
Een wereldwijde organisatie van 
mensen die zich inzetten voor de 
vervolging van oorlogsmisdaden 
en misdaden tegen de menselijk
heid, dat is nu een eerste nood
zaak. De berechting van oorlogs
misdadigers is bovenal een poli
tiek vereiste. Een vorig bewind 
heeft verschrikkingen begaan, of 
minstens toegelaten, en het nieu
we regiem moet voor de eigen 
bevolking en voor de buitenwe
reld overtuigend aantonen dat 
daar nu een eind aan gekomen is: 
'dát nooit meer.' Berechting van 
de daders is de meest sprekende 
en beeldende, de meest theatrale 
manier om dat voornemen uit te 
dragen. Er gaat bovendien een 
soort onuitgesproken ambtseed 
in schuil: de straf die nu de 
daders wordt opgelegd mag ook 
ons worden aangedaan als wij 
ooit zulke misdaden zullen 
begaan. 

Maar kan dat niet gewoon op 
een getypt en ondertekend A
viertje, moet daarvoor de hele 
santenkraam van de rechtspraak 
worden opgezet? Moeten daar
voor de Rwandese Hutu-militan
ten of de Bosnisch-Servische lei
ders worden geofferd op het 
altaar van de wereldpolitiek? 

Ja, dat moet. Dat is de sym
bolentaal waarin een politieke 
werkelijkheid wordt verwoord 
en waar gemaakt. Zonder het 
ceremonieel van schuld en boete 
gaat het niet. 

Er zijn nog andere, even drin
gende redenen: de feiten die tot 
dan toe alleen maar bij geruchte 
bekend waren kunnen nu met 
enige zekerheid worden vastge
steld, er komt zicht op de 
omvang van de misdaden en de 
kluwen van verantwoordelijk
heden wordt een eindweegs ont
ward. Maar een strafproces is 
daar niet echt voor nodig en het 
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is niet eens de beste manier om 
de toedracht te achterhalen: his
torici kunnen dat beter, met wat 
hulp van opsporingsambtenaren. 

Berechting is de best mogelij 
ke benadering van gerechtigheid. 
Dat is een waarde-in-zich-zelf, 
maar ook een gevoelswaarde. 
Het gevoel waar het dan om gaat 
heet op zijn zondags rechtsgevoel 
en doordeweeks wraakzucht. Of 
nog anders: het rechtsgevoel is 
de gesublimeerde wraaklust, een 
wens tot wraak die zich heeft 
laten temmen door het recht. 
Dat is, zoals alle sublimatie, 
behelpen. Het rechtsgevoel staat 
tot de wraakzucht als de huwe
lijkse liefde tot de geslachtsdrift. 

Opvolaersreaimes 
De Leuvense politicoloog Luc 
Huyse heeft zich grondig ver
diept in het vervolgingsbeleid 
van 'opvolgersregimes' - de 
regeringen die aan de macht 
kwamen na de val van een dicta
toriaal bewind: hij vergelijkt het 
naoorlogs optreden van de rege
ringen in bevrijd West-Europa 
met dat van latere opvolgersregi
mes in Centraal Europa, 
Somalië, Zuid-Afrika, Rwanda. 
Helemaal bevredigend verloopt 
het nooit, zegt Huyse. 'In 
Frankrijk, België en Nederland 
lagen bij de bevrijding aUe moge
lijke opties open en nu, een halve 
eeuw later, blijkt dat deze landen 
nog altijd met de erfenis van de 
oorlog worstelen. Met het voort
schrijden van de tijd zijn de 
spoken van het verleden niet ver
dwenen . ' 2 Toch hadden de rege
ringen in deze landen de vrije 
hand, want het voorafgaand 
bewind was onvoorwaardelijk 
verslagen. De opvolgersregimes 
die later elders optraden waren 
meestal wel gedwongen om te 
pacteren met hun voorgangers, 
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die de laatste restjes van hun machtspositie pro
beerden in te ruilen voor straffeloosheid. Dat leidde 
tot veel halfhartigheid en grote verwarring. Het 
rechtsgevoel werd daarmee niet bevredigd, de 
wraaklust al helemaal niet. 

Dan is de Zuid-Afrikaanse formule, waarin bij 
voorbaat wordt afgezien van vergelding, nog te ver
kiezen: een commissie zal de waarheid over de 
wandaden vaststellen en daar blijft het bij. Dat 
vergt dan wel een nationale, collectieve onthouding 
- van de wraakdrift. Ik zie daar niets hoog-ethisch 
in: de Zuid-Afrikaanse politie heeft haar troeven 
uitgespeeld en amnestie verkregen, dat kwam bij 
het ANC een aantal militanten met een kwaad 
geweten heel goed uit. Men legt zich daar nu maar 
bij neer, in nogal arren moede. 

Is het niet mooier, beter ook, om alles maar te 
vergeten? Vergiffenis, dat is toch prachtig! Ja, als je 
het lemmet al op de strot van je vijand wet. Maar 
eerder niet . Vergeven is alleen mooi als machts
daad, het Zuid-Afrikaans pardon doet denken aan 
iemand die zijn herovers nog naroept dat ze wat 
hem betreft zijn spullen mogen houden. 

De verzoening tussen de partijen die elkaar in 
oorlog of burgeroorlog bestreden hebben wordt 
juist bevorderd door vervolging en berechting van 
de ergste misdadigers. Niet alleen in Bosnië, ook in 
Somalië, Cambodja, Zuid-Afrika en Rwanda is 
enige vorm van rechtspleging noodzakelijk. Wat 
daar aangericht is kan niet zomaar vergeten en ver
geven worden. 

Mahmood Mamdani, de Oegandese politico
loog, die zelf jarenlang in ballingschap verbleef, 
schrijft over de situatie in Rwanda: 'Berechting 
komt niet in de plaats van verzoening, maar in de 
plaats van wraak. Daarom kan zonder berechting 
geen verzoening volgen . ' 3 

Ni co Frijda, de psycholoog van De emoties4, heeft 
over de wraakzucht geschreven dat die niet alleen 
hoogst destructief kan zijn, maar ook heel functio
neel: de wraak dient om de positie van slachtoffer te 
boven te komen en weer iemand te worden die 
greep heeft op de wereld. Die wraakzucht moet 

beheerst en beschaafd worden (Het bijbels 'Oog 
om oog, tand om tand' moet al gelezen worden als 
een aansporing tot matiging: 'oog om oog, maar 
meer ook niet'). Rauwe wraaklust is pure vernieti
gingsdrang die niet overgaat; zachtgekookt is de 
wraakwens een onmisbaar bestanddeel van het 
rechtsgevoel. 

Maar recht moet toch voor iedereen gelijkelijk 
gelden en komt de wreker soms niet alleen op voor 
zichzelf en de zijnen? Nee, wraakgevoelens kunnen 
kennelijk ook gewekt worden door leed dat ande
ren is aangedaan, zelfs vreemdelingen, verre 
vreemden. Naarmate mensen hier zich meer ver
eenzelvigen met mensen daar, neemt ook hun ver
langen toe om het kwaad dat die anderen berok
kend wordt gewroken te zien. 

Internationale strcifrechtsorde 
Het herstel van de rechtsorde in een land moet van 
binnenuit komen. De berechting kan niet alleen 
extern worden opgelegd en de opsporing van poli
tieke en militaire criminelen kan niet zonder brede 
binnenlandse medewerking. Serven en Kroaten die 
zich inzetten voor dat rechtsherstel dragen bij aan 
de rehabilitatie van hun land en mensen die zich 
daartegen verzetten maken zich achteraf nog eens 
medeplichtig aan wat hun land misdreven heeft, en 
nu met volle kennis van de toedracht. Met dat 
rechtsherstel krijgt dus ook de individuele aanspra
kelijkheid van Servische en Kroatische burgers 
opnieuw betekenis. En daarom is het een blijk van 
solidariteit met die landen om van ze te verlangen 
dat ze hun misdadigers berechten of uitleveren. 

Meestal is aanhoudende buitenlandse druk en 
internationale steun vereist om de rechtspleging op 
gang te krijgen . Soms is het noodzakelijk dat de 
berechting op internationaal gezag geschiedt. Nu 
hebben de Verenigde Naties voor het eerst sinds de 
geallieerde gerechtshoven van Neurenberg en 
Tokio opnieuw tribunalen voor misdaden tegen de 
menselijkheid ingesteld: in Arusha voor Rwanda en 
in Den Haag voor ex-Joegoslavië. De leden van het 
Joegoslavië-Tribunaal hebben zich beter geweerd 

1. Dit is een compilatie en herziening 
van stukken die eerder verschenen in 
N R c Handelsblad op 3 en 1 o februari, 2 o 
juli en 28 september 1966. Tevens is 
deze tekst (evenals de navolgende bij 
dragen van Rüter, De Haan en Van 
Traa) gebaseerd op een voordracht, die 
werd gehouden op een conferentie van 

de Wiardi Beekman Stichting in De balie 
in Amsterdam. De organisatie daarvan 
was in handen van Nouchka Barkhuis, 
Pieter Hithorst en Femke Halsema. 

transition: on the choices successor 
elites make in dealing with the past, Law 
and Social lnquiry . jrg. 2o, nr 1, 1995, 
PP· 51-78. 

2. Luc Huyse, 'Hoe jonge democra
tieën omgaan met de last van het verle
den' Daalderlezina, Universiteit van 
Leiden, 1995; zie ook 'Justice after 

3· New Lift Review, 216, 1996, pp. I I 
4· Nico H. Frijda, De emoties; Een over
zicht van onderzoek en theorie. 
Amsterdam: Bert Bakker, 1 9 8 8. 
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dan verwacht. Na een jaar van vooronderzoek en 
juridisch beraad hebben ze de meest vèrstrekkende 
aanklacht geformuleerd, en het zwaarste middel 
aangegrepen dat hun ter beschikking staat, het 
internationaal arrestatiebevel. 

Het gaat daarbij niet alleen om de beruchte mis
dadigers Mladié en Karadzié en zelfs niet enkel om 
de vijfenzeventig andere gedaagden of om de hon
derden beulsknechten die nog niet gedagvaard zijn. 
De inzet is de vestiging van een internationale straf
rechtsorde. Het heeft na de overwinning van 1945 
vijftig jaar geduurd voor de v N het opnieuw aan
durfden om recht te doen in misdaden tegen de 
menselijkheid. Als daar nu door getreuzel en 
gedraai niets van terecht komt kan het nog eens een 
halve eeuw duren voor het opnieuw wordt gepro
beerd. Maar als de berechting wel slaagt, moeten 
ook de ergste misdadigers, de misdadigers tegen de 
menselijkheid, voortaan bestraffing vrezen. 

Omdat het Tribunaal niet over een eigen poli
tiemacht beschikt is meteen de vraag gerezen wie 
dan wel de beide verdachten moet aanhouden . Het 
ligt voor de hand dat de krijgsmacht van de NAT o 
in Bosnië, IFOR, dat doet. De troepen van het 
IFOR zijn bevoegd om hen te arresteren, maar niet 
verplicht om ze op te sporen. Zo ongeveer staat het 
in hun taakomschrijving. Maar de bevelhebbers te 
velde maken een weinig enthousiaste indruk. De 
politieke leiding is zoals gebruikelijk verdeeld en 
waarschijnlijk worden de twee verdachten in het 
geniep beschermd door Servië en Rusland. 

Ondertussen wordt naar allerlei tussenoplossin
gen gezocht. Karadzié heeft zich moeten terugtrek
ken als partijleider en opereert sindsdien discreet 
vanuit de coulissen. Dat was inderdaad wel het 
minste. De premier van Servië, Milosevié, (tegen 
wie ook een onderzoek loop naar zijn medeplichtig
heid aan de misdaden) had zijn marionet kunnen 
dwingen om Bosnië te verlaten. Maar waar kan 
Karadzié nog heen? Elke lid-staat van de VN moet 
hem overdragen aan het Tribunaal. Of ze dat ook 
allemaal doen zullen is de vraag. Het buurland 
Kroatië heeft alle belang bij een mislukking van de 
rechtsgang, want het herbergt zelf een zwerm oor
logsmisdadigers die het liever niet berecht wil zien. 

Over de aanhouding van Mladié wordt helemaal 
niet meer hardop gesproken. Hij heeft zich ver
schanst in een militair kampement binnen een uit
gebreid versterkt gebied. Telkens als de IFO R

troepen daar, zoals het vredesaccoord hun voor
schrijft en hun opdracht hen verplicht, inspectie 

wilden houden, stuitten zij op Bosnisch-Servische 
soldaten en op een joelende en stenen werpende 
menigte. Die burgers zijn als verdedigingslinie min
~tens zo effectief als militairen. Met gewapende 
tegenstand kan het goed uitgeruste 1 F o R snel afre
kenen, als daartoe ooit besloten zou worden. Maar 
een westerse legermacht die inhakt op schreeuwers 
en stenengooiers komt er in de wereldpers slecht 
op te staan. Toch zullen ze behoedzaam en vastbe
raden opzij gezet moeten worden . 

Elke staat is verplicht uitvoering te geven aan 
het arrestatiebevel en de gezochten af te leveren bij 
het Tribunaal. Maar geen staat is verplicht ze te 
gaan halen. 

Hebben andere instanties het recht de verdach
ten te arresteren? En wat gebeurt er als de aanhou
ding wederrechtelijk is? Het Tribunaal is zelf 
bevoegd om te beslissen of de verdachten terecht 
kunnen staan, ook al zou de wijze waarop ze zijn 
voorgeleid onrechtmatig zijn. Er zijn nogal wat pre
cedenten waarbij de aanhouding van een verdachte 
onrechtmatig of in elk geval omstreden was en toch 
gevolgd werd door een proces: Eichmann, ont
voerd uit Argentinië, stond terecht in Israël; 
Noriega, door Amerikaanse troepen in Panama 
gearresteerd, kreeg een proces in de vs. Maar in 
deze gevallen en nog andere ging het om een staat 
die de verdachte buiten het eigen rechtsgebied te 
pakken wist te krijgen en hem vervolgens in eigen 
land berechtte. Het rechtsgebied van het VN

Tribunaal is de gehele wereld. Maar nergens 
beschikt dat Tribunaal over een politiemacht. 

Mondiale rechtspraak een fictie? 
Met kracht van argumenten en op grond van eigen 
uitvoerige ervaring pleit Frits Rüter tegen interna
tionale tribunalen voor de berechting van oorlogs
misdadigers. Hij meent dat de internationale 
rechtsgemeenschap vooralsnog een fictie is. Hij 
stelt dat de instrumenten van de mondiale recht
spraak ontoereikend zijn . Hij vreest dat het nieuwe 
strafrecht misbruikt zal worden voor andere doel
einden, zoals de vervolging van drugshandelaren. 
Die argumenten zijn niet zomaar uit de lucht gegre
pen. Wie de knoeiboel bij het Rwanda-tribunaal in 
Arusha aanziet, of het geweifel van het Joegoslavië
tribunaal in Den Haag volgt, voelt inderdaad de 
moed wegzakken. 

En toch. Om allerlei duistere en onzuivere 
redenen heeft de Veiligheidsraad de tribunalen 
ingesteld. Daarmee is ondanks alles een begin 
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gemaakt met de vervolging en berechting van mis
dadigers tegen de menselijkheid. Die tribunalen 
zijn niet zonder precedent en hebben ingrijpende 
bevoegdheden. 5 

Mislukt dit onvolkomen initiatief, dan is daar
mee de internationale strafrechtsorde opnieuw 
voor tientallen jaren van de baan. Nu een allereer
ste voorzet is gegeven kan die worden aangegrepen 
om de rechtsgang voort te helpen: om iets te reali
seren dat er nog niet is, maar dat een kans van sla
gen heeft als het de hoognodige steun krijgt. Die 
steun kan geboden worden door medestanders die 
zich verenigen als vrienden van het Tribunaal. 

Recht zonder macht heeft hulp nodig. Er moet 
een wereldwijde organisatie komen die overal en 
telkens weer aandringt op de berechting van oor
logsmisdadigers; een vereniging die niet vergeet, 
die niet vergeeft, totdat de straf is toegemeten en 
uitgezeten, een organisatie die blijft zoeken, blijft 
aanklagen, blijft vervolgen totdat de misdadigers 
eindelijk worden voorgeleid en die dan helpt om 
bewijsmateriaal te vinden, die getuigen opspoort, 
die optreedt voor de slachtoffers of functioneert als 
nevenaanklager waar dat wordt toegelaten. Die 
nieuwe organisatie is Justice International. 

Geen internationale organisatie houdt zich spe
ciaal bezig met de vervolging van oorlogsmisdaden 
die na 1 945 zijn begaan. Er is een internationale 
organisatie die opkomt voor de slachtoffers: Amnes~ 
International. Maar er is geen tegenhanger die zich 
inzet voor de bestraffing van hun beulen: Justice 
International. Toch is dat evenzeer noodzakelijk. 

De nieuwe organisatie kan maar het beste aan
sluiten bij een ontwikkeling die nu al gaande is, bij 
instituties die al zijn ingesteld, de VN-tribunalen 
voor misdaden tegen de menselijkheid. 

De ernstigste zwakte van het Haagse tribunaal is 
dat het de mogelijkheden ontbeert de belangrijkste 
verdachten zelf aan te houden en voor te geleiden. 

Daar bestaat van oudsher een oplossing voor: 
een beloning wordt uitgeloofd voor degeen die de 
verdachten aanhoudt en opbrengt. Wie erin slaagt 
Mladié of Karadzié af te leveren bij het Tribunaal of 
bij het bevoegd gezag van een der lidstaten van de 
VN krijgt het uitgeloofde bedrag uitgekeerd. 

Al is hun verblijfplaats bekend, deze verdachten 

5. Zie bijvoorbeeld over het Rwanda
tribunaal, Roy S. Lee in Leiden joumalif 
International Law, 9, 1966 en het 
commentaar in American journalif 
International Law, 90, 1966; over het 

zijn bijzonder moeilijk te vangen. Het gaat boven
dien om buitensporig ernstige misdaden. Dus zijn 
uitzonderlijk hoge bedragen gepast. Er is zeker een 
miljoen dollar nodig, waarschijnlijk wel vijf mil
joen, of tien miljoen . Dat lijkt veel, maar het is 
gauw volgestort. Als het eerste miljoen dollars is 
toegezegd door onafhankelijke particulieren, ligt 
een legitieme dekmantel over de volgende stortin
gen van veel grotere bedragen door veel vermogen
der vijanden van Mladié en Karadzié. 

Maar aangenomen dat de beloning bij elkaar 
gebracht wordt, dat wil zeggen dat de vereiste 
bedragen zijn toegezegd, wie moet het karwei dan 
klaren? We moeten hopen en we mogen ook wel 
rekenen op verraad in de omgeving van de verdach
ten zelf. Er lopen daar heel wat profiteurs rond die 
door zoveel geld in verzoeking zullen raken en er 
zijn nogal wat Bosnisch-Servische politici die het 
belastend tweetal graag kwijt zouden zijn. 

Om misverstand te voorkomen: De beloning 
voor de arrestatie van Mladié en Karadzié is precies 
het tegendeel van de prijs die na de fatwa door de 
Iraanse leiders op het hoofd van Rushdie is gezet. 
Daar ging het erom iemand die geen mens een haar 
gekrenkt had zonder enige vorm van proces te ver
moorden. Hier gaat het erom verdachten van een 
massamoord zonder bloedvergieten voor hun rech
ters te brengen die hen op zijn hoogst tot gevange
nisstraf zullen veroordelen. 

En bovendien, aan de uitbetaling van de belo
ning kan de voorwaarde verbonden worden dat de 
aanhouding niemand schaadt die zich er niet tegen 
verzet (er zijn striktere of ruimere eisen te beden
ken). Maar wie moet het geld, of de toezeggingen, 
inzamelen en wie moet beslissen of er wordt uitbe
taald en aan wie? Daar is nu geen instantie voor. Dat 
moet dan de eerste taak worden die justice 
International op zich neemt. 

Wrekende aerechtiaheid 
Natuurlijk is de functie van een beloning voor de 
arrestatie van Mladié en Karadzié in de eerste plaats 
symbolisch. De politici kunnen de moed maar niet 
opbrengen om het tweetal te laten aanhouden. Ze 
vrezen dat de publieke opinie zich tegen hen zal 
keren als de actie misloopt, als er bloed vergoten 

Joegoslavië-tribunaal, Christopher 
Blakesley in International Review ifPenal 
Law, 67, en de vergelijking tussen beide 
door Mutoy Mubiala in Revue Générale de 
Droit International Pub/ie 9, 1995. 
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wordt, en bovenal, als er slachtoffers vallen onder 
de eigen soldaten. Maar als op die beloning op 
ruime schaal wordt ingetekend, blijkt daaruit onte
genzeggelijk dat een groot deel van het publiek wil 
dat het recht zijn loop krijgt. 

Die beloning is niets meer of minder dan een 
aansporing aan wie dan ook om het erop te wagen 
en de twee verdachten te arresteren. Dat alleen al 
kan weer aanleiding zijn voor de politici om zich te 
vermannen en in te grijpen, voordat ze door zelf
standig opererende prijzenjagers te schande wor
den gemaakt. 

Het komt de politici in binnen- en buitenland 
niet steeds gelegen. Er is altijd een menigte van hele 
en halve meelopers, handlangers en profiteurs die 
niet bij opheldering gebaat is. Er zijn telkens weer 
instanties die de misdadigers nog ergens voor 
gebruiken kunnen en die hen de hand boven het 

hoofd houden. Tegen al die weerstanden in moet 
de rechtsgang worden doorgezet. 

Dat zijn de kleine berekeningen van kans en 
macht. Maar in wezen gaat het om een veel grotere 
inzet. Als nu mensen eisen dat de genocide op de 
Rwandese Tutsi's wordt bestraft of de massamoord 
op Muslims in Srebrenica wordt berecht, dan is dat 
omdat ze de slachtoffers zien als net zulke mensen 
als zijzelf zijn en de daders niet beschouwen als bar
baren en wildemannen van wie je zoiets kunt ver
wachten en die je het niet kunt aanrekenen, maar 
juist als volledig aansprakelijke en toerekeningsvat
bare medemensen, die dus bestraft dienen te wor
den. 

De universele, belangeloze en getemperde 
wraakzucht, dat is de adem van de wrekende ge
rechtigheid. Dat is de taak van Justice International . 




