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Nederland en de Volkenbond
Het braafste jongetje van de klas



De Bond als collectieve 
veiligheidsorganisatie

 De Bond was door Wilson bedoeld als collectieve veiligheidsgarant
 Dat moest in plaats komen van de geopolitieke 

machtsevenwichtverdragen tussen 1815-1914
 In deze verdragen hadden de Europese mogendheden elkaars 

territoriale invloedssferen gedefinieerd en respectsplichten 
gearrangeerd in militaire termen

 De Bond moest nu fungeren als ARBITER MUNDI
 Daarvoor was universele jurisdictie van tribunalen noodzakelijk
 Een straftribunaal op persoonlijke aansprakelijkheidsgrondslag
 Nederland had dat onmogelijk gemaakt



Nederland is daarom 
een verdacht lid van 
deze Bond

Het wordt onder toezicht gesteld van 
de Bond om “due reparations” te 
gunnen aan overwinnaar België

Nederland heeft zijn 
neutraliteitsplichten jegens neutraal 
België niet effectief geborgd

Het krijgt te maken met annexatoire
eisen van Brussel en afdwingbare 
servituten uit te voeren door de Bond

Tevens wil Brussel de rekening niet 
betalen voor de Belgische 
vluchtelingenopvang



Minister Paul Hymans
redt Nederland

Hij houdt colleges voor de Grote Vier 
over Brabant in de Middeleeuwen 
vanaf de Guldensporenslag

Hij irriteert vooral Georges 
Clemenceaux door zijn Luikerwaalse
presentaties

Bij de eisen over de voor Antwerpen 
opgeëiste kanalen en spoorwegen 
gaat hij op in overmaat van 
technische details

Hymans wordt berucht in de 
wandelgangen



Orlando voor Italië, 
David Lloyd George 
voor Brittannië, 
Georges 
Clemenceau voor 
Frankrijk en Woodrow
Wilson voor USA

Oververhitte kamer in Paleis Cottillion

Geen venster mag open wegens 
griep Clemenceau

Ook Wilson geeft college terwijl hij 
geografisch weinig kijk heeft op 
Europa

Lloyd George heeft erotische 
avonturen die hem niet loslaten

Ze hebben de pest aan Hymans



Nederland blijft in  
het verdomhoekje: 
Den Haag zal geen 
juridische hoofdstad 
worden van de 
wereld

In Versailles heeft het geen 
waarnemersstatus

Het hamert steeds op zijn koloniaal 
imperium. Dat is strijdig met het 
zelfbestemmingsrecht der volkeren

Het gaat bezuinigen op veldleger en 
vloot in 1922 omdat de Bond militair 
te hulp moet komen

Het wil tegelijkertijd zijn 
neutraliteitspolitiek voortzetten



De juridische ambitie 
van Den Haag blijft

Dat is irreëel als het niet bereid is de 
grondrechten van de inlanders in de 
Indonesische Archipel te erkennen

Dat blijkt in de processen die 
gevoerd worden in Batavia en 
Bandung tegen nationalisten als 
Soekarno, Hatta en Sjahrir

En als het een fiscaal paradijs blijft 
voor de Koninklijke Shell, diens 
werkmaatschappijen, Unilever, 
Billitonmaatschappij, de Suikerunie 
en Philips, slavernij en kinderarbeid 
aanmoedigend



In 1934 verzet 
Nederland zich 
tegen toelating van 
Rusland tot de Bond

Frankrijk wil Rusland in de Bond. Het 
ziet, dat Hitler aanstuurt op een 
nieuw Armageddon

Nederland is tegen. Ook hier is 
invloed van Wilhelmina 
onloochenbaar

Rusland treedt toe, maar vergeet 
de opstelling van Den Haag nimmer

De Bond wordt daardoor 
machteloos als Tokio Mantsjoerije 
binnenvalt en Italië Abbessinië

De Negus Haile Selassie roept 
tevergeefs Volkenbondsinterventie 
in. Hij waarschuwt neutrale staten: 
zij zullen slachtoffer worden van de 
non-interventie



Nederland faciliteert 
als Volkenbondslid 
het Saarplebisciet-
1935

Het stuurt een detachement 
mariniers om de verkiezingen voor of 
tegen aansluiting bij Duitsland 
orderlijk te doen verlopen

Dat doet het om zijn “goede trouw” 
aan de Volkenbondsidealen te 
bewijzen

Door de aansluiting verkrijgt Hitlers
Veldleger een westelijke voorpost op 
de linkerrijnoever van waaruit hij in 
1940 Nederland kan binnenvallen



Het is te laat. De 
Bond is betekenisloos 
geworden

Ze gaat over in de Verenigde Naties 
in 1945

Het ideaal van Wilson om individuele 
strafrechtelijke aansprakelijkheden te 
vestigen op supranationaal niveau 
herleeft

De oorlogsmisdaden van Tokio en 
Berlijn zijn er aanleiding toe. Maar 
Stalin bedingt dat een Russische 
auditeur-militair ervoor zal waken dat 
de nieuwe tribunalen zich niet met 
Rusland zullen bemoeien



Deze tribunalen zijn 
Angelsakisch van 
opzet
Ze gaan uit van een twee-partijensysteem

Het bewijsmateriaal moet in volle omvang 
gepresenteerd worden op een openbare 
terechtzitting

Aannemelijk moet zijn dat het rechtmatig verkregen 
is op basis van positieve volkerenrechtelijke normen

De tenlastelegging mag van vage daderschaps- en 
deelnemingsvarianten uitgaan zoals 
“samenspanning”, “gezamenlijke toelegging”, 
“deelname aan een misdadige onderneming, 
organisatie of samenwerkingsverband”.

Kruisverhoor leidt tot het overtuigendste bewijs: 
cross examination is “the regina probationis”

De tenlastelegging van ter zitting ingrijpend 
veranderd worden

Verstekrecht is ontoelaatbaar



De Angelsaksen vinden deze 
tribunalen vooruitgang

 Het Tribunaal van Neurenberg startte het eerst op basis van een 
rechtsvaststellende verdragsverklaring van alle geallieerden in 1942.

 Het kwam tot veroordelingen van ministers, militaire bevelvoerders, 
belangrijke politici, chemische en medische experts

 Het beroep op het militaire bevel werd sterk ingeperkt en ook dat 
op verschoonbare rechtsdwaling wegens een ideologie

 De immuniteit van staatslieden, militaire leiders werd opzijgezet
 Maar staatshoofden stonden niet terecht: terwijl Wilson dat juist 

essentieel vond in 1919 (trap van boven af schrobben)
 Het daderschap werd gescheiden van de subjectieve 

geestesgesteldheid – “mens rea”-- van de aansprakelijke.



Pleabargaining mogelijk

 In het proces te Tokio, gebaseerd op een militaire order van generaal 
McArthur als bezettingsautoriteit, kwam aan de orde dat deze 
benadering veel te Angelsaksisch was

 Maar de processen werden doorgezet op basis van de 
machtsverhoudingen, zolang Stalin de garantie had dat zich deze 
jurisdictie niet uitstrekte over datgene wat in Rusland had plaatsgehad 
sedert de sluiting van het Ribbentrop/Molotowpakt van 24 augustus 
1939.

 De Japanse Keizer Hirohito had wel degelijk substantiële command
responsibility gehad, maar ingevolge een arrangement werd hij niet 
gedagvaard

 Verder bleek de procespositie van de verdachten, experts en getuigen, 
slachtoffers onderhandelbaar tussen de advocaten voor Aanklager en 
Verdediging.



De VN wil deze tribunalen 
prolongeren in het Charter

 In het Charter moet een straftribunaal worden opgenomen met 
universele jurisdictie zoals die van het tribunaal te Neurenberg

 Wie lid wil worden van deze volkerenorganisatie zal deze 
rechtsmacht moeten erkennen en dus rechtshulp moeten verlenen

 Het zal geen immuniteit aanvaarden noch exterritorialiteit
 Het zal rechtsmacht krijgen over het misdrijf van “agressie”
 Het zal ingrijpen als de nationale jurisdicties niet willing, niet 

available noch effective zullen of kunnen zijn. Het zal dus 
complementair zijn of subsidiair.



International Law Commission
maaIkt een statuutontwerp

 Dat zal voortborduren op de jurisprudentie van het Neurenbergse
tribunaal

 Het zal een principaal orgaan worden zoals het International Court 
of Justice dat jurisdictiekwesties afdoet

 Staten moeten aanhoudings- arrestatie- en uitleveringsbevelen 
inwilligen zonder onderzoek naar de rechtsmachtsgrondslag

 Koude oorlog maakt echter deze aanpak illusoir vanaf de 
communistische staatsgreep in Tsjecho-Slowakije 1948

 Zo zal het steeds gaan tot “Die Wende” van 1989
 Drie blokken conflicteren:  unanimiteit in de General Assembly 

onhaalbaar



Proces van 
Neurenberg: juridisch 
imperialisme. Travesty
of justice

Vooral Aziatische staten die niet-
gebonden willen zijn aan oostblok of 
westblok in de conferentie van 
Bandung 1956 verwerpen deze 
jurisprudentie

Zij willen procesrecht afgesteld op de 
plaats waar de misdrijven hebben 
plaatsgehad volgens de 
tenlastelegging: een open lex loci-
bepaling.



Suezcrisis jaagt 
rechtsmassieven 
tegen elkaar op

Alle betrokken kanaalpartijen gaan 
juridiseren. Ze doen dat bij het 
International Court of Justice.

Daardoor articuleren ze juist de 
enorme verschillen tussen de vier 
grote rechtsmassieven ter wereld.

Er blijken (1) een Angelsaksisch, (2) 
een “Gallisch”, (3) een Germaans en 
(4) een Aziatisch massief te zijn met 
verschillende principiële 
rechtskringdefinities: een zakelijke, 
een personele en een territoriale



ICC-ideaal in de kast tot 1993

 In 1993 neemt Trinidad-Tobago het voortouw. Het stelt het ICC voor 
als amendement op het Charter zoals bedoeld in 1945

 China, Rusland en de USA laten een Ad Hoc-commissie op ambtelijk 
niveau toe

 Ze denken dat de verschillen onoverbrugbaar zijn. Ze wijzen niets af. 
Ze dragen ook niet bij. Het initiatief zal doodbloeden.

 Maar tijdelijk lijken de machtsverhoudingen fundamenteel 
veranderd. The end of history: het neokapitalisme in westerse zin 
heeft als ideologie schijnbaar gewonnen. 

 Het ICC komt dus in Rome tot een bestaan op basis van consensus 
zonder stemopname in 1998 in het FAO-gebouw



In FAOgebouw blijken onoplosbare 
jurisdictieconflicten



Italië wil als convenor prestige-
resultaat. HET WIL EEN STATUUT VAN 
ROME



Het statuut komt bij acclamatie tot 
stand
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