
Op weg naar Europa’s 

tweede autogenocide

DE TWEEDE WERELDOORLOG
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Hoe met deze presentatie te 

werken?

2

 Deze powerpointpresentatie (ppp)

 staat op de site gerardstrijards.nl

 Zij is geanimeerd cfm WINDOWs 0017 dat u moet inschakelen

 U vindt deze presentatie onder "presentaties“ op de groene werkbalk

 dubbelklikken op “presentaties ”

 Als het eerste beeld verschijnt druk op F5 om de logische volgorde vast te houden

 U kunt dan met de pijltjes > en < op het toetsenbord door de presentatie wandelen.

 Bij de voordrachten hoort de tekst van didactische syllabi 4 en 5,  Neutraal  Nederland I & II

 die u op deze site kunt vinden onder de titel "didactische syllabi" op de groene werkbalk



Nederland en de Volkenbond

Het braafste jongetje van de klas

Bescheidenheid siert

 Nederland was niet echt neutraal 

geweest in 1914-1918

 Het had Duitsland als agressor 

gefaciliteerd

 Zij het onder grote druk

 Het had Wilhelm II asiel 

aangeboden

 Het had geen effectieve defensie 

kunnen bieden ter 

onzijdigheidshandhaving
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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
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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

Colijn beschouwt het Volkenbondsleger als toekomstige 
strategische reserve voor Nederlands koloniaal gebied

Colijn wil daarom op de Nederlandse defensie drastisch 
bezuinigen

Hij geeft als rechtvaardiging de recessie op die 
Nederland na 1920 overvalt

Maar daar hebben alle westerse mogendheden last van 
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De Belgische Minister van 

Buitenlandse Zaken  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

Vooral als hij België gaat presenteren als een 
Nieuw Bourgondië van 1543 dat een 
overwinnaarsrol mag spelen

Ook bij de bezettingen van het Ruhrgebied, het 
Saarland en het Rijnland

Terwijl de Angelsaksen daar mordicus tegen zijn
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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

Die komt steeds met reparatoire plichten aan ten 
behoeve van “poor little Belgium” waaraan de 
grote mogendheden niet herinnerd willen worden
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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

Impliciet gaat Colijn ervan uit dat Brittannië zijn vloot zal 
inzetten in de zeestraten van de Archipel ter veiligstelling 
van de olievoorraden van de Shell

Hij wil dus gewapende neutraliteit op een koopje bij de 
Britten zoals vanaf 1813 gebruikelijk

Whitehall dat inziet dat het UK technisch failliet is 
verdomt dat
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Whitehall waarschuwt tegen deze 

Hollandse hypocrisie
De technische sterkteverhouding 

van de oppervlaktevloten 

gedefinieerd

Het doet dat op de 

Vlootconferentie van 1922

 Londen stelt dat Nederland zelf de 
defensie moet bekostigen in het 
Verre Oosten

 Het weet dat Japan geen westerse 
inmenging meer wil in die regio

 Tokio zal zich te weer stellen tegen 
alle westerse imperialistische 
aanspraken

 Want de geallieerden hebben te 
Versailles-1919 overduidelijk hun 
imperialisme willen reconsolideren

 Zij wezen het dwingend beginsel van 
rassengelijkheid af
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Tokio: Azië voor de Aziaten
Te Versailles liet Tokio blijken 

rassenongelijkheid 

onaanvaardbaar te vinden
 De Japanse adellijke delegatie liet weten dat Tokio 

de rassengelijkheid gedefinieerd wilde in een 
dwingend artikel van het Statuut der Volkenbond

 De westelijke geallieerden hadden zulk een artikel 
gesuggereerd toen Duitsland aan de winnende hand 
leek

 Tokio heeft toen smaldelen ter beschikking gestel ter 
patrouillering om de Home Fleet te ontlasten

 Daardoor is de Britse maritieme suprematie intact 
gebleven

 Daarna hebben de Britten echter hun toezeggingen 
wat de rassengelijkheid betreft ingetrokken: aan de 
conferentietafels van Parijs

 Dat is bedrog dat niet te verwachten was van een 
natie waarmee Tokio een maritieme alliantie had 
sedert 1902

Daarna is de Duitse vloot 

vernietigd te Scapa Flow
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De westerse koloniale reconsolidatie

is afhankelijk van de marine-

suprematie
Londen heeft maling aan Tokio Tokio gaat vergelden

 De Britten menen dat toezeggingen aan 
Aziaten slechts natuurlijke verbintenissen zijn

 Daarbij zal Tokio zich niet meer neerleggen

 Het heeft nu de Stille Zuidzee-mandaten als 
vlootbases

 Te Washington stelt Tokio de maximering van 
de oppervlaktevloot ceteris paribus te zullen 
behandelen

 Gaat Londen in Azië verder, dan vervallen 
de maximaliseringstoezeggingen

 Prompt daarop is Londen Singapore 
maritiem gaan versterken

 De USA deed hetzelfde te Hawaï
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Nu Nederland defensief inert blijft zal 

Tokio de Archipel moeten bezetten

Dat zal kunnen als Nederland in het 

Oosten neutraal blijft

 Nederland draagt neutraliteit uit in 
Volkenbondsverband

 Het ziet dat dus niet als een westerse 
defensie-alliantie, zoals Frankrijk dat doet

 Tokio begrijpt dat Den Haag niet openlijk de 
geallieerden desavoueert

 Maar het neemt kennis van het feit dat Den 
Haag de Indische Marine niet uitbreidt en 
zelfs niet moderniseert

 Het ziet dat als een “invitation à la valse!” 
jegens de Tenno

 De Archipel ligt immers open

De Vlootwet-1923 

verworpen
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De juridische ambitie van 

Den Haag blijft om de 

juridische hoofdstad van de 

Volkenbond te worden
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

En voorts als het de Aziaten blijft deklasseren in de 
Archipel wat betreft de burgerlijke en burgerschaps-
en politieke rechten

Wat het na 1925 in toenemende mate onverholen 
doet krachtens het Regeeringsreglement

Nederland kan niet gelden als gidsland voor wat 
betreft de “equality of states”
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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

Wilhelmina ziet de Sovjets als moordenaars van haar 
Romanow-familie

Verder verwoordt ze de grieven van het Amsterdamse 
Establishment dat de nullificatie van de Russische 
staatsobligaties in 1917 niet wil vergeven

Rusland treedt toe, maar vergeet de opstelling van Den Haag 
nimmer. Het kiest geen positie tegen Duitsland, Italië of Japan.

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

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

Hij wordt genegeerd. Nederland is de eerste mogendheid die 
de Italiaanse koning erkent als Keizer van Ethiopië en dus de 
annexatie als rechtsfeit aanvaardt

Is de Bond iets anders dan een supranationale borger van het 
westers imperialisme, vragen Aziaten en Afrikanen  zich af.
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Nederland faciliteert als 

Volkenbondslid het 

Saarplebisciet-1935

Het stuurt een detachement mariniers om de 
verkiezingen voor of tegen aansluiting bij Duitsland 
ordelijk 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 
het in 1940 Nederland kan binnenvallen

De Bond laat iedere veroordeling van Hitler 
achterwege

Daarom gaan Brittannië en Frankrijk buiten de Bond 
om openlijk opereren ten faveure van Hitler

Zij accepteren diens oostwaarts gericht 
expansionisme in de conferentie van München 1938 
waarbij Sudetenland ter beschikking komt van het 
Groot-Duitse Rijk

Duitsland krijgt daardoor een opmarsgebied ten 
nadele van Sovjet-Rusland terwijl de westelijke 
grenzen gegarandeerd blijven
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Herbezetting van het Rijnland 

1936
 Na allerlei provocaties vanaf 

1933 besluit Hitler te kijken hoe 
ver dat hij te ver kan gaan

 Essentieel in Versallies-1919 was 
een volledige demilitarisatie van 
het Rijnland geweest

 Bij het westelijk garantiepact-
Locarno-1925 was die 
demilitarisatie ook uitgangspunt 
gebleven

 Met 19 battallons rukt Hitler op. 
Hij gaat met 3 ervan de Rijn 
over. Tegenover hem 100 Franse 
battallons. De geallieerden 
laten het toe.

 De Volkenbond onderneemt 
geen sancties

 Het systeem-Versailles is dus 
non-existent
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Mukden-incident 1931-1936

 Nadat Tokio heeft vastgesteld dat Sovjet-Rusland 
voorlopig gedestabiliseerd is in het Verre Oosten 
besluit het vanuit Kwantung noordwaarts op te 
rukken naar Mantsoerije

 Het zoekt nog naar een aanleiding om dit te 
rechtvaardigen binnen het Volkenbondskader

 Het ensceneert een aanslag op de Zuid-
Mantsjoerische spoorwegverbinding

 Het beweert dat deze aanslag begaan is door 
Chinese nationalisten of communisten

 Ze is gericht tegen het Japanse bewind dat 
toegestaan is krachtens het Versailles-systeem

 Japan stuurt nu een invasieleger om in het vacuüm 
handhavend op te treden ter herstel van het recht

 China roept de militaire tussenkomst in van de 
Volkenbond in 1932
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De commissie Lytton komt namens 

de Bond onderzoeken
 Tokio protesteert: het heeft 

gehandeld in zelfverdediging tegen 
Chinese agressie jegens de Japanse 
bezetting van Korea en Kwantung

 De USA komt met de Stimson-
doctrine waarin ze stelt dat Japan 
geen recht heeft buiten Korea en 
Kwantung bezettingen te leggen

 Het feit dat een keizer van 
Mantsjoekwo Tokio om militaire 
assistentie heeft gevraagd is een 
schijnconstructie waarbij Washington 
zich niet neerleggen zal

 Bedenk: de USA is geen 
Volkenbondslid
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Het rapport-Lytton desavoueert 

Tokio in voorzichtige bewoordingen

 Tokio maakt zich terecht zorgen over zijn 

Japanse onderdanen in China

 Dat kan militaire actie rechtvaardigen

 Maar het Mukden-incident en de 

Mantsjoerije-oorlog is door de Japanners 

uitgelokt met annexatoire motieven

 Mantsjoerije moet onderdeel worden van 

China maar onder toezicht van de Bond

 De Bond aanvaardt dat met één stem tegen: 

die van Tokio

 Maar de Bond stuurt geen interventiemacht

 Tokio stapt uit de Bond per 27 maart 1933, dus 

nog vóór Hitler
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De Oslo-staten vallen in 1936 terug op 

hun klassieke gewapende 

neutraliteitsposities
 De Scandinavische staten, Finland, Spanje en de 

Benelux nemen weer hun onzijdigheidsposities in 
via de Oslo-declaratie van 1 juli 1936 

 Zwitserland was altijd al neutraal krachtens het 
statuut aan dit land verleend bij de slotakte van 
het Verdrag van Wenen-1815

 De Oslostaten blijven niettemin lid van de Bond

 Die krijgt daardoor een hybride economische 
associatie-status omdat sancties van 
economische aard mogelijk blijven

 De collectieve militaire veiligheidsborgen 
vervallen

 Hitler besluit dat geen hindernissen meer 
bestaan voor zijn agressie-oorlog: het is nu nog 
een kwestie van logistiek
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Failliet van de Volkenbond geen 

natuurverschijnsel
 Het Verdrag van Versailles-1919 bracht niet 

met natuurlijke noodzakelijkheid de Tweede 
Wereldoorlog voort

 De Volkenbond was bevoegd het verdrag 
en de uitvoeringsarrangementen steeds aan 
te passen, overgangsregelingen en 
compromissen in te voeren

 Maar de oprichters van de Bond richtten 
haar ook ten gronde

 Door buiten de Bond steeds antithetische 
defensie-allianties, geopolitieke verdragen 
en economische blokken te vestigen.

 Het Verdrag van Locarno-1925 was er het 
hoogtepunt van.
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In het Verdrag van Locarno stelde het 

Westen zich veilig. Ogenschijnlijk

 De mogendheden concentreerden zich op de 
geopolitieke posities van de imperialistische staten, 
buiten de Bond

 Duitsland garandeerde de onschendbaarheid  van 
zijn westelijke grenzen in Europa aan België, Frankrijk, 
Brittannië

 Maar niet de oostelijke en niet de invloedssferen 
elders

 Azië en Sovjet-Rusland werden buiten dit 
machtsevenwichtssysteem gehouden

 De USA deden evenmin mee

 Dat introduceerde het failliet van de Bond: die was 
juist voor deze garantieverplichtingen opgericht

 De OSLO-staten hadden daartegen kunnen en 
moeten opkomen

 Want zij vielen buiten het garantieblok en waren 
Bondslid
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Nederland was een grote koloniale 

mogendheid in de Bond

 Nog altijd was Nederland als Rijndeltaland 
voor de Bond een belangrijke partner al was 
het niet geliefd

 België had zich in de voet geschoten door 
aan de tweede Rührbezetting van 1923 deel 
te nemen onder leiding van Parijs

 Den Haag had initiatieven moeten 
ontwikkelen om de OSLO-staten verenigd 
actie te laten nemen in de 
Bondsvergadering

 Als bezitter van de Indische Archipel bezat 
het drukkracht in economische zin

 Maar het was tot mondiale geopolitiek 
intellectueel niet in staat
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Verdrag van München-1938 buiten 

de Bond
 Hitler eist een volksplebisciet in Sudetenland in 1938 

wetend dat drie millioen Sudeten-Duitsers herijking 
van hun positie willen

 Hij eindigt met directe totale annexatie te eisen van 
Sudetenland op grond van “zelfbestemming” van 
deze Sudeten

 Het laatste wat die willen is “Heim ins Reich” want 
nooit zijn ze lid geweest van Keizerlijk Duitsland of de 
Duitse Bond

 Chamberlain en Daladier hadden meteen een 
arbitrage moeten voorstellen bij het Hof van de Bond 
in Den Haag.

 Dat had Hitler afgewezen, maar het Duitse volk niet: 
toen was het nog niet op oorlog uit

 Daladier had al gedeeltelijk gemobiliseerd. 

 Met behulp van de OSLO-staten was hij een eind 
gekomen binnen de Bond waar deze eisen van Hitler 
thuishoorden, of Duitsland lid was of niet
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Omdat het westen in imperialistische termen 

dacht stormde het op Armageddon II af

 Japan had niets te winnen bij Duitsland dat 
dacht in termen van Germaanse superioriteit

 Stalin wist dat Hitler Tsjecho-Slowakije zou 
bezigen als uitvalsbasis voor een aanval op het 
Sovjet-Rijk

 Rusland was lid van de Volkenbond en zou met 
een arbitrage instemmen

 Het heeft daartoe zelfs in München 
gesondeerd

 Maar de koloniale mogendheden keken alleen 
maar naar de handhaving van hun status quo 
in het Verre Oosten

 Daarom betaalde Europa uiteindelijk de 
eindafrekening van 1945
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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

Maar wederom worden de geopolitieke 
verhoudingen van 1945 bevroren in het statuut 
van de nieuwe supranationale 
rechtsorganisatie

Het Charter van de verenigde Naties

Dat een ongerechtvaardigde dominantie geeft 
aan het Angelsaksische Westen

Dat blijkt uit de twee Angelsaksische Tribunalen 
te Neurenberg en Tokio
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Deze twee 

supranationale 

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
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De Angelsaksen vinden deze 

tribunalen vooruitgang

 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.

 Het Tribunaal van Neurenberg startte het eerst op basis van een 
rechtsvaststellende verdragsverklaring van alle geallieerden in 1942.
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Tokio’s zienswijze mocht niet ter 

tafel
 Tokio heeft steeds zijn militaire opstelling in het Verre 

Oosten willen rechtvaardigen als geanticipeerde defensie

 Gericht tegen verdere Imperialistische Westerse expansie 
in die regio

 Tokio construeerde zulks als trustee van de Aziatische 
rechtsgemeenschap

 Nu het Westen te Versailles overduidelijk had doen blijken 
de rassengelijkheidsthese niet te willen aanvaarden

 Omdat dat Westen Japan had onderworpen aan 
ingrijpende economische embargo’s en financiële isolatie 
op de internationale kapitaalmarkt kon het bij deze acties 
de bevolkingen niet voldoende onderhouden in de 
primaire levensbehoeften

 Het organiseerde nooit genocide en de interneringen 
waren nooit intentionele vernietigingsmaatregelen

 De Nederlandse rechter B.V.A. Röling ging daarin mee

 Tot ontstemming van de kabinetten Schermerhorn en 
Drees/Van Schaick
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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.
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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.
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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
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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.

Verder willen zij het primaat van het onbeperkt 
personaliteitsprincipe universeel erkend hebben 
en niet het Angelsaksische territorialiteitsbeginsel

Zij willen een mogelijke verstekprocedure en een 
verbod op “plea bargaining”
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Suezcrisis 1956 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
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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

 Maar het ICC is geen VN-orgaan: het is een zelfstandige 

verdragsorganisatie
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In FAOgebouw blijken onoplosbare 

jurisdictieconflicten
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Het ICC moet Ad Hoc-tribunalen 

niet toestaan
 We zagen dat de Volkenbond teloor ging omdat partijen 

onderwerpen die aan haar waren opgedragen toch 
weer op Ad Hoc-bases gingen beslechten

 Terstond na de oprichting van het ICC gingen 
Charterpartijen tot die tactiek over

 Zo wilden Frankrijk, Brittannië en USA een Sadam Hussein-
tribunaal met beperkte jurisdictie

 En evenmin een Harriri-, Moahammar Qú’adaffi- of  MH-
17-berechting door ICC op basis van zijn Statuut van 
Rome

 Het zal dan ook nooit een berechting vellen nopens de 
Putin-camarilla laat staan betreffende de toestand in de 
Ukraïne sedert 18 februari 2014

 Wanneer staatsleiders, regeringsleiders of staatshoofden 
gaan spreken ter terechtzitting voor een werkelijk 
universeel hof zal geen staat ongeschonden blijven naar 
reputatie

 In het ICC-Statuut kan echter een uitsluiting van 
dergelijke tribunalen niet geregeld worden
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Italië wil als convenor prestige-

resultaat. HET WIL EEN STATUUT VAN 

ROME
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Het statuut komt bij acclamatie tot 

stand
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Zonder een neutraal universeel 

strafhof is wereldvrede niet haalbaar
 De idee van Woodrow Wilson is nog steeds 

geldig

 Het veronderstelt bijzondere discipline en 
gereserveerdheid bij het gastland: Nederland

 Dat stelt zich allerminst in deze casus neutraal 
op, zeker niet sedert de MH-17 crash

 Het zal effectief beleid moeten voeren in de 
Assembly of States Parties (ASP) ter activering 
van de subsidiaire jurisdictie van het ICC

 Het kan daartoe resoluties jaarlijks voorleggen 
aan deze ASP wanneer het gaat om 
misdrijven tegen de universele menselijkheid

 Dat moet het dan doen zonder geopolitieke 

bijmotieven en zonder aanzien van persoon, 
regime of economische meestbegunstiging
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