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De discussie over internationale 
rechtvaardigheid en de rol van 
tribunalen daarin lijkt te draaien 
om een strijd tussen recht en 
moraal enerzijds, macht en poli
tiek anderzijds. Voorstanders 
van de vorming van een perma
nent tribunaal voor de berech
ting van misdaden tegen de 
menselijkheid en oorlogsmisda
den verwachten dat een dergelijk 
tribunaal op de lange duur de 
rechtvaardigheid in de wereld 
vergroot en zo ook de wereld
vrede dient: de politieke orde 
gebaseerd op macht wordt on
derworpen aan een morele orde 
gebaseerd op recht. Tegenover 
zich vinden zij degenen die ver
wachten dat tribunalen slechts 
gestalte kunnen geven aan recht
vaardigheid voorzover de powers 
that be dat toelaten. De laatsten 
verwijten de pleitbezorgers van 
internationale tribunalen idealis
me, of erger nog, de naïviteit om 
voorbij te gaan aan het misbruik 
dat machthebbers van dergelijke 
tribunalen zullen maken. 

In hun bijdragen volgen 
Abram de Swaan en Frits Rüter 
het patroon van deze discussie. 
De Swaan betoont zich een 
enthousiast voorstander van 
internationale tribunalen en 
bepleit de oprichting van een 
onafhankelijke instelling die de 
door machtspolitiek ingegeven 
of afgedwongen passiviteit van 
nationale overheden en inter
nationale organen in het op
sporen van oorlogsmisdadigers 
kan doorbreken. Rüter is op alle 
fronten sceptisch: internationale 
tribunalen werken slechter dan 
nationale rechtbanken; in beide 
gevallen wordt de werking ervan 
beperkt doordat staten hun eigen 
onderdanen ontzien; de benodig
de bewijsvoering bij dit soort 
zaken staat haaks op de politieke 
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doeleinden die met een aanklacht 
veelal worden beoogd; en in 
permanente vorm wordt een 
internationaal tribunaal speelbal 
van politieke krachtmetingen. 

Ieder meningsverschil berust 
op gedeelde uitgangspunten en 
dat is ook hier het geval. Voorbij 
alle scepsis deelt Rüter met De 
Swaan de overtuiging dat onder 
ideale omstandigheden recht en 
vrede samengaan. Rechtsherstel 
zorgt voor vrede, doordat het de 
cyclus van wraak en weerwraak 
doorbreekt. En vrede is een 
voorwaarde voor recht, voorzo
ver strijdende partijen bereid zijn 
de arbitrage van een onafhanke
lijke instantie te aanvaarden. 
Daarom ook leidt recht alleen tot 
vrede als het recht ook daadwer
kelijk onafhankelijk is en geen 
politiek instrument. 

Het verschil van mening tus
sen De Swaan en Rüter is dan 
ook niet principieel maar gradu
eel. Rüter denkt dat het op 
afzienbare termijn onmogelijk 
zal blijken recht van politiek te 
scheiden, terwijl De Swaan 
verwacht dat op de ultralange
termijn waarop hij gewend is te 
denken het recht zal zegevieren. 
Zeker nu de tribunalen in Den 
Haag en Arusha gebrekkig func
tioneren, is het onderscheid 
tussen kortere en langere termijn 
het beste argument tegen fatalis
tische beschouwingen als die van 
Rüter. 

Voor hun legitimiteit zijn de 
huidige tribunalen overigens al 
vanaf het begin afhankelijk 
geweest van de heilzame gevol
gen die op de langere termijn van 
hun bestaan werden verwacht. 
De toenmalige onderhandelaar 
in het voormalige Joegoslavië, 
Lord Owen, verklaarde in 1995 

zich verre van het tribunaal te 
willen houden, omdat hij niet de 

159 



160 

• f f , J ' 

s &.o 4 •997 

suggestie wilde wekken dat hij een van de partijen 
in het conflict via het internationale hof alsnog zou 
benadelen en zo een politiek compromis zou 
bemoeilijken. In een typerende reactie op deze 
machtspolitieke overwegingen stelde hoogleraar in 
het internationale recht en voormalig minister van 
Buitenlandse zaken P.H. Kooijmans, dat 'vrede 
stichten en het recht spreken op de korte termijn niet 
altijd verenigbaar zijn'. Maar dat deed volgens hem 
niet af aan het idee dat er zonder recht geen duurza
me vrede kon zijn. 1 

Een optimistisch perspectiif 

Tegenover de verwachting dat recht op den duur 
vrede zal brengen, stelt Rüter een imposante rij his
torische voorbeelden van falende rechtspraak. 
Minstens zo interessant als het evidente falen in veel 
van de zaken die sinds 1945 voor nationale 
gerechtshoven en de internationale tribunalen van 
Neurenberg en Tokio zijn gevoerd, is echter dat er 
ook successen zijn geboekt. ln ieder geval voor een 
deel is het proces van Neurenberg daarvan een 
voorbeeld. Het ging hier weliswaar om overwin
naars-rechtspraak, waarin vergrijpen van de geal
lieerden doelbewust buiten schot bleven. Maar 
tegelijkertijd werden de belangrijkste daders van 
oorlogsmisdaden en genocide van het eerste en 
tweede echelon berecht, veroordeeld en bestraft. 
Op deze manier legde het tribunaal van Neuren
berg vast dat burgers niet geheel en al overgeleverd 
zijn aan de willekeur van de staat, maar beschermd 
worden door een meeromvattende rechtsorde. 

Die standaard is ook toegepast in de reeks 
rechtszaken die later in Europa tegen medeplichti
gen aan de vervolging en vernietiging van de 
Europese Joden zijn gevoerd. Het kan natuurlijk 
niet genoeg benadrukt worden dat hier een hoop is 
misgegaan: uit onwil en onbegrip, politiek belang 
en bot antisemitisme zijn een hoop zaken gesepo
neerd en vele andere ten onrechte nooit gevoerd. 2 

Maar tegelijk valt op dat er gedurende de gehele 
periode vanaf 1945 ook veel daders wel zijn 
berecht. Ondanks al Rüters scepsis over de zin van 

een strafrechtelijke aanpak van grootschalige mis
drijven blijken er steeds weer mensen te zijn 
geweest die er geen been in zagen misdaden tegen 
de menselijkheid voor de rechter te brengen. 

Vanuit dit optimistische perspectiefkan ook nog 
worden gewezen op de vooruitgang die geboekt is 
ten opzichte van de tribunalen van Neurenberg en 
Tokio. Sinds die tijd is de delictsomschrijving nader 
gepreciseerd en vastgelegd in internationale verdra
gen, zoals het Genocide-verdrag. Verder is de 
instelling van de tribunalen van Den Haag en 
Arusha niet, zoals destijds, het resultaat van een 
akkoord tussen afzonderlijke staten, maar een 
besluit van de Verenigde Naties. Hoe diep deze tri
bunalen gefundeerd zijn in de internationale 
gemeenschap blijkt verder uit het feit dat in de 
statuten ervan is vastgelegd dat nationale overheden 
ondergeschikt zijn aan de tribunalen. Is er eenmaal 
een arrestatiebevel uitgevaardigd, dan is een uit
leveringsverzoek overbodig en bestaat er integen
deel zelfs de verplichting van nationale overheden 
om mee te werken aan de voorgeleiding van de ver
dachte. Dat wil zeggen dat met deze tribunalen het 
wereldburgerschap concreet gestalte heeft ge
kregen, althans voorzover het verdachten van 
schendingen van de mensenrechten en het volke
renrecht betreft. 3 Zo bezien is De Swaans optimis
me gerechtvaardigd. 

Deze optimistische kijk op het verleden en de 
toekomst van internationale tribunalen heeft echter 
een keerzijde, die des te duidelijker naar voren 
komt naarmate de successen van voorgaande tribu
nalen benadrukt worden. Want alle rechtzaken 
hebben niet kunnen verhelpen dat de herinnering 
aan de volkerenmoord en oorlogsmisdaden nog 
lange tijd prominent aanwezig was in de publieke 
discussie in de verschillende landen. Zo constateer
den commentatoren in Duitsland zoals Theodor 
Adorno en het echtpaar Mitscherlich in de jaren 
zestig een onvermogen om met het Duitse oorlogs
verleden om te gaan, terwijl juist in de jaren daar
voor in Duitsland de grootste processen tegen oor
logsmisdadigers van eigen bodem werden gehou-

1. P.H. Kooijmans, The Judging of War 
Criminals: Individual Responsibility and 
J urisdiction, in Leiden journol rif Inter
national Law, 1995, No. 8, pp. 445-
446; vertaling en cursivering !do de 
Haan. 

Nederland l94S-1995· sou, Den Haag 
(verschijnt binnenkort). 

Tomuschat, International Crimina! 
Prosecution: The Precedent of 
Nuremberg Confirmed, in Belgrade 
Circle 1995, No. 1- 2, pp. ttt-tt8; zie 
ook Heila Rottenberg, Naar een perma
nent oorlogstribunaal, in De Volkskrant 
21 september 1996, Het Vervolg, p. 3· 2. Zie !do de Haan, Na de ondergang. 

De herinnering aan de jodenvervolging in 

3. Zie voor een overzicht van argumen
ten voor en tegen de opzet van de tribu
nalen: Nikola Viscovic, Dilemme et 
scepticisme en vers Ie Tribunal 
International, in Belgrade Circle 1995, 
No. 1- 2, pp. 97 - too; Christian 
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den. Daaruit blijkt al dat, hoeveel recht er ook 
wordt gesproken, vrede niet vanzelfsprekend het 
resultaat is. 

Sterker nog: een al te grote nadruk op de juri
dische aanpak van grootschalige gewelddaden kan 
een averechts effect hebben op het vermogen en de 
bereidheid onrecht uit het verleden te laten rusten. 
Het mag zijn dat De Swaans opvatting, dat recht tot 
vrede leidt, diep in onze cultuur is verankerd, toch 
zijn er goede redenen om te twijfelen aan de voor
onderstellingen waarop die overtuiging gebaseerd 
is. Ten eerste is er de vooronderstelling dat recht
spraak een pedagogisch effect heeft doordat de 
waarheid boven tafel wordt gebracht. Recht leidt 
dan tot vrede, doordat het de leden van de samenle
ving in staat stelt het verleden onder ogen te zien. 
In die vooronderstelling wordt er echter aan voor
bijgegaan dat allerlei bronnen van historische waar
heid, zoals verhalen uit tweede hand, educated aues

ses, of beredeneerde generalisaties voor de recht
bank ontoelaatbaar zijn. Daar moet van die ene per
soon met concrete documenten of getuigenissen 
worden bewezen dat die betrokken was in die 
bepaalde historische gebeurtenis. Vaak lukt dat 
niet. Wanneer rechtspraak en pedagogie in elkaars 
verlengde worden gezien, en het lukt niet de juridi
sche bewijsvoering rond te krijgen, dan lijkt het 
voor de buitenwacht al snel alsof niet alleen wordt 
afgedaan aan het realiteitsgehalte van die bepaalde 
gebeurtenis, maar aan de hele geschiedenis van mis
daad en vervolging. 

De ontoereikendheid van rechtsherstel 

Een vergelijkbaar probleem doet zich voor met de 
veronderstelling dat rechtspraak gevoelens van leed 
en verlies kan verzachten, doordat het de 
slachtoffers en hun nabestaanden de kans biedt om 
hun lot aan de wereld kenbaar te maken. Zoals 
Rüter ook al aangeeft, zijn getuigenissen van 
slachtoffers voor de rechter vaak problematisch; 
niet omdat slachtoffers geneigd zijn de waarheid 
geweld aan te doen, maar omdat van hen een 
beperkte en concrete getuigenis wordt verwacht 
die niet aansluit met de radicale breuk die de hen 
aangedane misdaden in hun leven hebben veroor
zaakt. Hier geldt dat de koppeling van rechtspraak 
en therapie een averechts effect heeft, wanneer de 

rechter dergelijke getuigenissen verwerpt - wel
licht onbedoeld addina insult to in jury. 4 

Het is van belang op dit punt te benadrukken dat 
het recht zelf tot deze onbedoelde gevolgen kan lei
den. Anders dan De Swaan, maar ook Rüter meent, 
is onvrede en ressentiment geen gevolg van een 
onvoldragen, politiek geïnfecteerde rechtspraak, 
maar inherent aan de rechtspraak zelf. Er is met 
andere woorden alle reden om sceptisch te zijn 
over de voordelen van internationale tribunalen, 
maar niet zozeer omdat er een spanning is tussen 
recht en politiek, tussen moraal en macht. Er is vee
leer een spanning tussen de verschillende idealen 
die met een uitgebreide internationale rechtspraak 
worden nagestreefd; recht en vrede liggen niet 
altijd in elkaars verlengde, maar staan soms haaks 
op elkaar. 

Het recht is ontoereikend, soms zelfs contra
productief voor het tot stand brengen van maat
schappelijke vrede na grootschalige gewelddadig
heden van burgers onderling, of van de staat en 
diens functionarissen tegen de eigen bevolking. 
Daarmee is niet gezegd dat de bestraffing van volke
renmoord en het nastreven van rechtsherstel onzin
nig is. Vanuit het oogpunt van gen~ale preventie is 
het goed als ieder kwaad bestraft wordt, al is in het 
geval van volkerenmoord de effectiviteit twijfelach
tig; daders van genocide menen veelal geen kwaad 
te hebben begaan, integendeel, bij te hebben dra
gen aan het heil van, zo niet de mensheid, dan toch 
hun eigen natie. Hoe het ook zij, juist omdat het 
recht alle aandacht op de daders richt, is het onge
schikt voor het tot stand brengen van maatschappe
lijke vrede. Want een samenleving is geen dieren
tuin, en er is nog geen vrede als op den duur voor
komen wordt dat de leeuwen niet langer de scha
pen verscheuren. De laatste partij, de slachtoffers, 
willen niet alleen erkenning van hun rechtsgevoel, 
maar ook van hun ressentiment tegenover de 
daders, hun leed en hun angst. In dat licht is 'rechts
herstel' een te mager aanbod, dat in vergelijking 
met de enormiteit van het misdrijf door de 
slachtoffers als een belediging zal worden ervaren. 

En hoe kan het ook anders? Op welke wijze kan 
het onrecht van volkerenmoord 'hersteld' worden? 
Hoe kan een veroordeling via een ordelijke rechts
gang ooit een adequaat antwoord zijn op systemati-

4· Zie !do de Haan, 'Getuigen van de 
Jodenvervolging. Van Eichmann tot 
Dcmjanjuk', in Focaal 25, 1995, 
PP· I 5-)6. 
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sche wreedheid? 'Een vernietigingsoorlog, waarin 
... ook het recht verdelgd wordt, leidt ertoe dat de 
eeuwige vrede alleen nog op het kerkhof van de 
menselijke soort kan ontstaan', schreef Kant in Zum 

ewisen Frieden, om daarmee aan te geven dat een 
vrede door recht na sommige rechtsschendingen 
zelfs niet op de langste termijn bereikt kan worden. 
Om vrede te bewerkstelligen zijn dan andere mid
delen nodig: het eren van de doden, het zorgen 

- • j t 11' 

voor de levenden, het waken over de geschiedenis, 
en, hoe moeilijk dat ook is, een zekere mate van 
vergetelheid. Zo lang de conflicten die aanleiding 
gaven tot de rechtsschendingen niet zijn betijd, is de 
kans dat het verleden tot rust komt niet erg groot. 
Het vestigen van een internationaal hof voor de ver
volging van oorlogsmisdaden en misdaden tegen de 
menselijkheid zal daar niets aan veranderen. 
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