
DE .DRIEMASTER 

. »GENOCIDE« een nieuwe naam 

voor een oude misdaad 

Onnoemelijk leed verscholen 

achter dorre cijfers 

WANNEER KOMT DE 
RATIFICATIE 7 

Er heeft: kortgeleden een klein 
berichtje in do kranten gestaan, 
een korte mededeling met zake
lijke cijfers over het resultaat 
van de volkstelling, die in 194 7 

werd gehouden. Achter dit be
richt verbergt zich zoveel 'men
selijk leed en verdriet, dat het 
onmogelijk is om onberoerd ver
der te lezen. Na de mededeling, 
dat het aantal Joden in ons land, 
dat in 1930 111.917 bedroeg,ln 
1947 nog slechts 14.369 waS! (een 
achteruitgang van 87.2%), pas
sen enige ogenbUroken ván stil 
nadenken. Het liquideren en 
masse van een zo groot en nijver 
deel van de Nederlandse bevol
king was een verschrikkelijke 
misdaad, die thans nog huive
ringwekkend is. De bedrijver van 
deze misdaad was de nationaal
socialistische regering van Duits
land en haar leiders hebben zich 
in Neurenberg moeten verant
woorden voor deze en dergelijke 
bedreven gruwelijkheden. 

Niet alleen de Europese Joden, die 
in aantal van ongeveer 9.600.000 tot 
ongeveer 3.900.000 verminderden, wer
den het slachtoffer van de nazi-ter
reur. Twee en een half millioen Polen 
bijna alle Europese zigeuners en vele 
zeer vele anderen, wier politieke en 
religieuze denkbeelden de nazi's niet 
aanstonden, verdwenen in de massa
graven. Nooit te voren werd in de 
geschiedenis der mensheid op zo gro
te schaal moord bedreven als door 
Hitler's Duitsland. 

Enig in de geschiedenis is de mis
daad van het uitroeien van groepen 
van menselijke wezens evenwel niet. 
De Romeinen probeerden de eevste 
Christenen te vernietigen. De Teu
tonen roeiden ieder spoor van leven 
uit in gebieden, die door Slavisene 
volken werden bewoond. Tienduizen
den Grieks·e kinderen werden door de 
Turkse sultans ontvoerd met het doel 
een einde te maken aan het bestaan 
van de Griekse natie en haar bescha
ving. In dé eerste Wereldoorlog wer
d~n meer dan een milHoen Armeniërs 
vermoorti. In het maagdelijke Ameri
kaanse continent maakten de kolo
nisten een einde aan het bestaan van 
talrijke Indianen-stammen. 

Zo vielen door de eeuwen ·heen dra
gers van verscheiden en rijke cul
tuurwaarden ten offer aan machts
wellust en veroveringszucht, aan de 
misdaad der misdaden, die steeds het 
geweten van de mensheid schokte, 
maar nimmer bestraft werd onder 
een duidelijke. wet en nooit een eigen 
naam. kreeg tot de Verenigde Naties 
aandacht gingen besteden aan deze 
misdaad. 

Wat betekent "genocide''? 

De naam, die de misdaad kreeg, 
was "genocide", dat letterlij_Jt, bete-. 
kent: vernietiging van gl'QePen van 

menselijke wezens (Grieks genos = 
ras of clan; Latijn cide = doden). De 
naamgever was Dr. Raphael Lemkin. 
In 1933 stelde dr. Lemkin op een con
ferentie van volkenrechtsgeleerden 
onder 'auspiciën van de Volkenbond 
te Madrid voor om twee nieuwe mis
daden n.l. barbarisme en vandalisme 
in te voeren. Van zijn voorstel kwam 
niets terecht, want Dr. Lemkin werd 
teruggeroepen naar zijn vaderland 
Polen, dat een van de eerste slacht
offers zou worden van Hitiers geno
cidale plannen. Tijdens de laatste 
oorlog was deze geleerde adviseur 
voor ·buitenlandse zaken aan het War 
Depart ment te Washington. Later 
was hij raadgever van de Verenigde 
Naties en thans is hij professor aan 
de Law School van de Yale Univer
sity. 

Door de bemoeiingen van Dr. Lem
kin kon tijdens de derde zitting van 
de Assemblee van de Verenigde Na
ties, op 9 December 1948 (te Parijs), 
eenstemmig worden aangenomen een 
Internationale Conventie voor het 
Voorkomen en Bestraffen van de 
Misdaad Genocide. In de conventie 
wordt "genocide" gedefinieerd als het 
welbewust plegen van daden, die er 
op gericht zijn nationale, ethnische 
en religieuze groepen en rassen te 
vernietigen. 

Onder deze daden wordt niet àlleen 
het doden van mehselijke wezens ver
staan, maar ook het veroorzaken van 
lichamelij1il en geestelijk leed, het 
welbewust veroorzaken van toestan
den, die tot physieke vernietiging 
leiden, het opleggen van maatregelen 
tot geboorte-beperking en het ge
welddadig wegvoeren van kinderen. 

De Conventie verklaart, dat "geno
, cide" bedreven zowel in oorlogs- ais 
in vredes-tijd een internationale. mis
daad is en verbindt de staten, die 
de Conventie ondertekenen en rati
ficeren, tot het treffen van doeltref
fende maatregelen om de plegers van 
"genocide" te bestraffen. Hoewel de 
bestraffing van "genocide" dus voor
lopig beperkt blijft tot nationaal op
treden tegen deze misdaad, voorziet 
de conventie in de mogelijkheid van 
het instellen van een competent in
ternationaal strafgerecht. 

Tot nu toe werd de "genocide"-con
ventie door 25 staten ondertekend,. 
Voor haar in werking treden is het 
evenwel nodig, dat ten minste 20 sta
ten de conventie ratificeren en dus 
tot wet maken. Het is te hopen, dat 
alle naties van de wereld spoedig de 
Conventie zullen bekrachtigen, zodat 
"genocide" inderdaad als een inter
nationale, algemeen strafbare mis
daad erkend wordt. De noodzakelijk· 
heid hiervan is door alle eeuwen ge
voeld en dringt zich bij 'het lezen van 
berichten als die over uitroeien van 
het grootste deel van de Joodse be· 
volking van Nederland weer eens dui
delijk op. 

AMMY DE MUYNCK. 

De Amerikaan van nu leeft gemid
deld twee jaar langer dan in 19~0. 

Ambtenaren van de Gezondheids
dienst hebben dit toegeschreven aan 
de verbeterde geneeskundige verzor-
gi!lS" ~11,, a,anhet feit, dat bijna ieder
een sedert 1940 werk heeft .gehad. 

Het laatste meuws van wijd en zijd 

Leest U 's-achtends aan het ontbijt 

, , , , tenminste als U het voorbeeld volgt van tienduizenden 

anderen, die zich hebben geabonneerd op het 
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Beginselverklaring van de JongerenOrganisatie 

V rijbeid en Democratie. 
De Jongeren Organisatie Vrijheid en Democratie, verwerpende de opvat

ting, dat het doel der .staatkunde is gelegen Jn de bevordering van het belang 
van het individu of van enige bevolkingsgroep als zodanig, 
stelt aan alle staatkunde de eis, dat zij, uitgaande van de àlgemeen el1kende 
godsdienstige en ethische grondslagen der Nederlandse volksgemeenschap, 
gericht .zij op de bevordering van de geestelijk.e en stoffelijke bloei dier ge
meenschap, 

beschouwt als1 het krachtigste en veelal onontbeerlijke middel om aan die 
eis te 'beantwoorden de .bevortiering van de zelfwerkzaamheid der burgers, 
zo binnen het staats,verband als daarbuiten, en 
verenigt mitsdien in zich al die jongeren, die van oordeel zijn, dat de staat 
tot taak heeft in het algèmeen belang 

enerzijds: de ontplooiing van de persoonlijke gaven en krachten mogelijk 
te maken ·en te bevorderen, 
anderzijds: de individuele vrijheid ,waar zij de gemeenschap of medeburgera 
zou te kort doen, te breidelen en in goede banen te !leiden. 

Doelsomschrijving. 
De J.O.V.D. heeft ten doel: 

• Jongeren van 16 tot 30 jaar, die het in het vorige artikel neergelegde 
beginsel kunnen onderschrijven, althans zich daarmede verwant gevoelen, 
voor te bevelden tot de verplichting, die het staatsburgerschap hun in poli· 
tiek opzicht oplegt, en hen mede in het bijzonder in kennis te brengen mel 
de vrijzinnig-politieke beginselen zonder daarbij een politieke scholing in 
ruimere Zin te verwaarlozen. 

De J.O.V.D., haar beginsel concretiserend, staat de ontwikkeling van de 
vrije persoonlijkheid voor. 

Immers de jeugd streeft naar zelfstandigheid en ·vrijheid, welke de J.O.V.D. 
in goede ,banelli wenst te leiden. Daarom beseft zij ook, dat naast ontplooiing 
van persoonlijkheid verantwoordelijkbeid moet worden geëist, want vrijheld 
van de mens, welke niet wordt •gedragen door verantwoordelijkheid, leidt tot 
een chaos. 

Zij stelt zich op het standpunt, dat ter bereiking van de persoonlijke vrij
heid en de ontplooiing der eigen verantwoordelijkheid sociale gerechtigheid 
moet worden 'betracht, opdat de economisch-zwakkeren tegen sociale onbii
lijkheden en misstanden worden beschermd. 

Voorts .streeft zij onder erkenning van het 'bestaan der verschillende 
geestelijke stromingen in ons land naar verdraagzaàmheid, een der hoogste 
geestelijke goederen in Nederland. 

Onder afwijzing van bet standpunt, d!lt de Staat de allesbeheersende 
factor in ons maatschappelijk leven is, welke zijn wil aan alle mensen oplegt 
en de vrije ontplooiing V8.11i de mens verstikt, erkent zij de belangen der 
gemeenschap, zoals zij erkent, dat de mens binnen deze gemeenschap behalvP. 
rechten ook plichten heeft. · 

Middelen. 
De J.O.V.D. tracht haar beginselen uit te dragen en haar doel te bereiken 

door: 
1. het organiseren van: 

bijeenkomsten, propaganda-avonden, debating- en ·studieclubs, lezingen, 
excursies, congressen, landdagen en kampen. 

2. het uitgeven van periodieken en andere geschriften en het verspreiden 
van propagandalectuur. 

3. _ het stimuleren van persoonlijk optreden van haar leden individueel, ieder 
naar eigen vermogen en in eigen kring. 

4. alle andere wettige middelen, welke aan het doel bevordelijk kunnen zijn. 

N.B. Het bovenstaande is, met dank aan diegenen, die het Bestuur met 

voorstellen en ·suggesties met raad en daad hebben terzijde gestaan, door het 

Hoofdbestuur opgesteld in ·zijn vergadering van 3 September j.l. . Het Zal 

12 Noveml9er ter definitieve •goedkeuring aan de Algemene Vergadering Wór· 

den voorgelegd. 


