
Vrede zonder dwingende 

rassengelijkheid?
De Oosterse volkeren 

verlieten Den Haag in 1899 

verongelijkt

 Japan voelde zich geschoffeerd dat het 

pas bij de tweede ronde werd geïnviteerd

 China sloot zich daarbij aan. Zo ook Siam.

 Japan versloeg de Russen in de koloniale 

Korea-oorlog van 1905

 Het had een militaire maritieme alliantie in 

1902  met het UK dat geschrokken was van 

de slagkracht van Tokio

 Whitehall vond dat Tokio niet meer 

uitgesloten kon worden van de 

vervolgconferentie in 1905

Onderhandelingspalet 

gewijzigd
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Tokio: humanitair recht kan niet 

bestaan zonder rassengelijkheid

De westerse mogendheden 

verklaren dit commissoriaal

 Zij hebben koloniën. Die zijn intern gebaseerd 
op een tweedeling in overheersers en 
overheersten.

 Dat is zelfs constitutioneel verankerd

 Sedert de Spaans-Amerikaanse oorlog 1899-
1902 heeft Washington een ernstig 
rassenprobleem: dat van de interne 
segregatie blank/zwart en dat van kolonialen 
en imheemsen

 De gelijkstelling naar dwingend volkerenrecht 
wordt dus naar specialisten verwezen

 Blijft ze geagendeerd, dan stappen de 
westerse staten op. Ook Nederland.

 Zo begint de tweede conferentie van 1907

Nederland zit midden in de 

koloniale pacificaties
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Oostenrijk-Hongarije bestaat alleen 

via wettelijke segregatie 1867
De “Ausgleich” 

veronderstelde een leidende 

kaste

 Koninklijk Hongarije – Transleithanië

-- moet een “Vielvölkerstaat” zijn

 De naties krijgen interne 

autonomie

 Maar de Magyaren zijn leidend in 

de Hongaarse rijksdag en regering

 De Duitse Oostenrijkers zijn leidend 

in Cisleithanië

 De deelstaten hebben hun eigen 

taal, godsdienst, inculturatie en 

recht op basis van etnische 

herkomst, zoals het Slaven- en 

Ottomanendom

De deelstaten verenigen 

etnische groepen: 

rassenonderscheid is beslissend
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Magyaren zijn superieur aan de 

Slaven
Almòs de mythische koning

 Zij zijn Indo-Germaanse ruiters uit de 

Karpaten die de Slaven bij de 

volksverhuizingen hebben onderworpen

 Ze zijn christelijk en erkennen het primaat 

van Petrus

 De Magyaren veroverden en 

consolideerden de Pannonische vlakte

 Paus Silvester II kroonde hun aanvoerder 

Stephanus I tot apostolisch koning die met 

de Magyaren een feodaal verbond sloot

 De Magyaarse brigades borgen de defensie 

van dat rijk en zijn de dragers van de interne 

soevereiniteit

De Slaven zijn sindsdien 

sedentair
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Italianen zijn eigenlijk Romeinen
De bevolking van Latium is 

versneden

 Zowel Cavour als Garibaldi gaan uit van een 

oorspronkelijk Latijns volks dat door keizerlijk 

wanbeleid is opgesplitst sedert 476

 De koningen van Frankrijk en Oostenrijk 

hebben deze splitsing versterkt om hun 

territoria veilig te stellen sedert het Verdrag 

van Meerssen 870-876

 Cavour restaureert alleen maar het Latijns 

imperium, hij doet dat herleven 

(Risorgimento)

 Biotisch-biologisch onderzoek toont aan dat 

de Italiaan eigenlijk Romein is: Italiaanse 

frenologie wordt een academisch 

specialisme, waarop Lombroso meesurft

Italianen moeten hun rijk herstellen 

via de “mare nostra”
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USA beginnen een koloniaal rijk via 

oorlog met Spanje 1898-1902
Media pressen President William 

Mckinley

 20 april 1898 moet Mckinley de oorlog verklaren 
wegens inhumanitaire wantoestanden op Cuba

 De USA willen wel degelijk mee doen aan de 
maritieme wedloop om de oceanen militair te 
beheersen

 Alfred Thayer Mahan wil in het Caribisch en Pacifisch
gebied maritieme USA-dominantie voor verdere 
uitbreiding van invloedssfeer

 Cuba, Guam, Porto Rico en de Philippijnen worden 
bezet

 Theodore Roosevelt wil annexatie op basis van een 
rassen-superioriteit van WASPs (White Anglo-Saxon
Protestants)

 Dit motief speelde al bij de Mexicaans-Amerikaanse 
oorlog 1846-1848)

Manifest destiny of the white

race: Rudyard Kipling
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Rudyard Kipling nobelprijswinnaar

litteratuur (1865-1936)

Westers ethnocentrisme De blanke moet beschaven
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 Take up the White Man's burden—

 Send forth the best ye breed—

 Go bind your sons to exile

 To serve your captives' need;

 To wait in heavy harness

 On fluttered folk and wild—

 Your new-caught, sullen peoples,

 Half devil and half child.

 Take up the White Man's burden—

 In patience to abide,

 To veil the threat of terror

 And check the show of pride;

 By open speech and simple,

 An hundred times made plain.

 To seek another's profit,

 And work another's gain.



Dit is de achtergrond van deze 

tweede Haagse conferentie

Koningin Wilhelmina deelde 

deze voordelen

 Het kabinet De Meester (1905-

1908) moet de tweede 

internationale vredesconferentie 

openen via de minister BuiZa Dirk 

van Tets van Goudriaan

 Dit baart algehele verwondering, 

want dit zou het staatshoofd 

moeten doen

 Maar Wilhelmina had net een 

vloedgolf van decoraties laten 

neerdalen over de leiders van de 

Derde Atjeh-oorlog die in het 

teken stond van de blanke 

suprematie

Het kabinet moet dat 

verheimelijken
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Nederlandsch-Indische 

pacificaties

Nederland voert agressie-oorlog 

tegen inheemsen

 Wijd bekend is dat Nederland bezig is de 

Indische Archipel via geweldpleging te 

onderwerpen

 En dat het Lombok, Atjeh, Benkoelen en 

Celebes bedwingt via militaire brigades die 

inlandse regio’s platbranden

 Van zijn pretentie dat het een ethische 

opheffing beoogt ter verspreiding van het 

Christendom blijft weinig over

 Indonesische vertegenwoordigers in Den 

Haag berichten de wereldpers

Wrede capitulaties
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 Van Heutsz vestigt kwade faam



Hypocrisie heerst bij de kolonialen
De rassengelijkheid kan niet 

bevredigend gedefinieerd 

worden

 Wel komt een Land-oorlogreglement
tot stand in 1907

 Wetten en gebruiken in de 
oorlogvoering

 Maar de maritieme oorlogen 
worden door tussenkomst van 
Whitehall niet geagendeerd

 Bezettingsrecht wordt wel geregeld, 
maar niet een, daarin passend, 
absoluut non-discriminatieprincipe

 Tokio: volkerenrecht is een westers 
onderonsje

Lombok-diamant
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In het volgend Armageddon 1914-1918 

betoont het westen unieke barbarij
Inzet van inlandse 
soldaten op het westers 
slachtveld

 Groot-Brittannië en Frankrijk zetten koloniale 
troepen in in de loopgraven-oorlog

 Deze uitheemse miliciens berichten via hun 
privé-post over de onzegbare wreedheden 
die de superieure blanken begaan, ook tegen 
vrouwen, kinderen en bejaarden

 Indiaase Ghurka’s, Sikhs,  Marokkaanse 
tirailleurs, Senegalese infanteristen op 
nachtelijke verkenning, Algerijnse mineurs en in 
Indo-chinese genisten laten van de faam der 
blanken weinig heel

 Zij schrijven over Europese 
autogenocide van het blanke ras 
aan hun thuisfronten
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In december 1918 zendt Tokio een zware 

delegatie ter vredesbespreking
Hoge adel komt om het 

rassenbeginsel te definiëren

 Markies Saionji en Makino Nobuaki komen naar 
Parijs. Zij eisen: absolute rassengelijkheid, 
nationale zelfbestemming en staats-equaliteit
als onderdeel van het Algemeen Deel van het 
verdrag zelf dat de vredestoestand regelt

 Ze richten zich tot de apostel van het wordend 
volkerenrecht Woodrow Wilson

 Maar die weigert uiteindelijk obstinaat

 Ook al heeft hij het zelfbestemmingsrecht op 
basis van gelijkheid der naties zelf in zijn 
veertien punten opgenomen

 De Volkerenbond moet het maar 
regelen na 1920

Tokio accepteert omdat het 

Shantung en Stille Zuidzee-

mandaten mag hebben
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Het volkenbondsstatuut is 

amendeerbaar door leden

China, Japan, maar ook Siam

proberen dat

 Maar de westerse koloniale mogendheden 

weigeren iedere herredactie

 En zij geven hun posities in de bestuursraad 

niet op

 Terwijl de USA niet mee doet.

 Rusland is uitgesloten.

 Frankrijk ziet zijn koloniale gebieden als 

reservoirs van aanvullingsrecruten die in een 

volgende oorlog opgeroepe kunnen 

worden

 De aandacht gaat uit naar de garantie van 

Duitslands westgrens in Europa

Bond codificeert geen 

volkenrecht maar 

defensieallianties
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De Bond gedoogt 

rassenongelijkheid en is niets voor 

Afrikanen en Aziaten
Pas in 1934 wil de Bond zichzelf 

herzien
 Omdat Sovjet-Rusland lid is geworden onder 

druk van Frankrijk

 Dat voelt zich bedreigd door Hitler-Duitsland

 Maar dat is niet aanvaardbaar voor Japan, 
dat voorlopig juist daarom in Duitsland een 
vriendelijke mogendheid ziet

 Het verlaat daarom de Bond in 1936

 Al wijst het zelf nu in de Aziatische regio de 
rassengelijkheid af

 Omdat het een militaire grootmacht is ter zee

 Schiang Kai-shek roept de Volkenbond te hulp, 
maar moet een wapenstilstand met Japan 
aangaan: het Tanggu-verdrag dat Japans 
dominantie bevestigt

Mukden-incident 18 september 

1931
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Japan is een grootmacht: de 

Volkenbond sterft

China beroept zich op de 

bond in 1931-1936

 Het vraagt de Bond de USA te bewegen 

China te hulp te schieten, dat behoort tot de 

partijen bij het Aziatisch verdrag van 1922 dat 

de territoriale status-quo van 1920 borgt

 De USA is waarnemer bij de Bond. Het is nu lid 

van het Verre Oosten-comité dat is opgericht 

na het Mantsjoerije-conflict

 Nederland is daar niet echt voor, omdat het 

de positie van Nederlandsch-Indië in de 

risico-zône brengt

 De Bond legt Japan geen sancties op. 

De Bond borgt geen 

zelfbestemming
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De Tweede Wereldoorlog: Churchill 

wil het Britse Imperium redden
Het rassenonderscheid moet intact 

blijven

Roosevelt wil géén imperia meer

 Beiden willen een herordening van 
het anarchistisch volkerenrecht

 Het Atlantisch Charter van Placentia
Bay op 14 augustus 1941 moet de 
dwingende principes opgeven

 Churchill wil daarin geen 
“rassengelijkheidsbeginsel”en ook 
geen “nationaal 
zelfbestemmingsrecht”

 Want dan valt het Britse Imperium 
uiteen

 Roosevelt wil dat juist: de 
koloniale afspraken zijn 
anachronisch
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Roosevelt ziet dat beiden andere 

oorlogsdoelen hebben
Hij besluit de zaak niet op 

de spits te drijven. 

Angelsaksen moeten één 

massief blijven

 Bij afwijzing valt het gelijkheidprincipe valt de 
prille militaire alliantie uiteen

 De USA is dan nog steeds niet in oorlog met 
de As-Mogendheden: Duitsland, Italië en 
Japan

 Het electoraat is daar niet toe geneigd

 Het Charter vermijdt over “rassen” te spreken

 Het zegt dat elk “volk” een 
“zelfbestemmingsrecht” heeft

 Het “Nazisme” moet vernietigd worden

 Rusland is in oorlog met Duitsland. De USA 
moet van de Sovjets niets hebben.

Over koloniale claims rept het 

document evenmin

Het is een universeel 

rechtsvaststellend document
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Aansluiten bij het Tordesillas-

document 1494: de invloedssferen 

definiëren
Vandaar: Charter, 

Concordaatsvorm

 De staten die geen partij zijn door paraaf 
moeten niet zich kunnen dissociëren

 Alle mogendheden – ook niet-staten – zijn van 
rechtswege gebonden

 Het Charter heeft geen beperkende personele 
of ruimtelijke jurisdictievoorwaarden

 Het is een wereld-grondwet dat de rechten en 
plichten van naties, volkeren, staten en 
mogendheden fixeert

 Het heeft uitvoeringsarrangementen nodig om 
te kunnen werken

De As-Mogendheden zijn 

ook gebonden
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Adviseurs Roosevelt  raden de 

Chartervorm van Tordesillas 1494 aan

Het geldt dwingend 

volkerenrecht, zeggen ze

 Het Charter moet de absolute 
staatsoevereiniteit verbieden

 Het moet een heerschappij hebben waardoor 
verdragen en arrangementen die ermee 
conflicteren automatisch nietig worden

 Het moet de constitutie bieden voor een 
universele volkerenorganisatie die 
doorzettingsmacht heeft: de Verenigde Naties

 Uiteraard moet het Angelsaksisch rechtsmassief 
leidend zijn met zijn common law-principes 
zonder legaliteitsbeginsel

 Dat is dan ook in de na-oorlogse rechtspraak 
niet leidend in het supranationale recht

Dan is de afwezigheid van 

het gelijkheidsprincipe 

omineus
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De aanval op Pearl Harbour 7 

december 1941verstoort deze 

droom

Japan riskeert alles

De geopolitieke relaties 

onoverzichtelijk

 Washington: deze oorlog moet Tokio 
uiteindelijk verliezen

 Whitehall raakt zijn Verre Oosten kwijt

 De strategische mogelijkheden van 
het Kremlin zijn nog lang niet 
uitgeput

 Tokio kan met Moskou een 
neutraliteitsverdrag sluiten. Het 
Kremlin kan Hitler om wapenstilstand 
vragen.

 Dan kan het zijn veldleger uit 
Mantsjoerije en Siberië terugtrekken 
en zich concentreren op de USA
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Charter Verenigde Naties moet het 

gelijkheidsbeginsel negeren

Het Angelsaksisch massief moet 

uniform opereren

 De Britten moeten Malakka en Voor-Indië ter 

beschikking stellen voor territoriale uitvallen 

USA dat SEAC vormt

 Zij moeten Australië bewegen de USA-

maritiem te faciliteren in alle opzichten, nu de 

USA zijn steunpunten kwijt is in de Stille 

Oceaan

 Daarom verwijzen naar “principles of justice

and international law, adjustment or 

settlement of international disputes or 

situations“

 Verder: “principle of equal rights” en “self-

determination of peoples”. Niet van “races”, 

“nations” of “states”. 

Er moet een militaire 

alliantie met de Sovjets 

komen
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Het verbod van rassendiscriminatie 

uitwerken in verklaringen en 

arrangementen
Universele verklaring van de 

Rechten van de Mens1948
 Zij bindt niet maar geeft aanwijzingen aan 

staten hoe de interne openbare orde in te 

richten

 Ze richt zich tot alle rechtssubjecten, dus tot 

de individuen, staatsorganen, 

rechtspersonen, organisaties en bedrijven

 De redactie is overduidelijk bepaald door 

de mondiale ontzetting over de Holocaust

 Maar zij vestigt geen 

rassengelijkheidsbeginsel. Ze noemt de 

klassieke mensenrechten gelijkelijk en zonder 

aanzien des persoons. De opsomming 

noemt gezinsstichters, werknemers en 

moeders.

Aan de nationale appreciatie 

veel overgelaten 
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Er is geen absoluut universeel 

verbod van discriminatie naar ras

Wenselijk supranationaal recht

 Het is niet makkelijk om een “belangrijke 
statenmeerderheid” te construeren die vindt dat 
onderscheidingen op ethnische grondslag strijdig zijn 
met de interstatelijke openbare orde

 Wel is vaak “belediging” van een groep wegens ras 
verboden, ook al er geen commune 
rechtsovertuiging dat dat strafwaardig moet zijn

 Er is een aanmerkelijke regionale differentiatie ook 
binnen de traditionele rechtsmassieven, zeker voor 
wat betreft de toelating en voor wat aangaat de 
toegang tot de collectieve zekerheidssector

 Binnen het raam van het EHRM en de Unie hebben 
staten een grote marge van nationale appreciatie

 Het Nederlandse strafrecht kent wel 
“groepsbelediging” als misdrijf, maar niet 
“rassendiscriminatie”

Werkelijk recht
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VN-Verdrag tegen 

Rassendiscriminatie 1969
Ook dit verdrag reageert 

tegen de Holocaust

 De redactie werd bepaald door anti-
semitische incidenten in het Midden-Oosten 
bij de consolidatie van de staat Israël

 Afrikaanse staten binnen de OAS vonden 
dat het probleem universeel zou moeten 
worden benaderd en dat staten verplicht 
moeten worden actief en effectief tegen 
rassendiscriminatie op te treden. 

 De OAS liet aan de staten over hoe zij dat 
dachten te moeten doen. Het schreef geen 
strafbaarstellingen voor. Het is vrij vaag. Het 
spreekt van “verschil maken”. Niet van 
“onrechtmatig onderscheid”

Er is een juridische 

repressieplicht
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Proces-Wilders politiseerde de zaak 

strafrechtelijk
Vertroebeling omdat het om een 
volksvertegenwoordiger ging

 Wilders genoot parlementaire immuniteit

 Die is constitutioneel niet gedefinieerd

 De vraag wat de bediening van de volksvertegenwoordiger 

inhoudt werd centraal thema

 Niet wat een “ras” is en wat een “nationaliteit”

 De Grondwet houdt in dat volksvertegenwoordigers alleen 

kunnen worden vervolgd op voordracht van de Staten-

Generaal. Die was er in ieder geval niet. Art. 119 GW verplicht 

dan tot niet-ontvankelijkheid

 De Hoge Raad casseerde niet ambtshalve ook al gingen 

beide partijen in beroep bij hem.

De betekenis van 

art. 137c Sr 

vervaagd
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