
'Nèma Problema' zei de ge
uniformeerde en hij bleef dat 
herhalen, terwijl hij ons door 
Sarajevo naar een gebouw leidde, 
waar twee somber kijkende lie
den ons opwachtten. Als er 'geen 
problemen' waren, wat moesten 
we dan hier? Ons bezoek aan 
Sarajevo gold niet deze als amb
tenaren van de vreemdelingen
politie poserende Joegoslavische 
BVD-agenten. De Amsterdamse 

. slavist Marius Broekmeijer en ik 
waren gekomen om voor Am
nesty International het proces 
tegen Alija lzetbegovic en zo'n 
tien andere Moslims te volgen. 
De toegang tot de rechtszaal had 
echter enige voeten in den aard 
en toen was 'nèma problema' 
verschenen. 

Onze belangstelling voor 
Izetbegovic werd door de be
trokken agenten wel gedeeld, 
maar vanuit een wat ander per
spectief. Wisten wij wel, dat 
'Izet' de oprichting van een 
etnisch zuivere moslimstaat in 
Bosnië nastreefde? Dat hij daar
over zelfs een stuk had geschre
ven, de Islamitische Declaratie? 
En wisten we ook, dat hij met 
een delegatie moslims stiekem 
op bezoek was gegaan bij A ya
tollah Khomeiny? Beseften we 
wel hoe gevaarlijk dat was, dat 
streven naar een moslim-Bosnië, 
in een land als Joegoslavië, waar 
zeven volkeren met zes gods
diensten door elkaar heen woon
den? We moesten eens naar 
Noord-Ierland kijken. En wisten 
we wel wat er in Joegoslavië in 
de Tweede Wereldoorlog was 
gebeurd? 7oo.ooo joden, zigeu
ners, maar vooral Serviërs waren 
door Kroaten en Moslims afge
tnaakt. Nooit zou men meer toe
laten, dat de volkeren van 
Joegoslavië tegen elkaar zouden 
worden opgezet. 
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Dat was 1 9 8 3. Broekmeijer en ik 
waren toen al zo'n negen jaar 
voor Amnesty in Joegoslavië met 
een zekere regelmaat op pad 
geweest en we wisten dat de 
overheid met dat voornemen op 
een wat eigen wijze ernst maak
te. Alles wat naar nationalisme 
zweemde werd in een soort 
rondedans afgestraft, terwijl, en 
passant, ook nog wat critici van 
het regime werden meegeno
men. Het ene jaar stonden vooral 
Serviërs, het volgende jaar 
Kroaten zoals Tudzman, dan 
weer Bosniërs of Albanezen uit 
Kosovo terecht. Zelfs uit het bui
tenland werden Joegoslaven 
onvrijwillig aangevoerd om ver
volgens in geheime processen 
veroordeeld te worden en voor 
jaren uit de circulatie te verdwij
nen. Andere regime-critici kwa
men onder verdachte omstandig
heden te overlijden. Schandelijk 
vonden we dat. Maar wellicht 
hebben we in die jaren door onze 
verontwaardiging over de me
thoden van de Joegoslavische 
overheid ons onvoldoende gere
aliseerd, dat - wat toen genoemd 
werd - het 'verhinderen van 
tweedracht tussen de volkeren 
van Joegoslavië' toch iets minder 
een voorwendsel was om tegen
standers van het communistisch 
regime aan te pakken, dan wij 
toen dachten. De nogal nationa
listische instelling van sommige 
Kroatische, Servische en Moslim 
dissidenten viel ons wel op. Van 
Seselj bijvoorbeeld, ook een 
Amnesty klantje, in I 993 leider 
van de 'Cetniks' maar in de jaren 
tachtig hoogleraar sociologie in 
Sarajevo. Veroordeeld werd 
Seselj toen tot enige jaren gevan
genisstraf voor een - overigens 
nooit gepubliceerd - stuk, waar
in hij kritiek leverde op politiek 
en economie en op de commu-
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nistische partij. Maar hij eiste in dat stuk ook de 
versterking van Servië, de opheffing van Kosovo, 
de Vojvodina en Bosnië en voor de resterende 
republieken nieuwe grenzen alsmede een soort 
volksverhuizing: het aantal Kroaten in Servië mocht 
niet groter zijn dan het aantal Serviërs in Kroatië, 
etc. Dit soort ontboezemingen lees je nu echter 
anders dan toen. We namen die toen minder ern
stig. Niet, omdat we dachten, dat mensen als Seselj 
niet meenden wat ze schreven, maar we beschouw
den ze als enigszins warhoofdig en rekenden er niet 
mee, dat zij de kans zouden krijgen, hun nationalis
tische aspiraties te verwezenlijken. 

Die kans is gekomen met het wegvallen van een 
sterk centraal gezag in Joegoslavië. Dat hield de 
nationalisten eronder en beschermde zo minderhe
den in de deelrepublieken. Maar dat verdween mèt 
het centrale gezag. Het streven naar een eigen staat 
- onverschillig of dat nu Kroatië, Bosnië of 
Bosnisch Servië is - berust zeker op nationalistische 
gevoelens, maar ook op een niet geheel onverklaar
bare angst een onbeschermde minderheid in een 
andere staat te zijn. Want daarmee hebben de vol
keren van het oude Joegoslavië voor I945 buiten
gewoon slechte ervaringen opgedaan. De weige
ring van Kroatië in I 99 I een minderhedenstatuut te 
creëren, liet dan ook bij veel Serviërs in dat land de 
alarmbellen rinkelen. De kort daarop onder heftige 
Duitse pressie gevolgde volkenrechtelijke erken
ning van Kroatië maakte het er niet beter op. En 
wie ziet, hoe nu al jaren de ene groep met de ande
re omgaat, zou voor de angst een minderheid te zijn 

• enig begrip moeten kunnen opbrengen. 
De oorlogsinspanningen van alle partijen zijn er 

dan ook vooral op gericht geweest een zo groot 
mogelijk aaneengesloten en verdedigbaar grondge
bied voor de eigen mensen te creëren en intussen 
nog wat gebieden van de ander te veroveren, die 
zonodig later 'uitgeruild' kunnen worden. 

De arenzen van het stuifrecht 
ln die oorlog, die volkenrechtelijk wellicht een 
internationaal conflict, maar materieel een burger
oorlog is, zijn door alle partijen gruwelijke misdrij
ven gepleegd. De roep om het strafrecht, teneinde 
die misdrijven te stoppen of tenminste de plegers 
van die misdrijven te bestraffen, is niet onbegrijpe
lijk. Maar daarom is het nog geen goed idee. 

Want de positieve effecten van het strafrecht bij 
de voorkoming van oorlogsmisdrijven en de moge
lijkheden deze op enigszins adequate manier te 

berechten, worden niet alleen door leken maar 
zelfs door collegae-juristen van buiten het straf
recht nogal overschat. 

Wie wat langer in zijn vak meeloopt, leert niet 
alleen wat je wèl, maar vooral ook wat je met je vak 
niet kan bereiken. Bij oorlogsmisdrijven loopt het 
strafrecht zeer snel tegen grenzen op, waardoor van 
preventie en repressie maar weinig terecht komt. 
En als het tot een berechting komt, is dat bijna 
steeds een nogal eenzijdige. De winnaar pleegt bui
ten schot te blijven. 

Een behoorlijke strafrechtspleging komt alleen van 
de grond, als de wil en de macht aanwezig zijn, straf
bare feiten op te sporen, te vervolgen, te berechten 
en tenslotte de opgelegde straf ook te executeren . 
Maar bij oorlogsmisdrijven vallen wil en macht maar 
zelden samen. De staat van de dader heeft als regel 
wel de macht, maar wil niet. De staat van het 
slachtoffer wil vaak wel, maar mist de macht om 
zich van dader en bewijsmateriaal te verzekeren. 

Dat is een treurige situatie. Zou een internatio
naal tribunaal hierin wat ten goede kunnen veran
derèn? 

Door bepleiters van een permanent internatio
naal hof worden daarvoor verschillende argumen
ten in het geding gebracht. 

Een veel gehoord argument is, dat nationale 
wetgeving in het algemeen niet geschikt is om oor
logsmisdrijven en genocide behoorlijk te berech
ten. Ons wordt dan voorgehouden, .dat daarente
gen de internationale hoven van Neurenberg en 
Tokyo het beginsel van de individuele aansprake
lijkheid aanvaard en het beroep op het criminele 
ambtelijk bevel als strafuitsluitingsgrond verwor
pen hebben. Dat is volgens één van de pleitbezor
gers, Prof. Drinan, 'unforgettable' en 'stands as a 
triumph for all times'. 

Men krijgt de indruk, dat Drinan gelooft, dat dit 
een aanzienlijke vooruitgang is. Misschien is het dat 
in het internationale recht. Maar niet in het nationale 
recht. Want daar bestaat het beginsel van de indivi
duele aansprakelijkheid al eeuwen. En zelfs in 
Duitsland konden en kunnen soldaten en ambtena
ren zich niet simpelweg op een ambtelijk of dienst
bevel beroepen om strafvrij uit te gaan. 'Befehl ist 
Befehl' was ooit wel een geliefde Duitse uitdruk
king, maar het betekende en betekent - strafrech
telijk - niet, wat veel mensen denken. 

Ook het feit, dat oorlogsmisdrijven en genocide 
als zodanig in de Duitse strafwet niet voorkomen, 
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verhinderde niet dat de Duitse rechter gedurende 
meer dan 5o jaren bedrijvers van die misdrijven tot 
gevangenis of zelfs - tot 1 949 - tot de doodstraf 
veroordeelde. Gewoon op basis van strafbepalin
gen, die elk wetboek van strafrecht kent en die ook 
in het Derde Rijk, althans op papier, van kracht 
waren, zoals moord, doodslag, mishandeling, ver
krachting, diefstal en vrijheidsberoving. 

De voordelen van nationaal recht 

Het nationale recht vormt voor de berechting van 
de eigen misdadigers of de misdadigers van de 
wederpartij in het algemeen dan ook geen enkel 
beletsel. Nationaal recht heeft zelfs een markant 
voordeel boven internationaal recht. 

Het probleem bij de creatie van een permanent 
internationaal hof met rechtsmacht ook voor ande
re delicten dan die in Joegoslaviëis - volgens Prof. 
Drinan - 'the assumption that nations are immune 
from ha ving their leaders tried by a panel of foreig
ners'. Maar in nationaal recht is van zo'n immuni
teit, wellicht met uitzondering van het staatshoofd, 
als regel helemaal geen sprake. In bijna ieder land 
kunnen ministers en andere staatsorganen door de 
eigen justitie voor strafbare feiten worden berecht. 
Als dat niet gebeurt, heeft dat meer met macht dan 
met het geldende recht te maken. En de vreemde 
nationale rechter heeft met zo'n berechting - als 
het om oorlogsmisdrijven of genocide gaat -
gewoonlijk al helemaal geen moeite. Daarvoor 
geven de Rode Kruis Verdragen en het Genocide
verdrag zelfs een volkenrechtelijke basis. 

Nationale rechtbanken hebben bovendien nog 
wat voordelen: het zijn op elkaar ingespeelde colle
ges, de procedureregels zijn bekend en vertrouwd, 
en tussen de rechters bestaan geen verschillen in 
nationale en rechtscultuur. Tot een diepgaande ver
deeldheid, zoals bij de hoven van Neurenberg en 
Tokyo, zal het niet snel komen. In Neurenberg 
speelde Speer de tegenstellingen tussen de 
Westerse en de Russische rechters bekwaam uit. 
Dat hij slechts twintig jaar kreeg (en niet de dood
straf of levenslang) heeft hij volgens verschillende 
waarnemers mede daaraan te danken. In het 
Tribunaal van Tokyo trad al snel een tweedeling op, 
die ten gevolge had, dat het vonnis geheel werd 
geconcipieerd door een kleine meerderheid van 
rechters, zonder dat bijvoorbeeld de rechters uit 
India, Frankrijk of Nederland daar aan te pas kwa
men. 

Berechting door de justitie van de dader of van 

het slachtoffer heeft nóg een voordeel boven een 
internationaal tribunaal: zij zijn met de cultuur van 
dader en/ of slachtoffer vertrouwd en kunnen hun 
optreden, verklaringen en reacties aanmerkelijk 
beter duiden, dan rechters, die aan die cultuur part 
noch deel hebben. 

Röling, de Nederlandse rechter in het Hof van 
Tokyo, heeft mij een keer uitgelegd, dat in de 
Japanse cultuur de soldaat die zich aan de vijand 
overgeeft, zijn eer verliest. De slechte behandeling 
van geallieerden, die zich krijgsgevangen hadden 
laten maken - in de Japanse visie lieden die zich 
onwaardig hadden gedragen - laat zich ten dele 
daardoor verklaren. Dat ontneemt aan dat Japanse 
gedrag, als het de geldende krijgsgevangenverdra
gen schond, zijn strafwaardigheid niet. Maar het 
lijkt niet onredelijk, zo'n cultureel bepaalde instel
ling bij de strafoplegging te verdisconteren- zeker 
als het om eenvoudig gestructureerde daders in 
lagere rangen gaat. Die bereidheid zal men eerder 
aantreffen bij rechters uit de eigen cultuur dan bij 
een internationaal hof. Het vonnis van Tokyo illus
treert dat. 

Ook bij de waarheidsvinding hebben rechters uit de 
eigen cultuur een duidelijk voordeel. 

Niet alle verdachten, die het hun telaste gelegde 
ontkennen zijn leugenaars en niet alle getuigen, die 
uit de slachtoffergroep afkomstig zijn, zijn toon
beelden van waarheidsliefde. Juist in het soort 
gevallen, waarin de daders tot een nationaal of 
etnisch bepaalde groep van vervolgers en de 
slachtoffers tot een andere nationale of etnische 
groep van vervolgden behoren, wordt de oorlog 
meer dan eens ook in de rechtszaal voortgezet. Het 
is niet geheel onbegrijpelijk, maar voor de waar
heidsvinding niet bevorderlijk, wanneer de ver
volgden menen, dat de vervolgers moeten 'hangen' 
en de inhoud van hun verklaringen voor dat doel 
wordt aangepast. Een voorbeeld. 

In juni I 942 werd het getto van Kowel, een 
plaats in het westen van Rusland, geliquideerd. 
Meer dan 6ooo mannen, vrouwen en kinderen von
den daarbij de dood. Twee daarbij betrokken 
Duitsers stonden daarvoor in I 966 voor de recht
bank te Oldenburg terecht. Zij ontkenden nage
noeg alles. Het gepresenteerde bewijs bestond uit 
documenten en uit getuigen uit de kring van de 
slachtoffers. Nu de verdachten ontkenden, richtte 
de rechter zich om te beginnen op de vraag, of de 
getuigen wel konden hebben gezien, wat ze zeiden 
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te hebben waargenomen - met andere woorden, 
de rechter onderzocht of de getuigen in juni 1942 

wel in Kowel waren geweest. Tal van getuigen had
den eerder, in andere processen of voor hun 
'Wiedergutmachung', over hun leven in de oor
logsjaren verklaringen afgelegd. Die verklaren 
vergeleek de rechtbank met elkaar. Met dramati
sche gevolgen. Niet minder dan 12 getuigen bleken 
over hun verblijf in juni 1942 bij verschillende 
gelegenheden volstrekt verschillende verklaringen 
afgelegd te hebben. Volgens die verklaringen had
den sommige getuigen zich op het zelfde moment 
in drie of zelfs vier verschillende steden bevonden, 
andere verklaarden op telkens verschillende tijd
stippen en met telkens verschillende mensen uit 
Kowel gevlucht te zijn, één zelfs met iemand, die 
op dat moment dienst deed in het Rode Leger en 
derhalve niet in Kowel kon zijn geweest. De beide 
Duitsers kregen niettemin levenslang; de rechtbank 
had nog ander bewijs. 

Maar waar het zelf waargenomene ophoudt en het 
van anderen gehoorde of zelfs gewoon verzonnene 
begint, is voor de rechter meestal niet zo makkelijk 
vast te stellen als in dit geval. 

De rechter, die het land en de cultuur van de 
verdachte of de getuige niet kent en zijn taal niet 
spreekt (maar op een tolk is aangewezen) is dan in 
een aanmerkelijk slechtere positie dan de rechter 
bij wie dat wèl het geval is. Hij mist die vaak kleine 
indicaties - een in die cultuur onwaarschijnlijk feit, 
een 'freudiaanse' verspreking, etcetera - dat er met 

• de getuige iets niet in orde is. Het moet te denken 
geven, dat niet het internationale Hof in Den Haag, 
maar de met de Joegoslavische cultuur enigszins 
bekende raadsman van Tadic de door de firma 
lzetbegovic voor dat proces geprepareerde getuige 
als leugenaar wist te ontmaskeren . 

Oorlaasmisdrijven in Jndiè' 
Allemaal mooi en wel, zal de lezer wellicht denken, 
maar beter iets dan niets. Want die nationale hoven 
doen niets. Die van het slachtoffer kunnen niet en 
die van de dader willen niet. Dat is juist, maar niet 
typisch voor het Joegoslaviëconflict. 

Elke staat, partij bij een oorlog berecht zijn 
eigen mensen slechts bij hoge uitzondering. Twee 
voorbeelden uit ons optreden in Indië: 

Het bekende optreden van Westerling en zijn 
Korps Speciale Troepen resulteerde in de dood van 
duizenden Indonesiërs. Doodgeschoten op basis 

van een simpele verdenking. De Procureur
Generaal te Batavia scheef een geheim memoran
dum, waarin hij de hoop uitsprak, dat de wereld 
hier niets van zou ervaren, omdat dit optreden vol
strekt onwettig was. En dat was het. 

Wanneer tijdens een gevangenentransport op 
Java 46 van de 1 oo getransporteerden in hun goe
derenwagons stikken omdat op hun roepen, klop
pen en schreeuwen niemand reageert, komt het 
met enige moeite tot een proces voor de militaire 
rechter te Batavia. Van de veertien Nederlandse 
Inilitairen worden er zes vrijgesproken en acht ver
oordeeld, tot straffen variërend van twee tot acht 
maanden. De lage straf voor de commandant wordt 
gemotiveerd met het feit dat 'zijn superieuren hem 
nooit over de behandeling van krijgsgevangenen 
hadden voorgelicht'. Waarom die commandant 
niet ook zonder die voorlichting kon beseffen, dat 
1 1 uur in een hermetisch gesloten wagen in de 
tropenzon enig toezicht vereist, is niet goed in te 
zien. Maar goed: de rechter legde de schuld voor 
een deel bij de superieuren. Alleen: van hen heeft 
nooit iemand terecht gestaan. 

Dit illustreert, wat in elk gewapend conflict 
gebruikelijk is, in de Tweede Wereldoorlog, in 
Vietnam, in Indonesië of waar dan ook: 

- Oorlogsmisdrijven, die uitvloeisel zijn van de 
eigen politiek (Celebes) en daartoe worden 
bevolen of geduld, worden niet berecht 
- de bevelhebbers, de militaire of politieke top 
komt niet voor de rechter, hooguit de laatste 
man, de uitvoerder 
- en dat dan nog alleen als het om een incident 
gaat (de trein op Java; luitenant Calley en de 
moorden in My Lai, etcetera.) 
Eén categorie oorlogsmisdrijven wordt tijdens 

het conflict wat vaker berecht. Dat zijn de mis
drijven die een gevaar zijn voor de discipline in de 
eigen strijdkrachten, met name verkrachtingen. en 
plunderingen. Met hoerdopers en dieven kan je 
niet vechten. Maar bij ongeregelde troepen en in 
een burgeroorlog, geldt zelfs dat nauwelijks. 

Zo zit dat met de nationale justitie van de daders. 
En nu de hamvraag: zou een internationaal hof in 
deze situatie enig verschil maken? 

De al eerder genoemde Prof. Drinan gelooft, 
dat zo'n hoflieden als Marcos, Quadaffi, en Saddam 
Hussein van mensenrechtsschendingen had kunnen 
afhouden en wellicht zelfs de president van de 
Verenigde Staten van het bombarderen van 
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Vietnam en van andere militaire acties, zoals die in 
Grenada en Panama. 

Daarin kon hij best eens gelijk hebben, als het 
hof erin zou slagen, die politieke top lijfelijk op de 
verdachtebank te krijgen en een veroordeling ook 
te laten executeren. Maar als dat niet het geval is, 
zal van zo'n hof of de dreiging met berechting geen 
afschrikwekkende werking van enige betekenis uit
gaan. Dat bewijst de recente en iets minder recente 
geschiedenis. 

De Veiligheidsraad zei in I99 3 bij de instelling 
van het Joegoslaviëtribunaal, dat dit een eind zou 
maken aan het geweld. Ik weet niet of ze dat zelf 
ooit geloofd hebben. Ik kan het me eerlijk gezegd 
slecht voorstellen. In ieder geval is dat waarneem
baar niet gebeurd. Bij de Duitse misdrijven zien we 
hetzelfde. In I 94 2 en daarna nog eens in I 94 3 werd 
door de geallieerden publiekelijk 'strenge be
straffing van de Duitse oorlogsmisdadigers' aan
gekondigd. In I 943 werd in de Oekraïne het eerste 
proces tegen Duitsers gevoerd. Het waren hoge 
officieren van de Duitse politie en de ss, die in 
Russische handen waren gevallen. De meeste ver
dachten werden wegens moord op Joodse en niet
joodse russische burgers ter dood veroordeeld en 
opgehangen. Daaraan werd veel publiciteit gege
ven, onder meer in de geallieerde radio-uitzendin
gen bestemd voor de Duitse troepen. Maar het 
bewerkte niets. De moord op de Joden bereikte in 
I 944 zijn hoogtepunt en het optreden van de 
W ehrmacht in de bezette gebieden werd slechter in 
plaats van beter. 

En zo zal het ook in andere conflicten zijn èn 
blijven. Want het internationale Hof zit tijdens het 
conflict in wezen in dezelfde positie als de hoven 
van de staat van het slachtoffer: het wil wel, maar 
het kan niet. Zolang de staat van de daders bij mach
te is zijn eigen mensen te beschermen, zal het hof 
niemand ter berechting krijgen. 

Afschrikkende werkina? 
Maar als het conflict voorbij is - wordt het dan 
beter? Kunnen dan de ergste oorlogsmisdadigers 
tenminste gestraft worden? En kan daar dan niet 
voor volgende conflicten een afschrikwekkende 
werking vanuit gaan ? 

Eerst de laatste vraag: van die afschrikkende 
werking moet U niet veel verwachten. Twee inter
nationale hoven - Neurenberg en Tokyo - honder
den nationale hoven uit de eens door Duitsland of 
Japan bezette gebieden en de Oost- en Westduitse 

justitie hebben na de tweede wereldoorlog oorlogs
misdrijven en genocide berecht. Op de aard en 
omvang van de na I945 gepleegde misdrijven lijkt 
dat niet al te veel effect gehad te hebben. 

En nu de eerste vraag: kunnen we dan tenminste 
de ergste oorlogsmisdadigers straffen? Misdrijven 
van deze omvang mogen toch niet onvergolden 
blijven? 

Helaas, als de oorlog voorbij is, wordt het er 
niet beter op. De berechting komt nu als regel zelfs 
nagenoeg geheel tot stilstand. De noodzaak te 
berechten tot handhaving van de discipline van de 
eigen troepen is vervallen. Er dreigt geen gevaar 
voor herhaling want er wordt niet meer gevochten. 
En berechting van zelfs aanzienlijke misdrijven, die 
uitvloeisel zijn van de eigen politiek, blijft taboe. 

Laten we nog eens naar Indië kijken: In I 949 
werden een Nederlandse en een Indonesische 
amnestie-ordonnantie afgekondigd. Maar van 
amnestie werden uitdrukkelijk uitgezonderd 'ern
stige oorlogsmisdrijven'. Daarvan is er evenwel 
nog niet één berecht. Westerling kreeg in de jaren 
vijftig een zangbeurs. Dat was wellicht goed voor 
zijn resocialisatie. Maar berechting was het niet. 

Dit voorbeeld illustreert, wat we telkens weer 
zien: ook na de oorlog blijven alle bij het conflict 
betrokken staten hun eigen mensen beschermen. 
Ze worden niet berecht en ze worden niet uitgele
verd. De berechting door internationale hoven en 
door geallieerde nationale hoven na de Tweede 
Wereldoorlog slaagde alleen, omdat de Duitse en 
Japanse taat bezet en van alle macht beroofd waren 
en hun eigen mensen niet meer konden beschermen. 
De berechting door Duitse nationale hoven is te 
danken, enerzijds, aan de geallieerde bezetting van 
dat land en, anderzijds, aan het feit, dat het vooraf
gaande regime vervangen werd door een ander 
regime. Maar vergis U niet: ook onder die nieuwe 
regimes vindt een zekere mate van bescherming van 
de eigen mensen plaats. De Westduitse berechting 
ziet er aan de buitenkant wel imposant uit - vijftig 
jaar lang, duizenden mensen berecht - , maar als je 
wat nauwkeuriger kijkt, zie je dat oorlogsmisdrij 
ven en genocide daarin een relatief bescheiden rol 
spelen. 40 procent van de Westduitse procedures 
gaat over misdrijven door de nazi's tegen de eigen 
Duitse bevolking gepleegd. Ruwweg een kwart van 
de procedures gaat over concentratiekampen. Niet 
meer dan 2 7 procent betreft genocide en bij nauwe
lijks I o procent gaat het om oorlogsmisdrijven-sec 
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(represailles - Putten, Oradour, Lidice - , moord 
op krijgsgevangenen en dergelijke). Het policy 
makins level blijft nagenoeg geheel, de Wehrmacht 
in belangrijke mate buiten schot. En in Oostenrijk 
is het vanaf 1963 onmogelijk gebleken wie dan ook 
voor oorlogsmisdrijven of genocide veroordeeld te 
krijgen. 

De door de geallieerden in de Tweede Wereld
oorlog gepleegde oorlogsmisdrijven zijn bij mijn 
weten nooit berecht. En ook aan die zijde is wel het 
één en ander gebeurd, zoals het uitmoorden van 
veldhospitalen en het bombarderen van hospitaal
schepen. En soms was het nog erger: in het zelfde 
jaar dat wij Christiansen, de Wehrmachtsbefehls
haber Niederlande, voor zijn aandeel in Putten 
voor tien jaar de cel instuurden, veroordeelden we 
in Indië een aantal Nederlandse dienstplichtigen, 
die geweigerd hadden te doen wat Christiansen 
deed: het verwoesten van een dorp als represaille 
voor een aanslag. 

De illusie van onpartijdisheid 

Zou een internationaal hofhierin verandering bren
gen? Dat kunt U vergeten. De winnaars zullen hun 
mensen blijven beschermen. De verliezers zullen 
zo goed mogelijk hetzelfde doen. Als ze onder 
zware internationale druk komen, zullen ze een 
enkele politiechef, een lagere commandant en wat 
kamppersoneel opofferen. Maar het policy makins 

level, zij, die de primaire verantwoordelijkheid 
voor oorlogsmisdrijven op grote schaal dragen, 
politici, de militaire top en beleidmakers, zij, die in 
de woorden van Telford Taylor 'defined the poli
des and were able to influence the general standard 
ofbehaviour' blijven buiten schot. Tenzij, zoals bij 
Duitsland en Japan, de verliezer als staat ten onder 
gaat. Maar dan wordt de berechting een wat eenzij
dige. Want oorlogsmisdrijven worden in een oor
log door alle partijen begaan. Maar de oorlogsmis
dadigers van de winnaars krijgt het Hof niet. Zij 
büjven door hun staat beschermd. 

Kortom: of men berechting nu aan nationale hoven 
of aan een internationaal hof toevertrouwt, voor de 
vervolgingsintensiteit maakt het als regel erg wei
nig uit. En ook de wel veronderstelde grotere 
onpartijdigheid van een internationaal hof, lijkt me 
vooral een illusie . Misschien zijn de rechters wel 
onpartijdig, maar bij de vervolging vallen de belan
gen van de in het hof participerende staten niet te 
ecarteren. Dat was in Neurenberg zo, waar veroor-

deling voor het 'misdrijf tegen de vrede' werd 
nagestreefd omdat Amerika, toen het nog neutraal 
was, door zijn 'leen- en pachtwet' een loopje had 
genomen met de regels van de neutraliteit. Dat was 
in Tokyo zo, waar Amerika de keizer buiten elke 
strafvervolging hield. En dat is in Den Haag zo. 
Waarom weigerde de vervolging, toen er nog geen 
zicht op de léomst van Tadic was en de rechters bij 
gebrek aan verdachten duimen zaten te draaien, de 
door Denemarken gearresteerde en aan het Hof 
aangeboden kroatische oorlogsmisdadiger over te 
nemen? Moest de eerste verdachte misschien voor
al een Serviër zijn? 

Dit alles betekent echter niet, dat je net zo goed 
voor internationale als voor nationale berechting 
kunt kiezen. Een aantal nadelen van een internatio
naal hof kwamen al ter sprake. Maar er is er nog 
één. Vraag je de pleitbezorgers van een permanent 
internationaal hof, wat dat hof behalve oorlogs
misdaden nog verder moet berechten, dat is het 
antwoord bijna altijd: terrorisme en drugs. Dat kan 
gezellig worden . Zo wordt het Hof een voor som
mige staten interessant vehikel, om hun opvattin
gen en hun beleid aan andere staten op te leggen. 

Bij drugs hoeven we daar niet lang over te 
praten: over de juiste manier van drugbestrijding 
gaan de meningen zo langzaam aardig uiteen. Grote 
staten wensen veel repressie. Kleinere zoals 
Zwitserland, Denemarken, wat Duitse deelstaten 
en wij, liever aanzienlijk minder. 

En bij terrorisme? Voor Spanje, Engeland, 
Turkije en Frankrijk zijn hun nationale afschei
dingsbewegingen - de Basken, de 1 RA, de Koerden 
en de Corsicanen - terroristische organisaties. Het 
gevaar dat het vervolgingsbeleid en de berechting 
door een internationaal hof, dat een orgaan is van 
de VN, waarin die landen wèl, maar hun afschei
dingsbewegingen géén stem hebben, niet veel 
anders dan politieke justitie oplevert, is dan niet zo 
denkbeeldig. 

Andere maatreselen 
De structurele onmacht van nationale èn interna
tionale hoven en de nadelen van internationale 
berechting moeten ons te denken geven als we oor
logsmisdrijven en genocide vviHen beperken en zo 
mogelijk voorkomen. We zullen moeten leren 
inzien, dat we voor de handhaving van mensenrech
ten in oorlogssituaties en onder criminele regimes 
niet veel kunnen verwachten van de (nationale of 
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internationale) strafrechter. En dat we het dus van 
andere maatregelen moeten hebben. Eén van die 
maatregelen zou kunnen zijn, dat we eerder dan tot 
nu toe optreden tegen regi!nes, die de mensenrech
ten schenden. Door interventie, en niet door het 
scheppen van een onmachtig internationaal hof. En 
vooral zouden we moeten voorkomen zelf situaties 
te scheppen, waarin oorlogen en burgeroorlogen 
ingebakken zitten. Een laatste blik op Joegoslavië. 
Wie dat land ook maar een beetje kent, begrijpt 
dat een overeenkomst als die van Dayton geen 
goed idee is. Partijen, die zoals de Joegoslavische 
geschiedenis leert, niet met elkaar uit de voeten 

kunnen, elkaar diep wantrouwen en naar het leven 
staan, dwingen we in Bosnië in één staat en op één 
territoir samen te leven. 

Als man en vrouw elkaar het hoofd inslaan, 
wordt de samenlevingsverplichting opgeheven en 
één van beiden moet de gemeenschappelijke 
woning verlaten. In ons land hebben we daar zelfs 
hoog geprezen voorzieningen voor: de blijf-van
mijn-lijf huizen. Maar Serviërs, Kroaten en Mos
lims stoppen we in één kamer, doen de deur op slot 
en eisen, dat ze een goed huwelijk voeren. 

De gevolgen van zo'n beleid vallen door geen 
strafrechter te keren. 
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