door ernstige 
zorg 'om de mensenrechten en het interna
tionaal humanitair recht. De opeenvolgende 
Hoge Commissarissen voor 
de Mensenrechten hebben 
aan de Veiligheidsraad ver-

heid, geen enkele of h-ooguit selectief aan
dacht gekregen van VN-organisaties. 
Was er aandacht, dan toch m,eestal achter 
gesloten deuren en toegespitst op feiten, 
praktijken en structuren. Zonder enig oog 
voor de mensen achter deze feiten, praktij 
ken en structuren. Dat is sinds zo'n vijftien 
jaar toch wezenlijk veranderd. 
Tegenwoordig zijn de daders en collectieven 
in toenemende mate ook object van het 
internationaal recht. De instelling van de ad 
hoc-tribunalen en het Rome-statuut voor een 
Internationaal Strafhof in 2002, allemaal met 
zetel in Den Haag, zijn een dUidelijk bewijs 
van de vastbeslotenheid van de internatio
nale gemeenschap om straffeloosheid te 

bevechten en de strafrech-
telijke verantwoordelijk
heid van de daders te 

slag uitgebracht over 
schendingen tijdens zulke 
conflicten als die in 
Soedan, Congo en Ivoor
kust. En het Internationaal , 
Hof van Justitie geeft als 
hoogste rechtsprekende 
instantie van de VN oorde
len en opvattingen die van 
toenemend belang zijn 
voor de interpretatie en de 

Zelfs het absolute 
benadrukken. Opmerkelijk 
in het statuut is dat het 
bovendien niet alleen 
voorziet in bere'chting van 
de daders maar, bijzonder 
innovatief, ook slachtof
fers in de gelegenheid stelt 
hun recht en genoegdoe
ning te halen. Ook in het 
kader van internationale 

verbod op 

marteling is aan 

erosie onderhevig 

implementatie van de 
mensenrechten. 

Slachtoffers 
De publieke aandacht is doorgaans 

gevestigd op schendingen van mensenrech
ten en veel minder 'op de preventieve en 
bevorderende maatregelen, zoals normstel
ling, educatie en training, humanitaire hulp
verlening en ontwikkelingssamenwerking. Die 
aandacht wordt gewekt door nieuws en ande
re berichten over wreedheden, onderdruk
king, lichamelijk en geestelijk leed die de 
menselijkheid en het menselijke gevoel van 
waardigheid diep schokken. Lange tijd heb
ben dergelijke grove mensenrechtenschendin
gen, die vaak ook een ernstige bedreiging 
waren voor de internationale vrede en veilig-
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verdragen en organisaties 
krijgen slachtoffers ,hiertoe 
steeds meer mogelijkhe-

den. Deze ontwikkeling stemt geheel over
een met de slotsom dat het uiteindelijk 
altijd en steeds om mensen gaat. 

Werkelijkheid 
Bij al deze positieve ontwikkelingen blijft 

het natuurlijk de vraag in hoeverre ze over
eenstemmen met een werkelijkheid vol uit; 
sluiting, discriminatie, geweld, gewapend 
conflict, armoede en mishandelingen. We 
kunnen onze ogen daarvoor niet sluiten. En 
daarom is mijn balans van veertig jaar ook 
gemengd. Er is zelfs een punt van ernstige 
zorg waar ik nog eens speciaal de aandacht 
op wil vestigen. Want alle positieve trends 
en ontwikkelingen mogen dan wijzen op 

De Carnegie Wateler Vredesprijs wordt al sinds 1931 uitgereikt aan een persoon of een instel
ling die een bijzondere prestatie heeft geleverd voor de bevordering van vrede door middel 
van woord, daad of geschrift. In toenemende mate' wordt beseft dat respect voor de rechten 
van de mens een voorwaarde voor duurzame vrede is. De prijs is bij testamentaire beschik
king ingesteld door de bankier mr. J:G.D Wateler en werd eerder uitgereikt aan onder meer 
prof. Röling, Max Kohnstamm, Henri Kissinger, Max van der Stoel, het Lilliane Fonds en in ' 
2002 aan de VN-instelling voor, de vluchtelingen, de UNHCR. 
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vooruitgang, het zijn zeker geen vaststaande 
verworvenheden. Lang heb ik aangenomen 
dat er op het gebied van de mensenrechten 
principes en waarden bestonden die buiten 
kijf stonden, als krachtige opinio iuris en 
acquit in wetgeving en menselijk geweten. 
Zoals het absolute verbod op mar~eling, 
waarover ook niet onderhandeld kan worden . . 
Recent zien wij echter dat zelfs dit acquit 
aan een bijzonder zorgelijke erosie onderhe
vig is. Geconfronteerd met de dreiging van 
terrorisme proberen politieke leiders de defi
nitie van foltering te verengen en sanctione
ren martelpraktijken in naam van het' publie
ke belang. Sommige wetgevers en 
rechtsprekende instanties, die geacht worden 
het recht te doen zegevieren, accepteren 
informatie die met folteringen is verkregen. 
Zij staan ook toe dat verdachten worden 
overgebracht naar plaatsen waar ernstig 
gevreesd moet worden voor de mogelijkheid 
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dat zij warde!) onderworpen aan martelin
gen. Verdachten worden zonder enige aan
klacht en voor onbepaalde tijd in geheime 
detentiekampen vastgehouden waar zij 
slachtoffer kunnen worden van folteringen . 

Strijd tegen het terrorisme . 
VN-secretaris-generaal Kofi Anné!-n zei twee 

jaar geleden tijdens een bezoek aan 
Nederland: "Terrorisme is een van de geva
ren waartegen staten hun burgers moeten 
beschermen. Staten hebbèn niet alleen het 
recht maar ook de plicht om dat te doen. 
Maar staten dienen ervoor te waken dan hun 
maatregelen tegen terrorisme niet ontaarden 
in het verhullen of rechtvaardigen van 
schendingen van de mensenrechten." Als 
fundamentele, universele waarden mogen 
juist mensenrechten en democratie niet het 
slachtoffer worden van de strijd tegen het 
terrorisme. 

Professor Th. C. van Boven (1934) heeft Nederland in de Verenigde Naties vertegenwoordigd 
in de jaren '60 en '70 en een belangrijke bijdrage geleverd aan de opbouw van het mensen
rechtenbouwwerk van deze organisatie. 
Ais wetenschapper heeft hij, naast zijn proefschrift over bescherming van de godsdienstvrij 
heid (1967), talloze wetenschappelijke bijdragen, vaak ook uit zijn omvangrijke praktijkerva
ring, geleverd ter verduidelijking en verdere ontwikkeling van de rechten van de mens. 
Als VN-topambtenaar (Directeur van het VN-mensenrechtencentrum, Genève), onafhankelijk 
deskundige , lid van Verdragscomités en VN-Rapporteur inzake Martelingen is hij onvermóei
baar op de bres gesprongen voor de naleving van de mensenrechten van het individu en van 
volken. Hij is daardoor regelmatig in botsing gekomen met regeringen, waarop hij kritiek 
leverde. Het wekt geen vérwondering dat Professor van Boven binnen het VN-systeem al vele 
jaren als 'Mr Human Rights' wordt aangeduid, (Persbericht Carnegie-Stichting) 
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