
STARTPUNT: DE EERSTE HAAGSE VREDESCONFERENTIE TE DEN HAAG 
1899



Het Strafhof is geen VN-orgaan

 Het is een zelfstandige verdragsorganisatie
 Het kan benaderd worden door alle staten en individuen ter wereld
 Het heeft strafrechtsmacht over misdrijven tegen de menselijkheid, 

tegen het oorlogsrecht en dat in gewapend conflict
 Het Hof heeft geen zelfstandige doorzettingsmacht
 In het begin moet het die ontlenen aan die van het gastland
 Dat is Nederland dat daarvoor politionele en forensische brigades 

of flying squads moet inzetten ten verzoeke van de Aanklager
 Het moet daarbij NEUTRAAL zijn.



Tzaar Nicolaas II Romanow is 
uitnodigende partij jegens christelijke 
staten



Nicolaas’motieven

 Rusland heeft net het veldleger gemoderniseerd door nieuwe 
artillerie-eenheden, mitrailleursecties in bataljons en de nieuwste 
munitie

 Het is daardoor budgettair uitgeput
 Het rijk is oostwaarts eigenlijk te groot geworden voor “effective

control” vanuit Sint-Petersburg
 Het westen is bezig met een versnelde wapenwedloop
 De naweeën van de Krimoorlog (1854-1856) ijlen na
 De binnenlandse staatkunde is instabiel en richtingloos



Dreiging vanuit 
Japan
JAPAN ONTWIKKELT EEN TRANSOCEANISCHE VLOOT EN EEN 
EXPEDITIONAIR VELDLE



Japan komt op als westerse 
mogendheid

 Na 1853 doorontwikkeling van stoomschepen met dekartillerie in 
draaibare torens

 Expeditionair veldleger gericht op Mantsjoerije en Siberië
 Belangstelling voor Korea als maritiem steunpunt
 Groot-Brittannië overweegt maritieme alliantie
 De Bosporus en de Darnanellen zijn in handen van de Ottomanen. 

Russen hebben geen ijsvrije toegang tot de oceanen
 Het stoomschroefschip betekent toename massale vuurkracht



Het ramtorenstoomschroefschip 
wijzigt de maritieme verhoudingen 
mondiaal



Nicolaas kan niet erkennen dat 
Rusland niet kán concurreren

 Maar alle westerse mariene-mogendheden weten het
 Daarom wil Nicolaas halt toeroepen aan de mondiale 

wapenwedloop
 Door codificatie van het recht op oorlog (ius ad bellum)
 Door beperkingen op te leggen aan oorlog te land en ter zee
 Door een supranationaal scheidshof voor het recht op oorlog en 

het recht in oorlog
 Door een strafhof met universele rechtsmacht in Den Haag over 

personen die de codificaties misachten



Wilhelmina wil dit niet maar mag 
het niet zeggen van het kabinet



Wilhelmina neemt 
zich voor alles te 
frustreren
ZE ZAL NIET OPENEN, NIET VOORZITTEN, NIET AFSLUITEN. 



Het Nederlands kabinet komt in 
moeilijkheden



Nicolaas Pierson treedt op als 
logistieke facilitator

 Wilhelmina vertrekt aanstonds naar Noorwegen voor vacantie

 Nicolaas moet optreden als invitator in Huis Ten Bosch

 Het uitnodigingsbeleid brengt Nederland in moeilijkheden

 Het Vaticaan mag niet komen

 De Boeren-republieken zijn evenmin welkom

 Het “ius ad bellum” mag niet gecodificeerd

 De regels over oorlogvoering te land zijn beperkt

 Er kan geen overeenstemming bereikt worden over regels voor de zee-
oorlog

 Het luchtwapen is niet zover ontwikkeld dat daarvoor rechtsregels 
bestaanbaar zijn

 Er komt een zwak arbitragehof zonder verdragsbasis

 Eigenlijk is deze conferentie mislukt



De Russisch-Japanse oorlog 1904-
1905

 China blijkt te desintegreren: het kan westerse mogendheden de 
penetratie in het Keizerrijk sedert 1850 niet beletten

 Rusland wil daarom Mantsjoerije & Korea blijvend naasten
 Het legt de Trans-Siberische spoorlijn aan in 1903
 Een Russisch mobiel veldleger van 100.00 man in Mantsjoerije
 Het huurt de “warmwaterhaven” Port Arthur aan de Grote Oceaan 

van China en stationeert daar een maritiem eskader slagschepen
 Rusland vooronderstelt dat Japan geen oceaangaande vloot heeft



Rusland onderschat Japan: het heeft 
een moderne slagvloot via Londense 
ontwerpen. Tokio is maritiem geallieerd 
met Whitehall



Admiraal Heihachiro Togo 
overwinnaar



Voor de eerste keer heeft een Aziatische mogendheid een 
Westerse mogendheid doen capituleren: dit zindert door heel 
Azië en schokt de koloniale verhoudingen

VREDE VAN PORTSMOUTH

RUSLAND MOET DE JURISDICTIE VAN JAPAN IN KOREA AANVAARDEN, HET MOET MANTSJOERIJE VERLATEN, SACHALIN & LIAODONG AFSTAAN, 
JAPANSE VISSERIJZONE ERKENNEN EN HERSTELBETALINGEN DOEN. 

MAAR HET BELANGRIJKSTE PUNT IS MOREEL: EEN NIET-CHRISTELIJKE NATIE DICTEERT DE WESTERSE MOGENDHEDEN





De Westerse wereld reageert 
geschokt

 Er moet een nieuwe wereldconferentie komen te Den Haag
 Met een codificatoir doel over het recht op oorlog (iud ad bellum) 

en het oorlogsrecht (ius in bello)
 Dat laatste moet nu volledig de zee-oorlogvoering in volle vrije 

wateren omvatten want Japan heeft dáár gescoord
 Oorlogsverklaringen moeten plichtmatig zijn
 Er moet een universeel bezettingsrecht komen: het recht om 

bezettingen te leggen en de burgerlijke bevolkingen te 
beschermen

 Daarvoor moeten individuele strafrechtelijke aansprakelijkheden 
bestaan voor een universeel hof in Den Haag



Tweede Haagse Vredesconferentie 
Ridderzaal 1907: eigenlijk Anti-
Aziatisch Er komt een reglement betreffende de wetten en gebruiken voor 

de landoorlog.
 Er komt een regeling van het bezettingsrecht gedurende en na 

oorlog
 De rechten en plichten van neutrale staten worden gecodificeerd 

jegens oorlogvoerende mogendheden (Landonzijdigheidsverdrag)
 De wijze van oorlogsaanvaarding en beëindiging wordt 

gedefinieerd
 De status van krijgsgevangenen wordt omschreven, met name hun 

detentiepositie na overgave
 STATEN MOETEN DIT WETTELIJK NATIONAAL REGELEN





Duitsland, Groot-
Brittannië 
dwarsliggers
LONDEN WIL GEEN CODIFICATIE VAN HET RECHT DER VOLLE ZEE. HET DUCHT DAT HET ZIJN MARITIEME 
DOMINANTIE KWIJT ZAL RAKEN DAT HET HEEFT NA HET TE WATER LATEN VAN DE DREADNOUGHT IN 
1907

HET WIL HET ONBEPERKT BLOKKADERECHT KUNNEN UITOEFENEN VIA ONDERZEEBOOTFLOTILLES. MAAR 
HET WEET NOG NIET DAT DE NEDERLANDERS EN DE DUITSERS EEN BETERE DUIKBOOT HEBBEN 
ONTWIKKELD MET SNUIVERS DIE ONBEPERKTE ONDERWATERVAART MOGELIJK MAKEN.

DUITSLAND HEEFT HET STERKSTE MOBIELE LANDLEGER TER WERELD. HET KAN MILLIOENEN BINNEN 
ENKELE DAGEN MOBILISEREN EN DIRECT IN DE AFWACHTINGSOPSTELLINGEN BRENGEN. HET 
VERWACHT FRANKRIJK BINNEN VIJF WEKEN TE KUNNEN DOEN ZIELTOGEN  DAN ZAL HET RUSLAND 





Instructie: laat kleine 
mogendheden de agenda 
frustreren bijvoorbeeld bij het 
neutraliteitsrecht
BENADRUK SLECHTS DAT DUITSLAND NOOIT ZIJN  RECHT OM OORLOG 
TE VOEREN ZAL BEPERKEN



Ook deze conferentie 
leidt tot weinig, zeker 
niet betreffende de 
wapenwedloop

 Whitehall bereikt wel dat er in 1908 een Londense Zeerechtdeclaratie tot stand komt. Blokkade blijft toegestaan. Ook als daardoor de 
burgerbevolking van neutrale landen wordt gegijzeld.

 Wel komt een gedetailleerd beZettingsrecht tot stand.

 Voor een aanzet van het neutraliteitsrecht biedt de conventie over de landoorlog aanknopingspunten


	Geschiedenis van het Internationale Permanente Strafhof in Nederland 1899-2022��DE JURISDICTIE OVER HET UKRAÏNE_CONFLICT sedert maart 2014
	Het Strafhof is geen VN-orgaan
	Tzaar Nicolaas II Romanow is uitnodigende partij jegens christelijke staten
	Nicolaas’motieven
	Dreiging vanuit Japan
	Japan komt op als westerse mogendheid
	Het ramtorenstoomschroefschip wijzigt de maritieme verhoudingen mondiaal
	Nicolaas kan niet erkennen dat Rusland niet kán concurreren
	Wilhelmina wil dit niet maar mag het niet zeggen van het kabinet
	Wilhelmina neemt zich voor alles te frustreren
	Het Nederlands kabinet komt in moeilijkheden
	Nicolaas Pierson treedt op als logistieke facilitator
	De Russisch-Japanse oorlog 1904-1905
	Rusland onderschat Japan: het heeft een moderne slagvloot via Londense ontwerpen. Tokio is maritiem geallieerd met Whitehall
	Admiraal Heihachiro Togo overwinnaar
	Voor de eerste keer heeft een Aziatische mogendheid een Westerse mogendheid doen capituleren: dit zindert door heel Azië en schokt de koloniale verhoudingen����
	Dianummer 17
	De Westerse wereld reageert geschokt
	Tweede Haagse Vredesconferentie Ridderzaal 1907: eigenlijk Anti-Aziatisch
	Dianummer 20
	Duitsland, Groot-Brittannië dwarsliggers
	Dianummer 22
	Instructie: laat kleine mogendheden de agenda frustreren bijvoorbeeld bij het neutraliteitsrecht
	Ook deze conferentie leidt tot weinig, zeker niet betreffende de wapenwedloop

