
Het grootste proces sinds Neuren
berg is begonnen. Een ook weer 

onmiddellijk tot stilstand gekomen. 
Nuon Chea was er goed voor gaan zitten. 
Hij had zich drie jaar lang voorbereid op 
het afleggen van een verklaring, die al
leen al vanwege haar omvang historisch 
zou moeten zijn. Maar voordat hij goed 
en wel was begonnen werd de zitting ge
schorst en verdaagd naar 2012.

 Probleem was ook dat de zitting be
gon op het moment dat een belang

rijke Vietnamese delegatie in Phnom 
Penh landde en Nuon Chea het niet zo 
op Cambodja’s oosterburen heeft. Onze 
cliënt heeft een historisch appeltje met 
Vietnam te schillen. En dat steekt hij niet 
graag onder stoelen of banken. Met als 
gevolg dat de rechtbank Nuon Chea na 
anderhalve dag schielijk het zwijgen op

legde en de Cambodjaanse staatstelevisie 
de liveuitzending van het proces stil
legde. Dit ongetwijfeld tot opluchting 
van een groot deel van de bevolking dat 
liever niet de hele dag naar een historisch 
proces zit te kijken.
Hoewel ik hier meteen aan moet toevoe
gen dat de Rode Khmer in Cambodja nog 
steeds op een stevige aanhang mag re
kenen en de verklaring van Nuon Chea, 
toen die nog op televisie te volgen was, 
door sommigen ook met instemming is 
ontvangen. Cambodja laat zich niet een
voudig doorgronden.
 Ik heb Nuon Chea dan ook maar fijne 
feestdagen gewenst en heb met mijn fa
milie de koffers gepakt. Oud en nieuw 
heb wij gevierd ergens in de bergen in 
het noorden van Thailand, in een Honey
moon Villa.

Logboek

Honeymoon 
Villa
Michel Pestman vanuit Cambodja
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Actualiteiten

Advocaat  
ontwerpt  
liegladder
Waarom liegen mensen? Die vraag hield 
advocaat Jan Henk van der Velden (Wijn 
& Stael Advocaten in Utrecht) zo bezig, 
dat hij er het boek Iedereen liegt, maar ik 
niet over schreef. 
 ‘Advocaten houden zich dagelijks be
zig met het zo positief mogelijk presen
teren van de waarheid,’ aldus Van der Vel
den. ‘De lol van ons vak zit ’m niet in het 
opzoeken van artikel 6 lid 5b, maar in het 
kijken hoe je bepaalde aspecten van een 
zaak kunt plussen zodat de weegschaal 
de kant van jouw cliënt op slaat. Hoe ver 
je daarin kunt gaan, is een grijs gebied.’
Van der Velden wilde leugenaars en 
vooral ook hun beweegredenen kunnen 
herkennen en ontwierp een ‘liegladder’ 

met zeven trappen die houvast biedt bij 
het beoordelen van de ernst van een leu
gen. Op de begane grond spreekt iemand 
nog de waarheid en bij de laatste trede 
is de leugen het meest afkeurenswaar
dig: iemand liegt voor eigen voordeel, 
ongeacht de schade die anderen kunnen 
lijden. ‘Als je op basis van de liegladder 
inzicht hebt waarom mensen liegen, ben 
je er ook beter op bedacht wanneer je met 
een leugen rekening moet houden.´

(advertentie)
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