
Voor mij ligt de conceptresolutie van Spanje, Engeland, Noord-Ierland en

Amerika van 7 maart voor de Veiligheidsraad: 

‘Decides that Iraq will have failed to take the final opportunity afforded by

resolution 1441 (2002) unless, on or before 17 March 2003, the Council conclu-

des that Iraq has demonstrated full, unconditional, immediate and active co-

operation in accordance with its disarmament obligations under resolution

1441 (2002) and previous relevant resolutions, etc.’

Als u dit leest, weet u hoe het is afgelopen met de resolutie in deze formule-

ring.

Sinds enkele jaren is de nauwkeurigheid voor openbaar gebruik van het

Global Positioning System (positiebepaling door middel van satelliet) tien-

maal beter geworden doordat er geen scrambling meer wordt toegepast.

Scrambling was oorspronkelijk bedoeld om een vijand positie-informatie te

onthouden. Zal dat weer worden teruggedraaid? Zullen wij weer geconfron-

teerd worden met beelden van doelen die met grote snelheid worden gena-

derd met een hightech kruis in het midden?

Thorstein Veblen had ongetwijfeld van zich laten horen als hij nog in leven

zou zijn. Deze Amerikaanse socioloog en econoom was aanhanger van een

technisch determinisme. De samenleving wordt beheerst door een machine,

gedwongen in het gareel te lopen door eisen van nauwkeurigheid en precisie.

De functie van de zakenman bestond niet in het bevorderen van de productie,

maar in het veroorzaken van stagnatie in de geregelde aanvoer, zodat de waar-

den op en neer gingen en hij zijn slag kon slaan in de daardoor ontstane ver-

warring. Het voort laten bestaan van oude (economische) verhoudingen zou

telkens opnieuw tot oorlog leiden.

Oorlogsvrees houdt beleggers in een angstige greep, behalve in Bagdad (FD 8

maart 2003). Daar vonden de eerste week van maart 1442 (!) transacties plaats.

Beleggers rekenen op een snelle oorlog en vervolgens toestroom van toeristen.

‘Under any governmental auspices, as the modern world knows govern -

ments, the keeping of the peace comes at its best under the precept, “Speak

softly and carry a big stick.” But the case for peace is more precarious than the

wording of the aphorism would indicate, in as much as in practical fact the

“big stick” is an obstacle to soft speech’, aldus Veblen, in zijn An Inquiry into the

Nature of Peace and the Terms of its Perpetuation (1917).

Op de dag van afronding van dit commentaar vindt in Den Haag de

Inaugurele Zitting van het Internationaal Strafhof (ISH) plaats. De achttien

gekozen rechters, met Philippe Kirsch als president, worden ingezworen. Het

permanente tribunaal zal naar verwachting halverwege 2003 daadwerkelijk

operationeel zijn. Nog vóór 1 juli aanstaande moet de Veiligheidsraad bekij-

ken of resolutie 1422 moet worden verlengd. Die resolutie houdt in dat elk

mogelijk onderzoek door het ISH naar personen die deelnamen aan VN-vre-

desmissies of andere VN-operaties, maar waarvan de staten geen partij zijn bij

het Statuut, twaalf maanden zal worden opgeschort. 

Als u dit Advocatenblad ontvangt, houdt de International Criminal Bar

(www.icb-bpi.org) in Berlijn haar Algemene Vergadering. Honderden indivi-

duele advocaten, vertegenwoordigers van balies, advocatenverenigingen,

wetenschappers en niet-gouvernementele organisaties zijn bijeen. Deze ver-

eniging naar Nederlands recht is gevestigd in Den Haag en vooral bedoeld om

de onafhankelijkheid van de advocatuur bij het ISH te garanderen.

In de tijd van Machiavelli, overigens zoon van een jurist, werd een ISH node

gemist. ‘Bij de daden van alle mensen, maar vooral bij die van hen die de hoog-

ste macht uitoefenen – in welk geval er geen rechtbank is waarbij men kan

protesteren – kijkt men altijd naar het uiteindelijke resultaat. (...) Want de

massa laat zich meesleuren door de schijn en door het resultaat van iets. Een

machthebber moet dus zorgen dat hij de overhand krijgt en zijn heerschappij

handhaaft.’ (De heerser, hoofdstuk XVIII.)

Voor de internationale gemeenschap zou het paradoxaal genoeg geweldig zijn

als het ISH niets te doen krijgt, en dat het Internationale Hof van Justitie het

nog drukker krijgt dan het al heeft. Dit Hof met een zetel in het Vredespaleis

heeft een enorme staat van dienst in geschilbeslechting tussen staten. De

samenstelling van het Hof leest als die van de Veiligheidsraad, met overigens

president Shi Jiuyong (China) als kersverse voorzitter.

In deze weken van economische, sociale en politieke turbulentie is het geen

eenvoudige opgave een standpunt in te nemen. Ik spreek de hoop uit dat de

internationale gemeenschap het vizier alsnog richt op het Internationale Hof

van Justitie in Den Haag.

Daar kunt u als Nederlandse advocaat heel wel positie kiezen. Ook zonder
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