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Proloog 
 
Op weg naar Bolivia in maart 2020 kwam ik door de Coronacrisis vast te zitten in Spanje. 
Direct zag ik het Corona (wan)beleid van de overheden overal ter wereld als een uitvergrote 
illustratie van wat mis is gegaan in de globaliserende democratisering in de periode 1990-
2020. Het werd me duidelijk dat deze vorm van globalisatie nu echt een eindpunt had 
bereikt, en dat we een nieuwe manier van (internationale) beleidsvorming moeten starten. 
Huidige overheden drukken papieren aspiraties op de werkelijkheid terwijl om met de 
huidige complexe uitdagingen om te gaan het essentieel is om de werkelijkheid zoals die 
zich aandient als uitgangspunt te nemen. Dit betekent onder andere dat beleid moet 
worden gemaakt om in basisbehoeften van alle mensen te voorzien, niet uitsluitend voor 
de ‘machtshebbers’ en de ‘gemarginaliseerde groepen’. Wat nodig is, is een mensgerichte 
aanpak, gebaseerd op rechten om mensen zelfredzaam en verantwoordelijk te maken. 
Naast Universele gezondheidszorg en scholing moet gewerkt worden aan universele 
toegang tot rechtshulp en rechtsbescherming van allen. Mijn boek is gericht op 
bewustwording te creëren om aan een ‘rights-based approach’ die al jaren in theorie het 
uitgangspunt van de internationale betrekkingen is, ook in werkelijkheid gestalte te geven. 
Dit doe ik middels een reis door de tijd door de globaliserende wereld, die grotendeels is 
gebaseerd op mijn dagboeken.  
 
Tijdens mijn Corona-quarantaine in Spanje zie ik mijn kans schoon om deze bewustwording 
over de staat van de globalisering uiteen te zetten. De setting van dit boek is dan ook het 
voorjaar 2020 wanneer de bevolking in Spanje haar huis niet uit mag. Dit geeft het kader 
waarbinnen mijn reis door de globaliserende wereld gedurende de afgelopen 30 jaar zich 
afspeelt. De aanpak voor de nieuwe wereld zet ik in de introductie en conclusie van het 
boek uiteen, terwijl ik in de hoofdstukken deze visie body geef op grond van mijn 
ervaringen als juriste in de internationale betrekkingen en ontwikkelingssamenwerking.  
 
De reis begint in de jaren negentig als juriste in VN-missies in post-genocide Rwanda (HS 1) 
en post-oorlog ex-Joegoslavië (HS 2). Wie niet begrijpt dat twintig jaar internationale 
interventie in Afghanistan faliekant is afgelopen, dan zal het ‘kijkje in de keuken’ via mijn 
dagboeken tijdens deze VN-missies geschreven dat begrijpelijker maken. In deze missies 
ontbrak iedere zinnige visie over wat ons te doen stond terwijl het overduidelijk was dat 
het doen van recht op microniveau en het bieden van rechtsbescherming na 
oorlog/genocide prioriteit nummer 1 zou moeten zijn in de wederopbouw. Mijn missie in 
Iraq in 2003, later in dit boek aan de orde, geeft inzicht in welke fouten van meet af aan 
door de Amerikaanse bezetting zijn begaan waardoor deze, alsmede de bezetting van 
Afghanistan, zo veel schade heeft kunnen aanrichten.  
 
Met mijn dagboek van mijn reis door ex-Joegoslavië (HS 3) tien jaar na de oorlog in 2005 
laat ik zien hoe het er dan voor staat met de voormalig Joegoslaven, hoe zij de oorlog 
hebben beleefd, en hoe zij de situatie ervaren. Hiermee komt de mensgerichte op rechten 
gebaseerde aanpak tot leven. Met de door mij opgezette organisatie, Microjustice, geven 
we dan al jaren rechtshulp aan de vluchtelingen in Servië om over de grens in Kroatië, waar 
ze vandaan komen, hun documenten en rechten te regelen, zodat ze hun leven weer 
kunnen oppakken.  De laatste twee delen van mijn boek laten zien hoe de situatie is in een 
aantal conflictgebieden en hoe de op rechtsbescherming gerichte aanpak van Microjustice 
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daar de ontheemden kan helpen (HS 4). In HS 5 vertel ik hoe 
Rechtsbeschermingsprogramma’s door Microjustice in een aantal ontwikkelingslanden zijn 
opgezet. 
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Introductie: een nieuwe tijd in de global village 
 

Wanneer ik in de lente van 2020 in Spanje mijn huis niet uit mag zie ik plotseling dat een 
tijdperk is afgesloten, en zie een kans mijn verhaal te vertellen over drie decennia reizend 
en werkend als juriste in de internationale betrekkingen, ter toelichting van mijn op 
rechtsbescherming gebaseerde aanpak die ik voorsta.   
 
Alvorens mijn verhaal te vertellen, eerst een introductie op mijn visie.  
 
 

1) De hele wereld komt tot stilstand 
 

Triana, Vélez-Málaga, 28 maart 2020 
 

Gestrand! 
 
Gestrand! Ik had twee weken geleden naar Bolivia moeten vliegen, maar nu zit ik alleen op 
een heuvel in Andalucia. Het Corona-virus en de besluitvorming van de overheden heeft de 
wereld op zijn kop gezet, en tijdelijk oude grenzen opgetrokken. Het publieke, sociale en 
economische leven is tot stilstand gekomen. Iedereen zit binnen, thuis. Het weer helpt de 
overheid een handje, want sinds de noodtoestand is uitgeroepen is er regen, kou, hagel, 
sneeuw; zeer uitzonderlijk voor de lente in Zuid-Spanje. Maar altijd ben ik weer gezegend: 
ik zit alleen midden in de natuur op twee kilometer van het dorpje Triana, omringd door 
duizenden vogeltjes die erop los kwetteren, beneden langs de heuvel een beekje dat 
kabbelt door de immer droge bedding, en de kikkers die daar uit het niets plotseling zijn en 
hevig kwaken. In het zuiden, voor mij in de verte de Middellandse Zee, in het noordoosten 
de witte top van de Maroma, de beschermende berg achter me, en op de heuvels ten 
zuiden en westen de fameuze witte dorpjes van Andalusië. Sinds 2002 heb ik hier een 
toevluchtsoord gecreëerd, waarin ik tussen al mijn reizen door op krachten kom.  
 
Start internationaal werk in de rechtsbescherming dertig jaar geleden 
 
Al vroeg is me duidelijk wat ik wil met mijn leven: ik wil werken op het gebied van 
mensenrechten, in het bijzonder aan de menselijke kant van de internationale 
betrekkingen. Wat dit in de praktijk betekent weet ik dan nog niet, maar de reactie van een 
job consultant van de Amerikaanse universiteit waar ik in 1989/90 internationale 
betrekkingen studeer - “Geweldig, iedereen van je medestudenten wil saaie baantjes bij de 
State Department, het IMF of de Wereld Bank, maar wat jij wilt, dàt heeft de wereld nodig!” 
- moedigt me aan om te zoeken hoe hieraan vorm te geven. “Wat jij moet doen? 
Advocatuur! Bij één van de grote kantoren. Dat is de beste basis voor een internationale 
carrière”, is het advies dat ik krijg van Emile van Lennep, voormalig secretaris-generaal van 
de OESO. Hij kan het toch weten? Dus wordt het, om te beginnen, de advocatuur, drie jaar 
bij een van de grote kantoren in Amsterdam. 
 
Geen compromis, integendeel, ik ga dit drie jaar doen. Daarmee heb ik de ervaring in huis 
die nodig is voor het internationale mijnenveld. En inderdaad, de advocatuur blijkt een 
essentiële juridische basis te geven, die in mijn verdere werk fundamenteel zal blijken te 
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zijn. Ik weet wat de advocatuur in de praktijk inhoudt, werkend op de afdelingen 
(internationaal) ondernemingsrecht/ (Europees) mededingingsrecht en 
verzekeringsrecht/aansprakelijkheidsrecht/ arbeidsrecht. De rechtbank zag ik maar weinig. 
Veel belangrijker was het onze cliënten, grote en middelgrote bedrijven, juridisch te 
ondersteunen: op basis van documenten uitzoeken wat hun rechtspositie is om zo het 
bedrijf te adviseren wat te doen. Hoe beter afspraken vastgelegd op papier, hoe minder 
gedoe als relaties mislopen. Ik ben me zo heel bewust van het belang van 
rechtsbescherming, niet zo zeer in het strafrecht waar de internationale hulp zich op richt, 
maar vooral ook op het gebied van privaat en administratief recht.  
 
Na een dikke drie jaar advocatuur zou begin 1994 mijn internationale leven, zoals ik dat al 
die jaren voor ogen had, nu echt gaan beginnen! Ik kon aan de slag als mensenrechten-
officer bij de VN in Rwanda. Vanuit mijn werk voor de VN heb ik langzaamaan mijn eigen 
missie internationaal in de rechtsbescherming ontwikkeld. 
 
Transitie 
 
Nu anno 2020 komen de tekenen op me af dat dit een tijd van ‘overgave’ voor me zou gaan 
worden om weer een nieuwe fase in te gaan. Om dit mogelijk te maken, moet mijn huidige 
leven ‘afsterven’ om ruimte voor het nieuwe te laten ontstaan: ‘le roi est mort, vive le rois’. 
Dus me overgeven …  Ook op wereldschaal lijkt er een stilstand te ontstaan op weg naar 
een nieuwe tijd. De tijd is aangebroken om naar binnen te keren, de balans op te maken, 
en op basis van mijn ervaring als juriste in de internationale betrekkingen gedurende de 
afgelopen drie decennia een mensgerichte aanpak aan te dragen. 
 
Ik denk aan al die arme mensen die nu verplicht met kinderen en partner binnen moeten 
zitten, hier in Spanje al twee weken, en minstens nog twee weken. Ik denk aan al die arme 
mensen in ontwikkelingslanden die ook niet meer de straat op mogen, die nu niet dagelijks 
hun brood kunnen verdienen. Wat gebeurt nu met hen? In ontwikkelingslanden zie ik 
telkens dat arme mensen vaak hun basisdocumenten niet regelen om de enkele reden dat 
ze hiervoor geen tijd kunnen vrijmaken. Geen inkomsten op een dag betekent letterlijk: 
geen eten! Hierdoor lopen ze wel allerlei aanspraken mis en kunnen zij geen gebruik maken 
van rechtsbescherming. 
 
Echt heel dramatisch al die duizenden mensen die sterven door de complicaties van het 
Corona virus. Maar waar is de balans? Wat gebeurt er met de miljarden die heftig in hun 
sociaal en economisch leven worden getroffen? En alle doden die vallen omdat ze geen 
medische zorg meer kunnen krijgen voor andere kwalen dan Corona? En hoe zit het met 
de impact van het massaal thuis stilzitten? Hier in Spanje mag je het huis niet uit anders 
dan voor het kopen van eten, en de boetes voor ongelegitimeerd je huis uit te gaan liggen 
tussen minimaal € 600,- en maximaal € 600.000, - en/of arrestatie. Dus niemand durft zijn 
huis uit! En er wordt zelfs in gehuchten en op velden zwaar gecontroleerd. 
 
Dus, tijd om nu de balans op te maken! 
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2) Balans opmaken 1990-2020: Globaliserende democratie  
 
Globalisering 
 
Geboren in Den Haag in 1965, maar twintig jaar na tweede wereldoorlog, is mijn leven 
gemarkeerd door een notie van constante ontwikkeling en vooruitgang. Als ik nu 
vijfentwintig jaar na de oorlog in Joegoslavië terugkom, zie ik dat dát geen automatisch 
uitgangspunt is. Daar blijven de nieuw gecreëerde landjes maar modderen in een moeras 
van economische malaise en nationalisme. Maar in mijn levenservaring als kind ging de 
wereld alleen maar vooruit in welvaart, vrijheden en democratie, met op de achtergrond 
de Koude Oorlog als een vage dreiging met onbekende vlekken van Oostbloklanden waar 
‘enge’ mensen woonden. Tijdens mijn postdoctorale studie internationale betrekkingen 
aan Johns Hopkins in Bologna in 1989/90, kon ik van dichtbij getuigen hoe de muur tussen 
West en Oost viel en de wereld op Westerse democratische leest openging. Terwijl de enige 
Oostblokker, een Pool die in ons jaar zat nog als rariteit werd gezien, gingen we direct in de 
zomer van 1990 al met Johns Hopkins op studiereis naar Sofia en Krakow. 
 
Een nieuw tijdperk brak aan! Alom democratie, globalisering, vrijhandel en vooruitgang. De 
wereld werd één! In het midden van de jaren negentig tijdens mijn werk in Afrika en 
Joegoslavië was er nog duidelijk een gevoel van superioriteit van ‘wij’ uit de ontwikkelde 
wereld die kwamen helpen en ‘zij’ daar. Nu is de rijkdom en het zelfvertrouwen overal 
toegenomen en heb ik zo Whatsapp conversaties met enkele ‘vrienden’ in de 
sloppenwijken van Nairobi. En waar de Boliviaanse inheemse bevolking, toen ik daar in 
maart 2007 begon, zich nog zeer minderwaardig voelde, is bij hen zelfvertrouwen gegroeid 
met gegarandeerde basisrechten en uitkeringen voor iedereen. 
 
Wringpunten  
 
Een aantal wringpunten van het nu geglobaliseerde systeem tekenen zich steeds 
duidelijker af. Alom bekend is het ongebreideld kapitalisme met, om er maar een paar te 
noemen, als gevolg: de absurde rijkdom bij enkelen; onze kwetsbaarheid door de 
industriële productie in enkele (vaak niet democratische) gebieden in de wereld te 
concentreren; de ongekende bevolkingsgroei; onbeperkte consumptie, en totale uitbuiting 
en opoffering van de natuur. Een ander wringpunt is de antiglobaliseringsbeweging als 
reactie op de globalisering. 
 
Wat ik als groot probleem zie is dat onze leiders op een heel eenzijdige wijze met de 
werkelijkheid zoals die zich aandient omgaan. De oorzaak hiervan is dat het ‘establishment’ 
allerlei principes toepast, welhaast uitsluitend rekening houdend met de (verwachte) 
publieke opinie. Dit leidt tot een top-down benadering vanuit een bepaald principe, zoals 
mensenrechten, zonder naar de situatie te kijken en te zien wat ervoor nodig is om de 
rechten van alle mensen te beschermen. De antiglobalisering komt ook mede uit deze 
principiële aanpak voort.  Een voorbeeld hiervan is het huidige initiële management van 
het Corona-virus! De gevestigde (niet-populistische) regeringen willen niet aansprakelijk 
worden gehouden voor maar een enkele dode, gevallen door het feit dat het medisch 
systeem niet genoeg capaciteit had. Een zorgvuldige afweging van de verschillende 
belangen komt zo in het geding door het uitgangspunt dat er geen Corona doden mogen 
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vallen door gebrek aan ziekenhuisbedden. Populisten als Trump in de VS of Bolsonaro in 
Brazilië, negeren de enorme complexiteit van deze belangenafweging, voor een deel als 
reactie op deze ‘political correctness’ van de niet-populisten. 
 
Als je de hogere normen en principes vervangt door te kijken wat ervoor nodig is in een 
bepaalde situatie om rechtsbescherming voor allen te garanderen, daal je af naar de 
werkelijkheid, en kan je de goede orde der dingen ontwaren.  
 
 
3) Rechtsbescherming voor eenieder & recht als ‘de goede orde der dingen’ 
 

Triana, Vélez-Malaga, 31 maart 2020 
 
Nog steeds alleen op mijn heuvel, eindeloze regen. Ik zie nu dat er pas weer vanaf 7 mei 
misschien een eerste vlucht naar Nederland gaat. De handhaving is nu zo streng dat ik 
niemand in gevaar wil brengen door even langs hen te gaan. Buren houden elkaar in de 
gaten in het dorp. Onze meest essentiële burgerrechten zijn ons ontnomen zonder dat het 
doel van de ‘confinamiento’, letterlijk ‘opsluiting’, duidelijk is. Zelfs mensen die aan het 
strand wonen of op het platteland, mogen niet even een luchtje scheppen, en naar je 
buitenhuis gaan is uit den boze. Met drones wordt er gecontroleerd! Het recht als de goede 
orde der dingen lijkt uit het oog te zijn verloren bij de Spaanse overheid. En allerlei 
‘oorlogspropaganda’ is uit de kast gehaald, inclusief op de televisie liederen met 
heldhaftige slogans als: ‘Quédete en casa’ (blijf thuis), en ‘España es un gran país’, en elke 
avond om 20.00 de massale applaussessies vanuit de open ramen en balkons van de 
opgesloten Spaanse bevolking om de moed erin te houden! Gelukkig heb ik daar geen last 
van op mijn heuvel, en dan maar veroordeeld tot een verplichte retraite voor onbeperkte 
tijd! 
 
Ik heb het afgelopen jaar mijn vader geholpen zijn boek te schrijven. Wij komen uit een 
familie van juristen en bestuurders, die altijd op zoek zijn een rol in de maatschappij te 
spelen. Volgens de theorie van mijn vader gaat het daarbij om het recht als de ‘goede orde 
der dingen’. Dit is het hoofdthema van zijn boek dat de basis vindt in zijn opvoeding en met 
name de tweede wereldoorlog. Hij heeft daar in zijn leven gestalte aan gegeven. Recht als 
de ‘goede orde der dingen’ is niet een klakkeloos toepassen van regels maar een zoektocht 
om in elke situatie te zien wat recht is. Recht is een ordeningsmechanisme om het mogelijk 
te maken dat alle deelnemers, zowel overheidsorganen als burgers en hun 
organisatievormen, constructief met elkaar kunnen samenleven. Zo is het recht de 
smeerolie van de maatschappij.  
 
 
4) Rechtsbescherming & de ‘Responsibility to Protect' 
 
In 1994 werk ik voor korte tijd voor de Unrepresented Nations and People’s Organisation 
(UNPO), een organisatie die een samenraapsel is van inheemse volkeren, minderheden en 
bezette gebieden, zoals onder meer Tibet, Oost-Timor, Kosovo, Tsjechië, de Assyriërs, en 
de Batwa. Allen met hun eigen en al dan niet legitieme doelen. Het communicatieproces 
tussen ‘mainstream’ en minderheidsgroepen boeit me mateloos, en ik ontwikkel een 
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juridisch concept om dit communicatieproces vorm te geven.  Alle partijen hebben belang 
bij communicatie, alleen al om praktische problemen aan te kunnen pakken. Zo kun je 
gewelddadige conflicten oplossen of, beter nog, voorkomen. Dergelijk politieke conflicten 
tussen overheden en minderheden bestaan vrijwel altijd uit een samenspel van rechten die 
geschonden worden.  
 
Emile van Lennep, mijn loopbaanbegeleider van het eerste uur, spreek ik over de UNPO. 
Naar zijn mening zijn minderheidsrechten niet nodig. Burgerrechten, gelieerd aan het 
individu, zijn gegarandeerd in de verschillende mensenrechtenverdragen, en in het 
rechtssysteem van een land. Dit biedt, zo stelt hij, ook voldoende bescherming aan groepen 
van individuen. Het gaat erom ervoor te zorgen dat de basisrechten daadwerkelijk worden 
nageleefd en bestaande rechtsstructuren effectief worden geïmplementeerd. Mijn 
romantische gevoelens over onderdrukte minderheden krijgen hiermee een flinke domper 
te verwerken. Nu, vele jaren werk in ontwikkelingswerk en conflictgebieden later, is het 
belang van deze woorden tot me doorgedrongen. Nationalisme en eigenlijk tribalisme in 
allerlei soorten groepen is nu de belangrijkste oorzaak van conflict en onveiligheid in onze 
samenleving. Het handen en voeten geven aan basisrechten en rechtsbescherming voor 
allen blijkt in de praktijk de weg bij uitstek om duurzame verhoudingen en vrede op te 
bouwen. 
 
In dezelfde tijd ontmoet ik (via Van Lennep) een Algerijnse diplomaat, Mohamed Sahnoun, 
een wijs man en groot mediator in complexe conflicten. Hij zal een grote steunpilaar voor 
me worden in het wespennest van de internationale betrekkingen, vooral ook omdat zijn 
topcarrière ook met veel tegenspoed gepaard is gegaan door zijn oprechte houding. Ik kom 
die ook steeds tegen, en voel me dan gesteund door deze held die zo veel geleden heeft en 
ook zo vaak teleurgesteld is geweest in de mensheid. In eerste instantie is hij als jongeman 
door de Fransen gevangengenomen en gemarteld, slechts omdat hij internationaal 
politieke connecties maakte om steun te winnen voor de onafhankelijkheid van Algerije1. 
Sahnoun is een vreedzame man, uit een Soefi-traditie familie, die geen voorstander van 
geweld is. Een topdiplomaat die in 1994 tijdelijk gestrand is nadat hij in onmin raakte met 
de toenmalig Secretaris-Generaal van de VN Boutrous Boutrous Ghali. Hij leidde de VN-
missie in Somalië, waar in 1993 in strijd met zijn advies de Amerikaanse militaire interventie 
had plaatsgevonden. Dat leidde tot de rampzalige afloop - Sahnoun had toen al ontslag 
genomen. Zijn eigen land was hij al in 1991 ontvlucht. De President van Algerije had zijn 
advies niet opgevolgd om de verkiezingsuitslagen, die door de Moslim-extremisten waren 
gewonnen, te respecteren. Hoe pijnlijk die uitslag ook was, dat was nu eenmaal het gevolg 
van democratie. We hebben in de jaren 90 kunnen zien tot welke bloedige strijd het 
onderdrukken door het leger van de democratie in Algerije toen heeft geleid met meer dan 
100.000 doden. Sahnoun is de motor achter het concept ‘the Responsibilty to Protect2” van 
de internationale gemeenschap om ‘human security’ te garanderen wanneer een overheid 

 
1 In 2007 heeft Mohamed Sahnoun over deze pijnlijke ervaring een boek gepubliceerd met de titel ‘Mémoire 
blessée, Algérie, 1957’, Presse de la Renaissance. Het mooie van dit werk is dat hij nooit met rancune over de 
Fransen spreekt. Integendeel; hij laat zien hoe Franse vrienden hem uit de gevangenis smokkelen en met de 
boot naar Frankrijk brengen, waar hij mag onderduiken als priester in een klooster. Ik had een absurde 
ervaring toen ik in Belgrado begin jaren 2000 in een café zijn manuscript las; het boek legt uit hoe er tijdens 
de martelingen luide muziek van Edith Piaf werd gespeeld, en wat hoor ik: la vie en rose … 
2 Helaas is dit begrip misbruikt voor militair ingrijpen in Libië in 2011 en in enkele andere situaties, en 
daardoor in onmin geraakt. In hoofdstuk 4, naar aanleiding van mijn ervaring in Iraq, zal ik hierop ingaan. 



12 
 

van een land geen bescherming kan of wil geven aan de gehele bevolking op haar 
grondgebied. Ik zie de ‘Responsibility to Protect’ (RtoP) als een basis instrument voor 
internationale betrekkingen en ontwikkelingssamenwerking. Dan heb ik het niet over 
militaire interventies van de internationale gemeenschap die in zeer exceptionele situatie 
op basis van de RtoP zou kunnen plaatsvinden, maar meer in het voorkomen van conflict 
en het opbouwen van gezonde vreedzame samenlevingen, waarin de rechten van eenieder 
beschermd zijn. De kerntaak van de internationale gemeenschap zou dan moeten zijn het 
praktisch uitdragen en implementeren van universele toegang tot rechtsbescherming. 
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Deel I: VN Mensenrechtenmissie in post-genocide Rwanda 1994/95 
 
Het is oktober 1994 en na jaren op een advocatenkantoor in Amsterdam vast te hebben 
gezeten, sta te popelen om in het veld te werken, in conflictgebieden. Ik word steeds 
onrustiger en bepaal dat ik deze maand oktober uiterlijk vertrek op mijn internationale 
missie. Maar de eerste helft oktober zie ik nog niets in het verschiet. Dan moet ik maar in 
actie komen! Maar eerst naar Washington waar mijn oud-Johns Hopkins collega’s zitten, 
zowaar bij de Wereld Bank en State Department, en ook mijn oom is daar Ambassadeur 
van Nederland. Door hen te bellen om mijn Washington reis voor te bereiden hoor ik dat 
de VN  hard op zoek is naar mensen voor Rwanda. Mijn in actie komen wordt zo direct 
beloond!  Ik bel de VN, stuur mijn CV op en een week later sta ik in Geneve voor een 
incheck, inclusief medische keuring. De volgende dag vlieg ik naar Kigali. De verpleegster 
van het medisch onderzoek kijkt op mijn formulier, feliciteert me met mijn verjaardag en 
voegt daaraantoe: “29 jaar geleden werd je biologisch geboren, vandaag begint je eigen 
leven”. Ik sta perplex.  
 
Zo begin ik eind oktober 1994 als mensenrechtenfunctionaris voor de Verenigde Naties’ 
Hoge Commissaris voor de Mensenrechten (UNHCHR). Van Rwanda heb ik nog nooit 
gehoord totdat ik vroeg in de ochtend van 7 april 1994 opstaand een raar bericht op de 
BBC-radio hoor; tussen neus en lippen door wordt gemeld dat de presidenten van Rwanda 
en Burundi, samen in een vliegtuig, de vorige dag uit de lucht geschoten zijn. Vervolgens 
komen de eerste bloedige beelden binnen van de genocide, die van 7 april tot ver in juli 
1994 zal duren. Op een totale bevolking van ongeveer 7,5 miljoen3  worden 800.000 tot 1 
miljoen mensen op de meest bloedige wijze vermoord.  
 
Rwanda wordt de vuurdoop. De maanden die ik daar doorbracht zijn de meest intensieve, 
pijnlijke, ontluisterende momenten van mijn leven. In Rwanda en in missies elders werkend 
in VN verband, merk ik dat er eigenlijk iets essentieels ontbreekt. Het zijn de menselijke 
aspecten van de internationale betrekkingen. Die had ik ook al gemist toen ik internationale 
betrekkingen studeerde. Wie zijn de mensen achter het gedrocht ‘internationale 
gemeenschap?’ En wat betekenen al die vredesverdragen, mensenrechten en de 
democratie voor de mensen waar het om gaat? Wat je ziet is dat de fondsen grotendeels 
worden besteed aan de internationale instituties, waaronder ook het opzetten van 
internationale tribunalen, vredesbesprekingen, conferenties terwijl er aan concreet 
rechtsherstel van de slachtoffers nauwelijks aandacht wordt besteed. 
 
Wat ik zie is dat een bottom-up mensgerichte rechtenaanpak voor beleidsontwikkeling 
ontbrak en ik trachtte deze in het veld als VN-medewerker zo goed en kwaad het kon te 
ontwikkelen. 
 
 

 
 

 
3 Bevolking in miljoenen volgens Economist Intelligence Unit: 1990 - 7,18; 1991 - 7,27; 1992 – 7.53; 1993 – 
7.7; 1994 – 6,8 
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Map showing the advance of the RPF during the genocide and the location of Zone Turquoise. 23 June – 21 

August 1994. Source: Wikipedia Mission Turquoise 
 

 
1) Mijn eerste week ervaringen met de VN en de genocide in Kigali  
 

Kigali, zondag 6 november 1994 
 
In allerijl gepakt nam ik vorige week het vliegtuig naar Geneve, vandaar vlieg ik in het bezit 
van een lichtblauw VN-laissez-passer eerste klas met Sabena via Brussel naar Kigali. Bij 
aankomst word ik opgewacht door één van mijn collega’s, die me naar Hôtel des Mille 
Collines brengt. Een rit door de groene heuvels van Kigali waar helemaal niets te zien is van 
de genocide, maar waar de oorlog wel degelijk heeft plaats gevonden. Overal rijden VN-, 
NGO- en legervoertuigen, er zijn nauwelijks gewone auto’s te bekennen. Ik word bij drie 
vrouwelijke collega’s op een tweepersoonskamer geschoven, daar kan ik nog wel bij. Moet 
ook wel, want het hotel zit vol en sinds de genocide is dit het enige hotel in bedrijf. Tijdens 
het ontbijt met mijn kamergenoten bij het zwembad schuiven één voor één andere 
collega’s aan. Het is zaterdag en pas in de middag is de wekelijkse bijeenkomst van de 
mensenrechtenfunctionarissen. Alles ziet er heel normaal uit, maar uit de verhalen begrijp 
ik dat dit van recente datum is. Ik laat me over alles informeren. Over de Tutsi’s die zich 
tijdens de genocide in dit hotel schuilhielden en zo aan de dood ontsnapt zijn 4. Over de 
missie hier, die een volstrekte chaos blijkt te zijn, en het waarom daarvan. Dat de VN het 
volledig heeft laten afweten tijdens de genocide, waarop de VN Hoge Commissaris voor de 
Mensenrechten uit schuldgevoel in allerijl een missie organiseert. Sinds oktober worden 
mensenrechtenwaarnemers ingevlogen en inmiddels zijn er zo’n dertig hier aanwezig. Dat 
worden er 150. Op de vraag wat we komen doen weet niemand een antwoord. Wat we 
nodig hebben wel, voertuigen en radio’s - maar die zijn er niet. Ofwel, we kunnen niets 

 
4 Uit de verfilming in 2004 in geromantiseerde vorm ‘’Hotel Rwanda’’ leer ik meer details over de redding van 
1268 Tutsis. 

https://en.wikipedia.org/wiki/File:RPF_advance_Rwandan_genocide_with_Zone_Turquise.png
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doen. Onze baas is een frêle, kalende Brit met wit haar en een ringbaardje, Bill Clarance 
geheten. Hij loopt tegen zijn pensioen. Voor de onafhankelijkheid van Oeganda werkte Bill 
voor het Brits bestuur. Geen beste keuze gegeven de huidige situatie; werken voor de 
kolonisator in Oeganda is bepaald geen pré om het vertrouwen te winnen van de huidige 
Tutsi regering. Zij hebben zelf de afgelopen decennia als ballingen in Oeganda gewoond. 
Daarbij weet hij ook nog eens niets van mensenrechten, net zomin als zijn Deputy, de Ier 
Jim Scally. Scally is een brute, meer op logistiek gerichte militaire man met een klein hart. 
Ze hebben nog meer gemeen, beide houden van whisky om hun wanhoop weg te drinken. 
De situatie bij de VN-mensenrechtenmissie wordt me steeds duidelijker. Ik heb te maken 
met bazen die zich geen raad weten met het groeiende personeelsbestand, die geen idee 
hebben hoe ze deze klus moeten klaren, terwijl het ons aan logistieke ondersteuning 
ontbreekt. Met een stel collega’s loop ik aan het begin van de middag naar het UNHCHR-
kantoor enige straten verderop, gelegen in een aardige wijk met asfaltwegen, losstaande 
villa’s met tuinen en veel bomen. Naar kantoor komen vandaag ook de collega’s die al in 
het veld in alle delen van het land werken. Voornamelijk juristen, maar ook antropologen 
en geschiedkundigen uit alle delen van de wereld. Veel Westerlingen, onder meer een 
groep netafgestudeerden uit Geneve die continu polsen welke banen de VN te bieden 
heeft. Afgelopen week zijn zij in teams van twee of drie mensen gestart en doen nu verslag 
van de situatie en de veiligheid. De teams zijn verspreid over alle provincies, zoals in het 
noordwestelijk gelegen Gisenyi, dat grenst aan de Zaïrese stad Goma waar vluchtelingen 
massaal naartoe getrokken zijn. In Gitarama, in het midden van het land, waar de oorlog 
het meest verwoest heeft. In Kibuye in het westen, waar het Kivu-meer een waar paradijs 
schijnt te zijn. In Gikongoro in het zuiden, de voormalige Zone Turquoise met de 
ontheemdenkampen waar de situatie het meest gespannen is. Die provincie trekt me in 
het bijzonder, wat zou ik moeten in een provincieplaats waar niets bijzonders aan de hand 
is? Tegen het einde van de bijeenkomst is me nog niet duidelijk wat me te doen staat. 
Maandag misschien. 
 
‘s Ochtends vroeg snel ik naar kantoor, maar ook dan kan niemand me iets vertellen. Met 
collega’s die eveneens dit weekend zijn aangekomen word ik naar de Head Quarters van 
de VN Vredesmissie UNAMIR gebracht om een VN-identiteitskaart en VN-rijbewijs te 
regelen. Daar krijgen we een veiligheidsbriefing. Veiligheid schijnt in Rwanda geen 
probleem meer te zijn, uitgezonderd de grensstreek met Zaïre en de turkooizen zone in 
Gikongoro, waar ontheemden Hutu’s zitten. Dinsdag hetzelfde verhaal, alweer 
rondhangen. We hebben geen idee van onze taak, maar nadenken over de invulling van 
ons mandaat en dit opnemen met de autoriteiten in Kigali, dat blijkt een pragmatische 
oplossing die niet past bij de gebruikelijke werkwijze alhier. Zo leren we al snel onze mond 
te houden. Terwijl de week vordert zitten we nog steeds werkeloos in Kigali te wachten op 
god mag weten wat, terwijl we een mooi salaris opstrijken; ikzelf netto US$ 3.400 per 
maand, plus US$ 100 dagelijkse onkostenvergoeding (US$ 3.000 per maand), plus US$ 
1.000 gevarentoeslag!  
 
Als ik weer eens op kantoor ben, hopend iets te kunnen doen, komt er een energiek 
uitziend stel binnengestoven. Ik spreek ze meteen aan. De hartelijke man, blond, middertig, 
Engelsman, oorspronkelijk barrister in London, is Adam Stapleton. Zijn metgezel is Nagette 
Belgacem, een jonge Algerijnse Française, ook juriste. Ze werken in Gikongoro en melden 
dat ze snel weer weg moeten, ze mijden ‘het gedoe’ in Kigali. Ik smeek hen me mee te 
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nemen. Dat kan alleen als ik een auto meebreng, antwoordt Adam, en die heb ik natuurlijk 
niet. 
 
Mijn Mexicaanse kamergenote Roxana is wel elke dag op pad. Ze assisteert Spaanse 
forensische experts die per helikopter de ‘massacre sites’ bezoeken. Vroeg in de ochtend 
vertrekt ze, stoer met lange broek en kaplaarzen aan, ’s avonds komt ze terug met 
spannende verhalen. In Kigali blijft de genocide een abstract gegeven zodat ik me 
ondertussen afvraag waarom ik hier zit. Ik vraag Roxana of er niet een plekje over is in de 
helikopter. Dat blijkt geen enkel probleem. 
 
Paasrapporten 
 
Met Roxana en het Spaans forensisch team ga ik op pad naar Nyarubuye, dat in het 
zuidoosten van Rwanda bij de Tanzaniaanse grens gelegen is. Op deze plek bevindt zich een 
complex waarin een kerk, een klooster en een school gevestigd zijn. Tijdens de genocide 
zijn duizenden Tutsi’s naar deze kerk gevlucht. Hun lot: een vreselijke slachtpartij. Gruwelijk 
is de aanblik van de vele doden in en rondom de kerk die nog steeds niet begraven zijn. 
Inmiddels zijn ze grotendeels gemummificeerd en er hangt de zoete, weeë geur van de 
dood. Een geur die een paar dagen later nog steeds in mijn neusgaten hangt. 
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Nyarubuye: Kerk complex met ernaast school waar de slachtingpartij plaatsvond, een kapel in de kerk en 
jongens die tussen de lijken op het kerkplein voetballen.  

De foto’s zijn door mij op Allerzielen op 2 november 1994 genomen. 
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Nyarubuye: Gemummificeerde vrouw met kindje op haar rug op kerkplein;  
zou ze op haar vlucht gedood zijn?  

2 november 1994  
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Nyarubuye: in de buurt van kerkplein groepje mensen  
die op 2 november 1994 hier al minstens 4 maanden liggen 

 

 
 

Nyarubuye: Deze zwangere vrouw is in de kerk vermoord, en ligt hier ook al die tijd 
2 november 1994 

 
Het contrast met de school naast de kerk kan haast niet groter. Alles ligt precies zoals vlak 
voor Pasen 1994, als ware het Pompeï. De paasrapporten van het derde semester liggen in 
nette stapels op het bureau van een onderwijzer. Op het schoolbord een kaart van Rwanda, 
daarnaast een tekening van het menselijk lichaam vanbinnen. Een aardrijkskunde- en 
biologielokaal?  
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Nyarubuye - In een klaslokaal van de school staat op het schoolbord de kaart van Rwanda met daarnaast 
het menselijk lichaam van binnen, en op het bureau van de meester of juf ligt een stapel Paasrapporten, 

waar één daarvan hier is afgebeeld- 2 november 1994 

 
Een lugubere aanblik, dit o zo gewone, dagelijkse tafereel, terwijl een lokaal verder op de 
doden liggen. Mensen met deuken en sneden in hun hoofd, veroorzaakt door stokken en 
machetes. ’s Middags lopen de forensisch experts en Roxana naar een andere massacre 
site, zoals de dodenvelden worden genoemd. Ik kan die dag niet meer doden zien en blijf 
een paar uur alleen achter. Een groepje kinderen hangt om me heen. Praten kunnen we 
niet en om wat met hen te doen haal ik enkele ballen gemaakt van bananenbladeren uit 
een klaslokaal. Met de ballen en stokken die overal liggen speel we hockey, te midden van 
de doden. Als daarna enkele vrouwen die voorbij lopen beginnen te dansen en te zingen, 
krijgt de plek iets sereens. De natuur met verlaten hutten is eigenlijk prachtig, ondanks de 
situatie. Tegengestelde aspecten van het leven komen samen. Leven en dood, vreugde en 
verdriet, schoonheid en de duivelse manipulaties die hier hun werk hebben gedaan. Ik 
moet een traan wegpikken wanneer de helikopter ons komt ophalen en een grote massa 
ons uitzwaait.  
 
Op het moment zelf doen de lijken me emotioneel niets; de avonden daarna in bed trekken 
de beelden van de doden met levende uitdrukkingen op hun gezicht aan me voorbij; de 
gemummificeerde vrouw met haar rok omhoog en benen wijd op het kerkplein, in de kerk 
een jongetje met een beige tropenpakje aan, de verscheidene vrouwen met kinderen op 
hun rug en de massa’s lijken boven op elkaar.  
 
De volgende dag maak ik nog een trip naar een aantal ‘massacre sites’ in het zuiden. Nu 
vergezel ik een speciale commissie die adviseert over het op te zetten internationaal 
tribunaal. Alweer zo’n surrealistische ervaring. Waar de helikopter landt, komt de hele 
bevolking van alle kanten aan gezwermd om dit gebeuren te aanschouwen. Wij blijven tien 
minuten en hup, we stijgen weer op. Met de commissie bespreek ik het op te richten 
tribunaal. Het voornaamste meningsverschil tussen de Rwandese overheid en de 
internationale gemeenschap is dat het tribunaal de doodstraf niet toepast, terwijl de 
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doodstraf wel deel uitmaakt van het nationale rechtstelsel. Zo ontstaat de absurde situatie 
dat de aanstichters van de genocide voor het tribunaal zullen verschijnen, waar ze slechts 
een x-aantal jaren gevangenisstraf kunnen verwachten. Daar tegenover staan de ‘kleintjes’, 
die rekening moeten houden met de doodstraf! 
 
In deze verder werkloze dagen probeer ik met zo veel mogelijk Rwandezen in gesprek te 
komen. De mensen hebben allen een vreselijk verhaal, over hoe hun familie is uitgemoord. 
Toch laten ze geen verdriet zien, ik weet nooit precies wat er in hen omgaat. De vraag die 
me bezighoudt: hoe kan het dat mensen georganiseerd, voorbereid en systematisch zo 
godsgruwelijk wreed kunnen zijn? Het antwoord zal ik waarschijnlijk nooit kunnen 
begrijpen.  
 
Toen ik een paar dagen geleden aan het zwembad van Hôtel des Mille Collines me in de 
materie zat in te lezen, kwam een “ingewijde” VN-collega, de Italiaan Oriano, bij me zitten 
en waarschuwde me kameraadschappelijk dat je dát binnen de VN nooit moest doen. “Doe 
altijd alsof je erg druk bezig bent, bij het zwembad zitten is uit den boze om carrière binnen 
de VN te maken”.  
 
Iemand van onze missie heeft uitgevonden dat er ook onderdak wordt geboden in een 
klooster, een paar honderd meter de heuvel af. Om me wat van het internationale gedoe 
te kunnen terugtrekken en mijn eigen kamer te hebben, ga ik na een week ook naar dit 
klooster "La Procure" naast de kerk bij de nonnen. Hier hebben massamoorden 
plaatsgevonden. Zo voor het eerst alleen, begint de ervaring van een week ‘Rwanda’ tot 
me door te dringen. Het heeft mijn beeld van mens en politiek al fundamenteel veranderd.  
 
Ik probeer de situatie hier te begrijpen: wat is er nu het verschil tussen een Hutu en Tutsi? 
Wat is de geschiedenis van het conflict? Hoe is deze genocide nu ontstaan? Ik spreek zo 
veel mogelijk mensen hierover en lees alles wat ik maar kan vinden om een begrip te 
vormen. Ik zal opschrijven wat tot nu toe heb begrepen. 
 
Het Hutu vs. Tutsi conflict in vogelvlucht 
 
Onderscheid Hutu vs Tutsi 
Het onderscheid tussen de Hutu en Tutsi blijft een bron van verwarring en onbegrip; beiden 
spreken dezelfde taal, hebben dezelfde cultuur en religie, wonen op hetzelfde land, 
trouwen met elkaar. Waarop is het onderscheid Hutu en Tutsi dan gebaseerd? 
Het verhaal gaat dat de oorspronkelijke bewoners van Rwanda de Twa zijn, ook wel 
aangeduid als bospygmeën. De agrarische Hutu’s zouden in de 7e t/m de 10e eeuw zijn 
neergestreken terwijl de Tutsi veehouders in de 14e tot de 16e eeuw uit het noorden 
zouden zijn gekomen. Maar het Hutu/Tutsi onderscheid was in het verleden ook gebaseerd 
op klasse. De Tutsi’s waren de rundveehouders en hadden politieke macht, de Hutu’s 
waren de landbouwers. Het bestaande onderscheid tussen Hutu en Tutsi is in eerste 
instantie door Duitsland (Rwanda was in de periode 1899-1916 een Duits protectoraat), 
maar vooral door België - dat Rwanda na de eerste wereldoorlog als mandaatgebied kreeg 
– verscherpt door de Tutsi als de heersende klasse aan te wijzen. Een Tutsi met minder dan 
10 koeien werd gereclassificeerd als Hutu en de Hutu’s moesten dwangarbeid verrichten 
onder supervisie van de Tutsi’s. Deze klassenverhoudingen werden vervolgens door de 
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Belgen ‘ge-etniseerd’ door etniciteit als zodanig in de identiteitskaarten op te voeren en 
antropologische, racistische beschrijvingen van de Hutu’s en Tutsi’s te maken. De Tutsi’s 
zijn volgens deze geschriften het superieure ras - lang, slank van gestalte, smalle neus, 
lichtere huidskleur en intelligent (Nilotisch). De Hutu’s zijn het inferieure ras - klein, gedrukt 
van gestalte, dikke neus, donkere huidskleur en dom (Bantu). De Belgische kolonisator 
gebruikte de Tutsiminderheid om de Hutu meerderheid te onderdrukken. 
 
Het Conflict 
Met de dekolonisatie en de democratisering in Europa, vanaf eind jaren ’50, steunt België 
nu de Hutu meerderheid. Met deze steun vinden er in 1959 de eerste slachtingen plaats, 
die tien duizenden Tutsi’s het leven kost en vele Tutsi’s vluchteling maakt in buurlanden. 
Dit is de aanvang van cyclische moordpartijen op de Tutsi’s. Bij de 
onafhankelijkheidverklaring van Rwanda 1961, die in 1962 door de internationale 
gemeenschap wordt erkend, komt de Hutu meerderheid aan de macht. Meer dan een half 
miljoen Tutsi’s slaan op de vlucht, voornamelijk naar Oeganda. Vervolgens creëert de Hutu 
dictatuur een mythe die erop neer komt dat de Tutsi veehouders veel later zijn gekomen 
en de Hutu landbouwers en de oorspronkelijke Twa bevolking ook nog eens zijn gaan 
onderdrukken. Deze mythe geeft legitimiteit aan de Hutu dictatuur en rechtvaardigt de 
discriminatie van Tutsi’s. Na de tweede massamoord op Tutsi’s in 1972 en de coup van 
generaal Habyarimana in 1973 ontwikkelt Rwanda zich tot een corrupte, totalitaire staat, 
die de bevolking ferm in haar grip heeft. Oppositie wordt met de harde hand de kop 
ingedrukt. Vanaf 1991 wordt formeel een meerpartijenstelsel ingesteld, maar het land zit 
intussen in een totale economische, sociale en politieke crisis. De "Tutsi-agressor" die terug 
wil keren naar het toch al overvolle land, fungeert als zondebok.  
 
Samenvattend: een conflict tussen de groepen heeft altijd bestaan. Het is inherent aan de 
strijd tussen landbouwers en veetelers om de schaarse gronden zoals in veel plekken in 
Afrika. De oorzaak van het totaal uit de hand lopen van dit conflict is te wijten aan de 
manipulatie van de verhoudingen, eerst door de kolonisator en vervolgens door de 
autochtone politieke elites. Overbevolking en degradatie van het milieu zijn overigens 
objectieve bron van conflict om schaarse vruchtbare grond dat ook elders in Afrika speelt. 
Door de cyclische massamoord partijen is de typering van Hutu en Tutsi echter verre van 
objectief en voor een groot deel gebaseerd op een irrationele, collectief onderdrukte 
traumatische ervaring. 
 
Terugkeer van de Tutsi’s vanaf 1990, de genocide april-juli 1994 en vlucht van de Hutu’s  
 
De Hutu president Habyarimana wil niets weten van de terugkeer van de Tutsis. Van de 
naar Oeganda gevluchte Tutsi’s heeft een deel van de tweede generatie vluchtelingen de 
Ugandese guerrillastrijder Museveni aan de macht geholpen in diens verzet tegen Mobuto. 
Als blijkt dat de vluchtelingen in Oeganda tweederangsburgers blijven en Museveni 
aandringt op hun terugkeer naar Rwanda, proberen de Tutsi’s hun terugkeer naar Rwanda 
gewapenderhand te bewerkstelligen. Ze worden hierbij gesteund door het Oegandese 
leger. Het Tutsi leger, dat de naam RPA draagt (Rwandese Patriotic Army) valt Rwanda in 
oktober 1990 binnen. Een gebied in Noord-Rwanda wordt hun basis. In 1992 start een 
onderhandelingsproces tussen de regering van Rwanda en het Tutsi Rwandees Patriottisch 
Front (RPF). De onderhandelingen hebben als resultaat dat er in augustus 1993 vrede wordt 
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gesloten. De Vredesakkoorden worden in de Tanzaniaanse stad Arusha gesloten, waar later 
na de genocide van 1994 ook het internationaal tribunaal zal worden gevestigd. In de 
‘Arusha Akkoorden’ wordt de beëindiging van de oorlog overeengekomen, de terugkeer 
van de (Tutsi)vluchtelingen, democratische machtsdeling en de integratie van het Tutsi 
leger (RPA) in het Rwandees leger (FAR). Om toe te zien op de naleving van de akkoorden 
worden VN troepen, UNAMIR (United Nations Assistance Mission in Rwanda), tegen het 
einde van 1993 in Rwanda ingezet.  
 
Maar vanaf de inval van de Tutsi’s in 1990 is in Kigali al een hevige campagne gestart tegen 
de Tutsi’s; 10.000 Tutsi’s en politieke oppositie worden gevangengenomen, en velen 
worden gedood. Het volk wordt gehersenspoeld, waarbij het radiostation "Mille Collines" 
(RTLM) een belangrijke rol speelt. Met de hulp van Frankrijk wordt het regeringsleger 
versterkt terwijl de vredesonderhandelingen in Arusha gaande zijn. Massaal worden 
wapens gesmokkeld en machetes gefabriceerd5. UNAMIR-bevelhebber de Canadees 
Generaal Dallaire stuurt rapporten hierover naar het VN Secretariaat in New York en 
waarschuwt voor de op handen zijnde genocide, maar zijn berichten worden genegeerd. 
De presidentiële garde van Habyarimana kan zich niet vinden in het vredesakkoord. Bij 
terugkomst uit Arusha op 6 april 1994 wordt het vliegtuig waar President Habyarimana inzit 
uit de lucht geschoten. De daders zijn tot op de dag van vandaag niet bekend. En enkele 
uren na dit incident start in Kigali een goed voorbereide en georganiseerde genocide 
campagne. Direct wordt de gemodereerde Hutu oppositie, inclusief vele ministers, en 
Tutsi’s uitgemoord. De genocide breidt zich snel uit over het hele land. Op alle wegen 
worden barricades opgeworpen en vinden controles van identiteitskaarten plaats. Als op 
het identiteitsbewijs staat aangeven dat de houder Tutsi is, wordt deze afgeslacht. 
Hetzelfde lot ondergaat de Hutu oppositie, die met de hulp van aangelegde lijsten worden 
opgespoord. De hele bevolking is bij de moordpartijen betrokken. Het moorden geschiedt 
elke dag, drie maanden lang, onder de aanmoedigende leiding van het radiostation Mille 
Collines, in de roes van bananenbier. Er is een nauwe samenwerking tussen lokale 
autoriteiten, het leger, de gendarmerie en de extremistische Hutu militie Interhahamwe. 
Wie weigert mee te doen wordt zelf afgeslacht. Hutu’s geven hun Tutsi-buren aan als die 
op hun identiteitskaart voor Hutu doorgaan wat goed gebruik was in het pre-genocide 
Rwanda. Om discriminatie te voorkomen gaven velen Tutsis zich voor de genocide al als 
Hutu uit. Ook zijn er getuigenverklaringen van kinderen uit een gemengd huwelijk die onder 
dwang hun Tutsi moeder doden. Het instrument om te slachten is de machete, een groot 
kapmes wat voor alle dagelijkse klusjes gebruikt wordt. De kerken zijn de plek bij uitstek 
voor de grootste slachtpartijen. De honderdduizenden mensen die hun toevlucht in de kerk 
nemen, worden massaal afgemaakt. Ze zijn in de fatale veronderstelling dat een kerk 
veiligheid biedt. Tijdens de slachtpartijen van 1959 en 1972 was de kerk nog heilig gebied.  
 
Drie maanden na de aanvang van de moordpartijen in april 1994 krijgt het Tutsi leger (RPA) 
het land onder controle en heeft dan de genocide vanuit het noorden komend gestopt. 
UNAMIR heeft inmiddels haar missie in reactie op de genocide gereduceerd tot een 
minimale waarnemingsmissie van 300 man, hetgeen voor de Tutsi gedomineerde regering 
na de genocide altijd een doorn in het oog zal blijven. Vooral ook vanwege de rol die 

 
5 Begin 1997 kwam ik in Vukovar een Serviër tegen die me vertelde dat hij een fabriek in Rwanda had gerund 
waar machetes werden gemaakt, en dat ze al maanden voor de genocide aanving niet in de vraag naar 
machetes konden voorzien. 
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Frankrijk speelt: vóór de genocide gaf Frankrijk advies en wapens aan het Rwandese leger 
(gedomineerd door de Hutu dictatuur) in haar strijd tegen de RPA. Tijdens de genocide is 
Frankrijk er snel bij om haar troepen aan te bieden voor een VN-vredesmacht, de zgn. 
‘Mission Turquoise’6. In plaats van de genocide te stoppen heeft de genocide door de 
Franse aanwezigheid in het zuidwesten van het land een maand langer kunnen door 
woeden. De Fransen bieden dan bescherming aan de daders van de genocide op hun vlucht 
naar Zaïre in juli 1994 wanneer het Tutsi leger (RPA) het land onder controle krijgt. De 
Fransen controleren dan nog het Zuidwesten van Rwanda. Vanuit dit gebied vinden de 
verantwoordelijken voor de genocide een veilig heenkomen in Zaïre. In deze zogenaamde 
‘veilige zone’ vormen zich ook ontheemdenkampen van op de vlucht geslagen Hutu’s. In 
augustus 1994 trekken de Fransen zich terug en krijgt de RPA het hele land in haar macht.  
 
De balans opmakend: twee miljoen Hutu’s zijn naar de omliggende landen gevlucht en 
600.000 Tutsi vluchtelingen van de genocides in de periode 1959 -1972 keren naar Rwanda 
terug. In een drie maanden zijn 800.000 tot 1 miljoen Rwandezen (hoofdzakelijk Tutsi) 
gedood en heeft er een massale volksverhuizing plaats gevonden. Deze volksverhuizing 
heeft ook een taalomslag teweeggebracht. Het Hutu-regime van het Franstalige Rwanda is 
de grens over vertrokken, terwijl de Tutsi’s, die in Engelssprekend Oeganda, Kenya en 
Tanzania zijn opgegroeid, Engels spreken.  
 
 
2) Veldwerk in Gikongoro, de Franse ‘Zone Turquoise’ en de ontheemdenkampen  
 

Butare, maandag 7 november 1994 
 

Jippie – eindelijk aan het werk in het veld! 
 
In de zaterdag-teammeeting wordt verteld dat ik deel van het Gikongoro team zal zijn. Wat 
ben ik blij, eindelijk naar het veld, weg uit Kigali, en nog wel naar de provincie en het team 
dat ik zelf heb gewild. Op zondag hebben we voorbespreking op het terras van het huis dat 
teamgenoten Adam en Nagette gehuurd hebben, een leuk huis in de villawijk niet ver van 
kantoor en het hotel Mille Collines. De mooie, charmante Algerijns-Franse Nagette is niet 
blij. Zij heeft de laatste twee weken met Adam in een grote blauwe Landrover door 
Gikongoro gereden om het veldwerk voor te bereiden. Ze is ervan overtuigd dat het geen 
zin heeft met meer mensen in één auto rond te rijden. Ze blijft weigeren mij en de andere 
nieuweling, de rustige, vriendelijk en meer observerende Senegalees Musamba in het team 
te aanvaarden. Adam, die sterke vrouwen fantastisch vindt, heeft plezier en kan Nagette 
uiteindelijk met een grote dosis humor overtuigen ons te aanvaarden. Het gesprek gaat 
grotendeels in het Frans, en voor een Engelsman is Adams Frans niet slecht. 

 

6 On 19 June, the French government made an announcement of their intentions to establish a "safe zone" 

in the south-west of Rwanda. At the brink of defeat and retreat, the news of an intervention from their allies 
was broadcast across the country by the genocidaires, with a consequent increase in their confidence, and 
the continuation of their hunt for genocide survivors. The French said the objectives of Opération Turquoise 
were: to maintain a presence pending the arrival of the expanded UNAMIR… The objectives assigned to that 
force would be the same ones assigned to UNAMIR by the Security Council, i.e. contributing to the security 
and protection of displaced persons, refugees and civilians in danger. Source: 
https://en.wikipedia.org/wiki/Opération_Turquoise (June 2020) 

https://en.wikipedia.org/wiki/UNAMIR
https://en.wikipedia.org/wiki/Displaced_person
https://en.wikipedia.org/wiki/Refugee
https://en.wikipedia.org/wiki/Opération_Turquoise


25 
 

 
De kampen in Gikongoro: een doorn in het oog van het Rwandese leger 
 
Adam legt vervolgens de situatie in Gikongoro uit. In deze zuidoostelijke provincie zijn 
tijdens de genocide en oorlog ontheemdenkampen verrezen door de beschermende 
aanwezigheid van de Franse militaire interventie die de naam ‘mission turquoise’ droeg. In 
november 1994 zijn hier nog altijd vele ontheemdenkampen met in een totaal ongeveer 
350.000 ontheemden. Deze kampen met Hutu ontheemden vormen een gevaar voor de 
veiligheid in post-genocide Rwanda. Het Rwandese leger (RPA) wil dat deze kampen zo 
spoedig mogelijk gesloten worden. De mensen in de kampen durven niet terug naar huis 
omdat ze denken door het leger te worden afgemaakt. En als ze wel terug willen, worden 
ze door de kampleiders met de dood bedreigd. De kampleiders, die bloed aan hun handen 
hebben, gebruiken de onschuldige Hutu bevolking zoals menselijk schild om zelf niet 
opgepakt te worden. Daarnaast is er de internationale gemeenschap in de vorm van de 
verschillende VN-instellingen en NGO’s, die ofwel waarnemen, dan wel de kampbevolking 
van eten, medicijnen en alle mogelijke supplementaire behoeften voorzien. Ook tracht de 
internationale gemeenschap het terugkeerproces te faciliteren.  
 
We overleggen wat in deze situatie onze taak is. Die zal bestaan uit het op gang krijgen van 
de communicatie tussen de verschillende groepen, zo besluiten we in overleg. En we gaan 
bemiddelen in het opheffen van de kampen. Dit betekent vertrouwen wekken bij het leger 
en steun geven bij het opzetten van detentierichtlijnen. Om het vertrouwen van de mensen 
in de kampen te krijgen moeten we onafhankelijk van het leger opereren. Ik kan me 
helemaal in Adams opvattingen en analyse vinden. Adam vertrekt zelf helaas over een paar 
dagen naar Londen voor de bevalling van zijn vrouw. Dan zullen Nagette, Musamba en ik 
het samen moeten doen. 
 

Kigali zaterdag 12 november 
 
Na een intensieve week veldwerk brengen we het weekend door in Kigali, waar ik weer in 
mijn klooster zit. 
 
Afgelopen maandag zijn we met de Landrover naar het veld vertrokken. Normaalgesproken 
zijn VN-auto’s wit met grote zwarte letters UN. Onze auto is echter blauw, met wit/blauwe 
stickers van de VN hoge commissaris voor mensenrechten. Dat vertraagt ons reis zeer. 
Overal op de weg zijn door soldaten bemande wegversperringen, waar we ons moeten 
identificeren en uitleggen wat we doen. De VN-voertuigen rijden gewoon door. Een uur 
rijden in zuidelijke richting brengt ons bij Gitarama. Dit is de eerste plek waar ik door de 
oorlog beschadigde gebouwen zie. We reizen nog een uur verder naar het zuiden, via 
bochtige wegen die ons over groene heuvels leiden. Het valt op dat de wegen goed 
geasfalteerd zijn en in zeer goede staat. In de steden en plaatsjes staan normale 
baksteengebouwen, op het land lemen huisjes. Geen heuvel die niet agrarisch wordt 
bewerkt. Overal zie ik bananenbomen. Dan komen we aan in Butare, de universiteitsstad 
van Rwanda. In Rwanda is de provincie of wel prefectuur vernoemd naar haar hoofdstad. 
Butare is de zuidelijke provincie die grenst aan Burundi. 
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We gaan eerst naar een klooster dat door Poolse priesters en nonnen wordt gerund. Hier 
zullen we voorlopig slapen. We droppen onze spullen in het klooster en we rijden een half 
uur verder in westelijke richting naar het agrarisch provincieplaatsje Gikongoro.  
 
Deze week staat in het teken van kennismaking met de regio. We leggen veel bezoekjes af 
aan verschillende organisaties en instanties zoals de VN militaire waarnemers, de UNAMIR 
Vredestroepen, de NGO’s, de lokale notabelen. Op het veld gaat dit allemaal gemakkelijk 
en informeel, meestal zonder afspraak. De telefoon werkt hier ook niet echt. Onder elkaar 
communiceren we met de radio. Ook rijden we veel rond en bezoeken alle 
ontheemdenkampen. Gikongoro is in te delen in een noordelijk en een zuidelijk deel, met 
in het zuiden één heel groot kamp, Kibeho.  
 
Leven als VN-mensenrechtenwaarnemer in Gikongoro 
 
We staan elke ochtend tussen 5.30 en 7.00 op. De nonnen verzorgen ons ontbijt en 
vervolgens rijden we richting Gikongoro, dat 30 kilometer ten westen van Butare ligt. We 
beginnen de dag met koffie bij de militaire waarnemers (‘milobs’), die tegenover ons 
toekomstig kantoor zitten. De milobs vertellen ons over de incidenten van de afgelopen 
dag en nacht. Het kantoor, waarvoor we net een huurcontract hebben getekend, ligt op de 
top van de heuvel, midden in het dorp. Iedereen rent naar ons toe om werk te vragen. 
Vervolgens rijden we veel rond over zandwegen, die bij regen in modderpaden of zelfs 
beken veranderen. We moeten ons met de Land Rover erdoorheen zien te ploeteren. 
Steeds weer spring ik uit de auto en praat met iedereen en alles. We openen ook een 
kantoor in het ziekenhuis van Kibeho. Het trekt me absoluut niet om midden in dit kamp 
gestationeerd te zijn. De avonden in het klooster eten en hangen we rond bij de militairen 
op de basis van UNAMIR in Butare, waar we ervaringen uitwisselen. Het schept een band 
om met mensen van over de hele wereld in een dergelijke absurde situatie te zijn. 
 
Ik weet helemaal niets van wat er zich in de wereld afspeelt. Ik hoor niets over Rwanda en 
ook over onze taak krijg ik slechts vage berichten! Ik heb alleen vernomen dat de 
Veiligheidsraad deze week een beslissing over het internationale tribunaal heeft genomen. 
Deze beslissing is niet door Rwanda geaccepteerd omdat de doodstraf wél in de nationale 
tribunalen zal worden toegepast terwijl deze niét door het internationale tribunaal, tegen 
de hoogste verantwoordelijken kan worden uitgesproken. Een nationaal tribunaal, 
gebaseerd op traditioneel recht inclusief de doodsstraf in extreme gevallen en onder 
internationaal toezicht zou mijns inziens een tussenoplossing kunnen zijn. Of beter nog, 
een samenwerking tussen een nationaal en een internationaal tribunaal. Het internationale 
tribunaal zou dan bepalen of iemand al dan niet schuldig wordt bevonden aan genocide, 
het nationale zou de bijbehorende straf moeten bepalen.  
 
De rol van Frankrijk 
 
Ik herinner me dat afgelopen mei of juni op de televisie de Franse militaire interventie 
(‘Mission Turquoise’) als heldhaftig wordt afgespiegeld: het enige land dat bereid is een 
genocide te stoppen terwijl de VN zich terugtrekt. Wat de televisie niet vertelt, is dat de 
Fransen een bufferzone hebben gecreëerd van waaruit de verantwoordelijken voor de 
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genocide vrijgeleide naar Zaïre kregen, waarbij dit gebied door de Hutu’s onder Franse 
bescherming is leeggeplunderd. 
 
In Gikongoro vertelt iedereen over de Fransen, die hier pas goed een maand vertrokken 
zijn. De kampen zijn als het gevolg van de ‘Mission Turquoise’ ontstaan. Als ik over de 
Fransen begin, borrelt het bij mij van binnen van ontzetting en verontwaardiging. Hetzelfde 
verhaal wordt door iedereen bevestigd. Frankrijk heeft een overheid en leger gesteund 
(training, wapenleveranties et cetera), dat een politiek van genocide aan het voorbereiden 
was. Frankrijk heeft de interim-regering tijdens de genocide gesteund. Het Franse leger 
heeft de Hutu-extremisten beschermde uitgeleide via Zone Turquoise naar Zaïre gegeven. 
En van steeds meer kanten verneem ik dat in Zaïre de extremistische Hutu milities 
(Interahamwe) van Frankrijk training en wapens zouden krijgen. Op hetzelfde moment 
maakt Frankrijk de huidige regering zwart in de wereld en frustreert een adequate 
besluitvorming in de EU en VN. Met dit gedrag is een volgende oorlog in de maak; een inval 
vanuit Zaïre met Zaïrese steun wordt door velen gevreesd, en mijns inziens is een 
preventieve aanval op de kampen in Zaïre door het Rwandese leger slechts een kwestie van 
tijd. 
 
De Fransen hadden kennelijk een overdosis koekjes in hun rantsoen, want overal rennen 
de kinderen op onze auto af en roepen: “biscuits, biscuits”. Daarentegen, in de kampen in 
het noorden zwaait iedereen roepend: “kamerade musungu, musungo (musungo = blanke 
man/vrouw) en worden we, vooral als we met een konvooi binnenrijden, verwelkomd als 
waren we bevrijders.   
 
Bezoek aan Britse kolonel 
 
We brengen een bezoek aan een Britse kolonel (parachutist/arts) op de Engelse basis in het 
oosten, in het regenwoud dat naar de provincie Cyangugu voert. Een bij-doel van ons 
bezoek is om eventueel op deze schitterende locatie een subkantoor te openen. De kolonel 
is een typische Brit, die helder stukjes van een puzzel voor me in elkaar legt. Hij vertelt dat 
de Britse artsentroepen drie maanden geleden naar Gikongoro zijn gekomen om de 
ontheemden medische hulp te geven zodat ze niet verder het land uit naar Burundi zullen 
vluchten. Ze hebben 1000 mensen per dag behandeld. Nu geven ze geen medische hulp 
meer en vertrekken, zodat de ontheemdenkampen, die volgens de Brit een gevaar voor de 
interne veiligheid betekenen, leeg kunnen lopen.  
 
De kolonel vertelt ons ook dat toen zij dit kamp van de Fransen overnamen, de Fransen er 
geen geheim van maakten 's nachts te jagen op Interahamwe (Hutu milities) die hun hoofd 
verloren hadden (in casu figuurlijk hoop ik).  
 
Hij vervolgt met het uiten van zijn ergernis over de NGO's, die over het algemeen niet aan 
de implicaties van hun hulp denken. Ze zien alleen mensen zonder geschiedenis die 
geholpen moeten worden, of het nu moordenaars zijn of niet. De Britse kolonel vertelde 
dat toen hij hier midden augustus kwam de NGO's niet wisten wat de situatie in Rwanda 
was. Dat er bijvoorbeeld een nieuwe regering, het Rwandees Patriottisch Front (RPF), aan 
de macht was. De NGO’s doen volgens hem hard mee aan het verspreiden van geruchten, 
dat wie het kamp verlaat door het leger wordt vermoord. De kolonel heeft hen vervolgens 
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gevraagd de waarheid te vertellen, waarop de NGO’s gereageerd hadden dat dát niet hun 
verantwoordelijkheid was. Vervolgens had hij hen dringend verzocht om op zijn minst op 
te houden met het verspreiden van geruchten, waarop de NGO’s reageerden met “nee, we 
zijn vrij om te doen waar we zin in hebben”.  
 
Ik heb er reuze moeite mee de feiten te accepteren, dat vooral in de kampen buiten 
Rwanda massamoordenaars worden gevoed en dat hun autoriteit wordt gerespecteerd, 
terwijl de huidige overheid geen cent krijgt, ook al is ze tot nu toe al haar beloften 
nagekomen. Mensen worden opgepakt zonder vorm van proces. Maar is dat verwijtbaar in 
een situatie waarin er zelfs geen papier en pen is om de namen van gedetineerden op te 
schrijven? Algemene amnestie na genocide is voor de wereld onaanvaardbaar, terwijl de 
middelen ontbreken om verdachten volgens de regels van een behoorlijk proces te 
arresteren en te berechten. 
  
Ontheemdenkampen gesloten 
 
‘Operation Homeward’ is deze week begonnen. De regering wil dat de kampen voor 1 
december leeg zijn. UNAMIR en de vluchtelingenorganisatie van de VN, UNHCR, worden 
ingezet om mensen naar de plaatsen waar ze vandaan komen terug te brengen.  
 
De kampen hebben niet alleen sociaal, politiek en economisch negatieve effecten, maar 
ook gaat het prachtige, groene berglandschap eraan doordat de ontheemden de bomen 
kappen voor het bouwen van hun hutten en het stoken van vuurtjes. In het grootste kamp, 
Kibeho, waar nogal wat Hutu militie (Interahamwe) schijnt rond te lopen, voel ik me 
ongemakkelijk met de schichtige van links naar rechts op en neer gaande, wantrouwende 
ogen van mannen die hoogstwaarschijnlijk bloed onder hun handen hebben doen vloeien, 
op me gericht. Er wordt gezegd dat de Hutu milities 's nachts vanuit de kampen op pad 
gaan in Gikongoro om met machetes potentiële getuigen tegen hen te doden. 
 
Niemand zegt de waarheid 
 
Het is moeilijk in deze situatie de waarheid te achterhalen. Zogenaamde getuigen van 
recente incidenten door het leger worden naar me gebracht. Het is lastig geruchten van 
waarheid te onderscheiden, en dan is er nog zoiets als perceptie. Wanneer iemand wordt 
opgepakt en hij verdwijnt vervolgens, dan is hij in de perceptie van de mensen hier, die 
zoveel massamoorden hebben meegemaakt, doodgemaakt.  
 
Deze week kloppen Nagette, Musamba en ik op een ochtend ook bij het bisdom aan om 
een bezoek aan de katholieke bisschop van Gikongoro, Augustin Misago, te brengen. De 
bisschop heeft een markant gezicht. Zoals vaak in Afrika bij mensen met hogere functies 
het geval is, praat hij formeel en in abstracties, en dat over een onderwerp als de genocide! 
Nagette en ik gaan een lang, indringend gesprek met hem aan. Musamba observeert. De 
bisschop komt met allerlei onwaarschijnlijke verklaringen, dat hij de Tutsi’s heeft geholpen 
aan de dood te ontsnappen. Na ons gesprek kijken Nagette en ik elkaar met een om 
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bevestiging vragende blik aan: “is hij schuldig, wat denk jij 7?”. Deze ontmoeting levert die 
avond natuurlijk stof tot discussie met de priesters in ons klooster in Butare. Eén van hen 
is tijdens de genocide gebleven en vertelt de meest ongelofelijke verhalen over 
betrokkenheid in de genocide van kerkelijke ambtsdragers. Deze priester komt over als een 
door en door goed mens. Hij bevestigt dat er sterke verdenkingen tegen de bisschop lopen.  
 

 
 

Bisschoppelijk huis in Gikongoro: Bisschop van Gikongoro, 10 november 1994 

 
In de ‘Belgium Village’ in Kigali, waar het UNAMIR-kader nu vertoeft, wordt op 
vrijdagavonden een ex-pat BBQ gehouden. Ik ben daar gisteravond weer geweest. Twee 
Britse officieren vertellen me dat er een ‘geheim’ plan klaarligt van de VN, waarin alle 
krachten worden vereend om de mensen zonder geweld uit de kampen te krijgen. Deel van 
het plan is de NGO's uit de kampen te halen en hun activiteiten verplaatsen naar de 
plaatsen waar de kampbevolking vandaan komt. 
 
Het regent, regent, regent. Net heb ik ons verslag van de week afgerond en we proberen 
te bespreken wat we deze week gaan doen. Inmiddels is het avond en kunnen we niet 
vertrekken omdat de ‘veiligheid’ in Gikongoro niet zeker wordt bevonden. Het leger van de 
aangrenzende provincie Gitarama heeft Musange kamp platgebrand en dertien 
ontheemden gedood.  

 
 
 

 
7 In de Economist van 18 september 1999 zie ik hem terug met een artikel over het genocide strafproces 
tegen hem in de rechtbank van Kigali. Hij wordt overigens in 2000 van medeplichtigheid aan de genocide 
vrijgesproken. 
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Gikongoro: Beelden van ontheemdenkampen - november 1994 

 
 
 
 



31 
 

 
Kigali, maandag 14 november  

Nog steeds in Kigali; wachten, wachten, wachten!  
 

Butare, dinsdag 15 november 1994 
 
Een dag uit het veld van een mensenrechtenwaarnemer  
 
Vandaag dan weer eindelijk op weg terug naar Gikongoro, en nog wel met een extra auto. 
Er is ook een nieuw teamlid gearriveerd, de Oostenrijker Walter die met zijn peperblonde 
haar, bril en lange lichaam houterig overkomt. Dus we kunnen nu in twee teams werken. 
Wat een opluchting om in het veld aan het werk te kunnen, na alle spanningen op het 
hoofdkantoor in Kigali. Met haar grote bruine ogen, dosis charme en vrolijke schaterlach 
verleidt Nagette iedere peacekeeper. Alles wat Nagette in haar hoofd heeft gezet, regelt 
ze. Zo heeft ze Canadese rantsoenen van UNAMIR gekregen, een feestmaal vergeleken bij 
de vieze Duitse rantsoenen die we van onze missie meekrijgen! 
 
Musamba gaat met mij mee in de witte UN pick-up, waarmee we ongestoord door de 
roadblocks kunnen rijden. Om ons te vergewissen van de veiligheidssituatie gaan we eerst 
langs bij het Ghanese UNAMIR-bataljon, Ghanbat, dat in het zuiden van Gikongoro 
opereert. Vervolgens rijden we door naar het bureau van de prefect. We lopen op goed 
geluk naar binnen. Er blijkt een nieuwe prefect te zijn, waarmee we meteen in een 
geanimeerd gesprek verzeild raken. De prefect is jurist en hoogleraar. De prefect die 
vertrekt, blijkt er nog te zijn. Hij loopt het bureau binnen en komt bij ons gesprek zitten.  
 
Na dit creatieve en opbouwende gesprek gaan we door naar het Zambiaans bataljon, 
‘Zambat’, in Karama, dat het noorden beschermt. De Zambiaanse officieren geven ons een 
briefing over de incidenten in de kampen. Musange kamp is door het leger platgebrand. In 
Musabeya kamp werd het leger omsingeld en bestookt met stenen en granaten. Het leger 
schoot in eerste instantie in de lucht, maar toen het bekogelen toenam, waren ze op de 
mensen gaan schieten. Het resultaat: zeven doden. Zambat zegt ons toe escorte te geven 
voor een bezoek aan de kampen in het noorden. Het is een leuke, positieve ontmoeting die 
plaatsvindt met een uitgebreide theeceremonie waarbij officieren in en uit lopen. De 
Zambianen leggen ons de situatie tussen de stammen in Zambia uit. Er zijn 73 stammen die 
hun eigen identiteit hebben bewaard, tóch is het een redelijk functionerende 
eenheidsstaat. De district counsels hebben vergaande eigen bevoegdheden, zo wordt de 
traditionele macht van de chiefs zonder interventie gerespecteerd. Waarom lukt het daar 
wel en hier niet?  
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Gikongoro: Musange ontheemdenkamp uitgebrand, 15 november 1994 

 
Op weg naar ons kantoor in Gikongoro rijdend, lopen we even over een markt. Iedereen 
zwaait, er worden handjes gegeven, hordes kinderen volgen ons, allen roepend: "musungo, 
musungo, kamerade, musungo". De door de NGO's gedistribueerde waren worden op de 
markt verhandeld. In Ginkongoro gaan we even langs bij de militaire waarnemers om ons 
te laten ‘updaten’ en een aantal zaken met hen te regelen. Dan rijden we weer terug naar 
Butare, waar we na het eten de UNHCR/UNAMIR-meeting bijwonen. Daar worden de 
transporten voor de terugkeer van de ontheemden besproken. Wegens de spanningen zijn 
de transporten deze week opgeschort en in plaats daarvan worden er "tourism trips" 
(benaming militairen) of "confidentiality building patrols" georganiseerd. Het idee is dat 
delegaties uit de kampen langs de steden worden gevoerd waar ze vandaan komen. Terug 
in de kampen kunnen ze rapporteren dat het veilig is om terug te gaan! 
 

Butare, woensdag 16 november 1994 
 

Ontheemde ontmoet moordenaar familie 
 
Vanochtend gaan we naar Rukundo kamp in het Noorden. In vergelijking met vorige week 
is daar de spanning aanzienlijk opgelopen, onder meer door de komst van de ontheemden 
Hutu’s uit het verbrande Musange kamp. Er leeft angst dat ook dit kamp verbrand zal 
worden. Er gaan veel geruchten de ronde, waarvan het waarheidsgehalte moeilijk te 
achterhalen is. De ontheemden zullen niet zomaar naar huis willen gaan. Niemand 
garandeert hun veiligheid. Wie zich realiseert wat deze mensen tijdens de genocide in 
april/mei hebben gezien; kan zich voorstellen dat die perceptie sterk beïnvloed is door 
dergelijke gruwelijke waarnemingen. De jarenlange propaganda tegen het Rwandees 
Patriottisch Front (RTF), die nu de door Tutsi gedomineerde regering vormt draagt ook niet 
bij aan het vertrouwen van de Hutu’s om naar huis te gaan. 
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Het verhaal van één van de ontheemden in dit kamp, Paulin Mntabaduka, heeft me diep 
getroffen. Paulin komt binnenlopen terwijl wij met een groepje ontheemden zitten te 
praten. Ik ga met hem in een aparte ruimte zitten, omdat zijn eerste kreten mij vertellen 
dat hier vertrouwelijkheid geboden is. Paulin doet zijn verhaal. Hij woonde al in Rukundo 
voordat de genocide plaatsvond en het kamp werd gesticht. Hij was inspecteur op de 
school van Rukundo. Tijdens de genocide is zijn halve familie onder zijn ogen afgeslacht, 
zelf kreeg hij macheteslagen in zijn hoofd, nek en enkel. Hij laat mij misselijkmakende 
wonden en littekens onder zijn haar en kleren zien. Wie komt hij tegen in het kamp? De 
leiders van de milities die zijn familie hebben omgebracht, mensen die daarvoor kennissen 
van hem waren. De belangrijkste, Daniel Karegeya, werkt voor Artsen zonder Grenzen in 
het kamp. Deze man leidt nu een groep van twaalf ontheemden op. Paulin is al met de 
dood bedreigd, maar afgelopen vrijdag hoorde hij concrete berichten over de op hem 
geplande moord en de verbranding van zijn huis. We hebben hem ervan overtuigd zo snel 
mogelijk zijn huis te verlaten, en ik heb met de UNAMIR-troepen kortgesloten dat hij 
vanmiddag door hen mee wordt genomen. Nu de angst over de sluiting van de kampen 
toeneemt, raken de oorlogsmisdadigers in paniek. Ik maak me daarom zorgen voor het 
leven van Paulin, hij moet daar weg zolang de daders nog vrij rondlopen. Wat me enorm 
heeft geraakt is dat Paulin totaal geen wraakgevoelens lijkt te hebben.  
 
Paul, een Rwandees die voor UNHCR in dit kamp werkt, is bij dit gesprek met Paulin 
aanwezig. Hem vraag ik om erop toe te zien dat Paulin inderdaad zo snel mogelijk in 
veiligheid gesteld wordt.  
 
‘Coordination Meeting’ over de sluiting van de kampen  
 
Vanuit Rukondo kamp rijden we door naar het kantoor van de prefect waar een 
bijeenkomst begint tussen de nieuwe prefect en de nieuwe legercommandant met de 
NGO's, VN-organisaties en UNAMIR troepen uit de diversen bataljons. Op de agenda staat 
de samenwerking gericht op de sluiting van de kampen. Het Franse Artsen zonder Grenzen 
(MSF) werpt het leger woedend toe: “wij willen geen gewapende militairen in ons 
ziekenhuis, wij zijn er voor de zieken, of ze crimineel zijn of niet’’. De legercommandant 
geeft vervolgens alle redenen aan waarom in het geval van Kibeho kamp het leger wel 
gewapend het ziekenhuis ingaat. Gegeven deze uitzonderlijke omstandigheden lijkt me dit 
zeer reëel. Het ziekenhuis is gelegen in het midden van het grootste ontheemdenkamp, het 
hol van de leeuw. Artsen zonder Grenzen en andere NGO’s maken zich verder grote zorgen 
om hun eigen veiligheid na de incidenten van de afgelopen week. Eindeloos wordt de 
aandacht van de kern afgeleid en dan wordt aan de autoriteiten nog eens het verwijt 
gemaakt dat ze maar niet met hun plannen op tafel komen terwijl ze daar nog niet de kans 
toe hebben gekregen. De prefect reageert. Voordat hij zijn plan uitlegt wil hij eerst van ons 
horen in hoeverre we bereid zijn samen te werken in het overtuigen van de ontheemden 
om naar huis terug te gaan. Hiertoe stelt hij de volgende vragen: 
 

• Aan UNAMIR: waarom beschermen jullie de criminelen in de kampen en waarom 
denken jullie dat de ontheemden bang zijn? 
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• Aan de NGO’s: denken jullie te werken in het paradijs of in een naoorlogse situatie, 
en realiseren jullie je dat jullie door ontheemden in dienst te nemen, ervoor zorgen 
dat ook hun families in de kampen blijven?” 

 
De prefect vraagt vervolgens om een gezamenlijke inspanning om de beveiliging en 
humanitaire hulp te verplaatsen naar de plekken van terugkeer. In principe gaat iedereen 
daarmee akkoord maar vervolgens worden allerlei obstakels opgeworpen. Een dergelijke 
beslissing, zo menen sommigen, moet van hogerhand en landelijk worden genomen. “Laat 
je niet al onmiddellijk door praktische obstakels uit het veld slaan”, verzoekt de prefect ons. 
“Het gaat er nu om een principeakkoord te krijgen. Daarmee kan ik naar Kigali om de 
besluitvorming te beïnvloeden”. Niemand kan medewerking weigeren aan het door de 
prefect neergelegde principe. De combinatie van de uitsluitend Franssprekende prefect en 
de uitsluitend Engelssprekende commandant is erg grappig, beiden lijken me mensen met 
het hart op de goede plaats. Mensen die oprecht gedreven zijn in de wederopbouw van 
hun land. Natuurlijk hebben ook zij hun agenda. De vergadering duurt vier uur.  
 
Een inval van de Hutu vluchtelingen vanuit Zaïre wordt op korte termijn gevreesd. Het is 
een belangrijke reden om de kampen met oorlogsmisdadigers in Rwanda zo snel mogelijk 
op te heffen. Ik denk echter dat het nog wel een tijd duurt voordat er een inval vanuit Zaïre 
zal komen, waar de kampen natuurlijk ook moeten worden opgeheven om deze inval te 
voorkomen. Mij lijkt het waarschijnlijker dat het Rwandese leger de kampen in Zaïre met 
geweld zal gaan opheffen, als ze niet spoedig opgeheven worden. Artsen zonder Grenzen 
(MSF) heeft gisteren haar hulp aan één van de grote kampen in Zaïre gestaakt omdat ze 
het moreel niet meer kunnen verantwoorden om oorlogsmisdadigers, die een inval aan het 
voorbereiden zijn, te steunen. 
 

Butare, donderdag 17 november 1994 
 

Mensenrechtenwaarnemer? 
 
Vandaag hebben Musamba en ik veel gereden door het noorden van Gikongoro en daar 
alle kampen bezocht. Een Canadese militaire waarnemer (milob), Le Blanc, ging met ons 
mee. Ik vraag me af wat nu de concrete functie is van een mensenrechtenwaarnemer, en 
wat onze toegevoegde waarde is boven die van een milob? De eerste twee weken vond ik 
het prima om zo rond te rijden en me een beeld te vormen, nu ben ik op een punt gekomen 
dat ik mijn functie-inhoud wil geven. Niet in het puur waarnemen, waar militaire 
waarnemers veel beter op toegerust zijn, maar vooral ook in het faciliteren van een 
vredesproces. Overal gaat het gerucht dat je wordt doodgemaakt als je het kamp verlaat. 
Er is een gevoel van angst, dat moeilijk te concretiseren is. Op mijn vraag: “hoe weet je 
dat?”, krijg ik slechts een vaag antwoord. Geen enkel gerucht wordt met feiten 
onderbouwd.  
 

Kigali, zaterdag 19 november 1994 
 
Gisteren reed ik aan het eind van de middag door de regen met Musamba naar Kigali. Als 
een fietser plotseling in een bocht midden op de weg opduikt, raak ik in een slip. Ik kan de 
auto nog net op tijd weer recht krijgen. In Kigali heb ik vlak bij ons hoofdkantoor een met 
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grote snelheid aankomende legerwagen niet kunnen ontwijken. Een hele heisa. Eén soldaat 
had gelukkig maar een schrammetje, en hij vond zichzelf zo zielig. Wat heb ik een hekel aan 
al dat bureaucratische gedoe; eindeloos bij het leger op kantoor, ruziën dat ik moest 
opschrijven dat ik fout was geweest, de auto geconfisqueerd, en vervolgens bij de UNAMIR 
militaire politie ook weer door een eindeloos proces van rapporten schrijven. En dan blijkt 
nog dat het zeer slecht voor je reputatie is een ongeluk te hebben, vooral in een situatie 
waarin auto’s een schaars goed zijn. Doordat op vrijdagmiddag iedereen vanuit het veld 
Kigali komt binnengestroomd heeft de hele missie op de radio het wel en wee van mijn 
ongeluk kunnen volgen! We hebben nu weer één auto in ons team, waar ik mijn 
teamgenoten niet blij mee maak. Het was wel erg fijn dat een minuut na het ongeluk de 
militaire waarnemers uit Gikongoro toevallig kwamen aanrijden. Zij waren een grote steun 
voor mij.  
 
Ik ben verward, gespannen, op zoek naar een vertrouwd plekje voor mezelf. Na drie weken 
verblijf in Rwanda, dringt de complexiteit van dit land tot me door. Iedereen is bang, leeft 
in het moment om vooral maar niet naar het verleden en de toekomst te hoeven kijken. 
Dan is er nog een overheid die maar een minderheid van de bevolking vertegenwoordigt. 
Die niet gemakkelijk haar macht zal overdragen aan de meerderheid, na eerst hard te 
hebben gestreden om in hun land terug te kunnen komen. Een Tutsi overheid zal echter 
nooit geaccepteerd worden. Daarom is de politiek van de huidige overheid erop gericht het 
Hutu/Tutsi onderscheid te ontkennen en een eenheidsregering en leger te vormen, waar 
ook Hutu’s deel van uitmaken. Het ontkennen van het Hutu/Tutsi onderscheid pakt in de 
praktijk natuurlijk vaak absurd uit.  
 
Hoe kan de keten van het moorden hier ooit worden opgeheven? Wat is mijn rol als 
mensenrechtenwaarnemer in een land zonder een functionerend rechtstelsel? Als er aan 
de basis niets gebeurt, heeft het geen zin om de huidige overheid verwijten te maken, zoals 
nu door onze missie wordt gedaan. 
 
Musamba maakt me het verwijt dat ik te positief over het leger denk. Dat is niet zo. Ik ben 
neutraal; het enige wat ik kan zien is dat het land ondersteuning nodig heeft bij de opbouw 
van een juridisch systeem.  
 
Het werk houdt hier nooit op. Iedereen is gespannen, een spanning zoals bij een stilte voor 
de storm. Het is moeilijk een visie op mijn werk te hebben als alles erop wijst dat er vrijwel 
geen uitweg is, dat er nog gestreden zal gaan worden. Het is pijnlijk om dit te zien. Onze rol 
blijft beperkt tot een neutrale positie innemen tussen al die complexe krachtenvelden. Men 
zegt dat onze aanwezigheid van grote invloed is. Ik ben daar niet van overtuigd. Ik leer er 
in ieder geval zelf veel van.  
 
Gisterenochtend zijn we weer in Rukondo kamp geweest, op het moment dat een transport 
plaatsvond. UNHCR-werknemer Paul meldt me vol trots dat Paulin (die bedreigd was) veilig 
en wel vertrokken is en dat ook zijn schoonzuster, die eveneens wordt bedreigd, met een 
transport mee kan.  
 
500 mensen hebben zich opgegeven voor het transport en meer willen er mee! Dan komt 
er een wagen volgeladen met RPA-militairen aanrijden, ik houd mijn hart vast. Ze zingen: 
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“we zijn geslaagd in Arusha, we hebben gedanst op het CND (plek in Kigali waar het RPF-
leiderschap en het veiligheidsbataljon na het sluiten van de Arusha Vredesakkoorden een 
kantoor hadden)”. Tot mijn grote verbazing reageert iedereen opgewonden. Een meisje 
van een jaar of vijf grijpt me met beide handen vast, ze is niet meer van me los te krijgen. 
Via mijn ‘vriendin’ in het kamp Alphonsine, die Frans spreekt, kan ik met haar spreken. Het 
meisje zegt dat het leven in het kamp goed is, en daarbuiten gevaarlijk vanwege de RPF (de 
huidige regering). Als ik haar vraag wat ze vindt van de soldaten die net door het kamp 
reden, blijkt ze daar geen probleem mee te hebben. En op mijn vraag over april, zegt ze dat 
alles prima was in Gitarama, waar ze vandaan komt. Toch grijpt ze tegelijkertijd met beide 
armen mijn been, haar hoofd naar beneden vol spanning en verdriet tegen me aangedrukt. 
Er wordt niet over het verleden gepraat, sommige families hebben een te slecht geweten, 
anderen te veel pijn; onbewust blijft het knagen en hun gedrag beïnvloeden.  
 
Vanavond ontmoette ik in Kigali een man die altijd als vluchteling in het buitenland heeft 
gewoond. Na de Arusha vredesakkoorden van eind vorig jaar is zijn familie teruggekeerd 
naar Rwanda, en vervolgens in april tijdens de genocide uitgemoord. “Nee, deze mensen 
moeten niet worden doodgemaakt, laat ze maar vluchteling blijven” spreekt hij uit 
ervaring. Voor hem is het geweldig voor het eerst in zijn eigen land te wonen. 
 

Butare, maandag 21 november 1994 
 

Op zoek naar legercommandant  
 
Vandaag gaan we vroeg op pad. Bij de militaire waarnemers drinken we zoals gebruikelijk 
koffie en vernemen we dat 500 ontheemden naar Burundi zijn gevlucht om militaire 
training te ontvangen (tegen de huidige overheid). Er zullen er meer volgen is de 
verwachting.  
 
Vervolgens gaan we de legercommandant opzoeken in zijn hoofdkwartier even buiten 
Gikongoro. Op mijn aandringen zijn we daar al een paar dagen eerder langsgereden om 
een afspraak te maken. We hebben ons immers als taak gesteld te bemiddelen tussen het 
leger en de kampbevolking. Dat wordt wel lastig als we met iedereen behalve het leger 
contact hebben. Om 10.00 uur is onze afspraak, maar als we bij het legerhoofdkwartier 
aankomen blijkt de commandant in Butare te zijn. We krijgen de commandant ook via de 
radio niet te pakken. Dus morgen moeten we nog maar een poging wagen. 
 
Dan brengen we maar een bezoek aan de gevangenis van Gikongoro. Ook deze missie is 
zonder resultaat. Het is tot nu toe onmogelijk gebleken om de man te pakken te krijgen die 
ons daarbinnen moet laten.  
 
Bij het kantoor van de VN dat de humanitaire hulp coördineert wacht ons de president van 
Cyanika-kamp op. Hij wil werk, zoals iedereen. Hij heeft geen nieuwe berichten over het 
kamp. Zijn verhaal verschilt niet met het verhaal in de andere kampen. De mensen in het 
kamp vertrekken niet omdat ze het gevoel hebben dat dit niet veilig is.  
 
We gaan ons kantoor/huis in Gikongoro maar eens inrichten en geven opdracht om 
meubelen te kopen zodat we er deze week in kunnen trekken. Dan gaan we naar Kibeho 
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kamp in het zuiden en maken kennis met de nieuwe Ghanbat troepen. We vernemen dat 
het leger zich deze week naast het Kibeho kamp heeft geïnstalleerd.  
 
Het leger doet er ook wel verrekte weinig aan het vertrouwen van de kampbevolking te 
winnen. Daar ligt een taak voor ons, om het leger daarin te helpen. Als ik maar tot ze door 
kan dringen! Het leger zou maatregelen moeten nemen om bij de ontheemden een gevoel 
van veiligheid ontwikkelen, al was het maar door in de kampen lijsten van gevangenen te 
hangen met daarbij de indicatie waar ze zitten en op grond van welke verdenking. Ook zou 
het leger meer betrokken moeten zijn bij de kampen, al begrijp ik van verschillende kanten 
dat het leger op haar beurt bang is voor de kampbevolking.  
 

Butare dinsdag 22 november 
 
Het regenseizoen lijkt af te lopen. Het is een zonnige dag. Ik neem me vanochtend voor dat 
er geen excuses meer zullen zijn om niet het leger te ontmoeten.  
 
Eerst gaan we naar Kaduha kamp, waar een transport zal plaatsvinden van 1.400 
ontheemden die zich bij UNHCR voor terugkeer hebben aangemeld, waarvan 905 
inderdaad kunnen vertrekken. Op het moment van vertrek vindt er voedseldistributie 
plaats. Het is een drukte van belang. In dit kamp zijn nu wel RPA-militairen aanwezig. Drie 
officieren zitten toe te kijken en vertellen me hoe ze “vertrouwen bij de bevolking aan het 
opbouwen zijn, handelend vanuit begrip voor de gevoelens van de bevolking”! Ze zeggen 
slechts te arresteren in geval van diefstal, als daarvan aangifte is gedaan. Ze vertellen me 
dat ze elke zondag een bijeenkomst met de ontheemden organiseren. Ze voegen er trots 
aan toe zelf ook een lijst te hebben aangelegd van 4.500 mensen die willen vertrekken. Ja, 
wat moet ik nou zeggen: “Jullie zijn soldaten en mogen niet arresteren? Jullie taak is niet 
lijsten aan te leggen, dat doet UNHCR?”. Zo lang er geen juridisch systeem is, voorziet het 
leger in de ordende taak van het recht. Het ‘recht’ is dus nu afhankelijk van de individuele 
soldaat.  
 

 
 

Gikongoro: transport staat klaar om de ontheemden terug naar huis te brengen, onder het toeziend oog 
van de UNAMIR militairen, november 1994 

 
Op de terugweg naar Gikongoro rijden we langs Muko kamp. We hebben vernomen dat 
zich daar een incident heeft voorgedaan. Bij aankomst is het kamp rustig. Mensen komen 
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naar me toe en vertellen dat het leger in het dorp is geweest en dat dát natuurlijk 
levensgevaarlijk was. Ze lopen met me mee naar de auto, waar mijn collega’s met een paar 
soldaten staan te praten. Het was grappig om daar weg te rijden en te zien hoe wij het 
groepje "vijanden" bij elkaar hadden achtergelaten. 
 
In Gikongoro gaan we weer naar het militair hoofdkwartier. Eindelijk heb ik dan de 
legercommandant te pakken gekregen. We hebben veel plezier met de soldaten, over het 
algemeen kerels die het beste met iedereen voor lijken te hebben en niet omkoopbaar 
lijken, ondanks het feit dat ze al tijden niet zijn uitbetaald. Ze zeggen de problematiek en 
het wantrouwen van het volk te begrijpen. Het mislopen van de commandant gisteren blijkt 
op een misverstand te berusten. Tweede commandant Philbert ontvangt ons in zijn huis op 
de militaire basis en we hebben een positief, informeel gesprek. Zijn versie van de Muko 
kamp verbranding is, dat de mensen uit dat kamp al tijden over de grens van de prefectuur 
in Gitarama vee en dergelijke stelen. Op de bewuste dag waren de ontheemden betrapt 
door het leger van de provincie Gitarama, waarop ze de soldaten omsingelden en 
bedreigden. Dat zou de druppel voor deze specifieke soldaten geweest zijn om Musange 
voor eens en altijd te sluiten door middel van verbranding. 
 

 
 

Gikongoro: kinderen in een ontheemdenkamp, november 1994 
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Gikongoro: Kibeho ontheemdenkamp, grote bijeenkomst in de plensregen 
 van leger en autoriteiten met kampbevolking, 23 november 1994 

 
Butare, woensdag 23 november 

 
We hebben een lange dag in Kibeho kamp erop zitten, waarin de prefecten van Gikongoro 
en Butare samen met het leger met de kampbevolking hebben gediscussieerd! 
 
Eerst in de ochtend samen met een man van UNHCR heb ik in het kamp met een massa 
ontheemden gesproken. Zoals gebruikelijk beweren ze dat het leger hen gaat doodmaken. 
Als ik uitleg dat er geen politiek van doden is, maar zich slechts individuele incidenten 
voordoen die te wijten zijn aan het ontbreken van een juridisch systeem, wordt er luidkeels 
verontwaardigd gereageerd en boe geroepen. Oh, oh, foutje, ik moet niet de indruk 
wekken aan de kant van de overheid te staan. Ik zeg dat ik neutraal ben, er ben om hen te 
beschermen en een respectabele thuistocht te garanderen. Er wordt luid geapplaudisseerd 
en blij gereageerd. Het valt niet mee hun angsten te erkennen, niet de indruk te wekken 
het leger te verdedigen en tegelijk hen in te laten zien dat ze samen met de huidige 
overheid in één land leven.  
 
Vervolgens heb ik in mijn eentje door het kamp gelopen, zo hier en daar een praatje 
makend. Ik heb onder andere gevraagd of er in het kamp ook Twa’s zijn. Deze vraag is 
aanleiding voor grote hilariteit. De Batwa, ook wel (bos)pygmeeën genoemd, zijn namelijk 
de derde minderheidsgroep in Rwanda, die sterk wordt gediscrimineerd. Er wordt me 
verteld dat er drie Batwa gemeenschappen in het kamp zijn. Iemand wijst direct een Twa 
aan, die inderdaad aan alle stereotypen voldoet. Hij is heel klein. Ik verneem dat de Batwa 
worden achtergesteld bij de voedseldistributie. Er wordt massaal gelachen, omdat ik met 
een Twa spreek. Hij blijft mijn hand vasthouden, en spreekt met zijn hoofd naar de grond 
gebogen. 
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De kampen zijn georganiseerd via de communes (gemeenten) waar ontheemden vandaan 
komen. Iedere commune heeft zijn vertegenwoordiger in het kamp. In het ziekenhuis van 
Kibeho vindt vandaag een bijeenkomst plaats tussen de autoriteiten en de 
vertegenwoordigers van de oorspronkelijke communes in het kamp. Die duurt zeker drie 
uur. Wij als ‘Human Rights’ worden een aantal keren genoemd en gevraagd onze rol bij het 
veilig thuis brengen van de mensen uiteen te zetten; er wordt door iedereen geklapt. Een 
onweersbui stort zich uit boven het kamp op het moment dat de autoriteiten naar buiten 
komen om met de massa te praten. Na een tijdje wachten druppelt het nog en is de lucht 
donker maar wagen de autoriteiten zich op het podium. Wij zijn de enige buitenstaanders, 
behalve iemand van Artsen zonder Grenzen (MSF) die ons verwijt de overheid te 
ondersteunen die mensen dwingt het kamp te verlaten. Ik heb de MSF vent gezegd dat ik 
de mensen in de kampen begrijp in hun door angst geïnspireerde geruchtenvertellerij, 
maar dat ik geen begrip kan opbrengen voor NGO's, die immers buitenstaanders zijn en 
aan deze geruchtenstroom actief deelnemen. Beurtelings zijn de ontheemden en de 
autoriteiten aan het woord. Ik versta er niets van, maar er lijkt een goede sfeer te hangen. 
Het is een geanimeerd gedoe waarin veel wordt gelachen. Ondanks de regen heeft een 
grote massa van enkele honderden tot 1000 mensen zich om de autoriteiten heen 
verzameld. Ik ga bij wat kinderen om een vuurtje zitten om me op te warmen. Een klein 
jongetje komt met een lepel voor mij aanzetten om van de bonen die op het vuur staan te 
eten. Om maar niet die vieze hap te hoeven eten begin ik de kinderen te voeren, tot grote 
hilariteit van de groep ontheemden die zich om me heen heeft verzameld. Ik kom 
vervolgens in een Franssprekend groepje jongemannen terecht, die zeer kritisch zijn en 
volharden dat ze zullen worden doodgemaakt. Ik zie in dat tegenspreken geen zin heeft. Ze 
willen informatie van me, maar alle antwoorden die ik geef worden vervolgens bevochten. 
Hoe kan ik iets overbrengen zonder de overheid te verdedigen en hun angsten te 
ontkennen? Ik vraag: Wat willen jullie? “la paix’’. “Oké, wat is vrede voor jullie?”  “We 
worden dood gemaakt.” “Neen, dat vraag ik niet, wat is vrede?” ”La paix est que toutes les 
peuples vivent en commune sur la même colline’’. Er is consensus over deze definitie. “Hoe 
kunnen jullie dat bereiken?” “God’’. Ik: “Arme god, hij moet alles doen. Jullie hebben de 
macht, jullie zijn verantwoordelijk voor vrede’’. Ik heb hen al verteld dat de overheid er 
groot belang in heeft om met hen in vrede te leven en dat dat ook in hun belang is. Ze zijn 
immers burgers van hetzelfde land. Dat hadden ze prachtig gevonden; “Als iedereen zo 
dacht was het een mooie wereld”. Als ik hen vraag hoe ze de bijeenkomst met het leger 
vonden, reageren ze dat het heel erg goed was en dat ze erg blij waren omdat de 
autoriteiten met hen kwamen spreken. Daarna volharden ze weer dat de feiten spreken 
dat ze zullen worden doodgemaakt. Ze willen me graag weer terugzien om verder te 
discussiëren.  
 
Het is een goede eerste stap, dat de autoriteiten een discussie met de ontheemden in het 
grootste en gevaarlijkste kamp zijn aangegaan. Het veranderen van het gevoel van angst, 
dat jarenlang gekweekt is, heeft tijd nodig. Een eerste stap is in ieder geval gezet. Misschien 
is er hoop voor dit land en wordt ervoor eens en altijd een punt gezet achter de 
geschiedenis van bloedig conflicten tussen de Hutu’s en de Tutsi’s.  
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Kigali, zaterdag 26 november 1994  
 
Het is een slome dag, onbekend wanneer we weer vertrekken, omdat we om mij duistere 
redenen weer eens geen auto schijnen te hebben. Ik verheug me altijd op Kigali en nieuws 
te horen over wat er zich verder in de wereld en in Rwanda afspeelt. Ik ben altijd weer 
teleurgesteld nauwelijks toegang tot informatie te hebben. Ik word ook gek van alle intriges 
en de spanning op ons HQ. Mensen in de kampen vragen informatie, en die kan ik hen dan 
niet geven.  
 
Afgelopen donderdag ben ik met Adam en Nagette op pad geweest naar de kampen in het 
noorden (Rukondo, Musange en Kaduha). Het was een ontspannen zonnige dag. 
Ongelofelijk hoe een Engelsman zelfs in een idioot land als Rwanda, vlak na een genocide, 
in staat is om op een heuveltop een ontspannen picknick te organiseren, uitkijkend over de 
prachtige groene heuvels. Zo rondrijdend krijg ik zelfs een vakantiegevoel over me. Maar 
we doen gewoon ons werk. We bezoeken Kaduha kamp, waar ik drie militairen al redelijk 
begin te kennen: Adolphe, Seref en hun commandant Charles. Zij zitten er weer en we 
raken hevig over van alles aan de praat. In het gesprek schiet Charles, een jonge vent die in 
burger half op zijn motor hangt, constant in de lach. Op een gegeven moment houdt hij het 
niet meer en legt verontschuldigend uit dat hij vreselijke hoofdpijn heeft en naar het 
ziekenhuis moet. Hij laat zien waar tijdens de oorlog een kogel door zijn hoofd is geschoten! 
Seref brengt ons naar de gevangenis. Er zouden slechts gevangenen zitten die door mensen 
van het kamp zijn aangegeven vanwege recente moorden. Eén jongen zou zijn vader 
hebben vermoord. In twee donkere hokken zitten acht gevangenen. Het is een luxe 
vergeleken bij de gevangenis van Kigali, waar de gevangenen hutjemutje naast elkaar staan 
zonder dak boven hun hoofd. De gevangenen hebben geen dekens en waterbakken, die wij 
meteen bij MSF in het kamp ophalen. Toch wel handig die NGO's! 
 

 
 

Gikongoro: Kaduhakamp met de militairen die daar altijd zijn: Seref, Charles, Adolphe, en met gele shirt 
mijn collega Musamba, november 1994 

 
Het bataljon dat nu in Gikongoro zit, komt uit Kigali. Het lijken de meest intelligente, PR-
gerichte troepen te zijn. Dat baart Adam zorgen, het leger is nooit aardig zonder reden. Ik 
zie ook wel dat dit de tactiek is om de kampen leeg te krijgen. Ze praten te veel over hun 
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openheid en de bescherming van het volk. De soldaten spreken vaak over "mijn volk, ik ken 
ze, ik kan zo de goede en de slechte eruit pikken". Ik kan ze in die tactiek en wens geen 
ongelijk geven. Het voordeel is, dat als ze zeggen open te zijn, deze lijn ook naar ons toe 
moeten volgen. Hoewel we alert moeten blijven, maakt hun huidige houding het werk 
stukken gemakkelijker. Zoals gisteren bij ons bezoek aan de tweede commandant Philbert. 
De poorten van hun headquarters gingen direct open en Philbert heeft alle tijd voor ons.  
 
Naast onze gebruikelijke visites, bezoeken we in het ziekenhuis van Kigeme gewonden van 
recente incidenten op. Het gaat om twee broertjes en een zusje die vorige week in een 
ruzie samen met ouders en andere familieleden door machetes zijn bewerkt. Deze drie zijn 
de enige overlevenden. Als wij langskomen slapen ze vredig, met veel verband om hun 
hoofd. Ook ligt er een Hutu militie lid waar het leger op heeft geschoten. 
  
Zoals gebruikelijk ga ik vrijdagavond, naar de expat BBQ in de Belgium Village. De Brit van 
UNAMIR, die verantwoordelijk is voor de organisatie van de joint effort in Operation 
Homeward, heeft me twee weken geleden in vertrouwen de plannen uiteengezet die nu 
worden uitgevoerd. Nu zegt hij me onder de indruk te zijn geweest van mijn analyse, waarin 
ik tot dezelfde conclusie was gekomen als het plan. Ik hoor echter net dat wij 
mensenrechtenwaarnemers er niet aan mogen gaan meewerken, maar zoals gebruikelijk 
ontbreekt me de informatie. Ik ga naar kantoor om informatie los te peuteren, maar 
iedereen lijkt defensief te worden als je iets wil weten. 
 
Ondanks het mooie weer zit ik voor het eerst weer eens alleen op mijn kamer in het 
klooster, de Procure. Eindelijk even niet constant blikken op me gericht, geen mensen die 
gezellig (!) bij me komen zitten, nee, gewoon lekker alleen schrijven. Deze rust is van korte 
duur. 
 
Epiloog Gikongoro 
 
“Operations Homeward’’ werd vervangen door “Operations Retour’’. Tussen deze 
operaties vindt een militaire actie plaats, waarin het Rwandese leger samen met UNAMIR-
machetes van de kampbevolking heeft geconfisqueerd, die vervolgens weer door de 
hulporganisaties worden uitgedeeld, omdat machetes een onmisbaar instrument zijn voor 
elk Rwandees huishouden. Het enige resultaat van deze samenwerking tussen het 
Rwandese leger en de internationale gemeenschap is dat de kleinere kampen gesloten 
werden en dat de bevolking van het belangrijkste kamp, Kibeho, alsmaar groter werd. Vlak 
na mijn vertrek uit Rwanda, begin april 1995, zou dit kamp uiteindelijk door het leger met 
geweld worden gesloten, waarbij duizenden doden vallen. Een mooi resultaat van alle 
moeite en getouwtrek! Maar niet heus! Het leger heeft de humanitaire organisaties 
constant gevraagd de voedselkraan dicht te draaien, zodat de ontheemden wel zouden zijn 
gedwongen te vertrekken. Uitgangspunt van de humanitaire sector is echter dat voedsel 
niet als wapen gebruikt mag worden, dat de voedselkraan dus open moet blijven. Een ander 
uitgangspunt van hen is dat de mensen in de kampen volwassen zijn en hun eigen keuze 
moeten kunnen maken op grond van informatie. Hierbij wordt uit het oog verloren dat de 
kampen bewoond worden door mensen die hebben gemoord en zijn gehersenspoeld. Deze 
ontheemden leven al maanden in isolatie, in de bescherming van de kampen. In deze tijd 
is de politieke situatie in het land volledig veranderd. De Tutsi’s die decennialang als 
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kakkerlakken zijn afgeschilderd zijn nu aan de macht. De humanitaire organisaties in de 
kampen voorzien in de basisbehoeften van deze Hutu ontheemden, terwijl de wereld 
buiten het kamp in hun ogen onbekend en vijandig is. Het is overduidelijk dat deze mensen 
niet uit vrije wil de kampen zullen verlaten. 
 
 
3) Veldwerk in Cyangugu; 

aan de grens met Bukavu/ Zaïre, uitkijkend over de vluchtelingenkampen 
 
Eind november 1994 word ik onverwacht overgeplaatst naar de prefectuur Cyangugu, in 
Zuidwest Rwanda over het Kivu meer uitkijkend. Het plaatsje zelf is een gehucht waar 
mooie, nu grotendeels verwoeste, vakantiehuizen van de gegoede burgerij langs het meer 
staan. In Cyangugu zijn geen ontheemdenkampen. Vanuit Cyangugu uitkijkend over het 
meer zie je aan de overkant, in Zaïre, de stad Bukavu liggen met tientallen 
vluchtelingenkampen, waar honderdduizenden Hutu’s hun heenkomen hebben gevonden. 
Je wordt overmand door de vraag wat je hier in hemelsnaam te zoeken hebt. De stad met 
de daarnaast gelegen vluchtelingenkampen ligt op een steenworp afstand, maar ons 
mandaat beperkt zich tot Rwanda. Mensenrechten waarnemen en een VN-missie aan de 
andere kant van de grens lijken me veel zinvoller, maar daar mogen we ons dus niet 
begeven.   
 
Bestond het werk in Gikongoro voor een belangrijk deel uit kampbezoeken en bezoeken 
aan iedereen die met de kampen te maken had, in Cyangugu is onze taak minder voor de 
hand liggend. Zo maar rondrijden door de provincie zonder specifiek doel lijkt niet erg 
zinvol. Onderzoek naar de genocide door wat lijken op te gaan graven, zonder over de 
benodigde expertise te beschikken, lijkt me ook niet erg nuttig. Theoretische 
mensenrechtentraining zonder link met de praktijk van de huidige post-genocide situatie is 
voor mij leuke theorie waar niemand veel aan heeft. Dan kunnen we ook de gevangenis 
gaan bezoeken, maar dat kan het internationale Rode Kruis (ICRC) veel beter dan wij. Ik 
weet nooit wat ik in zo’n gevangenis moet. De op elkaar gepakte mensenmenigte van 
gevangenen aanschouwen? Het enige wat me wel echt nuttig lijkt is het ontwikkelen van 
een interim juridisch systeem. Maar op dat gebied doet de VN-mensenrechtenmissie niets.  
 
Als alternatief concentreer ik me erop goede contacten op te bouwen met de autoriteiten 
die zich met justitie bezighouden. In een land waar genocide is gepleegd door de gehele 
bevolking en waar geen functionerend juridisch systeem meer overeind staat, zijn alle 
civiele en militaire autoriteiten bij de rechtspleging betrokken. Op basis van de 
opgebouwde contacten organiseer ik juridische werkgroepen om communicatie op gang te 
brengen tussen de verschillende actoren in het strafrechtsproces. Zo worden door de 
autoriteiten tezamen alternatieve arrestatie- en detentierichtlijnen ontwikkeld, aangepast 
aan de realiteit van de dag met een minimum van garanties voor de verdachten. Later, na 
mijn vertrek uit Rwanda, hoor ik dat dergelijke tri-partide werkgroepen later ook op 
centraal en prefectuur niveau landelijk zijn ontwikkeld. 
 
Ons team bestaat uit teamleader Jane, een 43-jarige Amerikaanse advocate, en een 
aanwassend en wisselend team: de Oostenrijker Walter, Angele uit Kameroen, de Italiaan 
Oriano, de man uit Tsjaad Isidore, en nog twee Amerikanen, Nanette en Chris. 
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Uitzicht vanaf Cyangugu op (de rook van) vluchtelingenkampen vlak over de grens aan de andere kant van 

het Kivu Meer in Bukavu, Zaïre, december 1994 
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 Cyangugu, dinsdag 29 november 1994 

 
Zondag hoor ik, zonder tekst of uitleg, dat ik naar Cyangugu overgeplaatst ben. Misschien 
interessant om zo meer van het land te kunnen zien, maar zonde van de in Gikongoro 
geïnvesteerde tijd.  
 
Mijn nieuwe teamleader Jane is een stevige, kortharige blonde, bebrilde Amerikaanse van 
43 jaar, een alleenstaande moeder. Ze komt me nogal overspannen over. Ze is 
normaalgesproken wel vriendelijk, maar dan opeens moet ze absolute controle uitoefenen. 
Op andere momenten barst ze in een hysterische huilbui uit en verwacht ze getroost te 
worden. Ik heb begrepen dat de twee (mannelijke) teamleden die ze had, gedecideerd uit 
haar team zijn gestapt. Maar ik weet niet wat daarvan de reden is geweest. Ze doet wel erg 
haar best het goed te doen. 
 
Angele uit Kameroen zeult een noemenswaardige hoeveelheid koffers met chique outfits 
mee naar het veld. Oriano is een lapzwansige Italiaan die zich op het veld ook niet thuis 
voelt. Oriano praat altijd heel vriendelijk inhoudsloos, en spreekt soms uit het niets heel 
slecht over mensen. Zoals bij het zwembad van het Hôtel des Mille Collines, toen hij bij me 
kwam zitten en heel rare verhalen over Adam vertelde, die hij in Malawi al was 
tegengekomen. Toen ik dat voorzichtig aan Adam meldde, moest hij vreselijk lachen en 
vertelde over Oriano’s reputatie in Malawi. Oriano was daar door de VN ingehuurd om 
tegen een fiks consultancy fee de nieuwe grondwet te concipiëren. Hij had niets anders 
gedaan dan drinken en hoeren bezoeken.  
 
Ik ben net met Oriano vanuit Kigali hiernaartoe gereden. Tegen mij begon hij ook al gemeen 
te zijn, waarop ik de auto stilzette en hem goed duidelijk heb gemaakt dat wat hij zei 
nergens op sloeg. Hij bood vervolgens zijn excuses aan en gaf toe dat hij verkeerd zat.  
 
De rit van Kigali naar Cyangugu nam vijf tot zes uur in beslag. Eerst de gebruikelijke route 
naar Gikongoro en dan verder naar het Westen, langs heuvels met theeplantages en door 
het regenwoud. Er kwamen van alle kanten aapjes met witte kragen langs. Ook zat er 
opeens een gigantische uil op het midden van de weg. Aan de andere kant van het 
regenwoud rijd ik weer door theeplantages. Na een half uur kom ik aan in Cyangugu.  
Het enige positieve hier is het uitzicht over het prachtige Kivu meer en over de immense 
vluchtelingenkampen in Zaïre, die me enorm intrigeren.  
 
Afgelopen weekend ben ik uit eten geweest met Bengt van Loosdrecht, die net in Kigali is 
aangekomen om voor het Ministerie van Buitenlandse Zaken (BZ) een Nederlandse missie 
op te zetten. Een leuke, niet bureaucratische jonge vent van BZ. Toen hij hier vorige maand 
als woordvoerder van Minister Pronk was, vroeg hij hem op het terras van Hôtel des Mille 
Collines deze taak te vervullen. Zijn inzicht in de situatie hier en de te geven steun staan 
volledig in lijn met de mijne. Van Bengt verneem ik dat de internationale steun langzaam 
op gang begint te komen, dat de steun in de kampen steeds meer in twijfel wordt getrokken 
en dat er zelfs in de Franse politiek kritiek wordt uitgeoefend op de Franse rol. 
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Dit doet me veel goed. Ik ben trots op Nederland, dat hier een voorloperrol vervult 8. Zo is 
het zeer recent in New York opgerichte trust fund voor Rwanda blijkbaar vooral door 
Nederlandse druk ontstaan. 
 
In Kigali wordt er nog steeds weer discussie gevoerd over het mandaat van onze 
mensenrechtenmissie. 
 
Het mandaat van de Mensenrechten missie 
 
Toen ik aankwam eind oktober wist niemand van de VN wat we komen doen, hetgeen een 
constante bron van chaos in onze missie blijft. Het officiële mandaat wordt me nu pas 
duidelijk:  

 
1) Onderzoek doen naar de genocide; 
2) Technische assistentie verlenen bij de opbouw van het juridische systeem 
3) ‘Confidence building’ bij de bevolking en waarneming van 

mensenrechtenschendingen door de huidige regering.  
 
Maar hoe dit mandaat om te zetten in actie, dat houdt ons verdeeld. Met name bij gebrek 
aan leiding en werk, blijf er steeds onenigheid over onze taak. Ligt het accent op het passief 
waarnemen van mogelijke mensenrechtenschendingen door de huidige overheid? Of ligt 
de taak nu juist in het helpen van de huidige overheid bij de post-genocide wederopbouw?  
 
De missie is een reactie op de genocide, maar de verantwoordelijken voor die genocide 
zitten aan de andere kant van de grens in Zaïre (nu DRC) en Tanzania. De 
rechtsfunctionarissen zijn in meerderheid gevlucht of vermoord. De huidige overheid staat 
voor de haast onmogelijke opgave om het land weer op te bouwen en recht te doen, zonder 
over de benodigde middelen te beschikken. Bij mij bestaat daarom geen enkele twijfel over 
onze taak. Wij moeten deze overheid helpen recht te doen om onder de geldende 
omstandigheden er het beste van te maken. In plaats van de overheid te bekritiseren voor 
de vele arrestaties zonder respect van ‘due process’ normen, moeten we de overheid 
helpen een minimum procesgarantie te ontwikkelen in de omstandigheid dat er gebrek aan 
alle juridische capaciteit is terwijl de noodzaak tot het arresteren van medeplichtigen aan 
de genocide enorm is. Dat vereist een informele, pragmatische werkwijze om willekeurige 
arrestaties te voorkomen.  
 
In de missie is het echter goed gebruik de huidige overheid te bekritiseren. Die voelt zich 
volstrekt in de steek gelaten door de internationale gemeenschap. Eerst laat de VN het 
verschrikkelijk afweten vóór en tijdens de genocide, daarna volgt een niet aflatende stroom 
kritiek van de VN-mensenrechtenwaarnemers, terwijl het land nauwelijks een cent 
ontvangt voor de wederopbouw, en er enorme bedragen aan donorgeld gaan naar de 
vluchtelingenkampen net over de grens in Zaïre en Tanzania, waar de daders van de 
genocide de scepter zwaaien. 

 
8 Hoe zeer de Rwandese overheid deze steun in moeilijke tijden heeft gewaardeerd, blijkt mij als Bengt me 
jaren later vertelt dat hij op privébezoek in Rwanda is terug geweest met zijn vrouw en ergens wordt 
aangehouden door een militair, omdat Paul Kagame (de sterke man van Rwanda: president, minister van 
Defensie) heeft vernomen dat hij in het land is en hem wil uitnodigen voor de thee. 



47 
 

 

Cyangugu, donderdag 1 december 1994 
 
Ik voel me nu alweer thuis in mijn nieuwe plek, hoewel ik nog wel aan Gikongoro gehecht 
ben. Gelukkig zit Gikongoro op hetzelfde radiokanaal, zodat ik nog een beetje in contact 
kan blijven. Het meer en de bergen zijn prachtig. Vanuit mijn kamer kijk ik uit over de stad 
Bukavu en de vluchtelingenkampen aan de andere kant in Zaïre. We verblijven wederom 
in een klooster.  
 
In Cyangugu is Ethiopbat gelegerd. Ook is het leger (RPA) sterk aanwezig in verband met de 
vluchtelingen en voormalig legertroepen (FAR) aan de andere kant van de grens in Zaïre.  
 
Mijn teamgenoten zijn echte karikaturen. Jane loopt de hele dag gedreven rond in haar 
advocaten mantelpak met panty’s, in deze hitte. Ze verontschuldigt zich in elk gesprek, zegt 
dat zij de team coördinator is en daarom als eerste het woord neemt. Het is een gedreven 
vrouw, die geweldig haar best doet. Oriano zegt in elke bespreking dat we autorisatie dan 
wel richtlijnen uit Kigali nodig hebben. Hij richt al zijn energie op het zoeken van een 
paradijselijk huis en komt steeds vol trots naar me om zijn nieuwe ontdekking te showen. 
Vandaag hebben we een contract voor ons kantoor getekend, een schitterend huis aan het 
meer met een grote, prachtige tuin. De militaire waarnemers Tim uit Canada en Hans uit 
Oostenrijk zijn ontzettend gastvrij en vriendelijk. Ze hebben ons al twee avonden te eten 
gehad. 
 
De afgelopen dagen hebben we vooral kennis gemaakt met het nieuwe gebied. Het 
programma is veel minder intensief dan in Gikongoro, waar we vanaf ’s ochtends vroeg tot 
’s avonds zeven uur op pad waren en ook 's avonds meestal nog bezig waren met meetings 
of rapporten. We hebben de gebruikelijke bezoeken afgelegd bij het leger, de prefect, 
Ethiobat, NGO’s enzovoort, waarbij Jane haar nieuwe teamleden introduceert en waar de 
situatie in Cyangugu wordt besproken. 
 
Het werk hier is minder duidelijk dan in Gikongoro, waar we ons richtten op bemiddeling 
tussen het leger en de Hutukampbevolking. Het lijkt hier meer om specifieke incidenten te 
gaan waarin mensenrechten geschonden worden, of om genocide onderzoek. Beide 
spreken mij niet aan. Maar ik lijk toch een aantal punten gevonden te hebben om me 
voorlopig mee bezig te houden. De prefect, Theobald Rutihunza, organiseert volgend 
weekend een mensenrechtenconferentie die door ons gefaciliteerd wordt. Om te 
voorkomen dat het droog en theoretisch wordt, is mij gevraagd de prefect te helpen de 
conferentie beter af te stemmen op de praktische problemen van Rwanda nu. Tevens zie 
ik mijn taak bij het ontwikkelen van een interim juridisch systeem. Ik ben gisteren naar de 
rechtbank gegaan en heb daar vier rechters ontmoet die ik wil helpen om in de interim-
periode recht toe te passen, zo goed als dat gaat. Er is weliswaar een rechtbank, maar aan 
alles is gebrek. Het valt me mee om te zien dat er toch iets van het juridisch apparaat over 
is. We hebben ook de gendarmerie en het parket bezocht en die lijken redelijk 
georganiseerd, druk bezig met het aanhoren van aanklachten. Echter, een systeem om de 
aanklachten te verwerken ontbreekt nog geheel! 
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De verleiding van de grote stad 
 
Gisteren waren we bij de brug op de grens met Zaïre. De Deputy chief van UNHCR  is met 
een paar collega’s op weg naar Bukavu. Wat ben ik jaloers. Het lijkt me zo spannend naar 
Zaïre te gaan en naar de grote stad waar we steeds op uitkijken. De Deputy blijkt een 
Nederlander te zijn. Ik stel me voor. Hij ook: ‘Wilbert van Hövell’. Vervolgens: ‘ik ben 
advocaat bij Nauta geweest’. ‘Oh, ik bij Houthoff’. Ook hij is zijn internationale carrière 
begonnen bij een van de grote advocatenkantoren. Alom erkenning. En dan is zijn analyse 
van de situatie ook gelijk aan die van mij over de huidige Rwandese overheid. Wilbert vindt 
het een wonder hoe geordend, relatief weinig wraak belust het leger zich gedraagt, 
gegeven de genocide en recente oorlog. Hij meent dat steun aan de civiele overheid in de 
meest basale simpele behoeften nu absolute noodzaak is. Voor het eerst dat ik iemand van 
UNHCR ontmoet die dezelfde benadering heeft als ik en niet alleen maar aan die ‘arme 
vluchtelingen’ in Zaïre denkt! 
 

 
 

Cyangugu – Grensovergang Rusisi I: brug tussen Cyangugu – Bukavu / Zaïre,  
December 1994 
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Cyangugu, vrijdag, 2 december 1994 
 
Maar dan ben ik op eens ook in Bukavu geweest! Een absurde dag achter de rug! 
Vanochtend ging ik met Oriano en Angele de situatie in het zuiden polsen. Hier steekt een 
stukje Rwanda uit tussen Burundi en Zaïre, en aan de Burundese kant is de grens open 
terwijl er op de grens met Zaïre een rivier loopt. De situatie schijnt zeer gespannen te zijn 
om verschillende redenen. 1) Rwandese Hutu milities (Interahamwe) komen 's nachts via 
Burundi uit Zaïre, 2) er is veel criminaliteit, 3) Burundese Hutu guerrilla houden zich hier 
schuil, 4) eind oktober zijn 5.000 Burundese vluchtelingen bijgekomen, vanwege guerrilla-
activiteiten en moordpartijen in Burundi. Er waren tot nu toe ook nog Rwandese Hutu 
ontheemden kampen, maar die zijn bijna allemaal opgeheven. Wij gaan kijken omdat er 
een incident zou hebben plaatsgevonden. Het leger deed huiszoeking naar wapens en vond 
inderdaad kogels en uniformen in een huis. Toen de bewoner wegrende schoot het leger 
hem neer. We bezoeken de militaire waarnemers van het zuiden om hier meer over te 
horen. De communicatie loopt totaal niet. Meestal ben ik goed in het communiceren, maar 
als het eenmaal niet gaat zoals met deze autoritaire milob uit Guynee, wiens Frans ik niet 
kan verstaan, dan gaat het ook echt niet. De situatie wordt nog vreemder wanneer Oriano 
plotseling midden in het gesprek opstaat en een warme douche gaat nemen (we hebben 
in ons klooster alleen maar koud water). Hij meldt daarna dat hij wil eten - wat hij altijd wil. 
Vervolgens gaan we met z’n allen naar de burgemeester, die ons naar de plek van het 
incident en de vluchtelingen zal brengen. En groupe gaan we naar het leger, waar een 
soldaat ons vertelt dat we niet naar de plek van het incident mogen omdat de commandant 
er niet is. Het zit me niet lekker, het voelt alsof er in dit gebied rare dingen te gebeuren 
staan. 
 
Voor Oriano zijn de afgelopen dagen een kwelling geweest: in het veld, in the middle-of-
nowhere uitkijkend op de stad Bukavu waar we niet naar toe mogen. Na het bezoek aan 
het leger rijdt Oriano terug naar Cyangugu; ik zit achter in de auto. We zien een afslag naar 
de grensovergang met Zaïre, waar Oriano spontaan op af rijdt, grappend dat we naar 
Bukavu gaan. Ik weet dat dit toch niet kan omdat je een visum nodig hebt en we hebben 
niet eens ons paspoort bij ons. Voordat we er erg in hebben is Oriano de grens over, Zaïre 
in. Wel spannend, maar absoluut onverantwoord. Eén ding is me duidelijk, dat we voor 
donker terug moeten zijn. Kigali is een provinciestadje vergeleken bij Bukavu. De sfeer is 
totaal anders dan in Rwanda. Het leger is vreselijk corrupt, de architectuur is anders, de 
mensen zien er totaal anders uit en zijn vrolijk. Door het contrast valt het me pas op hoe 
gespannen en triest de situatie in Rwanda is. Daar wordt niet gelachen. Oriano moet en zal 
de hotels en disco’s checken en slaat helemaal door. Hij volgt altijd braaf instructies en nu 
breekt hij met alle regels, weigert de radio aan te hebben en terug te gaan. Van alle mensen 
in Bukavu raak ik toevallig aan de praat met de advocaat-generaal, die me toezegt mij in de 
toekomst te introduceren bij de autoriteiten die met de kampen in contact zijn. Als het 
eenmaal goed en wel donker is, wordt mijn vermoeden bevestigd dat de grens 's nachts 
gesloten is. Snel naar de grens, waar ook een Rwandese UNICEF-chauffeur met zijn 
vrachtwagen vaststaat. Hij kan geen kant uit. Wij nemen de chauffeur in onze auto mee 
nadat Oriano de soldaten wat U.S. $ briefjes heeft toegestoken. We komen nog wat andere 
barrières tegen van soldaten met weer andere functies, die we steeds grotere $ biljetten 
moeten betalen, omdat we al snel door onze $ 10 biljetten heen zijn. En dan staan we vast 
en mogen niet meer verder. De laatste soldaat die we hebben omgekocht wordt gehaald. 
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Iemand doet boxerhandschoenen aan en de soldaat wordt voor onze neus enkele minuten 
recht in zijn gezicht gestompt en in elkaar geslagen. Hij staat op en salueert gedecideerd 
en onderdanig de militair, dezelfde die hem zojuist in elkaar geslagen heeft. De donkere 
nacht beangstigt me. We zitten vast midden in een militair kampement, waar wat vrouwen 
tussen de tenten doorscharrelen. Ik besluit mijn mond te houden en zit achter in de auto 
te visualiseren dat we binnen een uur de brug en dan de grens over rijden. Oriano vleit de 
militairen, hen vertellend hoe fantastisch ze zijn en hoe vreselijk het is dat we hen 
lastigvallen en hoe onbehoorlijk Angele is. Angele heeft het namelijk gewaagd te praten en 
weerstand te bieden, iets wat een vrouw, en zeker een zwarte vrouw, niet staat. Ja, "dat 
Kameroense meisje", zoals de soldaten haar aanduiden, gaat er bij hen echt niet in. Arme 
Angele, ze is boos, verdrietig. Ze was al verontwaardigd over de geweldige corrupte bende 
en schaamt zich dat alle ideeën die het Westen over Afrika heeft hier bevestigd worden. 
Koppig als ze is, kan ze het niet over haar hart verkrijgen om haar excuses aan te bieden. 
Eindelijk krijgt Oriano de soldaten zover dat we, als we van onze organisatie in Rwanda 
toestemming krijgen, de grens over kunnen. Hoewel Oriano per se niemand hierbij wil 
betrekken, neem ik met het radiocontact op met Tim, de milob. Het duurt nog een tijdje, 
want de militaire waarnemers Tim en Hans, hebben er moeite mee het Rwandese leger 
ervan te overtuigen ons binnen te laten. Wat ben ik opgelucht als we de rivier over rijden 
en daar Tim, Hans, Jane, Walter en Charles (onze tolk) zien. Oriano daarentegen is woedend 
over de manier waarop we worden opgevangen. Hij kan het allemaal zelf wel met het leger 
regelen. Hij wil nu de UNICEF-chauffeur midden in de nacht op straat achter laten - zijn 
vrachtwagen staat nog aan de Zairese kant van de grens. Hij wil geen verantwoordelijkheid 
nemen voor het feit dat hij hem heeft meegenomen. Ik heb geregeld dat hij nu bij Oriano 
op de kamer slaapt!  
 
Oriano is echt een geval apart. Hij gaf me onlangs het advies om iets te doen en zei 
vervolgens dat hij het ook zelf zou kunnen, maar dat zijn luiheid in de weg staat iets met 
zijn intelligentie te doen. Dat hij de laatste vier jaar bij de VN nooit een computer heeft 
aangeraakt, dat hij in Malawi het concipiëren van de Constitutie heeft overgelaten aan zijn 
collega. Hij zei: het helpt me niet op m’n c.v. te zetten wat ik in Malawi heb gedaan: het is 
‘Constitution’. Maar ik verstond ‘Prostitution’! Zijn reactie: “Dat ook, ik had een hele goede 
bar, door de prostituees leer je altijd het meest van een land.” Toch is hij ook vriendelijk en 
innemend, maakt accurate psychologische analyses. Maar speelt tegelijkertijd 
opportunistisch met het leven en schuift verantwoordelijkheid op een bureaucratische 
manier op anderen af.  
 
Nu ik de laatste regels schrijf hoor ik buiten voor het eerst hevig geschut. ‘s Avonds wemelt 
het altijd van militaire patrouilles. Ik zou niet graag in hun plaats willen staan; het 
voormalige Rwandese leger en de Hutu-militias zitten vlak over de grens in de 
vluchtelingenkampen met de steun van het Zaïrese leger. En dan komen er ook nog milities 
vanuit Burundi de grens over. 
 

Cyangugu, zaterdag, 3 december 
 
De milobs Tim en Hans vertellen me vandaag dat de Zaïrese soldaten vanaf 16.00 al aan het 
drinken waren geweest, dat de Zaïrezen "trigger-happy" zijn, dat de spanning aan deze 
grensovergang de laatste dagen gigantisch is toegenomen en dat gisteravond inderdaad 
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over en weer werd geschoten tussen het Rwandese en het Zaïrese leger, op de plek waar 
wij vlak daarvoor vastzaten.  
 
Van ons grensincident, dat goed lijkt te zijn opgelost, heeft teamleader Jane reuze ophef 
gemaakt na fikse scheldpartijen en gegil tussen Jane, Oriano en Angele hierover. Walter en 
ik namen dit gebeuren met verbazing waar. 
 
Ik zie dat het al 3.30 is en morgen weer vroeg op. In de verte hoor ik weer schieten. Ik ga 
maar snel slapen. 
 

Cyangugu, donderdag 8 december 1994 
 
Zondag, na een bijeenkomst met de NGO's over de mensenrechtenbijeenkomst en na een 
fles whisky bij de milobs te hebben afgegeven, ga ik met de auto naar Kigali. Ik had 
oorspronkelijk niet naar Kigali gewild, want ik kan niet tegen de spanning van haat en nijd 
en chaos die in ons hoofdkantoor hangt. Het is geweldig om Adam op weg naar Kigali via 
de radio te kunnen bereiken, en bij aankomst op zijn terras met een fles wijn mijn verhaal 
te kunnen doen. Zijn reactie op mijn verslag en zijn eigen ervaring met Oriano in Malawi: 
"my god, this guy is only driven by his appetites; hot shower, food and women".   
 
Door het Oriano-incident komt mijn aanrijding met het leger van enkele weken geleden 
weer boven tafel. Onze administratie vertelt me dat ik lieg als ik zeg dat ik een rapport bij 
de militaire politie (MP) heb opgemaakt. Als ik kwaad naar de MP op UNAMIR HQ toe ga, 
wordt me daarboven nog verweten dat ze gehoord hebben dat ik ten tijde van het ongeluk 
dronken was. Ik maak de Zambiaanse MP duidelijk dat zij mijn rapport hebben kwijt 
gemaakt, net zoals ze de autosleutel verloren hadden die ik vervolgens zelf weer bij hen 
heb teruggevonden. In het midden van mijn relaas gaat hij lunchen en zegt dat hij weer een 
nieuw rapport zal schrijven. Hij voegt eraan toe dat ik als vrouw niet boos mag worden. 
Ik:"Als man dan wel?" Ja, een man wel.  
 
Verder hoor ik via mijn Zwitserse collega Alain, dat de NGO’s over me hebben zitten 
roddelen in de trant van “mensenrechtenwaarnemers nemen het er maar van”. Mijn naam 
werd als voorbeeld genoemd omdat ik de eerste dag een safaritripje heb gemaakt. Dat was 
nota bene op een zondag, terwijl ik werkeloos in Kigali zat te wachten en een NGO me had 
meegevraagd! Alain zegt dat het waarschijnlijk jaloezie is, omdat ik me zo zelfstandig 
beweeg.  
 
Dinsdag krijgen Angele en ik na een paar uur wachten eindelijk toestemming om te 
vertrekken, zonder Oriano. Adam en Ravinder rijden mee tot Gikongoro. Ravinder, de 
Indiase jongen die zich al eerder om mij had bekommerd na het ongeluk, vertelt me dat hij 
en zijn Amerikaanse kamergenoot die morgen wakker waren geworden met het gevoel dat 
het een slechte dag zou worden. Aan het einde van de dag hadden ze geconstateerd dat er 
niets was gebeurd. Later realiseerden ze zich dat het om mij in Zaïre te doen was geweest. 
Ik vraag hem hoe ik me kan beschermen tegen alle negatieve krachten die hier op me in 
lijken te werken; elke week doet zich immers wel een absurd incident voor. Hij geeft me 
aanwijzingen hoe ik me in een groep in mijn eigen energie kan afzonderen, alsof ik alleen 
op de wereld ben, Zo hoef ik me niet te verlagen door in te gaan op negatieve energieën. 
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In Gikongoro op ons kantoor drinken we iets. Wat heb ik heimwee naar de veilige 
Gikongoro tijd, waar ik iedereen kende, waar onze functie als mensenrechtenwaarnemer 
heel concreet het bemiddelen tussen de autoriteiten en de kampbevolking was, waar ik 
met Adam en Nagette veel plezier heb gehad. Zo ontzettend vertrouwd! Naar de markt 
gegaan om een geit te kopen voor het Gikongoro team, maar ik kan er geen vinden. 
Weggereden, langs Ghanbat om hun luidsprekers voor de conferentie te lenen. Vervolgens 
door het bergachtige, kronkelige regenwoud verder naar Cyangugu.  
 
Een eerste lobby voor een juridisch systeem 
 
Gisteren ben ik samen met Walter en onze vertaler Charles op pad geweest in het noorden 
van Cyangugu. Walter, stijf en serieus neemt alles wat ik zeg letterlijk en corrigeert mij. 
Voor mij is alles mogelijk, voor hem niets. Charles begrijpt niets van zijn rol als tolk; hij 
begint met iedereen uitgebreid zelf te praten, weigert te zeggen wat hij zelf zegt en vertaalt 
in een half woord het relaas van de ander. Hij weigert vanuit zijn betrokkenheid als Tutsi, 
hij was tot juli zelf vluchteling, bepaalde vragen te vertalen. Ik voel me waanzinnig 
gefrustreerd slechts ‘onderzoek’ naar incidenten te doen. Dit werk wordt al door de 
militaire waarnemers gedaan, die dat veel beter kunnen dan wij. Bovendien vind ik het 
weinig opbouwend om negatief te zoeken naar iets waar we de overheid mee om de oren 
kunnen slaan. Er wordt hier regelmatig gemoord, meestal in verband met diefstal. 
Onduidelijk is wie de daders zijn in dit grensgebied met Zaïre en Burundi. Gewonde 
criminelen, de Hutu milities of het leger? Gewone bandieten komen ‘s nachts vanuit Zaïre 
de grens over, wetend dat ze een veilig heenkomen hebben. De mensen lijken bang om te 
praten. Langzaamaan, vanuit een pril gevoel dat alles veilig is, worden steeds meer 
moorden verteld. De situatie verslechtert. Observeren helpt het land niet verder als we niet 
ook een interim-juridisch systeem faciliteren.  
 
In Kigali voel ik het altijd als mijn belangrijkste taak om deze boodschap over te brengen. 
Er lijkt zich een begrip te ontwikkelen dat de overheid “materiaal’’ nodig heeft om haar 
veiligheidstaak te kunnen vervullen. Ik leg er de nadruk op dat er meer nodig is dan 
‘materiaal’. Het gaat er niet om onmiddellijk structureel juridisch systeem op te zetten, wat 
veel tijd zou vergen. Het gaat nu om het ontwikkelen van praktische maatregelen, 
aansluitend op wat er is. De ervaring in Cyangugu leert dat de rechterlijke macht non-
operationeel is, maar dat de gendarmerie, het parket en de procureur zeer systematisch 
functioneren. Ik dacht in eerste instantie aan een soort ‘kort geding’, een voorlopige 
maatregel om te zien of mensen al of niet op goede gronden gearresteerd zijn. Maar, 
daarvoor zijn rechters nodig. We moeten aasluiten bij wat er is: ‘vervolgingsinstanties’. Dus 
moeten we hen helpen bij het ontwikkelen van een systeem zo rechtvaardig mogelijk te 
vervolgen in ruil voor materiele bijstand. Dit zijn slechts eerste gedachten, maar daarin is 
wel de kern van de oplossing gelegen. Als we ons niet bezig gaan houden met interim-
juridische steun, dan is onze missie gedoemd een geweldige flater te worden. Als er niet 
snel een civiele overheid wordt opgebouwd, is een nieuwe oorlog binnen enkele jaren 
onontkombaar. Ik vond vandaag in Kigali gewillige oren bij Bengt van Loosdrecht van 
Buitenlandse Zaken, Todd Howland van onze mensenrechtenmissie en Liol van de speciale 
expert commissie voor het internationale tribunaal, die plotseling tot mijn grote genoegen 
weer terug was. Bij de Britten van UNAMIR, die verantwoordelijk zijn voor ‘Operation 
Homeward’, heb ik dit onderwerp ook aangekaart. Ik heb hen uitgelegd dat het ontbreken 
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van plannen voor een interim juridisch systeem, een groot mankement in hun plan is. Hoe 
kan je zeggen dat het thuis veilig is, als er geen enkel systeem is dat die veiligheid 
garandeert? Onze mensenrechtenmissie wil nog niet meewerken aan Operation 
Homeward. Het zou onze onafhankelijkheid in gevaar brengen. Ik vind dat stompzinnig. We 
kunnen toch onze voorbehouden maken, observeren en onafhankelijk faciliteren. Het is 
een disfunctionele benadering van onze onafhankelijkheid. 
 
Dagje Kigali 
 
Vandaag ben ik helemaal in mijn element. Van milob Tim hoor ik dat er om 9.00 een 
helikopter naar Kigali gaat. Ik ga kijken of ik mee kan, want ik heb een paar dingen in Kigali 
te regelen voor de mensenrechtenconferentie. Ik blijk de piloot van een andere trip te 
kennen en ik kan meteen mee. In Kigali aangekomen snel even langs de baas van de 
UNAMIR Air Op(erations), die ik ook blijk te kennen, Ian. Om 13.30 is de vlucht terug voor 
de Ethiobat soldaten die een vergadering hebben, maar als Ian merkt dat het kort dag voor 
me wordt verplaatst hij de vlucht om technische redenen naar 16.00!  
 
Op kantoor wil ik dan eindelijk wat foldertjes over mensenrechten bemachtigen. Zoals 
gebruikelijk zit de ‘Francofone Afrikaanse maffia’ binnen onze missie – zoals ze door 
eenieder worden aangeduid - weer dwars. Slechts één persoon kan me simpele foldertjes 
uitlenen en wil me uren op hem laten wachten. Een dag van hollen, regelen, praten en 
lobbyen voor een structurele aanpak van onze missie. Het geeft een goed gevoel de juiste 
balans tussen veldwerk en het netwerken in Kigali te vinden. Nagette blijkt ook net in Kigali 
aangekomen omdat haar contract niet wordt verlengd. Nagette is te direct en te 
eigenzinnig, ze kan zich niet inhouden om tegen de grote baas Bill Clarance te zeggen wat 
ze van hem vindt! 
 
Bij terugkomst in Cyangugu staat milob Hans me op te wachten bij het vliegveld, hij heeft 
op de radio opgevangen dat ik zou aankomen. Het is zo leuk om in Rwanda mensen te 
kennen die bekommerd om me zijn.  
 
Het grote nieuws in Cyangugu vandaag is dat één van onze militaire waarnemers vannacht 
is overleden. Ik kan me nog goed herinneren dat we vorige week een tijd met hem hebben 
gesproken en dat hij zei dat hij door malaria last van zijn keel had. Hij heeft zich pas gisteren 
voor het eerst laten behandelen. Milob Tim is de halve dag bezig geweest met hem te 
vervoeren en op een helikopter te laden. 
 

Cyangugu, maandag 12 december 1994 
 

Alternatief recht  
 
Vrijdagochtend hadden we een bespreking met de legercommandanten. Ik tracht ze uit te 
leggen dat het in hun belang is niet tegen ons te liegen over de incidenten. We kunnen hun 
helpen naar de buitenwereld laten blijken dat het leger geen politiek van doden heeft, maar 
dat zich slechts enkele incidenten voordoen waar open mee wordt omgegaan. Het is zo 
stom van ze om met allerlei weinig plausibele verklaringen te komen. Maar de 
confrontatiemethode van Jane helpt ook niet om dit te veranderen. Vervolgens heb ik met 
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de rechters en het parket gesproken. Het opzetten van een interim juridisch systeem, 
gebruikmakend van de beperkte middelen die er zijn, om te voorzien in de grote behoeften 
aan arrestaties, is urgent. De arrestatieprocedure is ongeveer gelijk aan die in Nederland 
(Belgisch recht), maar kan onder deze omstandigheden natuurlijk niet toegepast worden. 
De huidige arrestatiepraktijk is als volgt. Op grond van drie klachten tegen een persoon 
wordt deze verdacht en door het leger opgepakt. De verdachte blijft vervolgens in de 
gevangenis totdat er een juridisch systeem is opgezet! De gevangenissen en detentiecentra 
worden alleen maar voller en voller. De angst neemt toe; als je ruzie met een paar mensen 
om je heen hebt, kun je opgepakt worden. Niets van deze procedure staat op papier. Het 
is zaak een procedure te ontwikkelen met een minimumgarantie voor behoorlijk proces. 
Ook zouden er decreten uitgevaardigd moeten worden, waardoor een rechter ook zonder 
2 collega’s (formeel vereiste is 3) en in een ander arrondissement kan rechtspreken. Ook 
moeten er op korte termijn criteria komen over wie kan worden opgepakt. Gezien het feit 
dat een groot deel van de bevolking heeft meegedaan, moet er duidelijk gemaakt worden 
wie er strafbaar is. In Cyangugu wordt gezegd dat vermoedelijk 80 procent schuldig is. Het 
is niet reëel om meer dan de helft van de bevolking te arresteren. Wel is het noodzakelijk 
dat ten behoeve van vredesopbouw de waarheid boven tafel komt. 
 
Mensenrechtenconferentie 
 
Van vrijdagmiddag tot en met zondag vindt de mensenrechtenconferentie plaats, waarvoor 
uit Kigali onze bazen en ministers worden ingevlogen. Op vrijdag is de opening, op zaterdag 
zijn er afschuwelijk lange formele toespraken die niets te maken hebben met Rwanda nu. 
Jane heeft hen willen respecteren in hun formele aanpak. Ik ben teleurgesteld; een 
prachtige kans voorbij laten gaan om communicatie over de wederopbouw van Rwanda op 
gang te brengen tussen de civiele en militaire autoriteiten, rechters en leraren. 
 
Van zaterdag op zondag slaapt Linsey, een BBC-journaliste, bij me op de kamer. Geweldig 
hoe je leven kan lopen. Linsey was hier al voor de oorlog, om oninteressant werk voor 
UNICEF te doen bij gebrek aan ander werk. Toen de oorlog uitbrak was ze samen met een 
Belg de enige correspondent en dus kon ze de genocideverslaggeving verzorgen.  
 
Na een dag van formaliteiten heb ik mijn hoop op zondag gezet. Er wordt zowaar een begin 
gemaakt met een civil society dialoog. In discussiegroepjes gaat iedereen aan de slag om 
duidelijk te krijgen wat Rwanda nu nodig heeft. Deelnemers uiten hun geloof in een breuk 
met de vicieuze cirkel. De mensenrechten van de Tutsi’s hoeven niet ten koste te gaan van 
de Hutu en vice versa. Men wil een multi-party democracy zonder onderscheid tussen Hutu 
en Tutsi. Volgens hen is het onderscheid voornamelijk een politieke kwestie die bovendien 
wordt misbruikt. Men realiseert zich dat er een lange weg te gaan is. Hutu’s en Tutsi’s willen 
dat de gematigde zijde van de voormalige overheid terugkomt en dat de Arusha 
vredesakkoorden alsnog worden uitgevoerd. 
 
Wat ik een beetje verontrustend vind, is dat er niet over etniciteit gesproken mag worden. 
Het is alsof de gruwelen, die het resultaat zijn van dat onderscheid, verdrongen worden. 
Bij de discussiegroep over gewapend geweld, of dit een oplossing voor het conflict in 
Rwanda kan betekenen, zijn veel militairen in burger aanwezig. De uitkomst van de 
discussie: het conflict is gecreëerd door politiek extremisme, wat uitgebannen dient te 
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worden. De oplossing ligt in onderhandelingen, confidence-building, veiligheid, respect 
voor het recht, scheiding van de drie machten, integratie van het FAR (voormalig Rwandees 
leger) in het leger. De wens wordt uitgesproken dat UNAMIR de misdadigers scheidt van 
de onschuldigen in de vluchtelingenkampen.  
 
Op zondagmiddag, na de conferentie, wordt de eerste voetbalwedstrijd sinds de oorlog 
gehouden in het voetbalstadium waar in april nog duizenden mensen zijn omgebracht. 
Cyangugu speelt tegen Butare. Vooraf wordt de conferentiedeclaratie door de prefect 
voorgedragen. Het is een ontspannen gebeuren. De prefect, die dit allemaal heeft 
georganiseerd, glundert de hele dag. Ik loop de prefect van Gikongoro tegen het lijf, die zijn 
teleurstelling laat blijken dat ik daar zomaar was weggegaan. 
 

 
 

Cyangugu: Bill Clarance op Mensenrechtenconferentie, 11 december 1994 

 
 
Eindelijk rust 
 
Het is nu maandag, en ik ben twee dagen alleen terwijl het team naar Kigali is. Ik geniet van 
mijn vrijheid. Het is de eerste keer dat ik hier ben zonder mensen om me heen. Vandaag 
heb ik ons kantoor in gebruik genomen, een waar paradijs. Ik zit op een terras te midden 
van palmen, bananen, avocado en papaja bomen, uitkijkend over het meer met aan de 
overkant in Zaïre de bergen met vluchtelingenkampen. Het is echt een plek waar je van 
droomt om je een paar maanden terug te trekken en een boek te schrijven. Het is het enige 
huis langs het meer dat niet verwoest is. We delen het complex met de VN humanitaire 
coördinator (UNREO, voorloper van UNOCHA). Een tiental Ethiopische soldaten bivakkeren 
in de bijgebouwen. 
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Cyangugo dinsdag 13 december 
 
Ik heb er weer een volle dag op zitten. De prefect van Cyangugu is een fantastische 
gedreven, competente, pragmatische vent. Internationaal jurist, lang burgemeester 
geweest en in de afgelopen jaren werkzaam in de cementindustrie. Ook was hij politiek 
actief. Hij komt oorspronkelijk uit Cyangugu, dus kent de mensen. Op zijn verzoek neem ik 
de prefect mee op stap. Ik dacht dat we alleen naar een dorp gingen om een incident te 
onderzoeken. De prefect heeft echter een dag van bezoeken en ontmoetingen in de 
commune gepland, waar ik als enige niet-Rwandees tussen zit. Eerst wordt de 
veiligheidssituatie met de elite besproken, daarna met het volk (zeker meer dan duizend 
man), waarbij ik naast de prefect zit. De mensen vertellen dat de incidenten toenemen. In 
de commune Kagano worden elke dag een paar mensen vermoord en slapen de mannen 
uit angst in het veld. De mensen durven echter niet te praten over de daders. Het leger, 
Hutu milities of criminelen? Op weg naar huis, na een bezoek aan het ziekenhuis en een 
weeshuis, komt legercommandant George uit Kirambe op ons af. Hij zegt dat hij even alleen 
met de prefect wil praten. De commandant verdwijnt met de prefect het gemeentehuis in. 
Ik vind het wat lang duren en ga maar eens een kijkje in het communegebouw nemen. De 
soldaten willen me tegenhouden. Ik vind dat onzin, het is immers niet hun basis. Ik maak 
een deur open en daar zit de hele legertop van Cyangugu met de prefect om de tafel.  
 
Militaire operatie om de IDP kampen te ontwapenen 
 
De militaire waarnemers zorgen goed voor me nu ik hier alleen zit. Ik hoor veel nieuws uit 
Gikongoro. Wat zou ik de ontwikkelingen daar graag van nabij willen volgen. Vorige week 
is Kaduha kamp zomaar op een dag leeggelopen omdat het gerucht ging dat het leger dit 
bevolen had. Deze week is een (geheime) joint UNAMIR/RPA militaire actie gepland om de 
Hutu milities (interahamwe) in Kibeho en Ndagokamp op te pakken. Het plan is dat het 
leger de kampen omsingelt en dat UNAMIR troepen vervolgens zwaar bewapend naar 
binnen gaan. In de kampen zitten bij elkaar meer dan 100.000 ontheemden.  
 
De actie staat op aanbreken, maak ik op uit allerlei weinig coherente radioberichten tussen 
de milobs en mijn teamgenoten. Ze doen net alsof ze nog in Kigali zitten, maar ze zijn 
bereikbaar op het radiokanaal van Gikongoro. Ze zijn natuurlijk naar Gikongoro gegaan, 
begrijp ik met Tim pratend. Alle auto's, helikopters en mankracht zijn daarnaartoe 
gezonden om Kibeho en Ndago van interhamwe te ontdoen.  
 
Ik baal dat ik niet in Gikongoro kan zijn. Nog erger is, dat ik geen vervoer naar Kigali heb om 
afscheid van Adam te nemen. Overmorgen verlaat hij de missie. Het lukt me uiteindelijk 
toch nog om een lift te regelen met Canadese communicatie mensen, die over Gikongoro 
naar Kigali rijden.  
 

Cyangugu, zaterdag 24 december 1994 
 

Een week van een mensenrechtenwaarnemer in Cyangugu 
 
In de afgelopen week is er weer veel gebeurd. De militaire actie om de kampen te 
ontwapenen blijkt een fiasco. De UNAMIR troepen hebben de ontheemden slechts van hun 
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machetes ontdaan. In Kigali heb ik een laatste avond op het terras bij Adam en Nagette 
doorgebracht, genietend van de frozen margueritas die Adam met grote aandacht brouwt. 
Adam vertelt me dat de 2de commandant in Gikongoro, Philbert, de afgelopen weken bij 
elk bezoek naar mij gevraagd heeft, teleurgesteld dat ik er niet meer was. Donderdag in 
aller vroegte Adam naar het vliegveld gebracht. Christian, een Zwitser die ik de afgelopen 
zomer in Geneve bij een VN-minderheden bijeenkomst had ontmoet, komt aan in het 
vliegtuig waarmee Adam vertrekt. Ik had hem voor vertrek uit Nederland de tip gegeven 
om te solliciteren. Dat is blijkbaar gelukt. De kerstsfeer met vertrekkende collega’s, feesten 
en uitstapjes breekt aan.  
 
Ik blijf tot maandagochtend in Kigali, maar maak wel op vrijdag een werkdag in Cyangugu. 
Ik ga onverwacht met de Spaanse forensisch specialisten per helikopter naar Cyangugu om 
dertien recent omgebrachte mensen op te graven en de doodsoorzaak vast te stellen. Bij 
aankomst ter plekke weigeren de families echter toestemming te geven, uit respect voor 
de geest van de doden. Als alternatief gaan we met de hele groep een recent incident 
onderzoeken waarbij vijf vissers werden gedood door het leger. Terplekke aangekomen 
worden getuigen gehoord door de forensisch experts. Er wordt om ons heen geschoten. 
Iedereen duikt onder onze auto’s en als er meer wordt geschoten rijden we snel weg. Een 
lokale soldaat, stomdronken, had geschoten bij de aanblik van al dat VN-personeel. Hij is 
later in ons bijzijn door het leger gearresteerd.  
 
Zaterdagochtend met de Brit Ian, die ook vertrekt, en zijn maten een decadente 
helikoptersafari gemaakt. Zondag de hele dag op pad met dezelfde officieren om de 
gorilla's in het regenwoud in het noorden, bij de vulkaan op te zoeken. Het is de eerste dag 
echt vakantie, geweldig, van vijf uur ’s ochtends tot ‘s avonds op pad, een berg beklommen,  
 

 
 

Noort-west Rwanda: weg repareren, 18 december 1994 
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de weg gerepareerd en inderdaad een grote gorillafamilie tegengekomen. Ze doen net alsof 
we er niet zijn, haast beledigend blijven ze ongestoord ontspannen dooreten, gooien een 
kind op hun rug en lopen weg of laten zich onverwachts van de berg afrollen, heerlijk 
ontspannen. De natuur in Rwanda is zo prachtig, de mensen zo vriendelijk, ongelofelijk hoe 
een hele bevolking heeft kunnen meedoen in het moorden.  
 
Maandagochtend heel vroeg ben ik met de helikopter naar Cyangugu teruggegaan. Ik ga 
naar ons kantoor toe en zie de hele dag niets van mijn teamgenoten. Ik heb geen vervoer, 
geen eten, geen elektriciteit en als het tegen zevenen is, heb ik het gehad met in het donker 
te wachten. Te meer omdat ik teamleader Jane twee uur geleden heb zien arriveren voor 
een vergadering bij onze buur de VN humanitaire coördinator, waar ik per se niet mag 
komen zo is me verteld. Als ik Jane na de vergadering zie, en haar duidelijk maak dat ik dit 
niet apprecieer, zegt ze dat ze me toch niet de hele dag kan meenemen. Ik wil helemaal 
niet met haar op pad. Ik wil alleen dat ze verantwoordelijkheid deelt, ik wil een gesprek 
over ons werk en gewoon de mogelijkheid om mijn werk te kunnen doen. Vanaf dat 
moment is de samenwerking voor het eerst creatief aanvullend. Dinsdag hebben we eerst 
een vergadering en bij gebrek aan vervoer verrichten we lopend onze activiteiten.  
 
Op woensdag komen de premier, de minister van justitie en de minister van binnenlandse 
zaken op bezoek. Met de ministers lunchen we. Ik heb de ene interessante discussie na de 
andere en praat vooral veel met de legercommandanten, die zeer openhartig zijn. Ik tracht 
tussen hen en Jane te bemiddelen omdat ze zeggen niets meer met Jane - en daarmee ons 
- te maken willen hebben. Jane is namelijk door het schietincident hysterisch overstuur 
naar de legercommandanten toegegaan en heeft lange tijd staan gillen! Ik heb deze 
beschamende vertoning aanschouwd. De militairen verwijten ons niet geheel ten onrechte 
dat we hadden gezegd hen te zullen helpen, maar dat we niet ophouden hen te 
bekritiseren. 
 
Donderdag ben ik naar het zuiden geweest met een nieuw teamgenoot, Isidore uit Chad. 
Isidore is een grote, pikzwarte man die precies weet wat hij wil, volstrekt zijn eigen gang 
gaat en zich volledig inzet voor zijn missie mensen bewust te maken van hun rechten. Zijn 
expertise is dan ook mensenrechteneducatie.  
 
Vrijdag ben ik lekker alleen op kantoor om ons wekelijks rapport te schrijven. Hoewel de 
missie zoals die nu is opgezet misschien niets uithaalt, geniet ik van dit soort werk. Ik heb 
het plan opgevat om de komende jaren veel ervaring op te doen om vervolgens 
onafhankelijk en zonder bureaucratische belemmeringen mijn werk te doen. Ik heb een 
heel precies droombeeld; het is echt fantastisch als ik dat kan concretiseren en ik heb er 
geloof ik alle middelen toe. 
 
Kerstmis in Cyangugu 
 
Ik begin me in Cyangugu thuis te voelen, vind het dan ook fijn om hier kerstmis te vieren 
met de bevolking en enkele expats die achter zijn gebleven.  
 
Ik voel het meer geplaatst Kerstavond alleen door te brengen dan naar feestjes te gaan. 
Mijn kerst is nu al helemaal gemaakt. Net kwam Bosco mijn kamer binnen om me een 
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goede kerst te wensen. Bosco is een jongen uit Butare, die tijdens de genocide vorig jaar 
zijn hele familie heeft verloren en nu in het klooster werkt. Ik graai wat prulspulletjes uit 
tassen en rantsoenen om uit de beperkte middelen toch nog iets van een kerstcadeautje 
te geven. Nu komt hij binnen met twee zeepjes voor mij, echt vreselijk schattig. De eerste 
Kerst zonder familie en hij is altijd even vriendelijk en opgewekt. Hij laat me zijn ID zien met 
een kruisje bij de naam van zijn vader en moeder. Het lot van velen hier. Er is geen 
nachtmis, want het is nog te onveilig. Net heb ik met de prefect op het terras van kantoor 
een biertje gedronken. Hij gaat voor de Kerst niet naar huis (Bugarama) omdat het gerucht 
gaat dat er een invasie op Cyangugu gepland is vanuit Zaïre. Wij geloven er niet in, maar de 
prefect blijft toch maar om de bevolking gerust te stellen. Ik krijg net een kerstkaart van 
één van de legercommandanten: "It is great having you with us". We boffen geweldig met 
het constructieve en persoonlijke contact dat we met de autoriteiten hebben opgebouwd; 
het zijn intelligente, capabele, warme mensen.  
 
Ik ben de afgelopen weken vaak naar Kigali geweest om een constructieve visie op ons werk 
mogelijk te maken, ik heb mijn boodschap daar achter gelaten. Ik kan echter geen actie 
verwachten en ik richt me nu op totstandbrenging van constructief werk op 
prefectuurbasis. Wat wij hier ontwikkelen kan in geval van slagen landelijk gebruikt 
worden. Ik zit volledig op één lijn met de prefect waardoor we wel degelijk wat kunnen 
doen en ons niet hoeven concentreren op mensenrechtenschendingen, die overal ter 
wereld plaatsvinden. We zitten hier immers niet omdat deze overheid zo slecht is, maar 
omdat de vorige overheid, die nu aan de overkant van het meer zit, een genocide heeft 
gepleegd. De prefect heeft me vanmiddag verteld dat hij bezig is met het ontwikkelen van 
een arrestatie formulier. Dat dient gebruikt te worden door alle autoriteiten. Het formulier 
geeft informatie over de reden van arrestatie, persoonsgegevens, tijd en plaats van 
arrestatie en naam van de persoon die verantwoordelijk is voor de arrestatie. Die moet het 
formulier ook tekenen. De gedetineerde krijgt een kopie van het formulier. Afgelopen 
woensdag heeft de prefect het formulier met de ministers besproken en van hen steun 
gekregen. De Minister van Binnenlandse Zaken heeft het formulier al op de radio 
besproken. Dit formulier zou een voorbeeld kunnen zijn voor de rest van het land. 
 
Een mooie kerstavond achter de computer, in een uithoek van Rwanda waar morgen de 
inval vanuit Zaïre wordt verwacht. Dat heeft wel wat.  
 

Butare, woensdag 28 december 1994 
 
Kerstmis is een rustige dag geweest vol bezoekjes aan de verschillende organisaties in 
Cyangugu. ‘s Avonds is er een tuinfeestje bij een NGO, waar de band van het Ethiopische 
bataljon optreedt. Het Internationale Rode Kruis (ICRC) heeft zowaar Nederlandse oesters 
meegenomen, die dezelfde ochtend ingevlogen zijn. Ik heb geluk dat niemand van oesters 
houdt en dat ik me samen met de Rode Kruis man aan een overdaad te goed kan doen. 
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Cyangugu, zondag 8 januari 1995 
 

Wat gebeurt er met het juridisch systeem? 
 
Op de BBC wordt gemeld dat zeker 16 mensen in het zuiden van Rwanda in de kampen zijn 
vermoord. Uit een conversatie tussen militaire waarnemers op onze eigen radio blijkt dat 
het gerucht gaat dat er 80 mensen in Busanze (Gikongoro) zijn gedood. Dat krijg je van een 
dergelijke softe houding van de internationale gemeenschap. Het principiële standpunt 
wordt ingenomen dat "voedsel niet als wapen gebruikt mag worden". Arme mensen in de 
kampen moeten worden geholpen en hun vrees dient te worden gerespecteerd. "We zijn 
er voor reconciliatie", waren de woorden van één van mijn collega's toen ik over dit 
onderwerp discussieerde. Lege woorden. Wat reconciliatie betekent is het tot elkaar 
brengen van het volk. Dus niet de verdeling van het volk, het hanteren van holle retoriek 
als zou voedsel een wapen zijn. Nee, in het kader van "Operation Retour", die "Operation 
Homeward" vorige week heeft vervangen, zijn er in de thuiscommunes "Open Relief 
Centers" opgezet, veilige havens met UNAMIR-aanwezigheid, waar mensen kunnen slapen, 
voor twee weken eten krijgen, zich kunnen registreren, enzovoort. Laat er alsjeblieft een 
pragmatische instelling zijn om de voedselkraan in de IDP kampen dicht te draaien. Nu 
wordt slechts met de kleine kampen begonnen, waardoor de grotere kampen steeds groter 
en daarmee gevaarlijker worden. De kans dat het leger zijn geduld verliest is dus niet te 
verwaarlozen. Doorgaan met voedsel geven is ook niet in het belang van de IDP’s, als er 
een grote kans bestaat dat ze gewelddadig zullen worden verdreven. Zet het geld in voor 
het opzetten van een juridisch systeem! Het lijkt alsof alleen Nederland enig zicht heeft op 
de eigenlijke situatie en misschien financiële steun zal geven aan het herstel van het 
juridisch systeem. Mijn hoop is gevestigd op Tod Howland, die verantwoordelijk is voor de 
technische juridische bijstand in het Kigali team van onze missie. Tod laat zich niet afleiden 
door de francofone Afrikaanse collega's in Kigali (in onze missie is geen enkel persoon uit 
een Engelstalig Afrikaans land aanwezig). Tod voelt zich gesteund en vraagt me urgent een 
brief naar het Nederlandse Ministerie van Buitenlandse Zaken te sturen.  
 
Na het vertrek van mijn vrienden voor de Kerst trek ik als ik in Kigali ben vooral op met de 
pas aangekomen Zwitser Christian. Hij is etnisch conflictpreventie expert, en is diep 
verontwaardigd over de missie en het averechtse optreden van de internationale 
gemeenschap. Het bekritiseren van de huidige overheid, die de genocide heeft gestopt. 
Zonder deze overheid te helpen met de postgenocide wederopbouw van het land. Dat 
terwijl vele miljoenen zijns besteed aan humanitaire hulp in de vluchtelingenkampen, waar 
de verantwoordelijken voor de genocide de leiding hebben. 
 
Leven in Cyangugu 
 
We zitten nog steeds in het klooster en zijn op zoek naar een huis, maar dat is hier niet 
gemakkelijk. Cyangugu ligt naast de kampen in Zaïre. Toen de Fransen hier tot juli controle 
hadden en criminelen niet stoorden in hun sloopactiviteiten, zijn de meeste huizen 
geplunderd tot aan daken, WC potten, buizen, kozijnen aan toe. Dat geeft ons wel de 
mogelijkheid om te zwemmen vanuit de tuin van het huis van de voormalige premier. De 
huizen van de bisschop zijn tegen betaling aan de Fransen gespaard gebleven, vertelt men 
ons. Het begint weer veel te regenen (gelukkig vooral ‘s nachts) en te onweren, met altijd 
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de onzekerheid of het schieten is. Hier is het nooit weekend. Vandaag wil de prefect en het 
leger ons zien, overal en altijd kom je mensen tegen. Gisteren was het Ethiopisch koptisch 
kerstmis, waarbij alle VN-organisaties (de Canadese force commender is uit Kigali 
gekomen), NGO's, autoriteiten en het leger uitgenodigd zijn. Van vroeg in de middag tot 
diep in de nacht is er volop muziek, dans, eten, wijn, enzovoort, enzovoort.  
 
Woensdagochtend blijken granaten in het weeshuis te zijn gegooid, waarbij een paar 
doden en meer dan tien gewonden zijn gevallen. De daders zijn Hutu infiltranten uit Zaïre, 
wordt gezegd. Of, meer waarschijnlijk, ex-werknemers van Medicins du Monde die op 
instigatie van het leger de vorige dag ontslagen zijn. 
 

Cyangugu, maandag 16 januari 1995 
 

Een gewone week in Cyangugu 
 
Een week is weer voorbijgevlogen. Ik heb vandaag een rustige dag op ons kantoor gehad, 
dat verder door niemand wordt gebruikt. Even weer alleen op mijn goddelijke plekje aan 
het meer. Een druk weekend gehad met veel rapportenschrijverij en een bezoek van onze 
chief of mission. Zaterdag bij leger liason officer Gerard en zijn vrouw naar een video 
gekeken over de oorlog en genocide. Gisteravond stond er plotseling een legerofficier in 
mijn kamer. Hij deed het dringende verzoek om de wereld te vertellen wat zich hier afspeelt 
en verzocht om hulp.  
 
Ik hoorde dat Majoor Philbert van Gikongoro is gearresteerd vanwege het Busanze 
incident. Busanze is een commune aan de Burundese grens waar veertien mensen zijn 
vermoord door soldaten die onder zijn verantwoordelijkheid vielen. Deze moordpartij past 
helemaal niet bij Philberts PR-gerichte denken. Busanze was al een probleem toen ik in 
Gikongoro was. Aan de grens met Burundi is er ‘s nachts druk verkeer van de milities, op 
weg naar militaire trainingen in het noorden van Burundi en bezig met massale 
wapensmokkel. 
 
Vandaag breng ik een bezoek aan de Cyangugu gevangenis waar honderden mannen in een 
grote donkere zaal hutjemutje bovenop elkaar zitten. Wat moet ik daar in hemelsnaam 
mee? Ik voel me een soort van verschijning als de deur wordt geopend, waardoor het 
zonlicht zich in de donkere ruimte spreidt. Ik heb de deur maar snel weer dicht gegooid.  
 
Ik breng weer eens een bezoek aan het zuiden van Cyangugu. Bij de grens met Burundi 
bezoeken Angele en ik de gendarmerie. Drie militairen slaan een gedetineerde in elkaar op 
het moment dat ik de binnenplaats oploop. Wanneer ze me zien, rennen ze geschokt, boos 
en met smoezen op me af. Ook spreken we de burgemeester over alle onderwerpen waar 
wij ons mee bezig houden. We brengen vervolgens een bezoek aan Burundese Hutu 
vluchtelingen die voor extremistische Hutu guerrilla-activiteiten in het noorden van 
Burundi zijn gevlucht. Er is ook een centrum voor Tutsi’s, die na decennia in Zaïre te hebben 
gewoond, nu weer naar Rwanda terugkeren. Zij zitten te wachten op transport naar Kigali. 
We beëindigen de dag met een bezoek aan de militaire waarnemers en gaan via een kleine 
prachtige weg terug die volgens Angele op haar dorp lijkt. Heerlijk is het altijd op pad te 
zijn.  
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Legal Workshop 
 
In de juridische workshop die ik afgelopen donderdag georganiseerd heb, zijn alle 
autoriteiten bijeengekomen die zich bezighouden met het arrestatie- en detentieproces, 
onder meer gendarmerie, IPJ, OPJ, rechters, procureur, ministerie voor wederopbouw, het 
leger en de prefect. Ik heb van Bengt van het Nederlandse Ministerie van Buitenlandse 
Zaken te horen gekregen dat we $ 50.000 zullen ontvangen voor materiële zaken die nodig 
zijn om een juridisch systeem op te zetten. De aanwezigen maken een voorstel, over hoe 
deze donatie te besteden. Vervolgens stel ik voor om een voorlopige arrestatieprocedure 
te ontwikkelen, waardoor een minimum aan behoorlijk procesgaranties wordt gegeven. Ik 
vraag de gendarmerie hoe er op dit moment wordt gearresteerd. De gendarme vertelt in 
eerste instantie dat er geen officiële Officier van Justitie is. Na onderzoek van een dossier 
volgt arrestatie, zonder verdere procedure. Ook al wordt de gevangene overgeplaatst, het 
dossier blijft bij de gendarmerie. De Officier van Justitie die zijn kantoor naast de 
gendarmerie heeft, neemt verontwaardigd het woord: “maar ik ben de Officier van 
Justitie!". In de aanwezigheid van iedereen moet de gendarmerie wel toegeven. Ze 
besluiten na deze vergadering gezamenlijk verder te praten over de arrestatie procedure. 
Van de prefect hoor ik dat de gendarmerie de volgende dag 150 dossiers aan de Officier 
van Justitie heeft overhandigd! Voorts bespreken we zaken als het arrestatieformulier, dat 
nog een dode letter blijkt te zijn. We spreken af over twee weken weer een bijeenkomst te 
houden. Het voelt goed een proces op gang te hebben gezet! 
 
Ik heb op de BBC gehoord dat de invasie vanuit Zaïre over het meer zou zijn begonnen. In 
de middag ga ik maar eens een kijkje nemen in het noorden van Cyangugu om te zien wat 
er aan de hand is. Ik wil ook afscheid nemen van Dorethée, de arts van German Emergency 
Docters. Van het nieuws blijkt niets te kloppen. Vanwege de toenemende infiltratie en 
muiterij vanuit Zaïre is er wel een hoge mate van paraatheid. Etiobatt patrouilles hebben 
zich langs het meer geïnstalleerd en hoge UNAMIR-officieren zijn uit Kigali gekomen. 
Dorethée ligt op bed en krijgt een positieve uitslag van de malariatest als ik binnenkom. Ze 
vertelt dat 70 Tutsi families zijn teruggekomen in haar commune, waar ze worden 
geconfronteerd met de moordenaars van hun familieleden terwijl hun huizen verwoest of 
bezet zijn.  
 
Alternatief recht: Afrikaanse oplossingen 
 
Terugkomend ‘s avonds praat ik lang met de prefect, onder meer over Gacaca/ Mediation 
dat in Afrika de basis biedt voor de oplossing van kleine geschillen. De mediator stelt een 
straf in de vorm van compensatie dat in een ritueel, in het bijzijn van de gemeenschap 
wordt uitgevoerd (de vuile was wordt niet buiten gehangen). Daarmee is de reconciliatie 
rond. Deze mediation is sinds de oorlog veel gebruikt voor 3e-categorie daders, profiteurs 
van de oorlog, bijvoorbeeld in geval van diefstal. Voor ernstige zaken als het organiseren 
van of deelnemen aan genocide biedt alleen het strafrecht een oplossing. De prefect legt 
me uit dat men in Rwanda geen heil ziet in waarheidscommissies omdat er recht moet 
worden gedaan, met behulp van een combinatie van Gacaca en strafrecht.  
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Ik werk veel met mijn Afrikaanse teamgenoten, waarvan ik leer over de oorspronkelijke 
waarden en krachten in Afrika. Er zijn veel overeenkomsten in Afrika. Ik denk dat de 
oplossing van veel conflicten in Afrika bestaat uit het afnemen van het belang van de 
artificiële natiestaat, waarvoor de regeringen zich niet verantwoordelijk voelen, en door 
het ontwikkelen van een Afrikaans burgerschap. Dit inzicht loopt parallel aan de 
toenemende interdependentie, afnemende nationale soevereiniteit en toenemende 
regionalisering overal in de wereld. Verder vind ik het interessant dat wij in het Westen in 
toenemende mate geïnteresseerd zijn in alternatieve wijzen van geschillenbeslechting, die 
in Afrika de basis van recht vormt. Het is van belang de Afrikaanse gebruiken te ontwikkelen 
tot instrument. Door de kolonisatie is noch de mediation/Gacaca, noch het geïmporteerde 
formele rechtssysteem volledig ontwikkeld. Allemaal erg boeiende materie, waarover we 
gisteren met alle ‘conseils des secteurs’, ‘bourgemestre’, leger en gendarmerie van 
Bugarama hebben gediscussieerd. In Bugurama brengen we ook een bezoek aan het 
weeshuis. 
 

Cyangugu, wonsdag 17 januari 1995 
 

Bezoek aan weeshuis 
 
Het weeshuis van Bugarama is een wonder. "La Mama", zelf een wees, heeft dit weeshuis 
in 1979 opgericht na haar man en kinderen te hebben verloren. Thans is het een groot 
complex waaraan stevig wordt gebouwd. De sfeer is paradijselijk. La Mama spreekt alleen 
Kynia Rwanda, maar je kunt desalniettemin met haar communiceren. Er wordt een grote 
kerk gebouwd omdat ze veel bidt, in de kracht der liefde gelooft en mensen om haar heen 
willen bidden. Een geweldig levenslustige vrouw, één bonk kracht. Bij wijze van wonder is 
het complex en iedereen aldaar onaangetast gebleven, ondanks diverse pogingen tot 
aanval. La Mama legt uit hoe ze met de angstgevoelens van de soldaten heeft gespeeld. 
Het complex is volledig door Rwandesen gefinancierd. Eén van de zusters in mijn klooster 
vertelt me dat er wordt gezegd dat La Mama in direct contact met de hemel staat.  
 

Cyangugu, 19 januari 1995 
 

Uitwisseling met het leger 
 
Op een vrije dag heb ik een bezoek aan Bukavu gebracht. De UNICEF protection officer 
Aous, die zowel in Cyangugu als in Bukavu werkt, heeft een visum voor me geregeld en me 
op sleeptouw genomen. Ik woon een NGO/UN-bijeenkomst bij. De "hulphouding" van de 
NGO's doet me erg aan Gikongoro denken. Ze zeggen allen: “ik wil niet oordelen over wie 
heeft meegedaan aan de genocide, hoe zou ik anders nog hulp kunnen verlenen”. Een 
Nederlander, die voor UNHCR werkt, verwijt de VN-mensenrechtenwaarnemers in Rwanda 
gebrek aan objectiviteit, omdat we niet alle moordpartijen door het leger zouden 
rapporteren! Ik vraag hem hoe hij dan wel aan de informatie over de beweerde 
moordpartijen komt. Hij noemt als informatiebron de nieuwe vluchtelingen die uit de 
ontheemdenkampen in Gikongoro via Burundi naar Zaïre komen!  
 
De vluchtelingen geloven dat er vijf miljoen van hen in Zaïre zijn, en dat er niet één 
Rwandees van voor de genocide nog levend in Rwanda is! In de kampen tonen ze zich 
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uitgelaten omdat de invasie op Rwanda zou gaan beginnen. De vluchtelingen denken nog 
altijd dat alles wat misgaat de schuld van de Tutsi’s is, en dat alle nog levende Tutsi’s alsnog 
moeten worden doodgemaakt. Ik vraag me af hoe je onder deze omstandigheden bij de 
vluchtelingen een gesprekspartner kan vinden voor onderhandelingen over een eventuele 
terugkeer? Zolang de extremistische Hutu autoriteiten zich in de kampen bevinden, zal 
geen weldenkend mens zijn mond opendoen. Bovendien is er eerst een 
informatiecampagne nodig. Vanmiddag bezoek ik een paar kampen waarop ik vanuit 
Cyangugu de laatste zeven weken heb uitgekeken. Het doet me denken aan campings in 
Europa, grote tenten met tuin erom, aan het meer in de heuvels, gratis medische zorg en 
voedsel. Ik breng vervolgens een bezoek aan de Zwitsers/Rwandese samenwerking 
Rapporteurs sans Frontieres. Een fantastische organisatie die als doel heeft objectieve 
informatie te geven. Informatieverschaffing is wezenlijk onderdeel van de oplossing van 
het conflict. Het dient echter wel structureel en doordacht te gebeuren. Tegenspreken wat 
deze mensen in hun hoofd hebben geprent - Rwanda is haast leeg en de RPA vermoordt 
iedere Hutu - is volstrekt zinloos en zelfs gevaarlijk, gezien het belang van vele moordenaars 
in deze disinformatie. 
 
Ik vind het vreselijk moeilijk te praten met mensen wier perceptie van de werkelijkheid zo 
verdraaid is. 
 
Hoe slecht ik me in Bukavu voelde, zo goed voel ik me vanavond bij een bezoek aan de 
nieuwe commandant in Cyangugu, Majoor Kazura, en de rest van de legerleiding. Ik voelde 
in Bukavu even een twijfel of ik nu helemaal gek ben met mijn heldere inzicht in de situatie. 
Mijn twijfel wordt vanavond geheel weggenomen. De energie van deze mensen voelt goed, 
terwijl in Bukavu een overweldigend gevoel van onrechtvaardigheid zich van mij meester 
maakte. Een bijzonder gevoel als enige vrouw in een legerbolwerk; ze hangen aan mijn 
lippen om mijn inzichten te horen, we voeren discussies over het leven, Afrika, politiek, 
rechtvaardigheid, Rwanda etc. Ze zijn open over de problemen die ze hebben in de transitie 
van guerrillabeweging naar civiele overheid. Ik bespreek ook de rol van de kerk met ze. Ik 
begrijp niet dat de kerk nog steeds vol zit, terwijl er in diezelfde kerken massamoorden zijn 
gepleegd en de kerk zelf ook geen schone handen heeft. Volgens hen komt dit voort uit het 
vertrouwen in God. Deze militairen lijken veel milder dan ik te zijn in hun oordeel over de 
moordpartijen. Over het algemeen praten mensen in Rwanda niet over de genocide. Ze 
lijken op een dun oppervlak te leven en richten zich vooral niet op wat daaronder aan 
traumatische ervaringen schuilgaat. Het geeft hoop met zulke begaafde, fijngevoelige 
militairen te discussiëren. We hebben geklonken opdat Rwanda een successtory en 
voorbeeld voor Afrika kan worden. Dat is haalbaar in een klein land met een ogenschijnlijk 
goedwillende slimme overheid, als Rwanda maar door de internationale gemeenschap 
wordt gesteund. En die steun is ver te zoeken.  
 

Cyangugu, zaterdag 28 januari 1995 
 
Na een week van emotie en consternatie heb ik nu eindelijk een moment rust gevonden; 
in ons nieuwe huis, geweldige architectuur en tuin met zicht op de grensovergang Rusisi I, 
Bukavu en het meer. Een grauwe dag, zittend op het overdekte terras - dat is echt heerlijk 
bijkomen. Prachtige, elegante vogeltjes in alle mogelijke kleuren strijken neer. Ik geniet 
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enorm van hier alleen te zitten, een stilte voor de storm van allerlei onbekende 
gebeurtenissen. Wat is er allemaal gebeurd? 
 
Vorige week vrijdag de 20ste – totaal onverwacht - zeggen mijn teamgenoten Jane en Chris 
dat ik dezelfde dag al mijn bagage moet hebben gepakt en dat ik moet vertrekken, omdat 
mijn contract niet zou worden verlengd. Ik begrijp niets van alle haast, maar heb alvast wel 
gepakt en een overdrachtsnotitie geschreven. ‘s Avonds bij UNHCR gegeten en langs 
andere organisaties gegaan. Zaterdagochtend hebben we nog een team meeting, waarin 
niets wordt besproken.  
 
Maandagochtend ga ik naar Kigali. Het is me niet duidelijk wat me te wachten staat. Ik haal 
de auto van de workshop. De sleutel geef ik aan teamgenoot Chris. Dat is een vergissing; 
bij de VN schijn je niet aardig te moeten zijn, je kunt beter voor jezelf een materiele 
machtspositie creëren. De volgende dag blijkt dat Chris en Jane allebei alleen met een auto 
vertrokken zijn. Vervolgens blijkt dat Jane een ongeluk heeft gehad met de auto, die om 
onverklaarbare redenen ineens een grote deuk en gebroken ruit had. Dat had ze aan 
niemand verteld (gerapporteerd in VN-jargon). Jane en Chris hebben overal in Kigali verteld 
dat ik de missie ga verlaten, terwijl aan het einde van de dag blijkt mijn contract verlengd 
is. Maar ik zit nu dus vast in Kigali. Ik ben maar naar deputé chief Abdu Asseid gegaan, om 
zijn advies te vragen over wat nu te doen. Hij zegt ook weer in typisch UN jargon ‘niet de 
nodige informatie te hebben!’.  
 
Ik heb mijn onverwachte tijd in Kigali goed besteed en veel mensen ontmoet, onder meer 
meerdere malen Paul Sallon en Rakiya Omaar. 
 
Ik ben zeer onder de indruk van Paul Sallon, een Britse psychotherapeut die zich bezighoudt 
met traumaverwerking gebaseerd op de cultuur hier. Pauls observatie over het massale 
zwijgen als reactie op de massamoorden is dat zwijgen in alle opzichten het veiligst is. Als 
je taal in verband brengt met actie, zou dat de relatieve kalmte, de non-actie, kunnen 
verklaren. Semantiek zou een oplossing zou kunnen zijn om het gigantische conflict onder 
de oppervlakte op te lossen. In plaats van in termen als ‘conflict’ te spreken – hetgeen sinds 
1959 steeds is gebruikt op de radio, het belangrijkste massacommunicatiemiddel - zou een 
taal van gemeenschap gecreëerd kunnen worden.  
 
Rakiya Omaar is een in Engeland opgegroeide Somalische, codirecteur van Africa Rights, 
een organisatie die zij heeft opgericht. Na publicatie van een zeer kritisch rapport van haar 
over de Amerikaanse interventie in Somalië, zo begrijp ik, moest ze zich terugtrekken uit 
Human Rights Watch, waarvoor ze daarvoor werkte. In de periode van de genocide is Rakija   
achter het  leger aan het land binnen getrokken. Op de plekken waar de genocide net door 
het RPA was gestopt, neemt zij zo binnen een enkele dag getuigenverklaringen af. Het 
resultaat daarvan is onze bijbel 9, een 700 pagina’s tellend boek dat al in september 
gepubliceerd is. Geweldig, een krachtige, gedreven vrouw als Rakiya te ontmoeten. Ze legt 
uit dat ze binnen twee maanden een boek van 700 pagina’s heeft kunnen schrijven uit pure 
woede over wat ze zag en hoorde toen ze met het leger Rwanda binnentrok.  
 

 
9 Rwanda; death, despair and defiance by African Rights, September 1994, Rikiya Omaar en Alex de Waal 



66 
 

Rakiya is ervan overtuigd dat de buitenwereld de huidige overheid bewust slecht afspiegelt, 
om zo te kunnen aantonen dat het om een etnisch conflict gaat. Op deze manier kan de 
wereld haar geweten sussen, want wat kan de wereld doen aan zulke primitieve 
stammenconflicten?! Het erkennen dat er een genocide heeft plaatsgevonden vraagt om 
handelen, en daarvan is tot nu toe geen sprake geweest. De hele wereld praat over het 
holle woord ‘verzoening’, maar hoe kun je verzoenen als de genocide niet grondig wordt 
aangepakt en er geen recht wordt gedaan? Onze missie heeft nauwelijks aandacht voor de 
genocide, heeft zich tot voor kort volledig gericht op het bekritiseren van de huidige 
overheid tot op de kleinste puntjes. Als gevolg van de (lobby) activiteiten van enkelen, 
ontwikkelt zich nu eindelijk en geleidelijk technische bijstand.  
 
Vastzittend in Kigali ga ik ook met de Zwitser Christian mee naar een bijzondere publieke 
bijeenkomst waarin 2.000 soldaten van het voormalige Hutu leger (FAR) worden 
geïntegreerd in het huidige leger (RPA). Het is een eenvoudige maar gepaste bijeenkomst 
in het stadion, geen wapen vertoon en dergelijke. Onze chiefs zijn er ook, meegekomen 
met enkele mensen van het Kigali team (de ‘francofone Afrikanen’). Ze zien Christian in het 
publiek en het is duidelijk dat onze aanwezigheid hier niet op prijs gesteld wordt. Ik voel 
me slecht hierover, hoewel dit eigenlijk niets is om me slecht over te voelen.  
 
In een restaurant geluncht en allemaal leuke contacten opgedaan. We hebben een 
conceptplan voor interim-justice gegeven aan Elos, een Rwandees van Radio UNAMIR. Hij 
neemt de volgende dag direct contact op en is enthousiast. Voor de oorlog zijn dergelijke 
initiatieven al genomen; hij zegt veel documenten te hebben en personen en organisaties 
te kennen die kunnen helpen. De kern van verzoening is volgens hem een juridische 
structuur die de oplossing van het conflict faciliteert. 
 
Die avond ben ik bij een borrel bij de Afrikanen van het Kigali team thuis, die poeslief tegen 
me zijn, maar de volgende dag blijkt dat ze rare verhalen over mij aan onze deputé-chief 
Asseid hebben verteld. 
 
Ik ga naar Asseid om mijn excuses aan te bieden over gisteren. Dat het naar mijn idee een 
publieke bijeenkomst was, maar dat ik het natuurlijk erg vervelend vind dat hij mijn 
aanwezigheid niet op prijs heeft gesteld. Hij wil niet met me praten, zegt dat hij diep 
teleurgesteld in me is. Ik had me als journalist gedragen (Christian had een fototoestel bij 
zich gehad) en was vervolgens op het gras gaan liggen zonnebaden! Dit had hij gehoord van 
de Afrikanen van het Kigali team. Ik vind dit zó onrechtvaardig. Ik heb alleen maar bij de 
uitgang op vervoer staan wachten. Als ik dat vertel, zegt Asseid: "Ja, iedereen van hoog tot 
laag binnen deze missie schijnt te liegen”. Bovendien, zo zegt hij, mogen human rights 
officers niet bij publieke bijeenkomsten zijn. Zucht. Wat ik ook doe, ze bedenken wel iets 
waardoor mijn gedrag tegen de regels is. 
 
Als de beschadigde auto van Jane klaar is mogen we die onverwacht op vrijdagochtend 
meenemen. In aller vroegte rijd ik met Angele terug naar Cyangugu. Er blijkt geen plaats 
meer te zijn bij de nonnen. Nu ben ik wel gedwongen om ons mooie nieuwe huis te 
betrekken, terwijl mijn team nog in het klooster woont. Op de markt kom ik teamgenoot 
Chris tegen die me vertelt dat ik grote problemen heb! Die avond zal dit besproken worden, 
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zo zegt hij. De bewuste bijeenkomst wordt pas op zondag gehouden, in het huis waar ik 
verblijf. Jane is woedend. 
 
Lekker even gezwommen in het meer, dat had ik te lang niet meer gedaan. Het maakt een 
ander mens van me. Ik zit weer op het terras met een glas wijn. De spanning in Cyangugu 
schijnt toe te nemen. ‘s Avonds spertijd, net op de radio uit het sitrep (situation report) van 
de milobs opgemaakt dat Ethiobatt op bandieten heeft geschoten die van het eiland 
kwamen. Ja, de spanning blijft erin. 
 

Cyangugu, zondag 29 januari 1995 
 
Ik geniet van een opgelegd vrij weekend. Ik heb met de prefect een mensenrechten 
seminar-reeks voor alle communes georganiseerd. De eerste vindt dit weekend plaats, 
maar ik mag er niet naar toe. Vrijdag ruziede Jane over Isidore, die geen rijbewijs heeft. 
Wie hem moest brengen. Ik bood het aan omdat ik er toch al heen zou gaan. Ze werd 
woedend: "I am the boss, you are not going, it is not your field of work, etc. etc". Ze voegde 
hieraan toe dat ze dit op papier zou zetten, dat ze als team leader mij verbood te gaan. 
Vanochtend herhaalde ze dit nog eens naar een teamgenoot op de radio.  
 
Dilemma’s 
 
In onze missie is het regel dat team leaders incapabel zijn. En dan bepalen persoonlijke 
verhoudingen nog eens ons oordeel over de autoriteiten. Bijvoorbeeld: in onze missie 
wordt altijd gezegd dat de autoriteiten in Kibungo erg oncoöperatief zijn. Ik vraag iemand 
van UNHCR of dit zo is. Hij zegt dat dit slechts een probleem van ons team is; het is 
Franssprekend terwijl de autoriteiten Engelssprekend zijn. In Cyangugu is deze situatie 
precies omgekeerd met slechts Franssprekende autoriteiten en een team gedomineerd 
door Amerikanen. Alle goede mensen verlaten de missie. Misschien moet ik daarom juist 
blijven, maar hoe kan ik onder zulke omstandigheden werken? Don Quijote spelen, daar 
heb ik geen zin in. Daarom heb ik besloten Christian niet te helpen bij het ontwikkelen van 
een voorstel tot interim justice, wat Christian naar de Hoge Commissaris voor 
Mensenrechten wil sturen. Mijn methode is nieuwe ideeën zo te verpakken dat het ook 
voor conservatief denkende mensen aantrekkelijk is eraan mee te werken. Echter, binnen 
de VN-hiërarchie word je geacht orders op te volgen van je directe superieur en alleen aan 
hem/haar te rapporteren. Binnen dit systeem kun je dus vrijwel niets veranderen omdat 
geen enkele superieur zijn nek wil uitsteken. De kans is te groot dat die er wordt afgehakt, 
zoals is gebeurd met Mohamed Sahnoun, nota bene terwijl hij de Speciale Afgezant van 
Boutros Ghali in Somalië was. In de VN is het werk niet belangrijk; het belangrijkste is de 
kont van je baas te likken. Als je geen beslissingen neemt, sta je ook niet in de weg en ben 
je dus succesvol binnen de VN. Wie nooit een risico aandurft, nooit een beslissing neemt, 
maakt ook geen fouten. Deze ‘VN regels’ heb ik vernomen van meer senior VN-collega’s 
om me uit te leggen waarom het allemaal zo loopt. 
Ik bevind me de laatste week in een staat van verontwaardiging over de onrechtvaardigheid 
in de wereld, en vooral het onrecht dat het Westen Afrika heeft aangedaan. En nog steeds 
aandoet. Ik schaam me. Vrijdagavond vertelt een vertegenwoordiger van de UNV’s (United 
Nations Volunteers, een aparte VN-organisatie) hoe vreselijk moeilijk de omstandigheden 
zijn waarin we werken, alsof we helden zijn. Niets minder is waar. We hebben een zeer 
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goed leven: auto's, radio's, bediendes, overbetaald, ex-pat feestjes. Alleen de missie zelf is 
een hel. Ik voel me er misselijk bij als ik bij zo'n feest word afgezet met alle Land Cruisers 
van de UN, ICRC, IRC, MDM voor de deur.  
 
De situatie in Cyangugu is slecht, met steeds meer infiltratie uit Zaïre. Deze week zijn er 
mijnen gelegd op de markt van Cyangugu, waarbij onschuldige mensen zijn gedood en 
ledematen hebben verloren. De Tutsi kinderen in het weeshuis zijn weer eens bedreigd 
met de dood. Het leger reageert met een spertijd en huiszoekingen. Tot nu toe zijn 300 
mensen zonder papieren opgepakt en naar hun thuiscommunes gebracht om alsnog 
papieren te krijgen. Mensen die hebben meegedaan aan de genocide verlaten namelijk hun 
commune omdat daar precies bekend is wie wat heeft gedaan. Gisteren hebben UNAMIR-
soldaten van Ethiobatt op infiltranten geschoten die met een boot aan land kwamen en 
een granaat naar hen gooiden. Vandaag wordt een grootscheeps onderzoek vanuit Kigali 
opgezet omdat dit de eerste keer is dat UNAMIR iemand gedood heeft. Deze reactie vind 
ik buiten proportie. Er was één overlevende, een zwaargewond Hutu militielid. Een lastige 
morele kwestie. Moet je er alles aan doen om een zware crimineel te redden? Abstract 
gezien heeft hij zichzelf in deze situatie gebracht, maar het is óók een mens. Een 
verpleegster uit Nyamesheke vertelde me op het ex-pat feestje dat dit Hutu militielid, die 
zij had verzorgd, zo'n mooi kwetsbaar gezicht had. Hij is urenlange geopereerd door de 
Noren in Cyangugu. Op het feestje hoor ik de Noorse artsen discussiëren over de operatie. 
Ze hebben de hoop en het vertrouwen dat hij het wel zal redden. Ik heb gemengde 
gevoelens. Gelukkig kom ik die avond veel mensen tegen die zich voelen als ik, zoals Eva 
van UNHCR en Nadya van ICRC, die UNDP verlaten heeft om dezelfde redenen waarvoor ik 
de missie ga verlaten. 
 

 
 

Idyllisch uitzicht vanuit ons huis in Cyangugu over Kivu-meer eind januari 1995 
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Het huis waar ik verblijf is het vakantiehuis van een Rwandese vrouw die in Zaïre woont, ze 
is getrouwd met een Canadees. De locatie, tuin en architectuur doen denken aan de huizen 
aan de oevers van meren in de Alpen. Je voelt je niet echt in Afrika. Samen met de huizen 
van de bisschop is dit het enige huis dat intact is gebleven. De guards zijn zeer loyaal, tijdens 
de oorlog hebben zij criminelen verdreven. Ik kon me dat nauwelijks voorstellen, maar toen 
ik gisteravond na het feest thuiskwam begreep ik waarom. Ik werd afgezet en liep de 
oprijlaan op. Daar stonden ze, vervaarlijk dreigend met gigantische messen. Wat voelde ik 
me veilig. Vandaag een heerlijke dag. Even langs ICRC en de markt, lekker gezwommen en 
nu zit ik in de tuin te lezen en te schrijven. Zo meteen de bewuste team meeting. Ik denk 
dat ik besluit te vertrekken. Ik heb geen zin om te werken onder omstandigheden die me 
het echte werk onmogelijk maken. 
 

Cyangugu, maandag 30 januari 1995 
 
Eindelijk nu wel de bewuste meeting gehad waarin Jane me zegt dat ik onverantwoordelijk 
ben in mijn werk en met de auto's. Ik ben volgens haar een probleem in het contact met 
de autoriteiten en hierover zou ze vaak met mij gepraat hebben (nooit dus!). Mijn gedrag 
heeft ze in vertrouwelijke memo's aan de chiefs of mission gerapporteerd. Ik mag van haar 
geen enkel contact meer hebben met wie dan ook, het is mij alleen nog maar toegestaan 
naar de gevangenis te gaan. Communicatie zal plaatsvinden via memo’s! Isidore vertelde 
dat hij het team wil verlaten omdat hij zich niet lekker voelt met de psychologische 
manipulatie en het uitsluiten van teamleden door Jane. Ik ben super kalm gebleven, heb 
Jane gevraagd of ik de memo’s mocht zien, Of tenminste de strekking van de inhoud mocht 
weten. Maar Jane zei steeds: ‘nee, jij mag praten’, en dus hield ik maar wijselijk mijn mond. 
De rest van het team is gelukkig normaal en steunt me. Wat ik nog wilde ontwikkelen ben 
ik nu aan het overdragen. 
 
Een eerste rustige avond thuis. De kok/huishouder heeft geweldig zijn best gedaan en het 
huis vol bloemen gezet. We hebben hem nooit aangenomen, opeens was hij er gewoon. In 
april heeft hij zijn vrouw in de genocide verloren, ze heeft twee kindjes van drie en vijf 
achtergelaten. Hij zelf was per boot alleen naar Zaïre gevlucht omdat hij veronderstelde 
dat alleen de Tutsi mannen zouden worden vermoord en zijn vrouw dus veilig zou zijn. 
Bovendien had hij geen geld gehad voor meer boottochten omdat de prijs van deze 
overtocht door de genocide was gestegen. Het ergste vindt hij dat de koe weg is, nu hebben 
zijn kinderen geen melk meer te drinken.  
 
Het is een vredige avond. Het geluid van krekels, het uitzicht op de lichtjes van Bukavu. In 
verband met de toegenomen infiltratie is de spertijd inmiddels ingegaan. Eric, een 
psycholoog die in het leger (RPA) zit, kwam net langs en vertelde dat ze tijdens de 
huiszoekingen veel wapens hebben gevonden. Op de markt zag ik de Officier van Justitie. 
Ik hield me maar schuil, hoe kon ik verklaren dat ik morgen niet bij de door mij 
georganiseerde juridisch workshop zou zijn? 
 
Ik heb de kok thuisgebracht en z'n familie bezocht. Armoede in de natuur is toch heel wat 
beter dan in een grote stad. Hij woont in een klein huisje van steen en leem op een heuvel, 
uitkijkend op een andere heuvel. Zo groen en vredig. Zijn familie vertelde me dat ze bang 
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waren voor militairen, voor bandieten, en voor infiltratie. De algemene staat van angst 
maakt dat de mensen er normaalgesproken niet over praten, maar proberen door te leven 
alsof er niets aan de hand is.  
 

Cyangugu, woensdag 1 februari 1995 
 
Angele was triest omdat ik het team ging verlaten; wij hebben hier samen veel tot stand 
gebracht. Ze gaf me het advies in het vervolg formeler op te treden. Met onzekere 
carrièrejagers als in de VN moet je niet open zijn, dat wordt gebruikt om je kapot te maken, 
zo zegt ze. Het voelt goed op dit moment te vertrekken. Ik heb de legal workshop op poten 
gezet, human rights education ontwikkeld, interim-juridische instrumenten aangedragen 
die worden overgenomen en nog veel meer concrete acties gefaciliteerd. Bij de juridische 
workshop, zo vertelde Angele me, waren nu zelfs de commandanten van de gendarmerie 
en het leger aanwezig. Ze waren enthousiast over mensenrechtentraining binnen het leger 
en over een tri- of zelfs ‘quartrepartide’ commissie om het juridisch systeem op te bouwen. 
De lange gesprekken met hen hebben hun vruchten afgeworpen! Nu is het tijd om het te 
laten gaan en door anderen te laten overnemen. De reden waarom is echter 
onrechtvaardig. Op de markt kom ik de secretaris van de Officier van Justitie tegen. Hij is 
de eerste die ik vertel dat ik waarschijnlijk wegga. Hij is verontwaardigd. “Hoe kun je nu 
vertrekken, we houden hier allemaal van je.” Hij noemt me een sterke vrouw die begaan is 
met het lot van de Rwandezen en die concrete stappen er doorheen jaagt om de situatie 
rechtvaardig te maken. “Jij kunt ons niet zomaar verlaten.” Tranen springen in mijn ogen, 
het afscheid doet ontzettend veel pijn. Ik zeg: “oui, c'est ça la vie, quelque fois on ne 
contrôle pas les choses.” 
 
Jane komt nu net binnengelopen, vol trots over het grote succes van de juridische 
workshop!   
 

Kigali, donderdag 16 februari 1995 
 
Toen ik vorige week in Kigali was, kon ik volgens mijn bazen in Kigali tot nader bericht niet 
terug naar Cyangugu. Ik heb toen maar vakantie opgenomen, ik was emotioneel volledig 
uitgeblust. Met Sjaak van het Nederlandse DRA (Disaster Relief Agency) ben ik meegegaan 
naar de vluchtelingenkampen in Tanzania. Vlak bij de Rwandese grens, in Benako met een 
220.000 vluchtelingen tellende bevolking, heb ik een burgemeestersbijeenkomst 
bijgewoond; de burgemeesters van de plekken in Rwanda zijn ook hier verantwoordelijk 
voor delen in de kampen waar hun eigen bevolking zit. Allemaal schichtig en wantrouwend 
kijkende blikken van de genocideplegers10.  
Wederom afschuwelijk was het om de indoctrinatie van de mensen te zien. In een expositie 
van kindertekeningen werd vrede afgeschilderd als: UNHCR, ICRC. ‘Oorlog’, daar stond het 
huidige Rwandese leger (RPA) symbool voor, dat met machetes, geweren en granaten aan 
het doden is, nota bene! 
 

 
10 Op een BBC documentaire in april 2004 blijkt dat één van die koppen in Benako was de verantwoordelijke 
voor de Nayarabuye massacres; wat ik in mijn eerste dagen in Rwanda had bezocht. 
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Een leegte is over me gekomen. Ik heb er alles aan gedaan om iets te maken en nu is het 
over. Geen emoties meer verspillen aan zoveel negativiteit. Ik heb veel geleerd van het 
internationale systeem, van mensen, van conflicten en van mezelf.  
 

Cyangugu, donderdag 16 februari 
 

En nu toch echt het einde  
 
Geweldig om mee te maken: vanmiddag om 16.00 uur de helikopter vanuit Kigali naar 
Cyangugu genomen, kom ik ons huis binnen: "Hi Jane!". Ze begint tegen me te gillen: “Wat 
doe je hier, je pakt je bagage en gaat onmiddellijk morgenochtend met de eerste helikopter 
terug. Je ziet helemaal niemand in Cyangugu en zeker geen autoriteiten met wie je alle 
contacten verpest hebt!” Ik heb mijn spullen gepakt en ben naar het klooster gegaan. Het 
geweldige was dat Majoor Kazura met Alfred en een paar andere legerofficier nu juist naar 
mij zochten in het klooster. Ze waren ongerust en ze hadden me gemist. Vervolgens blijkt 
Rakiya Omaar ook in het klooster te overnachten en zij komt bij ons zitten. Het is me 
duidelijk dat het gigantische conflict met de miljoenen Hutu vluchtelingen vlak over de 
grens, aangepakt moet worden en dat alle activiteiten die om de kern heen draaien zinloos 
zijn. Rakiya zegt dat het van groot belang is de rol van NGO's, die zich vooral op de Hutu 
ontheemden bevolking richten, aan de kaak te stellen, maar dat het Westen daar veel 
moeite mee zal hebben. Rakiya vindt dat het Rwandese leger haar huiswerk moet doen en 
vastberaden een onderzoek moet starten naar de genocide. Ook zou het leger volgens haar 
een strategische campagne moeten opzetten om de negatieve rol van de NGO's en de 
internationale gemeenschap aan te tonen. 
 

Cyangugu, vrijdag 17 februari, 1995 
 
Heerlijk iedereen weer te zien, en afschuwelijk om nu echt afscheid te nemen. Maar daar 
ben ik eigenlijk al weken mee bezig. Veel mensen hebben me gemist in de afgelopen weken 
en uiten zich geschokt over mijn vertrek. Ze hebben vertrouwen in me gesteld en we 
hebben samen veel op poten gezet. De rechters, de procureur, milobs, Ethiobatt, leger, ook 
zonder vervoer ben ik erin geslaagd veel mensen te zien. Morgenochtend heb ik nog een 
afspraak met de prefect en met de legercommandant. 
 
Ik voel me bevrijd nu ik deze missie ga verlaten. Het verzamelen van gegevens over 
mogelijke huidige mensenrechtenschendingen in Rwanda is inmiddels de hoofdtaak. Maar 
de schendingen die zich nu voordoen zijn te wijten aan de genocide en aan het ontbreken 
van een juridisch systeem om recht te doen.  
 

Cyangugu, zaterdag 18 februari, 
 
Vanochtend om 6.30 in het klooster door teamgenoot Chris gewekt, hij gaat me naar het 
vliegveld brengen. Ik wist hier niets van, en voelde daar natuurlijk niets voor. Hij zegt dat 
het hem bevolen is me op dit tijdstip op te halen. Ik vraag hem, vanuit mijn bed, hoe het is 
om voor een dictator als Jane te werken. Hij antwoordt: “De dictator vindt me aardig, daar 
bof ik mee en dat ik wil zo houden.” En voegt eraan toe dat het team is verboden mij een 
lift te geven, en dat om hun werk te behouden ze naar Jane luisteren. Angele is boos en 
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schrijft me een lieve brief waarin ze zegt dat ze blijft doorvechten en dat ze zich niet weg 
laat jagen omdat de anderen gek zijn. Ik ben dus gebleven en heb vanmiddag nog een 
feestje bij MSF, zodat ik ook nog afscheid kan nemen van de NGO's. 
 

Kigali, zaterdag 25 februari 1995 
 
Ik ben opgeroepen voor een gesprek met de bazen van de mensenrechtenmissie. Bill 
Clarance en zijn deputy Essaid zijn allervriendelijkst. Ze verontschuldigen zich en vertellen 
me dat Jane inderdaad memo’s vol met idiote leugens over me heeft geschreven, die ze 
niet aan mij willen laten zien. Ze zullen ervoor zorgen dat deze rapporten niet in mijn 
dossier bij de VN komen. Ze vragen wat ik nu ga doen. Ik vertel dat mijn vader mij in Nairobi 
komt opzoeken. Clarance vertelt dat zijn vader hem ook 35 jaar geleden in Nairobi kwam 
opzoeken toen hij in Uganda zat. 
 

Vliegtuig Kigali – Brussel – Amsterdam 5 april 1995 
 
Nu ga ik dan toch echt terug naar Europa. Na heel wat omzwervingen door Kenya en 
Uganda ben ik vast komen te zitten in een burgeroorlog in Burundi, waar ik een 
vredesconferentie zou bezoeken, om Mohamed Sahnoun zou zijn gekomen. 
 
Op een receptie in Kigali gisteravond, was Clarance erg ontspannen en verschrikkelijk 
aardig tegen me. Ik wist dat op hetzelfde moment de BBC Rakiya’s vernietigende rapport 
over de VN-mensenrechten missie bekend zou maken, waarin ik op een aantal punten 
wordt aangehaald. 
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Deel II: VN-overgangsbestuur in Vukovar in naoorlogs Joegoslavië 1996 
 
In 1989/90, toen ik bij de Johns Hopkins Universiteit in Bologna internationale betrekkingen 
studeerde, had ik een werkstuk over Joegoslavië geschreven, over samenwerking op de 
Balkan en over federale modellen. Mijn conclusie was dat Europese integratie de enige weg 
was om een oorlog te voorkomen en duurzame stabiliteit te garanderen. Wanneer de 
republieken van Joegoslavië deel zouden uitmaken van een groter geheel, zouden zij zó tot 
vreedzame samenleving worden gedwongen. Helaas heeft de EU mijn advies indertijd niet 
opgevolgd (grapje)! Vervolgens was ik in juni 1990 met een groep van mijn Amerikaanse 
universiteit toevallig één dag in Belgrado, met de trein op doorreis naar Sofia; we hadden 
er geen idee van dat de oorlog al zo snel zou komen.  
 
Tijdens mijn advocatenleven in Amsterdam was de oorlog aan me voorbijgegaan. Ik heb 
niets met oorlogsverslaggeving in de media, dat een voor mij te oppervlakkige weergave 
van losse flarden is waarmee je wordt overladen terwijl er onduidelijk uit op te maken valt 
wat er daadwerkelijk aan de hand is. 
 
Vanuit Rwanda dagelijks naar de BBC luisterend, irriteerde het nieuws uit Joegoslavië me 
mateloos. Hier in Rwanda waren bijna één miljoen mensen op de meest gruwelijke wijze 
uitgemoord, waarover naar verhouding nauwelijks werd gerept. Terwijl een paar doden 
per dag in Joegoslavië steeds weer als schokkend nieuws werd gebracht! Het was 
glashelder voor me: in Joegoslavië zou ik niet gaan werken. 
 
Na mijn eerste internationale ervaringen werd het mij steeds meer duidelijk. Binnen de VN 
werkend kan ik moeilijk mijn ei kwijt, en als individu kun je slechts iets bereiken met een 
organisatie die achter je staat.  Daar ik geen organisatie ben tegengekomen die doet wat ik 
voor ogen heb, blijft er geen andere keuze over om vorm te geven aan wat volgens mij 
noodzakelijk is op het gebied van rechtsbescherming, dan het opzetten van een eigen 
organisatie. Maar hoe moet je daarmee beginnen? Na in 1995 wat projecten met Adam 
(uit Rwanda) in Malawi te hebben gedaan, biedt de VN me een functie aan als ‘civil affairs 
officer’ bij de United Nations Transitional Administration for Eastern Slavonia (UNTAES) in 
Vukovar/ Kroatië.  
 
Zo vertrek ik begin juli 1996 naar Vukovar, het meest oostelijke punt van Kroatië aan de 
grens met Servië. Dus toch weer voor de VN, en toch ook naar het voormalig Joegoslavië! 
Wanneer ik in Vukovar aankom, wordt de provincie Oost-Slavonië bestuurd door een VN-
interim-bestuur (UNTAES) onder het gezag van de Amerikaan Jacques Klein met als 
mandaat dit gebied, dat sinds de oorlog begon onder Servisch lokaal bestuur heeft gestaan, 
vreedzaam in Kroatië te integreren.  
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Ethnic map 1991 before the war 
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Eastern Slavonia – UNTAES Zone in 1996  
(Russische troepen in Vukovar en Belgische in de Baranja ten noorden van Osijek) 

 
 

1) Werken voor de United Nations Transitional Administration of Eastern Slavonia  
 

Dalj en Vukovar, maandag 22 juli 1996 
 
Op 14 juli ben ik in Zagreb aangekomen. De volgende dag worden eerst enkele 
administratieve zaken in het VN-hoofdkwartier afgehandeld, vervolgens word ik met een 
busje 300 km oostwaarts richting Vukovar gereden. De lege autoweg doorkruist door één 
platte, groene vlakte. Op terrasjes in Zagreb word ik door Kroaten gewaarschuwd voor de 
Barbaarse Serviërs in Vukovar. Mijn eerste indruk van Vukovar is overrompelend; de totale 
verwoesting van huizen en flats, de vriendelijk bizarre chaos en anarchie, met Serviërs 
waarvan ik niet goed begrijp waar ze vandaan komen en waarom ze hier zijn. In Vukovar 
schijnt 85% Serviër te zijn, die overal vandaan komen. Ook al is het moeilijk communiceren 
(ik moet hun taal nog leren), Serviërs zijn enorm hartelijke en gastvrije mensen die houden 
van eten, drinken en roken. Ik vraag aan velen om de situatie uit te leggen, maar niemand 
schijnt er een duidelijk beeld van te hebben. Wat in elk geval wel duidelijk is, is dat deze 
Serviërs nooit in een onafhankelijk Kroatië hebben gewoond - en dat willen ze ook niet. Zij 
worden niet meer door Servië gesteund, zijn bang en ontkennen het Erdut-vredesverdrag 
waarin is bepaald dat Oost-Slavonië deel van Kroatië zal uitmaken en dat de ontheemden 
naar hun plaats van oorsprong kunnen terugkeren. Zij willen daarom een autonome 
provincie binnen Kroatië zijn. De issue voor de VN-missie schijnt de terugkeer van de 
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vluchtelingen en ontheemden te zijn en de graduele bestuursoverdracht aan Kroatië. Ik heb 
nog geen NGO gevonden, slechts UN, UN en nog eens UN - overal waar ik ga en sta. 

 

 
 

Borovo: Flats Borovo Naselj, een industrieel dorp voor de werknemers van de Borovo schoenenfabriek, dat 
tussen Vukovar en Dalj ligt, 1996 

 
 

 
 

Vukovar: Orthodox familiegraf 1996 
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Samen met mijn collega’s word ik de eerste nacht naar een soort hotel in het gehucht 
Aljmas gebracht, waar een groep wild uitziende dronken Serviërs ons opvangt. De groep 
voldoet precies aan het beeld dat de media over Serviërs heeft geschetst; groffe, brute 
aangeschoten mannen 11. De volgende dag gaan we naar het VN-hoofdkwartier in Erdut. 
De VN blijkt zijn hoofdkwartier echter naar Vukovar te verhuizen, en de administratie zit in 
een ongebruikt vliegveld genaamd Klisa. Deze VN-kantoren worden gevormd door rijen 
aaneengesloten en op elkaar gestapelde containers. De VN-troepen bestaan uit Russen die 
zwarte handel in olie en vrouwen schijnen te bedrijven. Oost-Slavonië is een piepklein 
gebied, waar je alleen met speciale pasjes naar binnen kan. Alhoewel het slechts 1500 km 
vanaf Nederland ligt en ik daarom graag per auto was gekomen, mocht dat niet omdat dit 
nog als oorlogsgebied wordt aangemerkt. Op de grens met Kroatië staan overal road blocks. 
Gisteren ben ik in Kroatië de dichtstbijzijnde ‘normale’ stad Osijek gaan verkennen, een 
leuk provinciaals stadje. Het is gek om binnen een half uur, door drie controleposten, eerst 
de lokale Servische, dan de VN-post, en vervolgens de Kroatische controleposten heen, 
naar de normaliteit te reizen. Overal op de velden staan zonnebloemen en ooievaars. 
 
Een lokale VN-chauffeur heeft me een paar huizen laten zien. Mijn keuze is gevallen op een 
schattig oud huisje met een tuin in het dorpje Dalj aan de Donau. Iedere VN-medewerker 
woont hier. Ik woon in de straat met alle cafés en terrassen. Het is heel apart om in dit 
desolate, platte, agrarische gebied aan de Donau te wonen met VN-mensen van allerlei 
nationaliteiten, die door het dorp joggen en de terrassen bezetten. Naast een enkele oude 
Jugo wordt het straatbeeld gevormd door de witte VN-terreinauto’s. Na ruim een week 
ontstaat bij mij het gevoel ‘welkom terug bij de VN’. Ik zie de gebruikelijke bureaucratie, de 
administratieve chaos en het eindeloze wachten op werk, waarvan nog niemand weet wat 
dat precies zal zijn. Ik voel me in de VN in een dorp; een aantal voormalige collega’s uit 
Rwanda is ook aanwezig. 
 
Ik werk binnen de civiele administratie van UNTAES. Het idee is een volkstelling te houden 
alleen begrijpt niemand waarom. Het lijkt niet zo zinvol om een volkstelling te doen onder 
een bevolking die binnenkort voor het grootste deel weer zal vertrekken. De helft van de 
bevolking bestaat uit Serviërs die vorig jaar verdreven zijn uit tot dan toe onder Servische 
controle staande delen van Kroatië. Deze ontheemden moeten volgens de VN naar huis 
kunnen terugkeren, terwijl de Kroaten die dit gebied in de oorlog van 1991 verlaten 
hebben, hier weer zullen terugkeren. Met de terugkeer van de Kroatische ontheemden en 
de bestuursoverdracht aan de Kroaten wordt verwacht dat niet alleen de Servische 
ontheemden, maar ook een groot deel van de lokale Servische bevolking alsnog naar Servië 
zal vertrekken. Mijn baas, een Oostenrijkse databankexpert, heeft geen idee wat hij moet 
doen. Net als de meeste mensen die ik hier heb ontmoet, is hij daar zeer open over. Het 
lijkt mij allemaal wat zinloos en daarom wil ik graag ander werk gaan doen. Civil Affairs 
stuurt mij dit weekend op pad om twintig Servische jongeren naar een Oostenrijks kamp te 
brengen. Babysitter zijn is ook best! 
 
  

 
11 Ontheemden uit West Slavonië verneem ik later, als ik naar grote hilariteit van Serviërs mijn eerste ervaring 
met de Serviërs beschrijf! 
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Dalj, woensdag 4 augustus 1996 
 
Het is een fantastische winderige zondag en ik ben alleen in mijn huisje. Het doet goed even 
afstand te nemen van het idiote VN-leven. De missie is fascinerend wanneer je de nodige 
afstand houdt om te observeren en de humor in te zien van het verbazingwekkende gedrag 
van mensen en de ineffectiviteit van de bureaucratie. 
 
Professioneel gezien ben ik echter volledig gefrustreerd. De laatste weken heb ik vooral 
gebruikt om iedereen te leren kennen en om de situatie te kunnen begrijpen. Maar nu heb 
ik daar opeens het geduld niet meer voor. Een Oostenrijker en een Duitse, Peter en Regina, 
menen dat ze mijn baas zijn. Zij willen me controleren en zijn gefrustreerd dat ze daar niet 
in slagen, waardoor ze nog irritanter worden. Ik werk nu tijdelijk voor het 
‘gemeenschappelijk comité voor mensenrechten’, maar de zogenaamde bazen storen me 
constant en willen dat ik andere dingen ga doen. Donderdag kwam een Fransman van 
Artsen zonder Grenzen, Gilbert, op mijn kantoor om een praatje te maken. Regina en mijn 
mensenrechten-collega Anna zijn er ook. Regina stuurt me achter mijn bureau weg omdat 
zij zaken bespreken die ik niet mag horen. Ik moet op de gang eindeloos wachten en voel 
me volstrekt belachelijk. Als ze naar buiten komt strijkt ze met haar hand over mijn 
schouder en zegt: “je bent helemaal niets en mag niets weten wat er binnen de VN speelt! 
En antwoord me niet, ik ben je baas”. Daarop komt Gilbert meteen naar me toe en dringt 
er bij mij op aan om me toch vooral niets aan te trekken van zulke gekke, gefrustreerde 
mensen. De volgende dag voel ik me erg gedeprimeerd van de hele situatie. Ik vertel Peter 
dat ik naar huis wil omdat ik me ziek ben. Hij antwoordt: “Wat is er aan de hand, ben je 
zwanger?” Boos en geschokt door zijn uit de lucht gegrepen intimiderende opmerking 
antwoord ik: “No, I am not”, waarop hij nog durft te zeggen: “Well, you can never be sure 
about that”. Peter vindt dat ik een dokterscertificaat moet overleggen. Ik moet dus eerst 
van Vukovar naar Klisa om de Slovaakse legerarts te zien, die constateert dat ik angina heb 
en dat ik zeker een week niet mag werken! Dus blijf ik in ieder geval de volgende dag thuis. 
Ik hoopte op een rustige dag voor mezelf om me eens goed te kunnen inlezen in de 
geschiedenis en dergelijke van Joegoslavië. Helaas wordt dit me niet gegund. In de ochtend 
is er al een groep dronkenmannen -oorlogsveteranen wordt me verteld - in de kroeg naast 
me. Eerst is er alleen luide muziek, maar vervolgens beginnen zij er vrolijk op los te schieten 
met hun Kalasjnikovs. Mijn oude huisje, inclusief alles erin, staat te trillen. Ik vraag de 
mannen minder lawaai te maken en op te houden met dat verschrikkelijke schieten. Dat 
mag natuurlijk niet baten. Ik krijg slechts te horen: “mädchen, mädchen, bist du verrückt”. 
Als ik de VN hierover bel, wordt me verteld dat dit gewoon is! Ik voel me erg alleen. Zelfs 
de altijd irritant keffende hondjes zijn in geen velden of wegen meer te bekennen. 
Vervolgens ben ik maar een paar straten verderop gaan schuilen bij de vrouw en dochter 
van Jugoslav. Jugoslav is één van de VN-computerexperts en heeft me een paar weken 
geleden geholpen bij het installeren van mijn e-mailverbinding, wat met de oude 
telefoonlijnen van hier een zeer lastige onderneming is gebleken. 
 

Vukovar, dinsdag 20 augustus 1996 
 
Sinds een week is alles in orde. Ik heb besloten dat ik me door niets en iemand uit het veld 
laat slaan. Mijn dagelijks leven is als volgt. Om 8.00 uur lift ik naar het twintig minuten 
verderop gelegen Head Quarters (HQ) Vukovar. Omdat dit tijdstip spitsuur voor de VN is, is 
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een lift krijgen dan geen probleem. Vervolgens zit ik de hele dag achter een bureau in een 
witte VN-container. De lunch wordt door het Belgische leger verzorgd, en is vrij redelijk. 
Afhankelijk van de hoeveelheid werk lift ik tussen 17.00 en 19.00 uur weer naar mijn dorp. 
In de avond ga ik meestal rennen, en zie ik wat ‘vrienden’; Maaike -de Amerikaanse met 
Nederlandse ouders- en Blaza -de Kroatische vrouw van de Servische computerexpert 
Jugoslav. De laatste leert me Servo-Kroatisch. Daarnaast is er mijn huisbaas Tea, die elke 
week komt om het huis schoon te maken. Zij is een typische Balkan-mix, maar is als Duits 
te typeren (Swaab). De Serviërs beschouwen haar als “niet een van ons”. Haar man, Stevo, 
is Servisch, en Tea woont bij hem in het Servische dorp Trpinja. Bij de Kroaten wordt Tea 
gezien als “zij die met hen leeft”. Tea vertelt dat ze depressief is. Zij is in dit huis geboren 
en haar moeder is er afgelopen april aan kanker overleden. Volgens Tea is het etnisch 
gemengde dorp Dalj niet meer hetzelfde: “er zijn nog veel mensen van voor de oorlog, maar 
hun geest is niet meer hetzelfde”. Tea is een geweldig hardwerkende vrouw met een 
enorme dosis innerlijke beschaving. De communicatie tussen ons gaat in gebroken Duits. 
 
Het is onmogelijk dit gebied te verlaten. Daarvoor is toestemming nodig en als ik die al krijg, 
kom je niet ver zonder auto. Dus breng ik de weekends door in het dorp Dalj, in het midden 
van de wereldgemeenschap. Erg surrealistisch. Osijek is de enige plaats buiten het 
missiegebied die zonder toestemming te bezoeken is. Zaterdagochtend ga ik daar meestal 
met wat VN-collega’s naartoe om boodschappen te doen. Vorige zondag zijn we stiekem 
met een groepje van de VN naar een spa in Servië gegaan – heerlijk!  
 
Afgelopen zaterdag had ik een lunch bij Gilbert van Artsen zonder Grenzen. Er waren nog 
een Fransman (François), zijn Kroatische vriendin en een Kroaat uit Osijek (Damir). Allen 
werken voor een project van de Raad van Europa: Ambassade voor Lokale Democratie. De 
Kroaat maakte ons uit voor racisten omdat wij praten over een etnisch conflict. Volgens 
hem ging het hier slechts om economischpolitieke belangen, realpolitik. De Serviërs 
hebben simpelweg de oorlog verloren, er zal geen sprake van terugkeer zijn, en ze moeten 
hun lot in lijdzaamheid aanvaarden. In de tussentijd worden tijdens de lunch elf Dalmatiër 
puppy’s geboren.  
 
Mijn werk vindt dus plaats in een witte container die ik deel met Anna, een Indiase, de 
enige andere van de missie die aan mensenrechten zou werken. Zo werd mij althans 
verteld. Anna heeft me gevraagd een mensenrechten-database voor de VN te ontwikkelen, 
die ze universeel bij VN-missies wil inzetten. Het is de bedoeling om sleutelwoorden te 
ontwikkelen voor mensenrechtenschendingen. Ik geloof niet in een dergelijke database, en 
ik beschouw mezelf bovendien niet de meest competente persoon om iets dergelijks te 
ontwikkelen. Toch ben ik er maar mee begonnen. Ik probeer er een praktisch, hanteerbaar 
instrument van te maken, waarin sleutelwoorden uit de praktijk worden gegeven met 
uitleg voor degenen die ermee moeten gaan werken (zoals militairen en politiemensen). 
Verder kom ik er al snel achter dat wij niet de enigen zijn die aan mensenrechten werken. 
Roberto Ricci is hier bijvoorbeeld voor het VN-mensenrechtencentrum en Legal Affairs van 
UNTAES werkt ook aan de mensenrechten-issues, meer in het bijzonder de Amnesty Law 
en court en prison monitoring. Anna is zich hier niet van bewust en wil niets van 
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samenwerking weten. Bijvoorbeeld op het gebied van de ‘one-stop shops’12 die deze week 
door UNTAES zullen worden opgezet om de bewoners van dit gebied Kroatische 
documenten te geven, waaronder burgerschapsbewijs, ID-kaart, paspoort, rijbewijs etc . 
De Kroatische autoriteiten elke dag het missiegebied binnengaan en in elk dorp kantoor 
houden. Het is belangrijk om dit proces te monitoren, maar daar is natuurlijk mankracht 
voor nodig. Dus zouden we in mijn ogen dit in coördinatie moeten organiseren.  
 
Het is vreselijk om de hele dag op kantoor achter een computer te werken. De database is 
zo goed als af en ik weet niet wat ik nog meer kan doen. Aan de ene kant is het thema 
mensenrechten hier heel belangrijk, maar aan de andere kant denk ik dat de VN er in de 
praktijk toch niet veel mee zal doen. De mensenrechtenschendingen worden pas een issue 
als dit gebied in Kroatië geïntegreerd wordt, en als Kroatië het bestuur vormt. Maar dan zal 
de VN al weg zijn. In de huidige situatie, een Servisch gebied onder VN-gezag, zijn 
mensenrechten niet echt een probleem, vooral ook omdat de VN als bestuurder 
aansprakelijk is voor eventuele schendingen! 
 
 
2) Wat is hier eigenlijk aan de hand? De oorlog in Kroatië in vogelvlucht! 
 
Na hier zo bijna twee maanden te zijn, zal ik proberen een overzicht te maken van de 
complexe situatie van de oorlog in Kroatië. 
 
Het uiteenvallen van Joegoslavië in onafhankelijke republieken: Slovenië, Kroatië, Bosnië-
Herzegovina, Macedonia, Montenegro, Servië en Kosovo begon in juni 1991. Slovenië en 
Kroatië riepen toen hun onafhankelijkheid uit van de Federale Republiek van Joegoslavië. 
In Slovenië leidt dit tot een korte symbolische oorlog van een paar dagen, maar de 
onafhankelijkheid gaat verder probleemloos. In Kroatië woont een Servische minderheid, 
die niet akkoord gaat met de onafhankelijkheid van Kroatië en bij Joegoslavië willen blijven 
horen. Hun verzet, gesteund door Slobodan Milosevic die dan aan het roer staat in Servië, 
betekent het begin van de oorlog. Deze barst in augustus 1991 in alle hevigheid los in 
Vukovar.  
 
In augustus 1991 lopen de spanningen op en breekt in Kroatië de oorlog uit in gebieden 
met een Servische meerderheidsbevolking. In eerste instantie is de gemengde stad Vukovar 
in Kroatische handen. Het Joegoslavische leger 13 besluit de onafhankelijkheid van Kroatië 
niet te accepteren en begint een drie maanden durende aanval op Vukovar. Het resultaat 
wordt wel eens vergeleken met Stalingrad aan het einde van de Tweede Wereldoorlog. 
Met de val van Vukovar op 21 november 1991 wordt een vierjarig durende status-quo 
gecreëerd, waarin de Serviërs in Kroatië een eigen staat binnen Kroatië vormen. Dit gebied 
neemt ongeveer 30% van het Kroatische grondgebied in beslag en ligt als een croissant aan 

 
12 Dit is het beste initiatief dat ik in de internationale samenwerking ben tegengekomen, en ons werk met 
Microjustice is ook hierop geïnspireerd. Later in Servië begrijp ik van vele vluchtelingen uit Kroatië, dat zij in 
1996 naar de regio van Vukovar zijn gereisd om hun Kroatische papieren te regelen.     
13 Op dat moment bestaat Joegoslavië nog en het JNA is dus niet een uitsluitend Servisch leger. De motivatie 
voor ingrijpen van de JNA is niet éénduidig; Milosevic gebruikt het leger, maar er zijn ook generaals die nog 
in het communistische Joegoslavië geloven en dat bij elkaar willen houden. Tegelijkertijd hebben de Serviërs 
dan al de overhand, en worden reservisten in Servië opgeroepen. De reservisten schijnen er alles aan gedaan 
te hebben de oorlog te ontduiken. 
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de grens met Bosnië-Herzegovina. Het betreft vier delen waarin vanaf begin 1992 
UNPROFOR-beschermingstroepen zijn gelegerd: 
 

1) Oost-Slavonië (Kroatische Donau zone, in het oosten van Kroatië, grenzend aan 
Servië) - met Vukovar als belangrijkste stad - UNPROFOR Sector Oost,  

2) West-Slavonië met Prakrac en Darvar als belangrijkste steden – UNPROFOR Sector 
West, 

3) Kordun (ten zuiden van Zagreb) met Glina en Petrinje - UNPROFOR Sector Noord, 
4) Lika in Dalmatië met Knin als hoofdstad van de Servische pseudorepubliek - 

UNPROFOR-sector Zuid.  
 
Gedurende de vier jaar van het bestaan van de ‘Republika Sprska Krajina’ of ‘RSK’ heerst er 
anarchie en is er geen sprake van enige wederopbouw.  
 
Nadat het Vaticaan en Duitsland in december 1991 tot erkenning van Kroatië zijn 
overgegaan, wordt het land begin 1992 door de gehele internationale gemeenschap 
erkend; overigens zonder garanties voor de minderheidsbevolkingen. Hiermee is de deur 
geopend voor de oorlog in Bosnië-Herzegovina (BiH), die in maart 1992 met de 
onafhankelijkheidsverklaring begint. In een referendum hebben de Moslims (43,7%) samen 
met de Kroaten (17,3 %) voor onafhankelijkheid gestemd, terwijl de Serviërs (31,4 % 14)  
tegen stemden. 
 
In de periode van 1992 tot 1995 zijn het Kroatische en RSK-leger constant alert en vinden 
er regelmatig lokale gevechten plaats. Er wordt in die jaren steeds onder druk van de 
internationale gemeenschap onderhandeld. In het voorjaar van 1995 wordt er aan de 
Serviërs van Kroatië een voorstel voor grote mate van autonomie binnen Kroatië geboden 
(het zogenaamde Plan Z4), maar dit wordt geweigerd.  
 
In 1995 voert Kroatië vervolgens twee militaire bliksemacties uit. In mei verjaagt het 
Kroatische leger in operatie ‘Bliksemflits’ in enkele dagen de Serviërs uit West-Slavonië. In 
augustus worden de Serviërs met de militaire operatie ‘Storm’ van Sector Noord en Zuid 
verdreven. Circa 200.000 tot 300.000 Serviërs vertrekken in lange colonnes via Bosnië, 
veelal naar Servië. Deze exodus lijkt de instemming van Milosevic te hebben, hij is namelijk 
van plan de Kroatische Serviërs massaal in Kosovo te vestigen 15. De vluchtelingen uit 
Kroatië weigeren echter aan dit plan van Milosevic mee te werken en strijken voor het 
grootste deel in de noordelijke provincie Vojvodina neer. In tegenstelling tot centraal en 
zuid-Servië dat onder 500 jaar Ottomaanse overheersing heeft geleefd, behoorde de 
Vojvodina als deel van de Hongaars-Kroatische duelmonarchie tot de eerste wereldoorlog 
tot het Habsburgse Rijk. De mentaliteit in deze provincie is meer te vergelijken met die in 
Kroatië. Vandaar dat dit gebied de voorkeur heeft bij de Serviërs uit Kroatië. Alleen de 
allerzwakste vluchtelingen kunnen geen weerstand bieden en belanden in Kosovo. En 

 
14 Percentages gegeven in de census van 1991, waarin een bevolking van 4,36 miljoen inwoners in Bosnië-
Herzegovina werden geteld. 
15 Uit dit alles blijkt volgens de meeste voormalig Joegoslaven duidelijk dat het Milosevic niet te doen was om 
de Serviërs van Kroatië, die hij de grootst mogelijke ellende heeft bezorgd. Milosevic wilde het plan Z4 niet 
aanvaarden uit vrees dat een dergelijk plan ook voor Kosovo zou worden geboden. Dit alles duidt op de 
veelbesproken afspraken tussen Milosevic en Tudjman al voor de oorlog in 1991 om Bosnië op te delen en 
een Groot Servië en een Groot Kroatië te creëren. 
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ongeveer 70,000 Servische ontheemden gaan naar het nog enige deel in Kroatië dat onder 
Servisch gezag staat, Oost-Slavonië/Vukovar. Zij denken dat dit aan Servië grenzende deel 
van Kroatië toch nog deel van Servië zal worden.  
 
In de context van Dayton volgen er vervolgens ook vredesbesprekingen voor Kroatië, die 
op 23 november 1995 uitmonden in het Vredesverdrag van Erdut (vernoemd naar een 
plaatsje in de buurt van Vukovar). In Erdut komen de partijen Servië, Kroatië en de Serviërs 
uit Kroatië (RSK) overeen dat ook deze laatst overgebleven Krajina-zone deel zal uitmaken 
van Kroatië. Een VN-overgangsbestuur van één tot twee jaar, UNTAES, moet een 
vreedzame integratie nastreven. UNYAES is dus verantwoordelijk voor de demilitarisatie, 
het burgerbestuur en de vreedzame integratie van dit gebied en zijn Kroatisch Servische 
bevolking in het sinds 1991 onafhankelijke Kroatië, waarin ze nooit eerder hadden geleefd. 
 
 
3) Werken met interne vluchtelingen (IDPs) vanuit veldkantoor Erdut 
 
Het maakt mij gek om hele dagen in HQ op kantoor te zitten, en ik zit eraan te denken een 
overplaatsing naar een veldkantoor te vragen. Naar het veldkantoor in Erdut bijvoorbeeld. 
Dit wordt gerund door een naar Canada geïmmigreerde Engelsman, onderzeebootman 
Graham Day, en zijn houding is mensgericht en operationeel. Hij zei me: ”despite the 
situation, despite the UN and King Klein (who thinks he is the king, but he is not) you have 
to get things done.” De focus van Graham is mensenrechten en niet de economie (Klein’s 
focus), want het laatste kun je niet sturen en zal toch door de Kroaten worden 
overgenomen. Graham heeft als prioriteit: ‘terugkeer’, en wel terugkeer van de Serviërs 
naar hun plaatsen in Kroatië, waar ze vorig jaar massief zijn uitgegooid. Dit is een belangrijk 
onderdeel van het Erdut-vredesverdrag. Terugkeer zal nooit meer plaatsvinden als de VN 
weg is. Daarom moet de korte tijd die ervoor rest, gebruikt worden. Graham heeft hiervoor 
zelf een return project opgezet waaraan ik wil meewerken. Zo kan ik tenminste iets doen 
voor mensen, al zijn het er maar een paar en dat is alles beter dan niets te doen in een 
kantoor. Ik heb het simpelweg nodig om tussen de mensen te zijn om me te realiseren wat 
ik hier doe. Een cynische VN medewerker te worden is voor mij geen optie. 
 

Vukovar, woensdag 22 augustus 1996 
 
Vandaag ben ik maar meteen tot actie overgegaan. Ik vertel Anna mijn mening over het 
mensenrechtenwerk in deze regio. Zij deelt mijn frustratie en is het met me eens dat er op 
dit moment geen zinnig werk voor me is nu de database af is. Toevallig loop ik meteen 
daarna op de gang Graham tegen het lijf en vraag hem of ik bij hem aan terugkeerproject 
kan komen werken. Vanaf morgen kan ik bij hem terecht in Erdut! Dezelfde middag ga ik 
kennismaken met de nieuwe deputy chief Civil Affairs, Kemal Saiki, een Algerijn. Ik zit de 
rest van de middag bij hem te kletsen. Het doet weer goed met een aardig persoon open 
te kunnen spreken. Kemal vertelt me dat hij de vorige deputy vervangt, die met het hoofd 
Civil Affairs fysiek op de vuist zou zijn gegaan. We bespreken de missie, wat er werkt en 
wat niet. Kemal is het met me eens dat onze economische focus niet van belang is voor 
vreedzame integratie. Maar Kemal adviseert me grotere visies en ideeën te laten varen om 
niet gefrustreerd te worden: “probeer op een dagelijkse basis kleine zaken voor elkaar te 
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krijgen, ondanks de VN”. Het blijft allemaal een kwestie van politiek en belangen, maar het 
is bovenal mensenwerk. 

 
Dalj, zaterdag 24 augustus 1996   

 
De bevolking in deze regio en de rol van de VN-missie? 
 
Niemand weet precies hoe veel mensen hier zijn en waar ze vandaan komen. Grove 
schattingen geven aan dat het gaat om 70.000 lokale Serviërs en 70.000 ontheemde 
Serviërs uit andere delen van Kroatië. De ontheemden zijn in twee etappes gekomen, in 
1991 bij het uitbreken van de oorlog uit West-Slavonië en Osijek, en vorig jaar uit de 
“Krajina” waar zij dus tijdens de militaire operaties Flash and Storm zijn verdreven. 
Daarnaast zijn er diverse minderheidsgroepen: zigeuners, Hongaren, Ruthenen, Slovaken 
en enkele lokale Kroaten die niet zijn vertrokken. Het zijn zeer eenvoudige mensen, die het 
slachtoffer zijn geworden van politieke machtspelletjes. 
 
UNTAES is in januari 1996 van start gegaan en wordt ondersteund door 5.000 troepen. 
Nadat de demobilisatie van dit gebied dit voorjaar is voltooid hebben zij geen taak meer 
behalve door hun aanwezigheid de veiligheid te garanderen. Als de VN-macht zou moeten 
ingrijpen, wordt niet verwacht dat dit erg efficiënt zal zijn. Iedereen spreekt erover dat de 
Russen zich vooral bezighouden met illegale handel in vrouwen (er zijn vele bordelen in de 
regio), gestolen auto’s, petrol etc. Meer vertrouwen genieten de Belgische troepen die in 
de Baranja ten Noorden van Osijek zijn gestationeerd. De force commender is een Belg, 
Majoor-Generaal Joseph Schoups, een zeer aimabele man met een goede reputatie. 
 
Het mandaat van de missie is fascinerend: de vreedzame integratie van Oost-Slavonië in 
Kroatië. Nadat de demilitarisatie van de Serviërs eind juni is beëindigd, moet de VN-missie 
het burgerbestuur aan de Kroatische autoriteiten zien over te dragen, en wel zodanig dat 
de Serviërs zonder enige vorm van discriminatie in Kroatië kunnen blijven als Kroatische 
staatsburgers. Terugkeer van vluchtelingen en ontheemden naar hun huizen levert een 
even grote uitdaging op. Ook moet de publieke dienstverlening weer gaan werken en een 
interim politiemacht worden opgebouwd.  
 
De VN heeft van tevoren bepaald dat deze missie een succes zal worden, want de VN heeft 
na haar falen in Rwanda en Srebrenica een succes nodig. Joint Implementation Committees 
(JIC) bestaande uit Kroatische en Servische delegaties worden door de VN gefaciliteerd om 
de integratie uit te werken op verscheidene gebieden: politie, burgerbestuur, 
wederopbouw publieke diensten, onderwijs en cultuur, terugkeer van vluchtelingen en 
ontheemden, mensenrechten, verkiezingen, records. Deze JICs behandelen onderwerpen 
uiteenlopend van de bestrijding van ratten en muggen, het laten werken van de olievelden 
en elektriciteitscentrales, juridische integratie, tot het opzetten van een interim politie en 
one-stop-shops voor documenten.  
 
Dit alles is complex. Nu is hier vrede, maar de Serviërs zeggen op het ergste voorbereid te 
zijn. Nadat het telefoonnetwerk is gere-integreerd, ontvangen velen in het holst van de 
nacht telefonische bedreigingen. De strekking is dat ze vermoord zullen worden als ze niet 
vertrekken. Ook ik ontvang regelmatig zulke telefoontjes die me, ook zonder dat ik het kan 
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verstaan, uit een diepe slaap wakker makend een angstig gevoel geven. De meeste Serviërs 
zeggen dan ook te zullen vertrekken als UNTAES vertrekt en de Kroaten komen. Het zijn 
eenvoudige boeren, zo hartelijk en gastvrij, die hun leven zo normaal mogelijk voortzetten, 
terwijl ze weten dat alles tijdelijk is. Ze drinken om de verschrikkingen van het verleden te 
vergeten en om de zorgen van wat er gaat komen. 
 
 Mensenrechten is op dit moment nog geen bijzonder belangrijk issue, maar zal dat zeker 
worden. De Serviërs zullen slechts blijven als ze garanties krijgen voor een normaal leven 
binnen Kroatië. Zaken als implementatie van de amnestiewetgeving dienen gevolgd te 
worden, zodat mannen die in het Krajina-leger hebben gevochten niet willekeurig worden 
opgepakt. Voordat UNTAES vertrekt moet er een mensenrechtenwaarnemingsstructuur 
voor de post-UNTAES re-integratie worden opgebouwd. In de laatste weken komen de 
NGOs de regio binnen: Civil Rights Project, Oxfam, MsF. Dit alles past in de UNTAES-
benadering van mensenrechten: wanneer UNTAES vertrekt moeten de belangrijke 
Europese NGOs en instituties de waarneming gaan doen. 
 

Erdut, maandag 16 september 1996 
 
Emotionele taferelen  
 
De afgelopen weken heb ik ook op zaterdag gewerkt, waardoor ik geen rustig moment kon 
vinden om te schrijven. Daarom zal ik in vogelvlucht een overzicht geven van de afgelopen 
maand veldwerk in Erdut. Graham heeft zijn hart op de juiste plaats, heeft veel ervaring en 
is goed in zijn werk. Hij is als militair zeer pragmatisch operationeel, maar mist de nodige 
mensenrechten-achtergrond en is niet altijd even perceptief, maar hij heeft humor. Deze 
kleine, rossige bebaarde Brit, die altijd een vlinderstrik draagt, is naar eigen zeggen op zijn 
27ste uit 'fascistisch' Thatcher Engeland geëmigreerd naar Canada. 
 
Elke werkdag vangt aan met een briefing. De eerste ochtend brengt Graham als feitelijke 
informatie dat ik mensenrechtenschendingen in de computer ga verwerken. 
Geëmotioneerd roep ik uit dat dát absoluut niet het geval is, ik heb immers niet voor niets 
HQ voor een veldkantoor ingeruild. Graham is vervolgens onaanspreekbaar voor me en 
blijft me compleet negeren. Weer zit ik te wachten op werk, maar heb als mijn hoofdtaak 
op te treden als veredeld taxichauffeur. Servische vrouwen en kinderen van hier breng ik 
dagelijks voor familiebezoek naar het Kroatische Osijek. Dit zijn altijd erg emotionele 
ontmoetingen: na vijf jaar weerzien van familie, grootouders die hun kleinkind nog nooit 
gezien hebben etc. Mannen gaan nooit op een dergelijk bezoek mee. Omdat er nog geen 
goede amnestiewet is zijn ze bang te worden opgepakt vanwege hun deelname (als 
dienstplichtigen) aan het Krajina Servische leger. 
 
Sinds een paar weken wordt er ook op grotere schaal ontmoetingen georganiseerd. Met 
het oog op economische integratie heeft UNTAES op zaterdagochtend een markt 
georganiseerd tussen de checkpoints. Het grappige is echter dat ik nauwelijks een 
marktactiviteit heb kunnen ontdekken, maar dat de markt grote populariteit geniet en 
mensen overal uit Kroatië en Servië massaal de ‘markt’ bezoeken om na vijf jaar scheiding 
even weer hun familie en vrienden te kunnen zien.  
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Brochure UNTAES Missie 1996, met rechts-midden het hoofd van de missie Jacques Klein 

 
 

Survey: “UNTAES of de Donau!” 
 
Vervolgens heeft Graham me ingezet voor een survey in Bilje in het kader van zijn pilot 
terugkeerproject. Het doel is om zo snel mogelijk (nog onder UNTAES-gezag) de Kroaten te 
laten terugkeren naar dit dorp. Dan moet er dus een oplossing worden gevonden voor de 
90% Servische ontheemdenbevolking, die hier weg moet.  
 
Bilje is een dorp vlak ten noorden van Osijek. Het is een hele onderneming daar te komen, 
want we moeten over Osijek rijden. Dit betekent dat we eerst door de checkpoints naar 
Osijek moeten en dan weer Osijek uit opnieuw door de Kroatische, VN en Servische 
checkpoints. Ik moet de Servische ontheemden vragen waar ze vandaan komen, of ze terug 
willen en, zo nee (dit is bijna 100%), waarom niet en of zij een alternatieve oplossing 
hebben. Het antwoord daarop is haast unaniem: “UNTAES of de Donau”. Daarmee 
bedoelen ze dat UNTAES eeuwig in dit gebied moet blijven en dat ze anders in de Donau 
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zullen springen. De werkelijkheid zal althans iets minder dramatisch zijn en betekent dat zij 
alsnog de Donau zullen overgaan naar Servië. Zij vinden dat ze niet kunnen terugkeren 
omdat hun huizen verbrand zijn (en anders wonen er wel Kroaten in), het onveilig is en ze 
er als Serviër geen werk kunnen krijgen. Als ze al terug willen, willen ze collectief terug. 
Alleen dan denken ze veilig te zijn, niet gediscrimineerd te worden en een sociaal leven te 
kunnen leiden. Maar massaterugkeer is geen optie. Dit gebied komt binnenkort onder 
Kroatisch gezag te staan, dus wat moet er dan met deze arme mensen gebeuren?  
 
Dag in dag uit mag ik met deze ontheemden praten. Doel van dit project is met de 
verzamelde data bij de Kroaten te lobbyen voor het ontwikkelen van een oplossing, zodat 
deze mensen niet zomaar op straat gezet worden.  
 
Hoe reëel is naoorlogse terugkeer? 
 
Ik geloof niet in dit project. Als internationale gemeenschap moeten wij de realiteit onder 
ogen zien. Deze mensen willen/kunnen niet terug, en de Kroaten willen hen niet hebben. 
De ontheemden roepen allemaal dat ze compensatie willen en met dat geld een leven 
elders willen gaan opbouwen. Ik kan hen geen ongelijk geven. Zij zien geen reële kans om 
naar huis terug te keren. Geef hen, door compensatie voor eigendom en door het geven 
van rechten, dan een kans hun leven elders (in Servië?) op te bouwen. De VN steunt hen 
echter niet in andere oplossingen dan de feitelijke terugkeer. Maar de VN kan in hun 
plaatsen van terugkeer niets voor hen doen, want het UNTAES-mandaat bestrijkt slechts 
Oost-Slavonië. Hier vervelen 5.000 VN-manschappen zich dood, terwijl juist in de plaatsen 
van terugkeer de veiligheid moet worden verzekerd en de huizen moeten worden 
opgebouwd. Het zou geweldig zijn als VN-troepen zich met dit alles bezig zouden kunnen 
houden, maar dat is helaas niet de werkelijkheid. Voor rechtsherstel/compensatie bestaat 
geen enkel mechanisme. Dus na precies een jaar geleden met 100.000en in lange colonnes 
te zijn verdreven zonder dat iemand de exodus heeft trachten te stoppen, worden ze nog 
steeds aan hun eigen lot overgelaten en zullen ze opnieuw moeten vertrekken zodra 
UNTAES dit gebied verlaat. 
 
Voor mij persoonlijk is het een geweldige mogelijkheid individueel met mensen in één dorp 
te praten die overal uit Kroatië vandaan komen. Ieder geeft mij zijn verhaal over de oorlog 
en de verdrijving. Het is indrukwekkend naar hun te mogen luisteren en te zien welke 
effecten oorlog en politiek op gewone mensen hebben. Het zijn heel gewone mensen; de 
happy few en oorlogsprofiteurs zijn allang weg. Ik ben een ervaring rijker die ik kan inzetten 
voor meer structurele oplossingen. En dan is praten met mensen en zien wat er aan de 
hand is erg aan mij besteed. Met een tolk werken is fantastisch, het geeft je de tijd de 
situatie te observeren en de goede woorden boven te laten komen. Het is haast therapie, 
en dit is soms moeilijk voor de vertaler. Ik werk voornamelijk met een vluchtelinge uit 
Sarajevo, Dragana, een erg leuk meisje, we hebben veel plezier ondanks alle ellende die we 
tegenkomen.  
 
Als ik in de afgelopen jaren al niet veel vertrouwen in de politiek had verloren had, dan zou 
dat in dit gebied alsnog gebeuren. Deze mensen zijn constant misbruikt en dit gebeurt nog 
steeds. De lokale politieke leiders staan volgens het inzicht van velen in de missie nog 
immer onder het gezag van Milosovic. Maar ik betwijfel dit; Milosovic heeft geen belang 
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meer in dit gebied en heeft daarom Kroatië recentelijk erkend. De Servische lokale politieke 
leiders blijven elke oplossing boycotten. Voor de militaire operatie Storm vorig jaar lagen 
er goede voorstellen voor autonomie op tafel (Z4 Plan), die hebben ze laten varen. Nog 
steeds zijn er mensen die een soort Gaza-strip van dit gebied willen creëren om hun eigen 
politieke macht te kunnen handhaven. Deze politici hebben de bevolking opgeroepen niet 
met ons mee te werken. De inzet van de survey is dan ook om van de door politiek 
beïnvloedde massabeslissingen af te komen en – door huis-aan-huis bezoeken - achter de 
wensen en ideeën van de individuele families te komen.  
 
Vergeleken met mijn teamgenoten werk ik langzaam, slechts maximaal tien families per 
dag. Maar noch de ontheemden, noch ik zijn machines; we praten niet over het weer, maar 
over hun trauma’s, over hun uitzichtloze toekomst. Dan confronteer ik ze soms zodanig 
met de werkelijkheid, dat ik hun laatste droom verwoest. Het zijn mensen die vertrouwen 
in het leven verloren hebben. Gelukkig kom ik zo nu en dan ook een paar mensen tegen die 
ondanks alles liefdevol en vol vertrouwen in het leven staan. En altijd is er weer de 
gigantische gastvrijheid, koffie, rakija (de lokale brandy) en eten. Ik realiseer me dat de 
problematiek veel minder schrijnend is dan in Rwanda, maar doordat ik hier individueel 
met de mensen kan werken raakt het me toch ook zeer.  
 
Regelen van documenten: domovnica – een lobby-succesje! 
 
Voor mij het belangrijkste aspect van de UNTAES-missie zijn de one-stop shops van de 
Kroatische burgerlijke stand en andere administratieve documenten. Essentieel is de 
aanvraag van het bewijs van Kroatisch staatsburgerschap, de zogeheten Domovnica. Eén 
van de onderzoeksvragen in Bilje is of de ontheemden dit document zullen aanvragen. Als 
men deze vraag met ‘neen’ beantwoordt, probeer ik hen er op alle mogelijke manieren van 
te overtuigen dat de Domovnica de enige weg is om aanspraken te maken en 
rechtsbescherming te genieten in Kroatië, ook essentieel voor een toekomst elders! 
 
Voor de oorlog was iedereen staatsburger van Joegoslavië en van de deelrepubliek Kroatië. 
De Serviërs in dit gebied hebben nu een ID van de door niemand erkende Republika Sprska 
Krajina (RSK), maar die heeft geen enkele waarde meer. Dus bevinden zij zich in een 
Kafkaiaanse situatie. Alle rechten zijn verbonden aan het hebben van een bewijs van 
Kroatisch staatsburgerschap: de zgn ‘Domovnica’, die de Serviërs uit de RSK niet hebben. 
De Domovnica is van belang voor stemgerechtigdheid, pensioengerechtigdheid (ook al heb 
je pensioenrechten opgebouwd, krijg je deze slechts uitbetaald als je Domovnica hebt), 
aan- en verkoop van onroerend goed, terugkeer en wederopbouw service, aanvragen van 
paspoorten etc. De recentelijk door de VN opgezette 'one-stop-shops' willen de meeste 
ontheemden nog niet naar toe om dit essentiële document aan te vragen. Velen hebben 
geen vertrouwen in de Kroaten en willen toch weg. Ons argument hiertegen is altijd: ook 
als je weggaat, heb tenminste je staatsburgerschap geregeld. Ik maakte me intuïtief zorgen 
over de juridische basis en de daarop gebaseerde voorwaarden voor de afgifte van de 
Domovnica. Temeer omdat niemand binnen de VN me dit kon uitleggen en iedereen me 
vertelde dat we dit aan de Kroaten moeten overlaten. Er zit niets anders op dan zelf de 
relevante regelgeving bij elkaar bij elkaar te zoeken en te analyseren.  
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Vorig weekend had ik eindelijk eens een auto ter beschikking. Ik maak daar gebruik van om 
in Vukovar te gaan kijken naar de Dalmatiër puppy’s van de Fransman van MsF. Als ik 
binnenkom zitten Gilbert en zijn vrouw uit Belgrado net gebogen over dezelfde domovnica 
problematiek. De vorige dag was de Domovnica het onderwerp van een 
mensenrechtenbijeenkomst geweest. Op het aanvraagformulier, dat ik nu voor het eerst 
onder ogen heb, moet de aanvrager aangeven "lid van het Kroatische volk te zijn” en ”het 
Kroatisch staatsburgerschap te aanvaarden”. Niet één Serviër zal ondertekenen ‘lid van het 
Kroatische volk” te zijn, en als hij een dergelijke verklaring al ondertekent, betekent dit dat 
hij zijn Servische nationaliteit opgeeft 16 .  
 
Tijdens de mensenrechtenbijeenkomst werd volgens Gilbert emotioneel geroepen dat een 
dergelijke verklaring echt niet kan. Inmiddels heb ik alle juridische argumenten hiervoor bij 
elkaar. In het aanvraagformulier wordt namelijk gerefereerd aan verouderde wetgeving, 
een artikel dat voor etnisch Kroaten is bedoeld en volledig in strijd is met het Erdut-
vredesverdrag. Op zondag hebben we meteen een vergadering met verschillende 
vertegenwoordigers van mensenrechtenorganisaties belegd, die ieder de nodige actie 
zouden ondernemen. Daarnaast heb ik een conceptbrief opgesteld, die Gilbert namens 
Artsen zonder Grenzen naar de transitional administrator Klein is gestuurd. Klein heeft 
direct gereageerd en de Kroatische overheid laten weten dat de zin refererend aan het 
lidmaatschap van het Kroatische volk onacceptabel is en moet worden geschrapt.  
 
Het geeft toch altijd weer de nodige voldoening dat je activiteiten op de achtergrond, van 
wie niemand weet heeft, tot concrete resultaten leiden! 
 
Gillend speenvarken 
 
Naast dit werk verricht ik allerlei kleine klussen die op mijn weg komen. In Bilje bijvoorbeeld 
breng ik samen met vertaalster Dragana zieke zigeunerkinderen, die we tijdens de survey 
bezoeken in hun huizen tegenkomen, voor behandeling naar de artsen van het Pakistaanse 
Bataljon Pakbat. De zigeuners verwaarlozen zichzelf vreselijk, hun huizen zijn letterlijk één 
stinkende beestenbende. Bij een van de zigeunerfamilies vluchtte het jongetje toen de 
grootmoeder hysterisch gilde dat hij door de arts zou worden vermoord. Zij was woedend 
toen we hem uiteindelijk als een gillend speenvarken in de auto meenamen. Pakbat is vlak 
ten noorden van Bilje, gelegerd in een kasteel in Darda. Dragana en ik gaan daar vaak 
lunchen – heerlijk Pakistaans eten! Ik waan me dan een beetje in Pakistan. Vijf keer per dag 
wordt er opgeroepen tot het gebed, geweren worden prachtig gepoetst door mannen met 
lange gewaden. 
 
Bij mij groeit de overtuiging dat niemand de wereld kan veranderen. Maar als iedereen bij 
kleine dingen die toevallig op zijn wegkomen zonder cynische houding (“dit is nu eenmaal 
de wereld waarin we leven”) zou inspringen, kan de wereld er wel volledig anders uit gaan 
zien. 
 

 
16 Het begrip nationaliteit is een bron van verwarring tussen de Westerling en de Balkanman. In het Westen 
wordt staatsburgerschap en nationaliteit door elkaar gebruikt. Hier zijn het volstrekt gescheiden begrippen. 
Nationaliteit staat gelijk aan ethniciteit en staatsburgerschap is een puur administratief begrip. 
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Vorige week vroeg één van onze vertalers, een muziekstudent uit Novi Sad in Servië, of we 
in het Kroatische Osijek naar de voormalige flat van een vriend van hem konden gaan om 
foto’s op te halen. Zijn vriend is in 1991 toen de oorlog begon uit Osijek naar Novi Sad 
gevlucht. In de bewuste flat blijkt nu een Kroatische ontheemde politieagent met vrouw en 
baby te wonen. En zowaar, de foto’s waren er nog, alleen liggen deze nu bij zijn moeder. 
De politieagent wil de foto's teruggeven op voorwaarde dat wij naar zijn huis in het dorp 
Servaes gaan om zijn foto’s te zoeken. De agent is in 1991 uit dit dorp verdreven en kan 
daar niet naar teruggaan omdat het in Servisch gebied ligt. Servaes ligt net over de grens 
van het checkpoint in ons (UNTAES) gebied en we zijn daar snel naartoe gegaan. Het huis 
van de politieagent is totaal geplunderd en grotendeels verwoest. Maar tussen het puin 
vinden we wonder boven wonder toch nog foto's en documenten. Wij dus terug naar 
Osijek, met foto's van de agent als baby op de arm van zijn vader. Hij lijkt precies op de 
vader en zijn baby lijkt precies op hem als baby. Vervolgens gaan we snel naar het huis van 
de moeder van de agent. De vrouw zegt in tranen: "ze hebben het niet verdiend", maar 
geeft de foto’s desondanks. De vertaler is erg blij en kan niet wachten op de reactie van zijn 
vriend, waarvan ik later verneem dat deze totaal geëmotioneerd was.  
 
Tja, de meeste mensen hier hebben slechts een enkel voorwerp uit hun verleden. Zoals 
mijn uit Sarajevo verdreven vertaalster Dragana die haar vieze oude rugzakje overal mee 
naartoe sleept, als ware het een schat.  
 
Ook worden de verhalen uit de tweede wereldoorlog van mijn vader heel voelbaar. Ook hij 
is in de oorlog foto’s en alle andere materiële herinneringen aan vroeger kwijtgeraakt. In 
1940 brandde zijn huis af toen Nederland zich precies waar hij woonde tegen de Duitsers 
verzette (de Slag om Peel Raamstelling). Aan het einde van de oorlog werd zijn 
nieuwgebouwde ouderlijk huis eerst door de Duitsers leeggehaald, en vervolgens binnen 
enkele maanden volledig uitgewoond door Amerikaanse en Canadese bevrijders. Vanaf 
augustus 1944 had het huis leeggestaan, omdat zijn ouders waren ondergedoken en mijn 
vader als 8-jarige moest toen met de fiets en trein alleen zijn weg naar een tante in Breda 
vinden. Op dat moment heeft mijn vader besloten dat hij volwassen was. Zijn jongere broer 
was naar familie in Arnhem gestuurd, waar hij met zijn 88-jarige grootvader - in een rolstoel 
op een huifkar - de slag om Arnhem moest ontvluchten. Zijn grootvader heeft de vlucht 
niet mogen overleven. Tot nu toe waren dergelijke verhalen voor mij abstract, na de 
eindeloze exodusverhalen van deze ontheemden in Bilje komen mijn vaders verhalen bij 
mij tot leven. 
 
Hoe mijn leven buiten mijn werk eruitziet? Tot een paar weken geleden kon ik niet slapen 
omdat het hondje, dat bij mijn huis hoort, de hele nacht vreselijk kefte. Ik heb hem 
meegenomen naar een BBQ bij mijn landlady Tea in Trpinja en hem daar achtergelaten. De 
rust is dus wedergekeerd. Er is nog slechts een hondje dat als ik wegga de gewoonte heeft 
om onder de poort door te kruipen en me overal te volgen. Hij wacht voor de deur van 
waar ik ben, rent om me heen en kijkt verongelijkt als ik in een auto stap. Hiernaast heb ik 
een aantal “vrienden” die ik ‘s avonds ontmoet en ga ik aan het einde van de avond meestal 
naar een terras bij een kroeg in mijn straat. 
 
Van dag tot dag houd ik mijn hoofd boven water. Tussen frustratie en fascinatie, ondanks 
alle idioterie binnen de VN en erbuiten, in de middle of nowhere in kloteweer, toch 
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enigszins op mijn manier een bijdrage leverend, aanvaard ik het leven zoals het op dit 
moment is.  
 

Dalj, woensdag 2 oktober 1996 
 
Vorige week zondag ben ik er even uit geweest; met twee Russen van political en legal 
affairs van de VN ben ik door de Fruska Gora in Servië - een prachtig bergachtig woud - 
naar Novi Sad gereden waar we lekker hebben geluncht. Novi Sad is best aardig.  
 
Ik ben eraan toe om uit dit claustrofobisch makende gebied te gaan. Vandaag is de survey 
van Bilje beëindigd. De volgende stap, het identificeren van projecten en onderhandelen 
met de Kroaten, is lastiger. De ontheemden moeten terugkeren, maar tegelijkertijd wordt 
hen dit onmogelijk gemaakt. Ik weet echt niet wat we moeten doen. De werkelijkheid is 
dus dat het ethnic cleansing proces van de Serviërs hier bekroond zal worden terwijl hen 
geen land elders is toebedeeld. In al haar public meetings zegt de VN niets te willen horen 
van de geschiedenis; om het conflict op te lossen, is alleen de toekomst van belang, zo 
wordt gezegd. Natuurlijk, maar de geschiedenis in het hoofd en het hart van de mensen is 
een belangrijke factor van de realiteit; de belangrijkste! Als die geschiedenis niet had 
plaatsgevonden, was hier geen sprake van een probleem.  
 
Ondertussen geniet ik toch wel van mijn primitieve huisje. Ik probeer er de kachel te stoken, 
maar moet extra brandhout kopen. Het is hier zo landelijk; iedereen bereidt zich voor op 
de winter. Iedereen doet dezelfde activiteit op hetzelfde moment. Een maand geleden was 
iedereen tomatensap aan het maken, nu is het tijd om het hout te kappen. Mijn landlady 
Tea is een schat en verzorgt me goed tijdens haar wekelijkse bezoeken. 
 
Terugkeer naar Glina: Go-and-see, and escape! 

 
Dalj, woensdag 27 november 1996 

 
Als vervolg op de survey onder de ontheemden in Bilje had Graham bedacht dat we een 
go-and-see visit moesten organiseren naar een plaats waar de meeste ontheemden naar 
wilden terugkeren: Glina. Op 10 oktober wordt er een bus gevuld met mensen die vorig 
jaar uit Glina (een plaats ten zuiden van Zagreb) verjaagd zijn. Met mijn Chinese collega 
Chang ben ik hun begeleider. Bij aankomst in Glina staat er een tamelijk grote, agressief 
aandoende menigte Kroaten ons op te wachten. Het zijn oude dorpsgenoten van de 
Servische ontheemden in de bus. UNHCR is ook aanwezig en gaat 100 meter verderop met 
twee mannen praten, die volgens de ontheemden de prefect en het hoofd politie zijn. 
Chang loopt naar het politiebureau om de ‘veiligheid’ te bespreken, want die was nog niet 
‘gegarandeerd’. Ik blijf met de vertaler bij onze ‘ontheemde toeristen’, en probeer ze gerust 
te stellen. Maar ik ben er zelf ook niet echt van overtuigd als de groep Kroaten steeds 
agressievere kreten roepen en aan de bus trekken. Ik ren het politiebureau binnen om 
Chang te vertellen dat we vertrekken. Hij zegt me dat we moeten wachten, omdat hij bijna 
de veiligheid verzekerd heeft gekregen. Ik ren terug naar de bus die op dat moment flink 
door de Kroaten wordt gewiegd. De Russische chauffeur is nergens te bekennen. Ik gok en 
ren het café binnen, trek de Rus van de barkruk en sleep hem met me mee. Net voor de 
bus omvalt, springen we erin en sjezen we weg. De prefect en het hoofd van politie 
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proberen door het bij mij openstaand raam naar binnen te klimmen, en ik kan hun nog net 
op tijd wegduwen en het raam dichtdoen. Gelukkig, we zijn heelhuids Glina uitgereden! 
Maar dan krijg ik via de radio bericht van Chang. Hij meldt trots dat de politie nu echt de 
veiligheid heeft gegarandeerd, en vraagt of de ontheemden nog terugkeren om hun huizen 
te zien. De ontheemden zijn doodstil, kijken angstig uit hun ogen en maken gebaren dat zij 
zo snel mogelijk terug naar Bilje willen. Na dit avontuur krijgt Graham van Klein te horen 
dat zijn pilotproject van de baan is. Hiermee komt er een eind aan de UNTAES-activiteiten 
om de ontheemden en vluchtelingen in veiligheid te laten terugkeren, zoals bepaald in het 
Erdut-vredesverdrag! 
 
Gilbert van Artsen zonder Grenzen kwam een paar weken geleden bij me langs met zijn 
Dalmatiër hondenpaar en vroeg me wat ik met mijn leven wil doen. Ik vertel hem dat ik me 
zelfstandig en onafhankelijk wil bezighouden met vredesopbouw en mensenrechtenwerk 
in conflictgebieden. Daarvoor wil ik een organisatie opzetten. Met Mohamed Sahnoun heb 
ik hier al vaak over gesproken.  
 
Nu de herfst volop is aangevangen, met veel regen en kou, is het liften naar werk geen 
pretje meer. Bovendien mag een normale auto sinds kort dit gebied in. Dus morgen ga ik 
naar Nederland om mijn auto te halen. Wanneer ik dit Gilbert vertel, vind hij dat ik ook 
maar meteen naar de notaris moet gaan om een stichting op te richten! 
 
Op 3 december 1996 heb ik een stichting opgericht met de naam International Alliances 
die nu Microjustice heet. 
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Deel III: Hoe gaat het met de mensen in het voormalig Joegoslavië 10 jaar na 
het eind van de oorlog? – zomer 2005 
 
Naoorlogs rechtsherstel van vluchtelingen  
 
Vanaf 1997 hebben we met Microjustice een programma opgezet gericht op rechtsherstel 
van de ontheemden en vluchtelingen in de plaatsen waar ze vandaan kwamen. Tot 2005 
hebben we intensief gewerkt aan het krijgen van rechtspapieren voor vluchtelingen over 
grenzen.  
 
Het kernprobleem in Servië met de vluchtelingen uit Kroatië was dat deze vluchtelingen 
slechts hun huizen konden terugkrijgen en hun leven konden oppakken, zoals in de 
vredesverdragen was afgesproken, als ze hun rechten die ze op papier hadden konden 
waarmaken. Dat bleek in de praktijk nog niet zo gemakkelijk, want deze vluchtelingen 
hadden geen enkel officieel document van Kroatië, en konden zonder ID of paspoort niet 
de grens over. Die papieren moesten ze ‘thuis’ bij de Kroatische instanties halen, maar 
zonder papieren kon je de grens niet over. Om in hun juridische behoeften te voorzien 
boden we juridische hulp over de grens in de plaatsen in Kroatië waar de vluchtelingen 
vandaan komen. 
 
Onze betrokkenheid bij het naoorlogse rechtsherstel heeft veel langer geduurd dan ik voor 
ogen had. Het rechtsherstel is de fase na de op overleven gerichte humanitaire hulp, in en 
vlak na de oorlog. Het is het sluitstuk van de wederopbouw, voorwaarde voor duurzame 
vrede en ontwikkeling. Het gaat dus om langere termijn processen en de slachtoffers kun 
je niet halverwege laten zitten. Bovendien is het in het voormalige Joegoslavië nooit saai. 
Er gebeurt altijd wel iets waardoor je er weer met handen en voeten gebonden bent. Door 
middel van ‘trial and error’ bouwen we de organisatie van Microjustice op.  
 
Wat bij Microjustice vooral van belang is de situatie van de mensen in het gebied te 
begrijpen. In 2005, kijk ik hoe het nu met deze mensen in Joegoslavië gaat tien jaar nadat 
de oorlog beëindigd is, wat is hun situatie nu. Wat hebben de voormalig Joegoslaven over 
de oorlog en hun leven nu te vertellen? 
  
Bloody Serb 

 
Vukovar, dinsdag 7 juni 2005 

 
Ik ben gisteren weer teruggevlogen naar het voormalige Joegoslavië met een door mij de 
laatste negen jaar veel bevlogen vlucht van JAT (Jugoslav Air Transport). In Brussel komt 
het nationale handbalteam er in het vliegtuig bij. De Joegoslaven behoren tot de wereldtop 
in deze sport. Eén van hen wil naast me komen zitten, maar ik vertel hem dat ik mijn rug 
aan ijs heb verbrand en dat ik het liefst de hele rij voor mezelf wil hebben. 
Normaalgesproken krijg je een agressieve reactie op een dergelijk verzoek, maar deze 
handbalspeler begrijpt het volkomen en geeft aan dat er een arts en een therapeut bij het 
team aanwezig zijn. Zodra de drank wordt geserveerd, gaan de glazen gevuld met ijs en de 
grote flessen whisky bij het handbalteam rond. Zou in Nederland zo’n gezelschap 
luidruchtig worden, hier ontstaat een vriendelijke, ontspannen sfeer. Ik vraag mijn (nu 
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verder weg zittende) buurman verbaasd of al die alcohol wel goed is voor een topsporter, 
en krijg als antwoord dat dát er onlosmakelijk bij hoort. Hij stelt zich voor als Zikica 
Milosavljevic, en vraagt me wat ik doe. “Vluchtelingen helpen hun rechten terug te krijgen” 
is mijn antwoord, waarop hij verschrikt naar achteren opspringt en uitroept: “I am sorry, I 
am a bloody Serb!” Zijn reactie is typerend voor het schuldcomplex dat de Serviërs de 
laatste vijftien jaar hebben ontwikkeld. Zij voelen zich totaal onbegrepen. Ik leg hem uit dat 
ik juist de Servische vluchtelingen help omdat dit deze groep is die nog steeds hulp nodig 
heeft. Ik voeg eraan toe dat de west-Europeaan die nooit in het voormalige Joegoslavië is 
geweest inderdaad de Serviër als boosdoener van alle conflicten ziet. Echter iedere 
westerling die naar Servië komt slaat binnen de kortst mogelijke tijd om en ontwikkelt een 
warm gevoel voor de Serviërs. Ik vertel hem dat ik Belgrado één van de leukste steden ter 
wereld vind. Hij vindt Nederland juist geweldig. Milosavljevic is in het Haagse Rode 
Kruisziekenhuis aan zijn knie geopereerd en zijn zusje woont in Utrecht. Ik geef aan dat ik 
me niet thuis voel in Nederland omdat het zo klein en vol, en daarom te geordend is. 
Volgens Milosavljevic houden wij van Belgrado omdat dáár geen regels zijn! 
 
De vluchtelingen gaan niet terug: Rajo’s verhaal 
 
Op het vliegveld van Belgrado staat mijn collega ‘field officer’ Radmilo, ofwel Rajo, me op 
te wachten. Hij is onder de indruk van het feit dat - de naar ik nu verneem hier beroemde 
- Zikica afscheid van mij neemt. Na een bezoek aan de Nederlandse ambassade in Belgrado 
(om eventuele financiering met een nieuwaangekomen diplomaat te bespreken) en een 
kort weerzien met mijn grote vriendin en advocate Emica ga ik met Rajo door naar Novi 
Sad, de hoofdstad van de noordelijke aan Kroatië en Hongarije grenzende provincie 
Vojvoidina. In Novi Sad hebben we sinds 2000 een kantoor om de vluchtelingen uit Kroatië 
te helpen hun rechten terug te krijgen. Het gaat hierbij om nationaliteitspapieren, 
identiteit, geboorteaktes, het claimen van eigendommen en alles wat nodig is om weer een 
normaal op eigen benen staand mens te worden. Rajo is zelf ook een vluchteling uit Glina, 
een plaats ten zuiden van Zagreb. Op de één of andere manier komen de afgelopen negen 
jaar steeds vluchtelingen uit Glina op mijn weg. Tien jaar geleden, in 1995, is Rajo met zijn 
vrouw, twee dochters, moeder en hond verdreven. Zij vertrokken in hun oude blauwe 
Zastava in een colonne van in file rijdende en lopende vluchtelingen, van Kroatië via Bosnië 
naar Servië. In totaal zijn er in die tijd twee tot driehonderdduizend mensen op deze manier 
richting Servië vertrokken. Rajo vertelt me dat hij nu eindelijk zijn Servische papieren heeft 
geregeld en dat hij dus een paspoort heeft waarmee hij naar ons kantoor in Vukovar in 
Kroatië kan komen. Rajo zegt braaf dát het kan. Hij voegt er echter aan toe dat vanwege 
het willekeurige oorlogsmisdadigersvervolgingsbeleid in Kroatië niet één Servische Kroaat 
die in het leger heeft gezeten naar Kroatië durft terug te keren. In tegenstelling tot het 
Internationaal Tribunaal voor het Voormalig Joegoslavië (ICTY) weigert Kroatië nog steeds 
een lijst met namen te publiceren waarop de van oorlogsmisdaden verdachten vermeld 
staan. En omdat meestal onschuldigen worden opgepakt (om na enkele maanden of jaren 
weer te worden vrijgelaten), durven de meeste Servische mannen geen voet op Kroatisch 
grondgebied te zetten. Rajo is de steun en toeverlaat van duizenden vluchtelingen. Door 
zijn eigen ervaring en de vele jaren die hij met ons heeft gewerkt, heeft hij veel praktische 
juridische expertise in huis. Zijn vrouw zet me een feestmaal voor. Naar goed Joegoslavisch 
gebruik staat de televisie bij het eten aan. Bij Zuid-Servische muziek wordt er snel 
doorgeschakeld. Ik zeg dat ik deze meer Arabisch aandoende muziek nu net zo leuk vind. 
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Rajo zucht, “dat is normaal, wat wil je anders dan dit met 500 jaar Turkse overheersing”. 
Dan legt hij me – niet voor de eerste keer - het verschil uit tussen een ‘Srbin’ en een 
Srbijanac; de eerste is een Serviër uit Kroatië en Vojvodina, die in het Habsburgse leger in 
1685 en ook daarna Europa tegen de Turken heeft verdedigd, en de laatste is een Serviër 
uit centraal en Zuid- Servië dat 500 jaar door de Turken bezet is geweest en daarmee ook 
Moslimgewoontes heeft overgenomen. De Serviër uit Kroatië die in moederland Servië 
gestrand is, kijkt dus eigenlijk neer op de in zijn ogen primitieve Serviër uit Servië, terwijl 
deze laatste Serviër zich bedreigd voelt met al die vluchtelingen die een aanslag plegen op 
het al straatarme land, waar hij/zij zelf met veel moeite zijn hoofd boven water houdt. 
 
De volgende ochtend vroeg begint bij onze advocaten-partnerorganisatie HCIT. We drinken 
koffie met een stel advocaten en medewerkers die er flink op los paffen. Ze vragen me 
grappend wat ik vind van de mooie nieuwe gaatjesschoenen van hun co-directeur Radovan. 
Er wordt lachend aan toegevoegd dat hij de schoenen via de humanitaire hulp heeft 
gekregen en hij moet vervolgens zijn tot de laatste draad versleten sloffen laten zien, die 
hij met deze schoenen vervangen heeft. Vervolgens gaat het gesprek over het verlies van 
ouders, dit naar aanleiding van het recente overlijden van de vader van één van de 
advocaten. Een additioneel probleem van de oorlog is dat hier massaal mensen vroegtijdig 
overlijden aan hartaanvallen en kanker. Er is simpelweg te veel stress voor deze 
supergevoelige mensen. Daarnaast zijn er door al die nieuwe staatsgrenzen en landjes 
praktische problemen. De overledene in kwestie woonde in Bihac (Bosnië). Zijn vrouw blijft 
daar alleen achter terwijl familie in het buitenland (in Novi Sad/Servië) woont, wat vijftien 
jaar geleden nog tot hetzelfde land behoorde. En hiermee zijn we weer terug in het 
Joegoslavië van voor de oorlog, waarin de leden van onze partnerorganisatie 
topadvocaten, rechters en politici in Kroatië waren. In dat Joegoslavië was iedereen 
communistisch, “maar niet zoals jullie in het Westen denken”. Er was sprake van diversiteit 
binnen het communisme zoals ik al vaak heb uitgelegd gekregen in mijn ontmoetingen.  
 
Vluchtelingen helpen vluchtelingen aan hun rechten: Ratko Bubalo 
 
Na een kop koffie en bijna in de sigarettenrook te zijn gestikt, gaan we verder in gesprek 
met de directeur van HCIT, Ratko Bubalo. Ratko is een jurist, die als juridisch adviseur van 
de laatste president van Joegoslavië (Stipe Mesic) voor de oorlog, de politieke elites in de 
nieuwe landen van het voormalige Joegoslavië goed kent. Maar bovenal is Ratko een 
humanist. Hij is in 1994 uit Kroatië vertrokken. De belangrijkste reden van Ratko’s vertrek 
uit Kroatië was dat zijn dochtertje met haar orthodoxe achtergrond niet meer welkom was 
bij haar katholieke klasgenootjes. Ratko wilde zijn dochter Gordana een normale jeugd 
geven. Nadat hij in oktober van dat jaar huis en haard achter zich had gelaten in Zagreb, is 
hij naar Novi Sad vertrokken. Op dat moment waren er nog onderhandelingen gaande over 
de status van de Serviërs binnen Kroatië. Ratko verwachtte nog een oplossing, maar met 
de militaire operaties van 1995, waarin de Serviërs massaal uit Kroatië werden verdreven, 
werd het duidelijk dat terugkeer geen optie meer zou zijn. In de tijd van die exodus heeft 
Ratko tientallen familieleden en vrienden in zijn flat in Novi Sad geherbergd, waardoor hij 
al snel door zijn spaargeld heen was. Nadat hij voor een lokale NGO had gewerkt, richtte 
Ratko in 1997 het Humanitarian Centre for Integration and Tolerance (HCIT) op met als doel 
de vluchtelingen uit Kroatië te helpen een plek in de Servische samenleving te vinden. 
Tijdens het NATO-bombardement van 1999 op Servië, is HCIT nog de enige organisatie die 
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juridische hulp geeft aan de vluchtelingen. De internationale NGOs zijn namelijk allemaal 
geëvacueerd. Vanaf dat moment wordt HCIT een vaste partner van UNHCR voor juridische 
dienstverlening aan de vluchtelingen in het noordelijke deel van Servië, de Vojvodina. Het 
probleem is echter dat de oplossing van de juridische en administratieve problemen van 
de vluchtelingen niet in Servië ligt, maar in de plekken waar ze vandaan komen in Kroatië. 
Dus werden de vluchtelingen indertijd nog gefrustreerder. Door onze samenwerking in het 
grensoverschrijdend juridisch programma is daar verandering in gekomen. 
 
Onze bespreking van vandaag gaat over de heersende paniek bij de vluchtelingen. 
Veldwerker Rajo wil erbij zijn om het uit te leggen, want hij heeft er dagelijks mee te maken. 
Sinds het begin van dit jaar vindt een herregistratieproces van vluchtelingen plaats. Op 28 
februari 2005 was het officiële aantal vluchtelingen volgens de UNHCR nog 274.000. 
Hiervan heeft zich ruim de helft, 145.000, geregistreerd. Echter in een derde van de 
gevallen heeft het Servische Commissariaat voor de Vluchtelingen besloten om de 
vluchtelingenstatus niet te verlengen. Dit betekent dat de vluchtelingen hun 
vluchtelingenpasje verliezen, en als ze geen andere nationaliteitspapieren hebben kunnen 
zij niet aantonen wie ze zijn. Als deze vluchtelingen niet de Servische nationaliteit hebben 
verkregen, zijn ze hier illegaal en moeten zij een verblijfsvergunning aanvragen. Uit eigen 
ervaring weet ik dat dit een moeilijke en dure procedure is, die sinds de val van Milisovic 
niet veranderd is. Dus zullen de vluchtelingen die in Servië willen blijven de Servische 
nationaliteit moeten aanvragen. Hiervoor hebben ze hun Kroatische papieren nodig, maar 
zonder papieren kunnen ze niet de grens over om deze te verkrijgen.  
 

 

 
 

Cross-border juridisch programma: in Novi Sad/Servië ontvangen we de verzoeken van de vluchtelingen uit 
Kroatië. Vanuit ons kantoor in Vukovar/ Kroatië regelen we de juridische papieren voor deze vluchtelingen 

in heel Kroatië. 

 



96 
 

Jaar en dag tussen de ruïnes in Vukovar 
 
Met mijn collega Pedrag, ook wel Pedja genoemd, rijd ik door naar ons 80 km verderop 
gelegen kantoor in Vukovar, over de grens in Kroatië. Pedja is die ochtend vanuit Vukovar 
naar Novi Sad gekomen met 400 administratieve-juridische documenten voor 
vluchtelingen die wij de afgelopen week geregeld hebben. Hij neemt weer een dik pakket 
met volmachten voor de aanvraag van documenten mee terug naar Vukovar. Onderweg 
vertelt hij me dat er de laatste weken bommen zijn ontploft in Vukovar, in het kantoor van 
Rade Leskovac en in de Servische dorpen naast Vukovar, Borovo en Trpinja. Diverse 
kantoren zijn grotendeels vernietigd. Rade Leskovac was doelwit omdat hij als leider van 
een Servisch splinterpartijtje in Kroatië (de partij van de ‘Donauvlakte Serviërs’) voor zijn 
kantoor een Servische naast de Kroatische vlag heeft hangen. Laconiek voegt Pedja eraan 
toe dat “de politie geen idee heeft van de daders van de aanslagen”. De nog overgebleven 
Servische gemeenschap in Kroatië heeft er verder ook geen aandacht aan besteed, want 
hen rest geen andere keuze dan te zwijgen en te overleven. 
 
De gebeurtenis doet me terugdenken aan de spannende periode in 1999 in Vukovar, die ik 
beleefde te midden van de NATO ‘bombing campaign’ zoals het NATO-bombardement op 
Servië hier wordt genoemd. In die tijd werden wij door Leskovac bedreigd. Leskovac stond 
tijdens de oorlog aan het hoofd van de Servische Radicale Partij voor Oost-Slavonië. De man 
die de extremistisch nationalistische Servische partij van Vojislav Seselj in Servisch Kroatië 
leidde, voegt zich nu gedwee naar de Kroaten. Begin 1999 heb ik met hem te maken gehad. 
Hij was toen eigenaar geworden van het huis dat als wij als kantoor en huis hadden 
gehuurd, wilde ons onaangekondigd direct op straat zetten. Nadat we waren gevlucht, met 
onze meubels, werden we ‘s avonds per telefoon bedreigd; er zouden speciale knokploegen 
naar ons toekomen. Vervolgens hebben wij de OVSE en de Kroatische politie ingeschakeld, 
en keerde de rust terug. Bijkomend effect van onze klacht was dat de boeren uit de 
Servische dorpen Trpinja en Bobota ineens werden uitbetaald door Leskovac. Eerder had 
hij namelijk hun oogst gekocht en opgehaald, maar had hij geweigerd daarvoor te betalen. 
Hierop hadden we natuurlijk onze klacht in de eerste plaats gericht.  
 
Een collega met wie ik de rol van Leskovac tijdens de oorlog bespreek, concludeert: “als je 
bedenkt dat hij jullie zo heeft durven bedreigen, kun je nagaan wat hij in de oorlog heeft 
gedaan met de Kroaten die nog in Vukovar woonden!” 
 
Sinds 1998 hebben we in Vukovar een kantoor, vanaf 1999 in een straat die de typisch 
communistisch Joegoslavische naam ‘Omladinskih Akcija’ droeg: de ‘Jeugd Actie’. De straat 
was nieuw, maar nog onafgebouwd. Ons huis en alle meubelen zijn met kogelgaten 
doorboord. We moeten nu een procedure starten om een adreswijziging van onze stiching 
in Zagreb aan te vragen, omdat de straat inmiddels tot de ‘Hravskog Sokola’, de ‘Kroatische 
Adelaar’, is omgedoopt. Bij het kantoor is slaapgelegenheid. Dus als ik hier ben, woon ik op 
kantoor.  
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Vukovar, donderdag 8 juni 2005 
 
Vanochtend vroeg ben ik wakker gemaakt door collega Tea en mijn Dalmatiër Atina, die 
enthousiast op mijn bed springt. Zoals altijd wil Atina met me gaan rennen langs de Donau. 
Maar het regent pijpenstelen, dus moet het ritueel worden uitgesteld.  
 
Tea werkt al vanaf december 1996 met ons. Zij was mijn huisbaas in Dalj toen ik voor de 
VN werkte, en werkt sinds de start met ons. Datzelfde jaar kreeg ik Atina als kerstcadeau, 
en kon de puppy niet weigeren. Gelukkig heeft Atina in Tea een goede, tweede baas 
gevonden. 
 
Boekhouder Slobodan en programmamanager Tanja proberen me het wel en wee van onze 
Kroatische financiële administratie uit te leggen. Ik val van de ene verbazing in de andere. 
Als NGO ben je in Kroatië niet in de eerste plaats verantwoording schuldig aan je donor, 
maar aan de overheid. Die vaardigt minutieus alle mogelijke regeltjes uit voor het invullen 
van je huishoudboekje: een apart formulier voor in en uit etc. Niemand mag in cash 
uitbetaald worden en als buitenlands consultant moet je hier in de lokale munt, de ‘Kuna’, 
een rekening openen en wordt er 35% van je consultancy fee afgehaald voor 
pensioenrechten en ziektekostenverzekering. Dit overigens los van het feit dat je in Kroatië 
helemaal niet belastingplichtig bent! Als vertegenwoordiger van een NGO moet je een 
aparte bankrekening openen, die veel duurder is dan die voor een privé-persoon.  
 
Vukovar tien jaar na de oorlog 

 
Vukovar, vrijdag 10 juni 2005 

 
Het regent nog non-stop sinds ik ben gekomen en het is zo koud. Ik heb een bespreking op 
het OVSE-kantoor in Vukovar. Het blijkt dat ze erg omhoogzitten met een groot aantal 
zigeuners en ontheemden, die dringend documenten nodig hebben. Ze smeken of wij hen 
aan die documenten kunnen helpen, omdat wij de enigen zijn die dit soort concrete hulp 
kunnen geven.  
 
Gisteren wordt mijn ochtend in beslag genomen door de politie en allerlei gelieerde 
administratieve zaken. De politie belt eerst op met de instructie om onze registratie 
onmiddellijk op het politiebureau te laten zien. Reden hiervoor is dat men moest 
controleren of we nog recht hebben op Kroatische nummerplaten op een van onze auto’s. 
Vervolgens komt collega Pedja geïrriteerd van de politie terug; ik moet meteen mee naar 
de politie om nog heel veel andere papieren te laten zien, anders zal er een huiszoeking 
volgen. Op het politiebureau heerst er vervolgens weer een vriendelijke Balkansfeer.  
 
Ljubomir komt in de middag langs als hij verneemt dat ik in de stad ben. Ljubo is een jonge 
jurist die met zijn moeder het Vredescentrum van Vukovar runt. Vorig jaar heeft hij voor 
ons lobby-activiteiten ontwikkeld. Ljubo’s moeder Ankica, een kleine krachtdadige vrouw, 
was voor de oorlog rechter in Osijek.  
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Vukovar: Kroatische vlag geplant op ruïne van ontheemde Kroaat, die in 1998, na vertrek UNTAES, 
terugkeert en zijn/haar huis zal herbouwen. 

 
Ljubo vindt het nu, tien jaar na het beëindigen van de oorlog, een goed moment om terug 
te kijken. Het rechtsherstel van Serviërs vluchtelingen uit Kroatië blijft een uitdaging. We 
vragen ons af wat de betekenis van ons werk is. Enerzijds, door het ondernemen van 
rechtszaken en gerelateerde netwerk- en lobbyactiviteiten houden we constant druk op 
het juridisch systeem. Anderzijds helpen we tien duizenden vluchtelingen aan broodnodige 
concrete oplossingen. Grote veranderingen op korte termijn in de ontwikkeling van de 
rechtsstaat 
 kunnen echter niet verwacht worden. Het gaat om een lange termijn betrokkenheid in al 
de juridische aangelegenheden, die geregeld moeten worden om de vooroorlogse 
rechtspositie van de vluchtelingen - waar mogelijk - te herstellen. Dit werk is essentieel om 
te voorkomen dat deze vluchtelingen blijven dwalen en ten prooi vallen aan extremistische 
politici, die het lijden van deze groep voor hun eigen politieke doelen gebruiken. Als deze 
vluchtelingen geen papieren hebben, zijn ze uitgesloten van de democratische processen. 
Voor individuele duurzame oplossingen en de ontwikkeling van duurzame vrede en 
democratie is ons werk dus onontbeerlijk. Maar we hebben een lange adem nodig! 



99 
 

 
Donderdag was de Orthodoxe Hemelvaart en tevens Kirbaj van het Servische dorp Trpinja. 
De Kirbaj is een dorpsfeest, waaraan strikte regels zijn verbonden. Ieder gezin heeft de hele 
dag volop eten en drank in huis. Als dorpsgenoot mag je elkaar echter niet opzoeken. Alleen 
vrienden van buiten het dorp komen dus op bezoek. Maar deze vrienden moeten op eigen 
initiatief komen want het is strikt verboden om mensen uit te nodigen. Zo heeft Tea mij 
schoorvoetend gezegd: ‘en dan zie ik je dus straks bij mij’. Iedereen doet aan deze traditie 
mee, behalve families waarvan dat jaar iemand is gestorven. Naast de Kirbaj heeft iedere 
familie zijn ‘Slava’, hun sint’s dag. Velen hebben St. George (6 mei) of St. Nicolaas als 
sintsdag. Dan komt wel de hele dag het halve dorp bij je eten nadat ’s ochtends de ‘Pop’, 
een orthodox priester, het huis en de familie heeft gezegend. Voor mij is het een weerzien 
van de familieleden en de ‘Kumovi’. De ‘Kum’ is de belangrijkste persoon in je leven, 
belangrijker dan je echtgenoot, hij is de getuige bij je huwelijk of peetvader/moeder bij je 
doop.  
 
Het conflict tussen Serviërs en Kroaten – een stukje geschiedenis  
 
De afgelopen negen jaar hier wonend en werkend probeer ik er steeds achter te komen 
hoe het nu precies zit met dit diepgewortelde conflict tussen Serviërs en Kroaten. Hoe de 
oorlog heeft kunnen ontstaan is altijd onderwerp van gesprek met mensen in het voormalig 
Joegoslavië en ik heb er menig boek over gelezen. Nog steeds hoor ik nieuwe dingen. Deze 
natte dag in Vukovar geeft me de gelegenheid wat ik tot nu toe heb begrepen op een rijtje 
te zetten.  
 
Het feit dat de Serviërs uit Kroatië17 geen deel wilden uitmaken van een onafhankelijke 
Kroatië, is terug te voeren op een lange geschiedenis. Kroatië was tot de eerste Wereld 
Oorlog (WO) deel van het Habsburgse Rijk (Oostenrijk) en Servië tot ver in de 19de eeuw 
deel van het Ottomaanse Rijk (Turkije). De grens tussen het Westen (Habsburg) en het 
Oosten (Ottomaans) lag precies hier in het grensgebied van Kroatië met Bosnië en Servië, 
en draagt daarom in het Servo-Kroatisch18 de naam ’Krajina’ (grens, uiteinde)19. Dit 
grensgebied werd door Serviërs bewoond, die in een speciaal leger (het Krajina leger) zaten 
om het Habsburgse rijk tegen de Turken te verdedigen. Deze ‘Krajina-Serviers’ hadden in 
Kroatië een status aparte, direct onder gezag van Wenen. Zij hadden speciale rechten 

 
17 De benoeming van de Serviërs uit Kroatië is delicaat, en dit is de enige neutrale term. Internationaal worden 
ze Servische Kroaten genoemd, maar daar kan zich niemand in Kroatië in vinden, want niet burgerschap, maar 
nationaliteit in de zin van etniciteit staat op de eerste plaats, dus worden deze mensen lokaal meer aangeduid 
als Kroatische Serviërs. Op CVs die wij door de jaren heen van mensen ontvangen, zetten ze de ‘nationaliteit’ 
als etniciteit, en niet hun staatsburgerschap. 
18 Het is nu onmogelijk om de taal aan te geven zonder in termen als ‘BCS’, de door het ICTY gehanteerde 
term, te vervallen. BCS staat voor Bosnisch, Kroatisch, Servisch in alfabetische volgorde om niemand te 
kwetsen. In Banja Luka, de hoofdstad van de Republika Srpska van Bosnië, hoor ik de mensen spreken over 
de ‘lokale taal’. Voor de oorlog werd de in Joegoslavië gesproken taal internationaal Servo-Kroatisch 
genoemd, maar lokaal werd gerefereerd naar de taal van de deelrepubliek; in Kroatië Kroatisch en in Servië 
Servisch. Nu beweren Kroaten dat Kroatisch een eigen taal is, en soms verzoeken rechters daarom om een 
beëdigde vertaling te overhandigen wanneer een rechtszaak een Serviër betreft. 
19 Kraj betekent ‘eind’ en ‘deel’ in de zin van streek/regio. Historisch werd het aangeduid met de Vojna 
Krajina, de militaire grensstreek, maar vanaf de begin 90er jaren werd het door de Serviërs aangeduid als de 
Servische Krajina, Servische Republiek Krajina, wat hun benaming van hun zelfuitgeroepen ministaatje binnen 
Kroatië was. 
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terwijl de Kroaten lang nog horigen waren. De Krajina was grotendeels arm berggebied, 
lopend van de Dalmatische kust, langs de bergkam aan de zuidgrens van Kroatië met 
Bosnië, door naar het oosten. 
 
Na het uiteenvallen van het Habsburgse en het Ottomaanse rijk in 1918 werd het eerste 
Joegoslavië gesticht, in eerste instantie als het “Rijk der Serviërs, Kroaten en Slovenen” 
onder het gezag van de Servische Koning Alexandar Karadjordjevic. Daar er vanaf de 19e 
eeuw in het Habsburgse en het Turkse rijk nationalistische gevoelens en een wens naar 
onafhankelijkheid leefden, waren de Kroaten niet blij met het eerste door Serviërs 
overheerste Joegoslavië. De Kroaten krijgen in de Tweede Wereldoorlog voor het eerst wel 
een eigen een staat, weliswaar onder Duitse bezetting (NDH). Naast de genocide op Joden 
en Zigeuners wil dit onafhankelijke Kroatië zich in de Tweede Wereldoorlog ontdoen van 
de Serviërs. Op dat moment was slechts 50% van haar inwoners Kroatisch en 30% Servisch. 
De Servische bevolking wordt slachtoffer: door massamoorden in plaatsen als Glina, Knin, 
Pakrac, en in concentratiekampen als Jasenovac wordt een groot deel gedood. Een ander 
deel van de Serviërs wordt verdreven. Een ander deel van de Servische dorpen worden 
gedwongen zich van Orthodox naar Katholiek te bekeren.  
 

In 1945 verdrijven de Partizanen onder leiding van Tito de Duitsers. Kroatië gaat deel 
uitmaken van het tweede, communistische Joegoslavië. Enerzijds is nationalisme in Tito’s 
Joegoslavië taboe, anderzijds blijft de nationale identiteit in de Grondwet van belang. De 
Grondwet legt de verschillende minderheden met gerelateerde rechten als onderwijs in 
eigen taal vast. Zo heeft Joegoslavië zes republieken met nationale 
meerderheidsbevolkingen en daarbinnen een complex scala aan minderheden. De 
republieken kunnen uit de federatie treden, maar hiervoor was geen procedure vastgesteld 
20. 
 
Vele voormalig Joegoslaven zien nu 21 het Joegoslavië van Tito als een paradijs, waarin de 
Joegoslaaf de vriend van de hele wereld was, welkom in zowel het Westen als het Oosten 
en deel uitmakend van de Club van ongebonden staten. Er was sprake van een speciale 
vorm van communisme, waarin de werknemers collectief eigenaar zijn van de fabrieken en 
de bijbehorende faciliteiten zoals flats en vakantieverblijven. Een baan 22 en een vakantie 
aan de kust worden als rechten voor eenieder beschouwd. Dit is de zogenaamde 
‘Joegonostalgie’.  
 
In 1980 sterft Tito. Rond die tijd moest Joegoslavië, o.a. vanwege de tweede oliecrises, de 
hoogopgelopen financiële schulden aan het Westen terugbetalen. De jaren erna wordt 
duidelijk dat het Joegoslavisch economisch model van sociale eigendom tot inertie en 
corruptie heeft geleid. Het land raakt economisch in verval. In de zoektocht naar 
noodzakelijke politieke vernieuwingen zien machtsbeluste politici hun kans schoon om het 
door het economische verval en het onverwerkte oorlogsverleden aangewakkerde 

 
20 De veronderstelling van het Westen in 1991 dat een meerderheid binnen een republiek dit zou kunnen 
bepalen is desastreus geweest in de situatie dat nationale minderheden in Kroatië en Bosnië-Herzegovina 
een belangrijke rol hadden en het juridisch niet duidelijk was wat de procedure voor uittreden was. In deze 
situatie was het noodzakelijk geweest garanties voor de minderheden te verkrijgen alvorens tot erkenning 
over te gaan. 
21 Pas na de oorlog heerst er ‘Joegonostalgie’, maar dat was in de 80er jaren van de vorige eeuw wel anders. 
22 Al maakte je het nog zo bont, het was quasi onmogelijk in die tijd om ontslagen te worden. 
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nationalisme voor hun eigen machtsdoelen te misbruiken. In 1991 zijn hierbij Slobodan 
Milosevic en Franjo Tudjman de hoofdrolspelers. Na het uiteenvallen van de 
Communistische Partij begin 1990 zijn er in mei van dat jaar voor het eerst vrije 
verkiezingen. Milosevic en Tudjman worden tot president van Servië, respectievelijk 
Kroatië gekozen. Als Kroatië de onafhankelijkheid uitroept op 25 juni 1991, terwijl zij nog 
deel uitmaakt van Joegoslavië, herleven de symbolen van het Nazi Kroatië. De 
angstgevoelens van de Serviërs in Kroatië (12,7% volgens de census van 1991) worden door 
Milosevic en andere politici uitgebuit. Er volgt een aantal incidenten zoals in mei 1991 in 
Borovo Selo, een Servisch dorp naast het etnische gemengde Vukovar, waar een groep 
Kroatische politiemannen in bussen naar toe gaat met Kroatische vlaggen om de 
Joegoslavische en Servische vlag te vervangen. De Serviërs uit dit dorp accepteren dat niet, 
en richten een bloedbad aan. De oorlogsdynamiek is niet meer te stoppen. 
 

Vukovar, zaterdag 11 juni 2005 
 
Eindelijk is het dan weer een zonnige dag. Zoals gebruikelijk ga ik met Atina langs de Donau 
rennen. Bij mijn ontbijtje op ons terras lees ik de nationale ochtendkrant – Jutarni List. Het 
valt me op dat er sinds tien jaar nog weinig veranderd is. Nog steeds gaat het hoofdzakelijk 
om de oorlog, het nationalisme, de Serviërs. Internationaal nieuws staat heel kort en slecht 
op pag. 20. En dan staan er verschillende bekenden uit de jaren negentig toen ik hier 
woonde. Jaques Klein, die in Kroatië op bezoek is om een medaille te krijgen voor zijn werk 
als opperhoofd van Oost-Slavonië van 15 januari 1996 tot 15 januari 1998. Ook is de leider 
van de Servische minderheid, Milorad Pupovac, in beeld. Hij zegt dat de HDZ (de partij van 
Tudjman) de natuurlijke partner voor de Serviërs is omdat de HDZ-deel van Europa wil 
uitmaken en democratisch wil zijn, waardoor er dus een plaats voor de Serviërs in Kroatië 
blijft. Milorad is een zeer grappige en charmante man, oorspronkelijk een professor 
linguïstiek, die sinds jaar en dag de Servische partij van Kroatië leidt. In onze gesprekken in 
het verleden heeft hij altijd geklaagd over grote aantallen juridische problemen waarmee 
de Serviërs te maken hebben gerelateerd aan oorlogsmisdaden vervolging, het terugkrijgen 
van huizen en alle mogelijke vormen van discriminatie. Verder zie ik Zlatko Kramaric, de 
burgemeester van Osijek – een democraat en professor in de Macedonische taal en cultuur 
- in de krant staan. Ook Krameric is door de jaren stukken ouder geworden. Eind 1997 
hebben we samen een persconferentie gegeven om de start van ons eerste programma 
aan te kondigen.  
 
Een paar weken geleden zijn er lokale verkiezingen geweest en het ziet er naar uit dat 
Krameric zijn plaats als burgemeester aan de extremisten Djapic en Glavash verliest. 
Glavash bepaalt al sinds het begin van de oorlog het politieke en sociaaleconomische leven 
in Osijek. Glavash heeft nu ruzie met de Kroatische nationalistische regerende partij HDZ 
en heeft zich zelfstandig verkiesbaar gesteld in coalitie met Djapic, de simpele 
extremistische nationalist van de HSP (de Kroatische Partij voor Rechten 23). Glavash is een 
Kroatische hardliner, die door velen hier verantwoordelijk voor oorlogsmisdaden wordt 
gehouden. Maar wordt er dan aan toegevoegd: ‘hij is slim, want hij laat geen sporen 

 
23 De naam van deze partij heeft zijn oorsprong in de naam van de eerste nationalistische Kroatische partij 
aan in de tweede helft van de 19de eeuw, die opkwam voor de rechten van Kroaten binnen het Habsburgse 
Rijk. 
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achter’. Op aandringen van de VN-missie UNTAES heeft Glavash indertijd moeten aftreden 
als Zupan (prefect) van Osijek, maar nog altijd heeft hij alle touwtjes in handen.  
 
Wij hebben indertijd onze handen vol gehad aan de streken van Glavash. Op 1 januari 1998 
vertrok UNTAES en was Vukovar/Oost-Slavonië weer geheel Kroatië geïntegreerd. Glavash 
was op dat moment directeur van Slavonska Banka. Op deze dag van de 
bestuursoverdracht ontvingen duizenden Serviërs van deze bank een bankafschrift met een 
negatief saldo van een voor hen onbetaalbaar hoog bedrag. Voor de oorlog hadden zij een 
rekening bij die bank, maar vanwege de oorlog waren zij vanaf 1991 door afgesloten van 
Osijek, waar de bank gelegen was. Kleine schulden, vaak ontstaan doordat een laatste 
salaris niet was uitbetaald of vanwege bankkosten en vermeerderd met strafrenten, liepen 
hard op. Nu waren de Serviërs in dit gebied niet bij kas om dit negatief saldo aan te vullen. 
Dus de bank beslag begon rechtszaken om beslag te leggen op hun huizen. Hierdoor zouden 
niet alleen de ontheemden gedwongen zijn tot vertrek, maar ook de Serviërs die altijd in 
dit gebied gewoond hebben. Maar daar hebben wij - in nauwe samenwerking met OVSE - 
een stokje voor gestoken. We hebben een juridisch rapport geschreven over de kwestie en 
de toepasbaarheid van overmacht. Dit rapport is via het hoofd van OVSE in Zagreb naar de 
relevante ministers gestuurd. We hebben verschillende gesprekken gehad met de directie 
van de bank en de Europese Bank voor Reconstructie en Ontwikkeling (EBRD), die 49% 
aandeelhouder was geworden van de Slavonska Banka. Daarnaast hebben we in een paar 
individuele zaken advocaten ingehuurd om slachtoffers in de rechtbank te 
vertegenwoordigen. Als resultaat is deze praktijk van etnische zuivering via misbruik van 
het juridisch systeem gestopt. 
 
In de Jutarni List wordt ook een rapportage gewijd aan de videobeelden van Srebrenica. De 
journalist meldt dat hij één van de Schorpioenen als klasgenoot herkent, het was altijd een 
rustige domme jongen. 
 
Tea’s ‘Sudbina’ 
 
Ik bespreek de krant met Tea ook vooral omdat ik vaak moeite heb met het Kroatisch, een 
ander dialect (Ijekavski) dan dat in Servië (Ekavski). Bijvoorbeeld: Mleko=mlijeko=melk, 
vesti=vijesti=nieuws. Daarnaast verschilt een aantal woorden, zoals: vosh=vlak= trein of 
hleb=kruh=brood. Bovendien zijn er in Kroatië sinds haar onafhankelijkheid veel nieuwe 
woorden ontwikkeld, maar die verdwijnen vaak ook weer snel. De taal blijft echter 
dezelfde, en in Kroatië wordt me vaak gevraagd waar ik zo goed Kroatisch heb geleerd. (Ik 
spreek overigens slecht, maar communiceer goed in het Servisch-Kroatisch). Als ik dan 
vertel dat ik Kroatisch in Belgrado heb geleerd, leidt dit meestal wel tot enige hilariteit. De 
taal is zeer fonetisch: je spreekt alles uit zoals het staat geschreven. Met namen leidt dit 
vaak tot rare creaties. Laatst zag ik op een menu een gerecht dat ik nog nooit had gezien: 
‘hemendeks’. Toen ik dit hardop voorlas met de vraag wat dit nu is, zei de ander: nou toch 
gewoon “ham and eggs” 
 
Aan Tea vraag ik hoe het kan dat men hier over niets anders spreekt dan over de oorlog. In 
het Nederland van 1955, tien jaar na de Tweede Wereldoorlog, was er naar ik altijd heb 
begrepen volop een spirit van opbouw in de lucht. Tea legt me uit dat dát komt doordat er 
nog geen positieve, op de toekomstgerichte ontwikkeling heeft plaatsgevonden. Het gaat 
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slecht in Kroatië, de economie stagneert, dus grijpen mensen op iets terug om zich aan vast 
te houden en dat is het nationalisme en de oorlog. 
 

 
 

Tea bij Orthodox kerkje in Aljmas (regio van Vukovar) juni 2005 

 
Bij verschillende persoonlijke en professionele zaken vraag ik Tea om advies. Haar 
antwoorden zijn steeds zeer wijs, intelligent en logisch. Onze Algerijnse collega en lieve 
vriendin Nabila was vorig weekend bij mij in Den Haag. Volgens haar was het jammer dat 
Tea niet heeft kunnen studeren. “Want anders zou zij zeker een top-carrière hebben 
gemaakt.” Als ik dit aan Tea vertel, antwoordt zij laconiek: “dat is mijn ‘sudbina’, lot, in dit 
leven”. Tja, Tea ondergaat haar lot met een grote, koppige determinatie. Sudbina neemt in 
dit deel van de wereld een belangrijke plaats in, waarin lijden en vreugde hand in hand 
gaan en de koffiedikkijkers in elk dorp worden bezocht. En Tea’s lot is niet gemakkelijk. 
Tea’s moeder is één van de weinige Zwaben (oorspronkelijke minderheid Duitse bevolking 
in dit gebied) die het land niet verlaten heeft na de Tweede Wereldoorlog. In 1943 is haar 
moeder als klein meisje met haar moeder in de trein op weg naar Zagreb door de Engelsen 
gebombardeerd. Zij vluchtten uit de trein, waarna ze in een mijnenveld terechtkwamen. 
Tea’s grootmoeder, toen 40 jaar oud, had binnen tien minuten wit haar. Verder weigerde 
Tea’s familie na de oorlog om lid te zijn van de communistische partij. Vanzelfsprekend is 
hen dit niet in dank afgenomen. Tea begint dan ook altijd hard te lachen wanneer de alom 
heersende nostalgie naar het Joegoslavië van Tito ter sprake komt. “Oh ja” zegt ze dan 
cynisch, “wat waren wij blij pionier (de Tito jeugd) te zijn, die eindeloze dansjes uitvoerden 
op volksfeestdagen”.  
 
Tea ondergaat haar lot van volledige buitenstaander waar ze ook gaat en staat met grote 
trots. Tea is getrouwd met Stevo of terwijl Bato, een goed uitziende, sociaalvaardige Serviër 
uit het Servische dorp Tripinja. De oorlog was moeilijk voor Tea. In mei 1991 was ze met 
haar zoontje naar Duitsland gevlucht, waar haar tante werkte. Midden augustus 1991 geeft 
Stevo aan dat de kust veilig is, en keert ze terug naar Vukovar. Om daar middenin de oorlog 
- die eind augustus ten volle uitbarst – terecht te komen. In die tijd in haar dorp, stoppen 
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mensen met praten als Tea, één van de weinige niet Servische, komt aanlopen. De vrouwen 
en kinderen zijn in juni al uit het dorp vertrokken naar Servië, met bussen die door de 
gemeente geregeld waren. In die tijd is Tea dus min of meer de enige vrouw die met haar 
zoontje in het dorp is. Haar Servische man ondervindt ze geen steun van. Om haar moeder 
een dorp verderop te bezoeken moet ze via allerlei sluiproutes fietsen, want de frontlinie 
ligt tussen hun dorpen in. Haar broertje, die begin 1991 zijn militaire dienst in het 
Joegoslavische leger in Sibenik (Dalmatië) vervult, vecht aan Kroatische kant en haar man 
aan Servische. Haar broer ziet ze pas vijf jaar later terug.   
 
Tea en ik kennen elkaar al negen jaar. In het begin zei ze me altijd dat ik haar “raam naar 
de wereld” ben. Ze is de rots in de branding van ons kantoor. Ook in een moeilijke periode 
in 1999 toen we hier zaten tijdens het NAVO-bombardement en maanden geen geld meer 
hadden, bleef Tea elke dag komen werken. Hierdoor bleef ik 100% vertrouwen houden dat 
het allemaal goed zou komen. En hoewel ze altijd van zichzelf zegt dat ze het aller 
onbelangrijkst binnen onze organisatie is, weet ik zeker wij hier niet meer zaten als Tea er 
niet was geweest. Altijd spreekt ze me weer moed in als ik het resultaat van ons werk niet 
zie. Ze zegt me dan: “niemand weet het, en niemand toont zijn dankbaarheid, maar jij hebt 
maar wel mooi tienduizenden mensen geholpen en dat is wat telt.” Tea leert mij mijn lot 
of sudbina te aanvaarden, waar ik zelf vaak niet genoeg geduld voor heb.  
 
Ontslag van Servische verpleegster Zorica 
 
In de avond bezoek ik Zorica, die onder andere pedicure is. Sinds 1998 kom ik al bij haar en 
hoor ik al het wel en wee van een Servische in Kroatië. Zorica is nu 53 jaar en werkte vanaf 
haar 19e als verpleegster in het ziekenhuis van Vukovar. Zij is slechts in 1991 even uit 
Vukovar weggeweest toen er ernstig gevochten werd. Direct na het bestand in december 
1991 is ze teruggekomen. Ze vertelt me hoe het een Apocalyps was en hoe raar ze zich 
voelde met de sleutel van haar huis in de hand terwijl er geen één muur meer van overeind 
stond. Zorica heeft veel gezien en is, eendrachtig met Tea en andere vrienden, van mening 
dat niemand meer dezelfde is na de oorlog en dat zo’n situatie ervoor zorgt dat je 
vertrouwen in de goedheid van de mensheid verloren gaat. In de oorlog komen de slechtste 
elementen uit de maatschappij bovendrijven en krijgt het slechtste deel ervan een kans. In 
een vreedzame samenleving blijft deze slechtheid verborgen. Een confrontatie met deze 
werkelijkheid heeft iets wezenlijks kapotgemaakt bij degenen die de oorlog hebben 
meegemaakt. En tegelijkertijd voel ik een enorme kracht en wijsheid bij deze mensen.  
Na de re-integratie en vertrek van UNTAES in 1998 was Zorica nog hoofdverpleegster van 
het ziekenhuis van Vukovar. In 2002 is ze met onmiddellijke ingang na 32 jaar dienst zonder 
opgave van redenen ontslagen. Haar plaats is overgenomen door een Kroaat die hiervoor 
uit Zagreb is gehaald en in Vinkovci woont, een plaats 25 minuten verderop. Ze moest nog 
vijf jaar werken om recht op pensioen te hebben. Wij hebben haar geholpen een goede 
advocaat te krijgen die haar zaak behandelt samen met de zaken van nog enkele andere 
Serviërs die op hetzelfde moment ontslagen zijn. Zorica wacht nog steeds op de eerste 
zitting. Ze legt me uit dat de rechtbank in Vukovar politiek georiënteerd is. In de Osijek 
rechtbank zou ze al lang uitspraak hebben ontvangen. Zorica vertelt dat ze niets tegen 
Kroaten heeft, en dat het haar beste vrienden zijn, wijzend naar een Kroaat die op dat 
moment in haar zitkamer televisiekijkt. Volgens haar komen de problemen door het 
politieke systeem, dat nationalistisch is. Zorica is dol op het verzorgen van mensen en een 
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complete workaholic. Ze moet na onze afspraak naar een privé-bejaardenhuis, waar ze van 
19.00 tot 7.00 uur werkt om in haar ééntje 17 bejaarden te verzorgen. Deze baan heeft ze 
om de aanspraak op haar pensioen zeker te stellen, want ze gelooft niet dat ze haar zaak 
zal winnen in het huidige Kroatische rechtssysteem. Ze voegt eraan toe: “de wetten zijn in 
orde, maar worden in Kroatië simpelweg niet voor allen gelijk toegepast.”  
 
‘Oorlogsprofiteurs’: Bert en Tanja 

 
Vukovar, zondag 12 juni 2005 

 
Bert van der Linde is in 1992 al in deze regio terechtgekomen met de universiteit van 
Wageningen. Hij heeft vanaf dat moment vredesprojecten voor het IKV, de VNG en andere 
organisaties gedaan. Zijn Kroatische vrouw Tanja is hij in dit werk tegengekomen en ze 
noemen zichzelf dan ook ‘oorlogsprofiteurs’, want ze hadden elkaar zonder de oorlog nooit 
ontmoet. Net zoals Tea is Tanja een niet communistische, sterke Balkanvrouw.  
 
Vanaf 1996 kende ik Bert al enigszins. Vorig jaar is hij voor ons programma manager in 
Vukovar geweest, welke taak nu door Tanja is overgenomen. Sinds zij het zaakje hier samen 
leiden, gaat alles op rolletjes. Door de jaren heen heb ik ervaren dat het heel lastig is de 
goede mix - om ons toch vrij ingewikkelde programma goed te managen - in één persoon 
te vinden. De taal en cultuur goed kennen blijkt toch heel belangrijk, naast een meer 
efficiënte Westerse managementstijl.  
 
We zitten gedrieën in Vukovar aan de Donau op een terras van een restaurant, waar we in 
de Servische UNTAES-tijd ook vaak zaten, waar toen door – inmiddels naar Servië gevluchte 
- zigeuners muziek werd gespeeld. We halen herinneringen op van de oorlog en de 
UNTAES-tijd. Tanja vertelt over het begin van de oorlog in Osijek. De Kroaten bereiden zich 
voor op een oorlog terwijl het land nog deel uitmaakt van Joegoslavië. Duizenden 
criminelen worden uit de gevangenis vrijgelaten en worden omgevormd tot paramilitaire 
troepen. Wapens worden het land binnengesmokkeld. Als gematigde Kroatische verliest 
Tanja in 1991 haar werk. Haar ontslag is een lang verhaal, maar de kern is dat Glavash, die 
alle touwtjes in Osijek in handen had en heeft, erachter zat. Osijek is in 1991 maandenlang 
belegerd geweest en de inwoners zijn geëvacueerd. Tanja is de eerste Kroatische die begin 
1996 voet zet in het dan nog Servische Vukovar, dat dan onder UNTAES-controle staat. Bert 
kijkt met weemoed terug op het vredesactivisme en is ervan overtuigd dat dit heeft 
bijgedragen aan de vreedzame re-integratie van Oost-Slavonië.  
 

Vukovar, dinsdag 14 juni 2005 
 
Nog steeds in Vukovar. Slobodan, die onze boekhouding doet, is tot nu toe elke dag 
langsgekomen. Ik heb deze week een angstig, depressief gevoel gekregen van al die 
regeltjes en controles. Tegelijkertijd besef ik dat wij als internationale organisatie nu juist 
daarom hier zijn. Onze paralegals door heel Kroatië hebben soms problemen met de politie 
en eentje is er een tijdje geleden beschoten. In zulke situaties van discriminatie is het goed 
een buitenstaander te zijn en in die hoedanigheid bescherming te verlenen. Zo komen we 
er soms, door het halen van een document, achter dat er een arrestatiebevel voor onze 
cliënt klaarligt om voor zogenaamde oorlogsmisdaden te worden opgepakt. We zijn 
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eigenlijk een praktisch juridisch documentenkantoor. Het is hier dus één grote 
papiermolen, waarbij de nodige administratie komt kijken. Het blijkt ook dat dit alles niet 
automatisch gaat. De telefoon gaat non-stop met vragen van paralegals uit het hele land 
voor verdere informatie of ondersteuning. 
 
Tijdens onze teammeeting bespreken we of Rajo in Servië, die nu zijn Servisch en Kroatisch 
paspoort heeft, toch niet naar Kroatië moet komen om bij de teammeetings te zijn. We 
vragen ons af hoe reëel de vrees is dat hij aan de grens wordt opgepakt. De kans lijkt nihil, 
maar Pedja legt uit dat hij bang is vanwege zijn achtergrond. Als professor motortechniek 
was hij vaak streng, en hij vreest voor aanklachten tegen hem van studenten die hem niet 
mochten.  
  

Vukovar, woensdag 15 juni 2005 
 
De medewerkers van ons kantoor zijn in shock na het horen van het nieuws dat Djapic 
burgemeester van Osijek is geworden. Djapic is de leider van de extreemrechtse 
nationalistische HSP (Croatian Party for Rights), een simplistische extremist die een coalitie 
met de onafhankelijke Branimir Glavas vormt.  
 
Iedereen komt uit Glina, ook Franse vluchtelinge Marguerite  

 
Novi Sad, woensdag 15 juni 2005 

 
Onze partner Ratko Bubalo heeft me uitgenodigd om met zijn vrouw Zaga, HCIT-
onderdirecteur Radovan en onze field officer Rajo uit eten te gaan. We gaan naar Balkan 
Express, een restaurant op de campus van de universiteit van Novi Sad. ’t Is zo’n avond dat 
alle verhalen van tóen bovenkomen.  
 
Radovan was in Glina een buurman van Rajo en ze kennen elkaar dus al van kleins af aan. 
We komen dan ook snel terecht op Glina en alle mensen die ik uit Glina ken. Zelfs een aantal 
van mijn vrienden waarvan ik het niet weet, blijken ook uit Glina te komen. Raar hoe zo’n 
klein plaatsje steeds maar weer in mijn leven blijft terugkomen. De verdrijving van de 
Serviërs uit Glina startte om 4 á 5 uur ‘s ochtends op vrijdag (petak=de vijfde dag in Servo-
Kroatisch) 5 augustus 1995. Ik zeg: “Oh, dat was dus ‘Veliki Petak” (Grote Vrijdag=Goede 
Vrijdag), waarop wordt geantwoord: “neen, het was Zwarte Vrijdag”. Radovan vertelt dat 
er wel iets werd verwacht, want hij was gemobiliseerd en schoot op dat moment nog met 
mortiervuur terug terwijl hij en zijn maten niet wisten dat hun eigen legerleiding al lang 
naar Servië was vertrokken. Zijn gezin was al vertrokken, Radovan zelf vertrok pas op 
maandag een half uur voor de grens dicht ging 24. De hele colonne van honderdduizenden 
vluchtelingen uit Kroatië kon slechts over één weg door Bosnië vertrekken. Hierdoor was 
het makkelijk voor een familie om manlief op te wachten; men kon simpelweg dagen op 

 
24 In 1998 heeft een heel oud vrouwtje aan ons haar getuigenis afgelegd over er wat er is gebeurd met de 
mensen die niet het geluk hadden tijdig de grens over te zijn gekomen. Ze kwam terecht in een massamoord. 
Een naar haar zeggen mooie, blonde Kroatische militair had tegen haar gezegd: “zo baba (grootmoeder) ik 
zal je wel helpen en had toen in haar borst geschoten. Maar ze heeft dit wonderbaarlijk overleefd, en is door 
UNPROFOR troepen mee naar Zagreb genomen, waar ze geopereerd werd. Het lokale ziekenhuis in de buurt 
had haar geweigerd. 
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één weg in Bosnië gaan zitten. Radovan’s familie heeft hem in Banja Luka opgewacht. Rajo, 
ook gemobiliseerd, heeft zijn familie in Prijador teruggevonden. Radovan vertelt dat hij er 
tot het voorjaar van 1995 100% zeker van was dat hij zijn hele leven in Glina zou blijven 
wonen, dat er wel een oplossing voor de Serviërs binnen Kroatië zou komen. Zijn vader had 
een helderder blik op de toekomst gehad en was al in 1992 een huis gaan bouwen in een 
Banovci, een plaatje bij Belgrado, waar Radovan’s familie nu woont. Radovan zelf slaapt 
sinds ik hem ken (voorjaar 2000) op een stretcher in het kantoor van HCIT en gaat slechts 
de weekends naar huis.  
 
Pratend over Glina gaan mijn gedachten uit naar de Franse Marguerite, die in 1998/2000 
een heel speciale ‘beneficiary’ van ons is geweest. Marguerite komt ook uit Glina, en we 
hebben haar in 1998 in een donkere, vochtige kamer in Darda vlak bij Osijek aangetroffen 
met haar Servische man Zlavko. Ik belde haar enkele maanden geleden op in Sombor, maar 
er werd me verteld dat Marguerite daar als vluchtelinge in juni 2004 overleden is. Ondanks 
al haar lijden had Marguerite een ongekend optimisme en liefdevolle levenskracht. Haar 
buitengewone leven zie ik als een monument van al het lijden van de 20ste eeuw in Europa. 
Marguerite is in 1923 in Til-sur-Arreau (in de buurt van Dijon) geboren. Haar vader heeft in 
de eerste wereldoorlog in de Maginot-Linie gevochten en is ziek geworden van de door de 
Duitsers gebruikte biologische wapens. Uiteindelijk overlijdt hij daaraan in 1928. Na de 
dood van haar vader verhuist Marguerite met haar moeder naar Autin (Macon) waar haar 
moeder als kok voor een notaris werkt. In 1938 overlijdt ook de moeder van Marguerite, 
en wel aan een bloedtransfusie. Dan verhuist Marguerite naar een tante in Charbona 
(Soane et Loire) en gaat ze als gouvernante werken bij een familie in Paray-le-Monial. De 
tante van Marguerite, die zelf veel kinderen heeft, wil niet de zorg over Marguerite, maar 
wel het pensioen dat Marguerite namens haar vader krijgt. Haar tante geeft haar daarom 
op om in Duitsland te werken als vertaalster, want Marguerite sprak Duits. In juli 1942 
wordt Marguerite door de SS opgehaald en in de trein met duizenden anderen op transport 
naar Neurenberg gezet. Ze wordt dwangarbeider bij Siemens, leeft in onverwarmde 
barakken. Op een gegeven moment weegt ze 45 kg. In 1943 arriveren de gevangenen uit 
Belgrado, waaronder haar aanstaande echtgenoot Jovo Cuckovic, een Serviër uit Glina. 
Marguerite doet het ‘intakegesprek’ met Jovo, waarmee ze altijd in het Duits zal blijven 
praten. Jovo is de liefde van haar leven. In 1945 gaan Marguerite en Jovo samen eerst een 
paar maanden naar Frankrijk en dan door naar Glina. Van 1946 tot 1964 werken beiden in 
Vukovar en wonen in een flat naast het hotel Dunav. In 1964 gaan ze terug naar Glina. Jovo 
overlijdt in 1977 aan kanker, en een paar jaar later hertrouwt Marguerite met Zlavko. Met 
de oorlog en de komst van UNPROFOR heeft ze voor het eerst weer contact met Frankrijk 
via de Franse soldaten die haar in Glina regelmatig bezoeken. In 1994 wordt Marguerite 
blind. En net zoals alle anderen vertrekken ook Marguerite en Zlavko op 5 augustus 1995 
uit Glina. In eerste instantie per auto, die het in het midden van Bosnië begeeft. De reis 
wordt per bus naar Belgrado voortgezet, waarvandaan ze via Sombor in Darda in Kroatië 
(vlak bij Osijek) terechtkomen. Daar leven zij in een vochtig huisje. Marguerite heeft 
suikerziekte en is ondertussen ook verlamd geworden. Tijdens de UNTAES-tijd komen 
Belgische soldaten haar regelmatig opzoeken. In 1999 regelen wij via de Franse ambassade 
voor Marguerite een invalidenpensioen van FF 1500 per maand en Dm 10.000 
schadevergoeding van Siemens. In februari 2000 verhuizen ze dan naar Sombor in Servië 
en betrekken ze een mooi klein huis om de laatste levensdagen in waardigheid te kunnen 
doorbrengen. Toen ik haar de laatste keer in juni 2000 in Sombor zag, zei ze me: "Ma vie 
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est un roman. Ma vie n'était pas mal avec mon mari avec lequel j'ai vécu des bonnes années. 
J'en ai trop mare maintenant, avec toute la douleur. Je veux mourir, mais qu'est que je peux 
faire? Il faut accepter la vie comme elle vient." 
 
Ratko vertelt hoe hij tijdens de oorlog in 1993 een maand lang een schitterende reis door 
Amerika heeft gemaakt met mijn Servische vriendin uit Zagreb (die overigens ook uit Glina 
komt), Branka Sesto, en een aantal Kroatische extremisten. Deze reis was georganiseerd 
voor ‘jonge democraten’ door een Amerikaanse NGO met het oog op vredesopbouw! 
 
Ook in dit gezelschap wordt de shock geuit dat Djapic vandaag burgemeester van Osijek is 
geworden. Vorig jaar heeft Novi Sad ook een extreem nationalistische burgemeester van 
de Servische Radicale Partij gekozen. Zorg wordt geuit over de groei van extremistische 
politieke krachten in de verschillende staten van het voormalige Joegoslavië.  
 
Armoede syndroom en maffia in Servië 

 
Belgrado, donderdag 16 juni 2005 

 
Een warme middag in Belgrado – Servië op zijn best. De straten zijn gevuld met volle 
terrassen. Ik ben helemaal in mijn element. In Servië zijn mensen zo open en vriendelijk, 
alsof je allemaal familie of vrienden van elkaar bent. Als je dat tegen ze zegt, beginnen ze 
helemaal te stralen; die openheid en gastvrijheid beschouwen ze als een kenmerkende 
eigenschap. Overal op straat gaat iedereen grappige, openhartige gesprekken met je aan, 
met een typisch Servische, zeer zelfkritische humor. Menig buitenlands journalist neemt de 
nationalistische grapjes over Kosovo, Milosevic en ‘Hag’ (Den Haag) letterlijk op. Maar ze 
worden meestal verteld met een grote dosis zelfspot, inspelend op hoe ze denken dat de 
wereld Servië ziet. Alsof het een spel is. Probleem is wel, dat politici die dit spel spelen 
risico’s voor lief nemen.   
 
In de avond ga ik naar mijn vaste café, een boot aan de oever van de Donau. Ik zie mijn 
Servische leraar Zoran, waarvan ik in de eerste helft van 2000 Servische les heb gehad. Het 
vocabulaire dat ik toen leerde was typerend voor de nadagen van het Milosevic-regime: 
moord, doodslag, arrestatie, politieverhoor, voorarrest, enzovoort. We hebben een heftige 
discussie over het maffiose systeem hier.  
 
De grote massa in Servië heeft moeite economisch het hoofd boven water te houden. Door 
maffia- en corruptiepraktijken zijn er enkele zeer rijken. In het overheidsapparaat heerst 
een mentaliteit van hand- en spandiensten. Het hele maatschappelijk-economisch leven is 
gebaseerd op het grijs/zwarte circuit. Mensen zijn oké, maar het politiek-economische 
systeem, dat zeer met elkaar is verweven, deugt niet. De bureaucratie en regelgeving zijn 
zo onmogelijk dat je niets kunt doen binnen het wettelijk systeem. Hierdoor is iedereen 
veroordeeld om buiten de wet om dingen te regelen. Geleidelijk aan ben ik erachter 
gekomen dat er overal in het voormalig Joegoslavië (behalve Slovenië) alternatieve wegen 
zijn, gebaseerd op het ‘častiti’ (fěteren/trakteren). Het is niet meer dan normaal dat je een 
arts een mooi cadeau geeft als je een goede behandeling wilt, zo wordt me uitgelegd. 
Iedereen die wat voor je doet, moet je een cadeau geven. De grootte van het ‘cadeau’ is 
afhankelijk van de dienst die hij je verleent. Voor mij zijn die wegen een volstrekt mysterie. 
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Als ik het zou proberen word ik direct gearresteerd, denk ik. Toch ontkom ik er niet aan, zo 
blijkt. Als ik in onze administratie kijk, zie ik dat we voor mijn verblijfsvergunning heel wat 
ambtenaren hebben ‘getrakteerd’ op bloemen en chocola, Parker pennen. 
Tweedehandsauto’s registreren is zo goed als onmogelijk. Auto’s mogen slechts maximaal 
drie jaar oud zijn. De kwaliteitsstandaarden zijn zo hoog dat slechts een nieuwe auto 
daaraan voldoet. Toch zie je overal uit West-Europa geïmporteerde tweedehandsauto’s 
rondrijden. Via een tussenpersoon kun je na de nodige ‘traktaties’ een auto toch laten 
registreren. Ook bankverkeer is een groot probleem. Servische burgers mogen geen geld 
naar het buitenland overmaken, tenzij het gaat om een familieaangelegenheid zoals de 
studie van kinderen. Wij als buitenlandse stichting kunnen nog steeds niet in Servië 
geregistreerd staan. Officieel kunnen we daarom geen contracten sluiten, daarvoor heb je 
namelijk een officiële stempel van je organisatie nodig. Maar we hebben nu een papier 
waaruit blijkt dat we gedoogd worden, daarmee kunnen we bij een bank een non-resident 
rekening openen. 
 
Niets kan op een normale, transparante manier. Alles moet geregeld worden, wat 
natuurlijk volstrekt oncontroleerbaar is. Vandaar de nauwe band tussen de economie en 
de politiek. Vele machthebbers hebben belang bij dit systeem. Helaas is Zoran Djindjic, die 
de strijd met de maffia is aangegaan, vermoord.  
 
We discussiëren door over de huidige mentaliteit in Servië, wat je zou kunnen definiëren 
met het ‘armoede-syndroom’. Iedereen heeft het over de prijs van iets en hoeveel die en 
die verdient. Verdient iemand meer dan een paar honderd euro, dan is hij een maffioos, 
dief of heeft hij grote financiële belangen. Zelfs mensen als Ratko Bubalo, alle politici 
inclusief de vermoorde Djinjic, de kroonpretendent Alexander Karadjordjevic, en ikzelf, 
krijgen deze kritiek over zich. Zoran merkt op dat hij een gen lijkt te missen, dat hij de 
mentaliteit van ‘ik ben een vriend van je buurman, en kun je daarom dit en dit voor me 
regelen’ totaal niet begrijpt. Hij heeft niets op met het op corrupte relatienetwerk 
gebaseerde maatschappelijke leven.  
 
En Servië is inderdaad straatarm. Iedereen probeert maar wat bij elkaar te scharrelen. Een 
recent survey laat zien dat het inkomen per lid van het huishouden van de ondervraagden 
in Servië voor 23% minder dan 40 euro is en dat slechts 7% meer dan 250 euro aan 
inkomsten heeft. Ik realiseer me dat deze informatie juist is; een gemiddeld inkomen is 
ongeveer 200 euro, en in het zuiden van Servië is dit zelfs 60 euro. Jongeren tot ver in de 
dertig werken niet en wonen nog thuis terwijl pa en ma zich kapot moeten werken om het 
terrasbezoek en de sportclub van kindlief te bekostigen. De voormalige Joegoslaaf blijft – 
ondanks de armoede - verwend en kijkt nostalgisch terug op het Joegoslavië van Tito 
waarin je naar je werk ging (zonder noodzakelijkerwijs productief te zijn) en er goed voor 
je gezorgd werd.  
 
Bezoek aan vluchtelingencentrum  
 
Vanochtend vroeg ben ik met Rajo naar een vluchtelingencentrum in Pancevo geweest, de 
industriestad ten noorden Belgrado. Het was een belangrijk doelwit tijdens het NATO-
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bombardement op Servië 25. Ik geef Rajo een stapel informatieboekjes die ik van UNHCR 
en OVSE in Kroatië heb meegekregen om op het veld uit te delen aan de vluchtelingen. Rajo 
zegt dat er slechts informatie wordt gegeven voor de mensen die naar Kroatië 
willen/kunnen terugkeren, en dat dát slechts uitzonderingsgevallen zijn. De meesten 
hebben documenten in Kroatië nodig om hier in Servië te kunnen integreren, en wij zijn de 
enige organisatie die ze daarbij helpt.  
 
De vluchtelinge zijn gevestigd in een oude militaire academie. Rajo ontvangt onze cliënten 
in de hal van dit gebouw. We zitten op een versleten oude bruine bank. De coördinatrice 
van het centrum, Biljana, brengt ons koffie en wisselt snel informatie uit over de stand van 
zaken. Biljana vertelt me dat dit centrum aan het begin van de oorlog in 1991 is geopend 
voor de vluchtelingen uit West-Slavonië, die toen door de Kroaten uit tientallen dorpen 
rondom Pakrac waren verjaagd. Onze cliënten zijn niet alleen de vluchtelingen die hier 
wonen, maar ook de vluchtelingen uit heel Pancevo en omgeving. De eerste klant is een 
vrouw uit Knin, een belangrijk centrum van de Serviërs in Kroatië in buurt van Split. Nadat 
wij voor haar een bewijs van Kroatisch staatsburgerschap hebben geregeld en een 
éénmalig tijdelijk reisdocument, is zij zelf al een paar keer in Knin terug geweest voor het 
regelen van documenten voor haar familie. Nu komt zij voor de nostrificatie van een 
diploma van haar zoon, die bij een bank werkt. Om officieel als werknemer ingeschreven 
te worden, moet hij zijn diploma en andere papieren laten zien. Rajo vraagt de vrouw hoe 
oud haar zoon is. Dan kijkt ze beschamend op: “niet helemaal meer een baby, hij is dertig”. 
Dan zegt Rajo: “uw zoon is groot genoeg om zijn zaakjes zelf te regelen”. Ik moet met de 
omstanders lachen, weer zo’n typisch Joegoslavische moeder. Ook anderen komen 
papieren zoals een geboorteakte regelen.  
 
Een aantal mensen komt hun bewijs van Kroatisch staatsburgerschap (Domovnica) en 
geboorteaktes halen, die wij voor hen geregeld hebben. Hiermee kunnen ze nu Servisch 
staatsburgerschap aanvragen, waardoor ze in de Servische samenleving kunnen 
integreren. Velen komen ook voor diploma’s en werkboekjes, die ze nodig hebben om 
officieel te kunnen werken of een pensioen te krijgen. Voor één vluchteling uit Gospic, 
Branko Korica, hebben we zijn diploma van de technische hogeschool in Split helaas niet 
kunnen regelen. Onze paralegal is daar geweest, maar omdat Branko geen idee heeft 
wanneer hij zijn diploma heeft behaald, konden ze hem niet terugvinden. Branko woont al 
in dit vluchtelingencentrum sinds 1991 toen hij aan het begin van de oorlog herhaaldelijk 
thuis met de dood bedreigd was. Wat de toekomst voor deze humanitaire gevallen is, is 
nog de vraag. Het leeuwendeel van de vluchtelingencentra is in de laatste jaren gesloten, 
en de allerzwaksten zijn vervolgens naar de nog bestaande centra verplaatst. Als Rajo iets 
niet weet, belt hij een van de HCIT-advocaten op om het te vragen. 
 
Een lange, dunne, flink rokende vluchtelinge, Ljiljijane, is de pineut. Haar hele familie heeft 
domovnica, maar in dezelfde gemeente als die van haar familie kunnen ze haar 
burgerschapspapieren niet terugvinden. Ljiljiane kan geen kant op en maakt grapjes over 
de Dalmatische kust, waar ze dus zonder papieren niet naar toe kan. Ze zegt met zwarte 
humor dat haar ambitie is een buitenlander te trouwen. Er wordt me verteld dat Servië 

 
25 De Serviërs zijn er overigens van overtuigd dat een flinke toename van de kankerstatistieken sinds 1999 te 
wijten is aan dit bombardementen, waarin wordt beweerd veel kankeractiverend materiaal zou zijn 
vrijgekomen. 
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binnen twee jaar de vluchtelingenstatus wil opheffen. En wat zal er dan met gevallen als 
die van Ljiljiana gebeuren, die dan illegaal op de wereld zijn? Voor haar is er overigens toch 
nog hoop op een oplossing via het centrale register in Zagreb. Hiervoor moet Ljiljijana zelf 
naar het Kroatische consulaat in Subotica gaan, dat een procedure kan inzetten om haar 
nationaliteitsbewijs in het centrale register te zoeken. Subotica is echter ver weg; in het 
uiterste noorden van Servië aan de Hongaarse grens. Het consulaat in Belgrado is dicht in 
de buurt, maar niet competent voor de vluchtelingen die in de Vojvodina staan 
geregistreerd.  
 
Ook komt er een aantal ontheemden uit Prizren in Kosovo. Zij vertellen me hoe prachtig 
Prizren is, en voegen eraan toe dat er geen plek op de wereld zo mooi en belangrijk is als 
je geboorteplek. Deze ontheemden hebben ook veel problemen met het regelen van hun 
papieren. Servië heeft na het verlies van Kosovo in 1999 weliswaar het bevolkingsregisters 
van Kosovo verhuisd naar een paar steden in het zuiden van Servië, maar veel documenten 
ontbreken. Als je naar de bevolkingsregisters in exil gaat, en je registratie is onvindbaar, 
wordt er een verzoek in Kosovo aan UNMIK gedaan. Als dat document al boven water komt 
staat er een stempel van UNMIK op en is daarom waardeloos in Servië.  
 
Elke keer ben ik weer verbaasd over het aantal documenten dat nodig is om te overleven.. 
Ik zeg Rajo dat we zouden moeten lobbyen voor een minder formalistisch en 
bureaucratisch systeem hier. Volgens hem is dat echter onmogelijk, de bureaucratie is 
immers verweven in de mentaliteit en cultuur. Zowel het Ottomaanse als het Habsburgse 
Rijk hadden een grootse bureaucratie, die vervangen is door de communistische 
bureaucratie. Met volgens Rajo als enige verschil dat de Turkse bureaucratie in Servië nooit 
goed heeft gefunctioneerd, in tegenstelling tot de Oostenrijkse bureaucratie in Kroatië. 
Zonder een officieel document met een stempel ben je hier niets. De vluchtelingen 
bevestigen dit door me aan te kijken of ik gek ben als ik hen vraag wat ze van onze 
documentenservice vinden: “het allerbelangrijkst; documenten zijn essentieel om door te 
kunnen”.  
 
Op reis naar Zuid Servië  

 
Stara Planina (“oude berg” in zuid-Servië bij  

Pirot aan de grens met Bulgarije),  
zaterdag 18 juni 2005 

 
Met trainingsbroek aan het ontbijt voel ik me een echte Joegoslaaf. Ik ben het weekend 
met vriendin Emica op pad. In het zuiden van Servië bouwt Emica een traditioneel huisje 
van hout en modder. De cultuurverschillen komen zo, samen reizend naar boven. Emica 
vindt het onrecht dat de normale Serviër wordt aangedaan - dat de hele wereld tegen 
Servië is - onverdraaglijk. Ik vertel haar dat wij in Nederland niet in ons trainingspak 
rondlopen en dat we ook niet de hele dag op sloffen lopen. Dat vindt Emica onpraktisch. Je 
hebt toch immers kleren voor je werk, kleren voor op straat en kleren voor thuis. En 
inderdaad, waar ik ook binnenkom, altijd worden in paniek meteen papuce (sloffen) 
aangesleept. Een andere oorzaak voor paniek in het voormalig Joegoslavië is tocht 
(promaja). Dat is slecht voor alles. Ramen blijven gesloten, hoeveel er ook wordt gerookt. 
Daarnaast wordt er in de krant ook de biologische weerprognose gegeven; dit houdt in dat 
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wordt voorspeld hoe je je voelt door de weersomstandigheden, en dát uitgewerkt voor een 
scala van verschillende typen fysieke of mentale gevoeligheden. Geconcentreerd je gebit 
aan tafel met een tandenstoker bewerken is ook een goed Joegoslavisch gebruik. Als je heel 
netjes wil zijn, houd je je andere hand voor je mond! Een verklaring hiervoor kan zijn dat 
het grote vleeseters zijn. 
 
Ik heb een stapel kranten en tijdschriften uit Belgrado meegenomen, en zie dat de situatie 
hier niet veel verschilt van die in Kroatië. Hier ook gaat nog steeds alle aandacht naar de 
oorlog. Een greep uit de berichten: 
 

• Jacht op Mladic: op zijn minst twee groepen ‘jagers’ zoeken naar de Servische 
generaal in grensgebied tussen Servië/Montenegro/Bosnië Herzegovina; 

• Sebrenica en de Schorpioenen; 

• Ante Gotovina (Kroatische oorlogscrimineel), die de hand van de paus zoent; 

• De dubbelganger van Karadjic. 
 
Het lijkt wel alsof er sinds de dood van Tito in 1980 alleen maar verval heeft plaatsgevonden 
van de communistische sociale, politieke, economische en bureaucratische structuren van 
Joegoslavië. Dit verval is door de oorlogen in een stroomversnelling geraakt, en sijpelt nu 
nog steeds gestadig door. Er is niets nieuws gekomen om voor te strijden. Was een paar 
jaar geleden nog het standaardantwoord als je vroeg hoe het ging: “bice bolje” (het zal 
beter gaan), nu zegt men: “nema vise nada” (er is geen hoop meer). Men is hopeloos en 
radeloos. Nog steeds zijn er dezelfde autoritaire staatsstructuren van voorheen, maar nu 
in een zwaar afgebrokkelde staat. De begrippen burgerschap en rechtsstaat zijn onbekend. 
Iedereen is bezig te overleven, en te kijken hoe hij zelf zijn hoofd boven water kan houden. 
En zonder uitzicht op toegang tot Europa op termijn wordt de situatie echt genadeloos 
hopeloos. Om de aan de oorlog gelieerde problemen van het voormalige Joegoslavië op te 
lossen, moet de rechtsstaat van onderaf worden opgebouwd. Enerzijds is dat essentieel om 
tot de EU te kunnen toetreden. Anderzijds maakt dit rechtsherstel van de vluchtelingen 
nodig, die anders zonder status en rechten rondzwerven, totaal afhankelijk van degenen 
die hen op Servisch grondgebied willen tolereren en eten geven. In deze context is het op 
microniveau belangrijk dat de vluchtelingen hun rechten terugkrijgen en terugkeren of 
geïntegreerd worden, en op macroniveau dat er reëel wordt gewerkt aan toegang tot 
Europa. De weg naar de EU en rechtsherstel voor de vluchtelingen moeten elkaar 
wederzijds versterken om tot een rechtsstaat te komen. 
 
Als we over de hoogtevlakte lopen bij het houten geraamte van Emica’s huisje, komt 
buurman Bosko op een paardje aan gegaloppeerd. Hij is een stevige man van eind zestig en 
met zijn grote regencape doet hij me denken aan een Chetnik, althans een traditionele 
Serviër. Bosko zegt onmiddellijk: “kom met me mee, zodat Baba (grootmoeder/ zijn vrouw) 
jullie kan zien”. Ik ga even rijden op zijn jonge paard, de zoon van het paard dat hij berijdt, 
en als ik terugkom zit Emica al aan de zelfgestookte rakija, kaas van eigen koeienmelk, 
huisgebakken bruinbrood etc. De belangrijkste waarde van het Serviër zijn voor deze 
mensen is de onbeperkte gastvrijheid en hartelijkheid. 
 
Bosko vertelt me op een gegeven moment dat de politie in januari bij hem is gekomen en 
hem heeft verhoord over mijn bezoek aan hem in september van het jaar daarvoor. Omdat 
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ik een juriste uit Den Haag ben, had de politie mij ervan verdacht op zoek te zijn geweest 
naar Ratko Mladic! 
 
In de avond toont de televisiebeelden van ‘chetniks’ in 1991 in West-Slavonië in Kroatië. 
Nooit meer zal ik iemand als Bosko vergelijken met deze monsters met lange vieze haren 
en baarden. Bosko is geen Chetnik, maar meer een traditioneel Serviër. 
 

Vukovar, zondag 26 juni 2005 
 
Oorlog: Pedja’s verhaal  
 
Op zo’n zondag in Vukovar ontkom ik niet aan een uitgebreide lunch. Vandaag was ik bij de 
familie van Pedja, die als enige Serviërs te midden van een Kroatische wijk woont. Vlak na 
de oorlog, in 1992, was elk huis hier aan de grond gelijk gemaakt. De ouders van Pedja 
zetten toen de tuin vol met bloemen en vruchtenbomen, en dat heeft zijn vruchten 
afgeworpen. Ja – gek genoeg heb ik altijd ervaren dat ondanks alle oorlog, ellende en 
armoede bloemen hier het allerbelangrijkste zijn. Vanaf het begin is mijn koffer in de herfst 
vanuit Nederland altijd met bloembollen gevuld, omdat iedereen daarom vraagt. Pa, 
Zivojin, is een bekende Servische volksmuziekzanger. Zivojin vertelt me dat hij in 1991/1992 
totaal getraumatiseerd heeft rondgelopen en niet meer dan vijf uur per week sliep. Zijn 
vrouw Slavica heeft hem toen hard aangepakt, en gezegd dat hij niet meer aan het verleden 
mag denken en zich op de toekomst moet richten. En hij is optimistisch over de verre 
toekomst; die toekomst ligt in een gemeenschappelijk Europa – dat is de enige hoop en 
uitweg voor Joegoslavië, dat nu verdeeld is in vele ministaatjes met eindeloze onpraktische 
en vervelende grenzen.  
 
Uit het Nederlands ‘neen’ tegen de Europese Conventie begin juni blijkt volgens mij dat 
mensen zich niet realiseren dat we onze welvaart en vrede aan Europa te danken hebben. 
Een prachtig Europa, de enige plek ter wereld waar democratie, mensenrechten en vrede 
normaliteit zijn, een Europa waarvoor we moeten vechten om het te behouden. Een 
Europa waar de Balkan bij moet komen om de stabiliteit in Europa te kunnen bewaren. 
 
Op mijn vraag naar de achtergrond van de oorlog antwoordt Pedja – net zoals iedereen hier 
– dat hij daarop geen objectief antwoord kan geven omdat hij alleen maar kan vertellen 
wat hij in Vukovar heeft meegemaakt. Het begon allemaal in aan het einde van de winter 
1991 met steeds meer en in intensiteit toenemende incidenten, zoals het opblazen van het 
Servische fastfood café Sarajka. Kroatische paramilitaire groepen schoten op Servische 
huizen om te laten zien dat ze wapens in hun bezit hadden. En ook de Serviërs hadden - via 
een illegaal netwerk - wapens. Het belangrijkste incident speelde zich af op 2 mei in het 
Servische dorp Borovo Selo, waar de Servische vlag naast de Joegoslavische vlag was 
gehangen. De Kroatische politie kwam om de beide vlaggen weg te halen en de Kroatische 
vlag op te hangen. Toen er vervolgens twee bussen vol met Kroatische ordepolitie kwamen, 
richtten de Serviërs, vooral bestaande uit paramilitaire troepen uit Servië, een bloedbad 
aan. In Vukovar werd er in de nacht naar Serviërs geroepen dat ze moeten vertrekken.  
 
In deze sfeer vertrekt Pedja voor de zomervakantie naar zijn grootouders die even verderop 
in Servië in een dorp wonen. Iedereen gelooft dan nog in een vreedzame oplossing. Pedja 
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is na de schoolvakantie naar Novi Sad op school gegaan. Hij gelooft, net zoals de meeste 
mensen die ik hierover heb gesproken, dat de oorlog een deal was tussen Milosevic en 
Tudjman om Bosnië tussen hen te verdelen. In die context is de idiote aanval van het 
Joegoslavische Volksleger (JNA) op Vukovar en Dubrovnik van 1991 afgesproken werk, om 
aan Kroatië een excuus te geven dat ze voor een vrijheid moesten vechten. Het JNA had 
makkelijk heel Kroatië weer kunnen innemen, maar het heeft zich moeten terugtrekken. 
Vanuit militair perspectief was het heel makkelijk geweest Vukovar onder controle te 
krijgen; 60% van de bevolking was Servisch en het was omsingeld door Servische dorpjes. 
De complete destructie was vanuit een militair perspectief idioot. In mei 1992 keert Pedja 
terug om vervolgens in Vukovar naar school te gaan. Hij woont dan met zijn familie in een 
huis, waarvan de Kroatische bewoners inmiddels zijn gevlucht. Dat huis moet geheel 
worden opgeknapt terwijl ze ook beginnen aan de wederopbouw van hun eigen huis dat 
met de grond gelijk is gemaakt. Pedja’s familie is de enige in de stad die dan al aan de 
opbouw begint. Anderen verwachten dat hun huis door de staat zal worden opgebouwd! 
Pedja voegt hieraan toe dat zijn familie één van de weinige niet communistische was en 
niet de mentaliteit had dat de Staat voor je zorgde. Ik realiseer me dat dit iets 
gemeenschappelijks is voor onze staf in Vukovar. Alle drie waren ze nooit communistisch 
en sinds de oorlog nooit nationalistisch. Naast hun Kroatische staatsburgerschap is Tanja  
etnisch ook Kroatische, Tea etnisch Duits en Pedja ethnisch Servisch, zonder hun identiteit 
te ontlenen aan het horen bij de groep. Na de afsluiting van zijn middelbare school, moet 
Pedja eind juli 1995 nog op de valreep – eind 1995 is de oorlog over- in dienst van het RSK-
leger. Tijdens de re-integratie in 1998 - wanneer de Kroaten geleidelijk terugkomen - wordt 
zijn familie een aantal keren bedreigd.  
 
Pedja vertelt dat hij van alles het meest schokkend heeft gevonden dat hij door zijn 
Kroatische vrienden van voor de oorlog van de ene dag op de andere als vijand werd 
beschouwd. In zijn straat en op zijn school is voor de oorlog in 1991 slechts 5% Servisch. 
Pedja, die ik altijd eerlijk en open met iedereen heb zien communiceren, vraagt zijn 
vriendjes dan: “Ik ben van hier, ik ben hetzelfde als jullie, wat is hier aan de hand?’’ Waarop 
zei hem antwoordden: “je hebt een andere naam, een andere kerk, jouw voetbalclub zijn 
de ’Partizanen’ van Belgrado.” Dit zijn slechte herinneringen. Pedja zegt dat de oorlog zijn 
leven totaal veranderd heeft: “Vroeger had ik dromen – nu ben ik blij met een dak boven 
mijn hoofd, in mijn vrije tijd te kunnen gaan vissen en over enkele weken vader te zullen 
worden.” 
 
Een reis door Bosnië met een kartakter! Bodan Denic 

 
Supetar - Brac, donderdag 30 juni 2005 

 
Branka Sesto is een oude vriendin van me uit de UNTAES-tijd (1996), een Servisch 
Kroatische uit Zagreb, oorspronkelijk uit Glina. Voor de oorlog was ze televisiejournalist, 
verantwoordelijk voor de cultuurprogramma’s van de nationale TV. In 1991 wordt ze 
ontslagen, omdat ze weigert leugens te verkopen. Ze werkt dan als depiliste en wordt af en 
toe door haar klanten van de TV herkend. Totdat haar moeder haar aanraadt bij de nieuwe 
overbuur, de VN, te solliciteren. Daarmee kwam ze in 1996 naar Vukovar om de UNTAES 
missie op te zetten. Branka is een sterke, hartelijke vrouw. Zij heeft het al tijden over een 
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legendarische vriend, Bogdan Denic, bij wie ze haar zomers in Supetar op het voor Split 
gelegen eiland Brac doorbrengt. In de zomer van 1999 kom ik Branka bij Bogdan opzoeken.  
 
Bogdan is inderdaad speciaal; een Serviër, die als jongen in de tweede wereldoorlog met 
zijn vader, een diplomaat, mee naar Cairo gaat voor de regering van het Koninkrijk 
Joegoslavië in ballingschap. Op 16 jarige leeftijd loopt hij weg en registreert zich in het 
Joegoslavische leger en sluit zich zo aan bij de bevrijding van Joegoslavië. Na de oorlog gaat 
Bogdan in New York sociale politicologie studeren, wordt vakbondsleider en socialistisch 
politiek activist in Amerika. Vanaf de 60’er jaren brengt Bogdan veel tijd in Joegoslavië door 
van waaruit hij sociaal onderzoek doet naar politieke elites in Oost-Europa, en bouwt een 
huis in Supetar. In 1994 organiseert Bogdan op het eiland Brac een zomerschool voor 
democratie, waar voormalig Joegoslaven bijeenkomen. Op het laatste moment blijkt dat 
geen van de hotels plaats wil bieden aan deze bijeenkomst. De happening vindt daarom 
plaats in Bogdan’s huis, waar in alle hoeken en gaten mensen zitten en een Franciscaner 
monnik uit Sarajevo, Vader Marco Orelic, die een van de key speakers is. 
 
Van Bogdan leer ik veel over het voormalige Joegoslavië en via hem leer ik hier de 
interessante, invloedrijke figuren kennen. In september 1999 ga ik naar een door hem 
georganiseerde zomerschool in Sipovo (Bosnië). Bogdan wijst me Ratko Bubalo aan, van 
wie hij denkt dat hij voor mij een geschikte werkpartner zal zijn. Ik spreek dan nog geen 
Servisch-Kroatisch, dus wisselen we dan alleen vriendelijk kaartjes uit. Wanneer ik begin 
2000 me in Belgrado installeer om een programma in Servië voor de vluchtelingen op te 
zetten, zoek ik Ratko op. Ik deel met hem mijn analyse, dat voor de vluchtelingen in Servië 
over de grens in Kroatië juridische-administratieve oplossingen moeten worden 
ontwikkeld. Ratko is meteen laaiend enthousiast. Daar hebben ze precies op zitten 
wachten, en zo begint onze lange samenwerking. 
 
Op dezelfde conferentie leer ik ook Biljana Kovacevic kennen, die mij in mijn eerste weken 
in Belgrado in januari 2000 in contact brengt met een vriendenkring van politiek activisten, 
advocaten en journalisten die elkaar in de laatste maanden van de Milosevic tijd veel zien.  
 
Ook heb ik samen met Bogdan’s organisatie ToD (Transition to Democracy) een juridisch 
programma gerund in Kroatië (2000-2004). Om ervoor te kunnen zorgen dat mensen hun 
rechten terugkrijgen, moet Kroatië een rechtstaat zijn met een goed functionerend 
rechtssysteem. Voor Kroatië zelf hebben we een programma ontwikkeld waarin we 
proefprocessen initieerden in geval van alle mogelijke soorten van discriminatie en 
zogenaamde oorlogsmisdadenvervolging tegen de Serviërs. Naast de rechtszaken 
organiseerden we bijeenkomsten en trainingen voor de advocaten, en ondernamen we alle 
mogelijke lobbyacties.  
 
Nu ben ik terug bij Bogdan in Supetar/Brac. Hij is met mij meegereden vanuit Belgrado waar 
hij deelnam aan de ‘Igmanski Initiativa’, een regionale bijeenkomst tussen Servië en 
Montenengro, Kroatië en Bosnië-Herzegovina en waar de presidenten van de drie landen 
aanwezig zijn. We ontmoeten elkaar in de lobby van een hotel in Belgrado en ook een 
Kroatische journalist rijdt mee naar Split. Ik herken meteen Bogdan’s basstem in zijn 
specifieke, perfect maar niet lokaliseerbare, Servisch-Kroatisch. Er staat ons een lange, 
warme rit door de bergwegen van Bosnië te wachten. Bogdan is 75, heeft vorig jaar een 
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ongeluk met zijn motor gehad en is daardoor weinig mobiel geworden, maar van zijn 
fysieke belemmeringen is weinig te merken. Hij blijft dezelfde onafhankelijke rebel, en ik 
verveel me onderweg dus ook geen moment.  
 
Bij de grens met Kroatië haalt Bogdan een stapeltje (Amerikaanse, Servische en Kroatische) 
paspoorten uit zijn zak. “Welke zullen we proberen?” zegt Bogdan lachend. Ik word 
overspoeld met alle mogelijke informatie en verhalen, tussen de Joegoslavische en 
Russische liederen door die Bogdan af en toe uit volle borst zingt. Binnen 20 minuten gaan 
we weer een grens, nu met Bosnië, over. Ik word helemaal gek van al die grenzen, en vooral 
in die hitte maakt dat ons razend op die zinloze, idiote oorlogen waarvan dit het resultaat 
is. In Bosnië worden we ook constant aangehouden door de politie, maar als ik dan wuif 
met de door ons zelfgemaakte NGO ID-kaart mag ik meteen weer doorrijden. Hierdoor 
wordt de journalist die achterin zit geïrriteerd; waarom houden ze ons aan in de eerste 
plaats, en waarom maken ze de door hen ingezette procedure niet af? We rijden door de 
Republika Srpska, waarin alles slechts in cyrillisch schrift staat geschreven. Bogdan zegt: 
“alleen gekken hebben deze deal kunnen sluiten. Kijk hier nu het vruchtbare landschap 
prachtig aansluitend aan Kroatië. De Kroaten hebben het met de Serviërs verruild voor de 
onvruchtbare rotsen van Herzegovina.” De meeste huizen zijn nu herbouwd. En ze bouwen 
nieuwe, gigantische huizen, waarvan we ons afvragen wat die mensen er doen. Er is hier 
immers geen werk, alleen maar wederopbouwprojecten voor huizen door de 
internationale gemeenschap gefinancierd. Bogdan merkt grappend op dat Nederland en 
ook de USA de weg nog wat beter zouden moeten opknappen. Bogdan vertelt me over de 
verschillende oorlogen. In de periode 1910-1920 is Servië non-stop in oorlog, wat een 
gigantische aanslag is geweest op het land. De twee Balkanoorlogen worden direct gevolgd 
door de Eerste Wereldoorlog, waarin Servië wordt aangevallen door Duitsland, Oostenrijk 
en Bulgarije. In totaal is 67% van de mannelijke bevolking omgekomen en zijn er drie jaar 
zo goed als geen kinderen geboren. In de Tweede Wereldoorlog is Servië nog oorlogsmoe 
en doet het dus ook nauwelijks mee. De Chetniks (hardline Serviërs) collaboreren, en de 
partizanen worden voornamelijk gevormd door Serviërs uit Bosnië en Kroatië. Tijdens de 
lunch aan de rivier bij Travnik vertelt Bogdan door over zijn eigen ervaring in de Tweede 
wereldoorlog toen hij zich als luitenant voor het Joegoslavische Koninklijk leger bij de 
geallieerden aansloot – zeer spannende verhalen volgen. 
 
Door dit idiote Bosnië rijdend - dat de facto nog steeds onder internationaal gezag staat - 
met al die verschillende identiteiten en besturen, vraag ik Bogdan wat hij denkt van de 
toekomst hier. Volgens hem zal het uiteindelijk wel één land worden in EU-verband. Ik deel 
zijn mening totaal. Als dit deel van Europa geen deel van de EU wordt, zal er nooit stabiliteit 
komen. Kroatië heeft nog het probleem met haar rechtsstaat, dat vooral tot uiting komt in 
haar omgang met de Servische Kroaten. Bosnië is nu slechts als protectoraat levensvatbaar. 
In Servië is er nog het levensgrote probleem met Kosovo, en tevens met Montenegro, 
Macedonië heeft het Albanees-Macedonische conflict op termijn niet geregeld. De enige 
manier dat ze er met elkaar uitkomen is als al deze landen deel van een groter geheel 
vormen. Dat zal hen uit hun isolement halen en een positief alternatief voorhouden.  
 
Bogdan vraagt me wat mijn vrienden in Nederland ervan vinden dat ik hier al zo lang zit. Ik 
antwoord dat ik mezelf ook die vraag stel. Bogdan zegt: “je kunt in ieder geval zeggen dat 
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het nooit saai is, en dat zegt veel.” Ik voeg eraan toe: “en dat er geweldige mensen zijn!” 
We zijn het roerend met elkaar eens.  
 
Na onze rit door het moslimdeel, waar een groot aantal Nederlandse legerwagens 
langskomt, komen we in de Kroatische berghoogvlakte bij Livno. De volgende grens 
oversteken is simpel, want de Kroaten uit Bosnië en Kroatië vormen samen de grens, waar 
we slechts ons paspoort moeten laten zien, omdat we geen Kroatische nummerborden 
hebben. 
 
In Split moeten we op de ferry wachten. Bogdan is tevreden als hij meteen door een 
bekende Kroatische filmster wordt begroet en wanneer hij ziet dat de Kroatische kranten 
verslag doen over wat hij op de bijeenkomst in Belgrado heeft gezegd. 
 
Met Bogdan discussieer ik veel over de situatie, de geschiedenis en toekomstperspectieven 
hier. Ik realiseer me hoe complex de werkelijkheid, de geschiedenis, het conflict is, en hoe 
moeilijk het is een objectief beeld te vormen. Altijd blijf je beperkt door je eigen ervaring. 
Daarom is het belangrijk om met zo veel mogelijk mensen op allerlei niveaus te praten 
vanuit allerlei perspectieven. De waarheid is zo complex en ik weet nog zo weinig – ik heb 
mijn eigen ervaring en visie gevormd in de afgelopen negen jaar, maar nog elke dag leer ik 
hier nieuwe dingen en aspecten kennen. Tegelijkertijd verandert mijn intuïtie en analyse 
van negen jaar geleden niet. Bogdan plaagt me altijd om mijn affectie voor de Serviërs. Het 
is waar dat mijn waarheid hier is gevormd, ik help voornamelijk vanuit de Servische zijde 
de slachtoffers van de oorlogen hun rechten terug te krijgen. Maar dit betekent geenszins 
dat ik pro-Servisch ben. Als buitenstaander is het je plicht in een conflict onpartijdig te zijn 
en voor alle kanten open te staan. Waarin ik echter niet neutraal ben, is dat ik gericht ben 
op Recht en Mensenrechten. Een conflictgebied waar mensenrechten massief geschonden 
worden (per definitie in een oorlog) is mijn werkgebied, en kies de kant van de groep wiens 
rechten zijn geschonden. Hen help ik aan rechtsherstel, en zet druk op de overheden om 
hun eigen wetgeving te implementeren voor al hun staatsburgers.  
 
Ik ben pas in 1996 in het voormalige Joegoslavië gekomen, en de oorlog heb ik dus net niet 
meegemaakt. Toevallig kwam ik in een gebied waar de oorlog door Kroatië was gewonnen 
en de Serviërs de slachtoffers waren. Met het woord slachtoffer bedoel ik gewone mensen, 
die niets met politiek te maken hebben en hele simpele dagelijkse behoeften hebben. 
Niemand had oog voor deze groep Serviërs, die in Kroatië nog steeds niet welkom zijn. De 
hulp van de internationale gemeenschap was slechts op terugkeer gericht, maar de 
Servische vluchtelingen konden niet naar Kroatië terug. Er werd geen hulp voor duurzame 
oplossingen gegeven, terwijl de korte termijn humanitaire hulp nu is stopgezet. Door 
UNHCR werd juridische assistentie in Servië georganiseerd, maar de juridische problemen 
van de doelgroep lagen niet in Servië, maar in Kroatië. Er was dus een belangrijk gat in de 
hulp, waarvoor wij een programma hebben ontwikkeld. In Bosnië-Herzegovina is het 
vluchtelingen- en ontheemdenprobleem grotendeels geregeld onder druk van de 
internationale gemeenschap, die het daar min of meer voor het zeggen heeft. In Kroatië 
heeft Kroatië goed gezorgd voor zijn eigen ontheemden (die konden terugkeren) en 
Kroatische vluchtelingen (uit Bosnië, die in huizen van Serviërs konden gaan wonen) terwijl 
de Servische vluchtelingen uit Kroatië niemand had die voor hun rechten opkwam, en 
Servië ook geen vrijstaande huizen had waar mensen door de oorlog uit waren vertrokken. 
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De Serviërs uit Kroatië (tezamen met de Serviërs uit Kosovo) zijn het kind van de rekening 
van de Balkanoorlogen in de jaren negentig, die door Milosevic misbruikt zijn en waar geen 
één partij zich om heeft bekommerd. 
 
Weer op naar Vukovar: Dragica en Branko 

 
Vukovar woensdag 6 juli 2005 

 
Gisteren ben ik terug naar Vukovar gereden. In Dalmatië staan overal billboards ter 
ondersteuning van de door het ICTY gezochte verdachte voor oorlogsmisdaden, Ante 
Gotovina. Gotovina in generaals’ uniform, mooi, glad hoofd, als held tussen het Kroatische 
Rood, Wit, Blauw, met leuzen als: Voor Huis en Vaderland (“Za dom i domavina”, een leuze 
uit de Ustasatijd in de Tweede Wereldoorlog waar bij de Hitlergroet “za dom i domovina’ 
werd gebruikt in plaats van “Heil Hitler”). Of de teksten: “Gotovina, dat zijn we allen”, dan 
wel “We gebruiken hem niet als wisselgeld (dit is een woordspeling, want het woord 
‘gotovina’ betekent ook cash/wisselgeld in het Servo-Kroatisch). In Banja Luka in de 
Republika Sprska van Bosnië ben ik een paar maanden geleden ook leuzen over Gotavina 
en zijn makkers op billboards tegengekomen refererende aan het Haagse Tribunaal; deze 
waren zwart en er stond op: “Of zij gaan naar Den Haag, of wij allen gaan naar de Hel”. Ik 
ben opnieuw in Bosnia-Herzegovina en reis dwars door Kroatisch Herzegovina. Overal 
worden kerken gebouwd, in de middle of nowhere verrijst een enorme kerk in Kupres op 
de hoogvlakte. Dan kom ik in Moslimland, Bogogno en Donji Vakuf met haar Moskeeën (in 
aanbouw) en de oproep tot gebed. Op weg naar Banja Luka word ik verwelkomd met een 
groot bord in het Cyrillisch en Engels: Welkom in de Republiek Srpska. Hier worden kleinere 
Orthodoxe kerken gebouwd. In Republika Srpska lijkt mij nog weinig veranderd ten 
opzichte van de sfeer van net na de oorlog (in 1996); zwaar getraumatiseerde mensen en 
een puinhoop met overal kitsch restaurants met de naam: Rolex, Taxi Bar, of 
Vrijhandelszone Arizona. Ik zoek onze Spaanse partnerorganisatie in Banja Luka op. Iemand 
op straat vraagt me verbaasd waarom ik zo goed hun taal spreek en wat ik hier doe. “De 
Servische vluchtelingen helpen hun rechten terug te krijgen!” Nou, dat wordt met veel 
ongeloof en grote vreugde ontvangen. Ik moet meteen koffie komen drinken. Ja, er heerst 
daar echt een sfeer van een verstoten volkje onder elkaar terwijl ik bij de moskee verderop 
een moslimbegrafenis zie. 
 
Het leven in Vukovar is vol met rituelen. In de ochtend komt de postbode langs, die vanuit 
de straat het vertrouwde: “Posta” roept, en dan rent Tea naar buiten met een grote 
stempel, om de ontvangst te bevestigen en de post in ontvangst te nemen. Daarna komt 
Slobodan even langs om wat rekeningen uit te wisselen. Vervolgens beginnen de paralegals 
uit heel Kroatië te bellen met alle mogelijke vragen. De Turkse koffie is bij dit alles 
onmisbaar, en iedereen wil die op zijn of haar eigen sterkte.  
 
Aan het einde van de middag breng ik een bezoek aan Branko en Dragica Srbic, de ouders 
van ons voormalig collega Zivko. Ik ben al meer dan twee jaar niet bij hen langsgekomen 
en ze hebben hun beklag gedaan bij mijn collega Pedja. Zivko en Pedja zijn kum (godfather) 
van elkaar, en daarmee is de hele familie elkaars kum. 
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Ons contact is gestart op 6 mei 1999, Djordjedan (St. George dag volgens de Orthodoxe 
kalender), de Slava van de familie Srbic. De schoonzuster van Tea stond erop dat ik met 
haar mee zou komen. Het wordt een avond die ik nooit zal vergeten. Onder de verwoeste 
watertoren van Vukovar staat het huis van Branko en Dragica te midden van de totaal 
vernietigde ruïnes. Het huis ligt aan de Donau, maar is hoger gelegen en kijkt uit over de 
laagvlakte van de Vojvodina in Servië, waar we de NATO-bommen zien en horen vallen. 
Hun tuin is een waar paradijs. Er wordt banja, een traditionele, soort van gitaar, gespeeld 
en de Servische liedjes als “Tamo daleko” worden gezongen. Tamo daleko is een fameus 
Servisch nationaal lied toen het Servische leger in de Eerste Wereldoorlog uit Servië was 
verdreven en op Korfu vastzat. “Daar ver weg van de zee, daar ligt mijn dorp, daar ligt mijn 
Servië” etc. Nu recent in de oorlog zijn liedjes als Tamo Daleko echter in nationalistische 
zin gebruikt. Als ik naar de auto loop om Atina even uit te laten, komt Dragica achter me 
aangelopen en zegt “Oh God, hoor je dit, als we maar niet door Kroaten worden 
aangevallen”. Het wordt een avond met veel drank, muziek en emotie. Zoon Zivko is net 
terug van een reis om de wereld als zeeman. Hij komt zeer communicatief en pragmatisch 
over en spreekt goed Engels. Spontaan bied ik hem een baan aan voor als wij weer 
financiering zullen krijgen. Anderhalve maand later kon ik hem die baan inderdaad 
aanbieden. We zitten dan in hun goddelijke plekje aan de Donau in de tuin. Zivko kan zich 
de belofte niet herinneren en is dus blij verrast meteen bij ons van start te kunnen gaan. 
Dragica en Branko zijn gigantisch blij, want dit betekent dat Zivko nog bij hun in Vukovar 
zal blijven, waar zij beiden als leraar op de school werken. Zivko heeft een groot hart en is 
super communicatief, dus als veld-officer heeft hij enorm succes zowel bij de Kroatische en 
Servische oorlogsslachtoffers als bij de medewerksters van onze Kroatisch 
partnerorganisatie Sunce. Als we in 2000 een missie in Servië openen, volgt Zivko snel.  

 

 
 

Trpinja: Zivko, Pedja, Branko muziek spelend dit Servisch dorp in Kroatië, 1999 
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Wanneer ik nu bij Dragica en Branko aankom, zit de Kroatische buurvrouw bij hen op het 
terras. Nadat de buren in 1998 weer uit Split zijn teruggekomen, waar ze voor de slag om 
Vukovar in 1991 naartoe waren gevlucht, hebben ze hun kumsiluk (goede nabuurschap) 
weer opgenomen. De zoon van de buren had bijvoorbeeld vandaag Dragica naar Vinkovci 
gereden om een geboorteakte voor Zivko, die dit nodig heeft om in Servië te gaan studeren, 
te halen. Maar zodra de buurvrouw is vertrokken moeten ze erg lachen om het feit dat ik 
hen drie zoenen heb gegeven. De Serviërs zoenen elkaar drie keer en de Kroaten twee keer, 
en dit is in Kroatië een zeer gevoelige zaak. Laatst, toen ik door Pedja op het vliegveld in 
Zagreb werd opgehaald, zei hij meteen: “we zoenen niet” om de drie keer te voorkomen. 
Bogdan vindt het provocatie als ik drie keer zoen, ook al is het binnenshuis en zijn er alleen 
Serviërs. En in Servië zijn ze altijd blij verrast dat ik drie keer zoen. Dus moet ik vaak 
uitleggen dat we ook in Nederland gewoon zijn drie keer te zoenen. 
 
Ze laten zien hoe mooi het huis is geworden en we gaan als vanouds zitten in hun paradijsje 
aan de Donau. Ons gesprek voert weer snel naar de oorlog terug. Dragica en Branko waren 
goede communisten en hadden heilig geloof in Joegoslavië en waren ervan overtuigd dat 
het Joegoslavische leger de situatie binnen een paar dagen onder controle zou hebben. Zij 
waren vrijwel de enige Serviërs die Vukovar eind augustus 1991 niet verlaten hadden, en 
toen de gevechten in alle hevigheid waren losgebarsten en zij precies midden in de 
frontlinie lagen, konden zij niet meer vertrekken. Ze zaten bij Kroatische buren in de kelder. 
Als het schieten even ophield, rende Branko naar buiten om de duiven in de ren in hun tuin 
eten te geven. Op zo’n moment zag hij een raket op zijn huis terechtkomen dat vervolgens 
instortte. En toen moest hij weer door het mortiervuur naar de schuilkelder rennen. Hun 
kinderen Zivko en Tanja zitten dan in Servië. Bij het bestand van Vukovar ziet Zivko op de 
televisie Dragica haast onherkenbaar en uitgemergeld in een rij van overlevenden lopen. 
Tanja roept: “Als Ma nog leeft, dan leeft Pa ook, want die heeft haar moeten beschermen.” 
Dit vertelt Dragica vol trots.  
 

Den Haag, vrijdag 10 juli 2005 
 
Op weg … 
 
Op het vliegveld van Belgrado loop ik een vertrouwd gezicht tegen het lijf. Het is de JAT-
vertegenwoordiger, die sinds jaar en dag op Schiphol aan de gate de JAT-vlucht heeft 
opgewacht. Hij geeft me een dossier met het verzoek deze aan zijn opvolger op Schiphol te 
overhandigen. Ik kijk er even in om te checken wat ik meeneem, en wat zie ik: 
geboorteaktes, huwelijkscertificaten, enzovoort. Het grensoverschrijdend verkeer van 
administratieve juridische papieren lijkt mijn lot te zijn! 
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Deel IV: Rechtsbescherming in Conflictgebieden 
 
Bij de VN in Rwanda en Joegoslavië kwam ik er dus achter dat er een structurele op 
rechtsbescherming gebaseerde benadering in de internationale samenwerking ontbrak. 
Daaraan ben ik gaan werken met Microjustice. Vanuit de heuvel in Malaga waar ik dus een 
paar maanden ben opgesloten vertel ik hoe Microjustice tot stand is gekomen, terwijl ik 
ook verslag doe van het dagelijks wel en wee nu op afstand met mijn collega’s werkend. Ik 
vertel over mijn missies in Georgië, Irak, Sudan en Colombia, waarin ik de behoeften aan 
rechtsbescherming van de ontheemden en vluchtelingen in kaart heb gebracht en hoe 
daarin te voorzien.  
 
Nog steeds zit ik vast 

 
Triana, Vélez-Málaga, maandag 20 april 2020 

 
Nog steeds vast, geen mens gezien, behalve bij het wekelijkse uitje: eten kopen!  Het blijft 
koud en deprimerend weer. Volgens de voorspellingen is dat de volgende weken ook nog 
zo. Het collectief huisarrest is nu weer van 26 april tot 10 mei verlengd. Bij elke verlenging 
gaat er weer een golf van depressie en verdriet door me heen. Hoe lang houden we dit nog 
vol en accepteren we dat al onze vrijheden zo maar zijn afgenomen? Afgesneden van mijn 
dierbaren en collega’s is mijn reizende leven dus nog steeds stilgezet.  
 
Mijn leermeester zit ook vast 
 
Ik belde laatst Adam Stapleton die ik een tijd niet had gesproken. Hij is nu gestrand in 
Mogadishu, op een internationale compound naast het vliegveld aan de zee. Als persoon 
die altijd van elke situatie een feestje weet te maken, meldt hij meteen dat het strand 
prachtig is, en op de compound is er zo waar een bar en een goed restaurant. De parabel 
dat wij als mens nooit weten of iets goed of slecht nieuws is, komt tot leven. Adam die op 
het nippertje zijn vlucht op 13 maart naar Somalië kon halen, en ik die net niet meer met 
de vlucht van 14 maart naar Bolivia kon. In Bolivia had ik nu op 4000 meter hoogte 
opgesloten gezeten; alleen Bolivianen tussen de 18 en 60 mogen een ochtend per week 
naar buiten om boodschappen te doen; de dag bepaald door het nummer van je 
identiteitskaart.  
 
Adam doet in Somalië een ‘Justice Audit’. Na het ontwikkelen van een aanpak voor 
betaalbare paralegal rechtsbijstand in gevangenissen in Afrika en Zuidoost-Azië, heeft hij 
nu een methode ontwikkeld om het strafrechtssysteem in een land door te lichten. Wat 
Adam met zijn strafrechtsverleden in Londen aan werk in de penal/criminal justice sector 
ontwikkelt, verwezenlijken wij in het privaat en administratief recht. Adam en ik zijn nog 
steeds de uitzondering om op basis van de behoeften van de mensen in een specifieke 
context te kijken hoe je daar praktisch op een duurzame wijze structuur in krijgt om 
rechtszekerheid aan eenieder te garanderen. Ik uit Adam mijn dankbaarheid voor zijn 
onmisbare inbreng in mijn leven indertijd in Rwanda en Malawi. Ondanks alle gekte van de 
wereld en de internationale betrekkingen, heeft hij me gevormd met zijn pragmatische 
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aanpak: te kijken wat er voor de mensen in de specifieke situatie nodig is, een plan te 
ontwikkelen, het te verkopen en neer te zetten, en aan anderen door te geven.  
 
Post-Corona Pakket voor rechtsbescherming  
 
Digitaal werkend met mijn collega’s, die allemaal opgesloten thuis zitten over de hele 
wereld, heeft iets surrealistisch. Maria in Bolivia zit met haar dochter Aruza, mijn petekind 
van tien, alleen thuis. Toevallig was haar man net afgereisd naar Engeland toen de Corona 
crisis uitbrak.  
 
Een kind onder de 18 mag nu in Bolivia nooit naar buiten, en Maria mag er met haar ID-
nummer op dinsdag ochtend uit. Gelukkig zit Aruza op een Jezuïetenschool die haar per 
Whatsapp en email de hele dag aan het werk houdt. In onze meetings vertelt Maria dat al 
100.000 midden en klein bedrijfjes failliet zijn gegaan door de lockdown. De meerderheid 
van de Bolivianen werkt in de informele sector en is straatarm; zonder dagelijks werk, geen 
brood, en zo gaan ze allen dood ……. Zou het vervolg van een sinterklaasversje zijn. Helaas 
is dit bloedserieus. Vandaar dat de Aymara migrantenbevolking in El Alto, de informele 
nederzetting, nu stad met een miljoen inwoners, op de Altiplano (hoogvlakte) neerkijkend 
op de kom waar La Paz in gebouwd is, de lockdown aan hun laars lapt. Het leger wordt 
ingezet om deze opstandige Aymara indianen hun huizen in te drijven.  
 
Voor Álvaro in Belgrado is het nu de Orthodoxe Tweede Paasdag, dat dit jaar een week na 
ons Pasen valt. Niet dat Álvaro daar als Spanjaard iets mee heeft, wel dat hij ook tot zijn 
huis veroordeeld is al vanaf de Orthodoxe Goede Vrijdag terwijl het stralende lenteweer 
van het binnenblijven een kastijding maakt. Zijn dochtertje die 500 meter verder op bij haar 
moeder zit, wordt vandaag vijf, en hij kan er niet heen. Als wij elkaar spreken overweegt hij 
nog te ontsnappen, maar ziet dan vanuit zijn raam dat de politie een enkele niet 
gezagsgetrouwe Serviër op de bon slingert.   
 
We bespreken dat naast de juridische perikelen om de goede orde der dingen te zoeken 
rondom zaken gerelateerd aan overmacht en onrechtmatige overheidsdaad in de concrete 
context in de verschillende situaties en landen, er ook behoefte zal zijn om mensen en 
kleine-middelgrote bedrijven te helpen toegang te krijgen aan Corona-gerelateerde 
subsidies en sociale programma’s.  
 
Ja, in deze tijd moeten kleine en middelgrote bedrijfjes worden geholpen om overeind te 
blijven om weerstand te bieden aan de ontwikkeling in de Economist26 beschreven dat er 

 
26 Economist, 8 April 2020 The Coronavirus will change the world of commerce: ‘The exit path from lockdowns 

will be precarious, with uneasy consumers, a stop-start rhythm that inhibits efficiency, and tricky new health 
protocols. And in the long run the firms that survive will have to master a new environment as the crisis and 
the response to it accelerate three trends: an energising adoption of new technologies, an inevitable retreat 
from freewheeling global supply chains and a worrying rise in well-connected oligopolies.” And on the latter: 
“ The last long-term shift ….: a further rise in corporate concentration and cronyism, as government cash 
floods the private sector and big firms grow even more dominant. ….. Now some powerful bosses are 
heralding a new era of cooperation between politician and big businesses – especially those on the ever-
expanding list of firms’ tat are considered ‘strategic’. Voters, consumers and investors should fight this idea 
…. Like all crises the covid-19 calamity will pass and in time a fresh wave of business energy will be unleashed. 
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een conglomeraat van grote bedrijven met zeer nauwe banden met de overheid ontstaat. 
In deze tijd dat overheden de vrijheden en rechten van eenieder ongekend en massaal 
inperken is het zaak dat mensen en bedrijfjes rechtsbescherming kunnen genieten. Op 
basis van ons werk vanaf 1997 ontwikkeld, hebben we in de afgelopen maanden nieuwe 
Microjustice instrumenten ontwikkeld, om rechtsbeschermingsprogrammas over de 
wereld op te schalen. Hierover zo meer in hoofdstuk 5 
 
 
Georgia met conflict in Zuid-Ossetië - 1999 

 
Triana, Vélez-Málaga, vrijdag 1 mei 2020 

 
OK, laat ik vertellen over mijn missie naar Georgië eind 1999, al 20 jaar geleden. 
 
In Georgië was de situatie van Zuid-Ossetië vergelijkbaar met die van Vukovar/Oost 
Slavonië in de periode 1991-1996. Gedurende de Sovjet-Unie was Georgië een van de 
deelrepublieken met daarbinnen de autonome republiek Abchazië en de autonome regio 
Zuid-Ossetië. Rondom de onafhankelijkheid van Georgië in 1991 en het opkomend 
nationalisme onder de ultranationalistische president Gamsakhurdia, willen Abchazië en 
Zuid-Ossetië bij Rusland blijven. Zoals de Serviërs van Kroatië in 1991 bij de 
onafhankelijkheidsverklaring van Kroatië bij Servië wilden blijven. Het gewapend conflict 
met Zuid-Ossetië duurt van 1989 tot 1992 waarbij 1000 mensen omkomen en 57.000 
mensen ontheemd raken. Sindsdien maakt Zuid-Ossetië geografisch deel uit van Georgië 
maar hebben de facto met de steun van Rusland hun eigen republiekje. De Zuid-Ossetiërs 
zijn oorspronkelijk in de vroege middeleeuwen een Iranese stam maar spreken nu Russisch. 
 
Ik ben eind 1999 een kijkje gaan nemen hoe een met Vukovar vergelijkbaar post-conflict 
rechtsherstel programma toepasselijk hier zou zijn. Inderdaad was de situatie zoals 
verwacht zeer vergelijkbaar met Vukovar in 1996; compleet gevoel van anarchie, een 
vrijhandelsparadijs, en de mensen daar slachtoffer van politiek conflict. In tegenstelling van 
Vukovar is er nooit een uiteindelijke politieke oplossing gekomen. 
 
Met lokale partners die ik heb geïdentificeerd gedurende mijn verblijf, hebben we een 
programma voor rechtsherstel van de ontheemden aan beide kanten (Ossetiërs uit Georgië 
en Georgiërs uit Ossetië) voorbereid. Dit is echter nooit gefinancierd; ik denk vanwege het 
feit dat er nooit een definitieve oplossing is politieke oplossing is gerealiseerd. Nu in 2020 
is de situatie nog steeds hetzelfde, zelfs na twee oorlogen in 2004 en 2008, geïnitieerd door 
de Georgische president Saakashvili om de controle over Zuid-Ossetië terug te krijgen, zo 
de woede van Rusland oproepend. Ik lees in Wikipedia dat Zuid Ossetië nu ook nog alleen 
wordt erkend door Rusland, Venezuela, Nicaragua, Nauru en Syrië! 
 
Een bezoek aan een restaurant in de Zuid-Ossetische hoofdstad Tskhinvali staat me nog 
goed bij. Ik was daar met iemand van UNHCR, niet bepaald een gezellige plek met TL buizen 
en vieze tegels op de grond en muren. De tafel naast ons zit gevuld met een groep bruten 

 
Far better if this is not muffled by permanent supersized government and new oligarchy of well-connected 
firms” 
 

https://en.wikipedia.org/wiki/Venezuela
https://en.wikipedia.org/wiki/Nicaragua
https://en.wikipedia.org/wiki/Nauru
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met pistolen onder hun riem. Deze mannen worden steeds meer dronken en gooien hun 
lege glazen achter hun schouder als ze de wodka ad fundum leegdrinken. De lucht vult zich 
met gewelddadige energie. De restauranthouder komt naar ons toe en maant ons mee te 
gaan naar de keuken waar hij ons door de keukendeur stilletjes uitlaat.  
 
 
Iraq juli 2003 
 

Triana, Vélez-Málaga, donderdag 7 mei 2020 
 
De tijd vliegt. Al bijna twee maanden opgesloten. De specifieke 
normaliseringsmaatregelen, die de Spaanse overheid schoorvoetend neemt, hebben geen 
impact op mijn leven hier. Zo lang ik geen mensen mag zien, de restaurants, cafés en 
meeste winkels dicht zijn, en ik niet naar het strand of bergen mag terwijl de grenzen 
gesloten zijn, zit ik nog vast. Ik ben ook maar opgehouden plannen te maken; dat is in deze 
tijd een zinloze activiteit. We zouden nu in mei in Jordanië hebben gezeten om een studie 
te doen naar de staat van rechtsbescherming van eenieder daar, om op basis van de 
bevindingen met Jordaanse advocaten een Ditigal Legal Protection Platform te 
ontwikkelen.  
  
Maar we zijn toch zeer druk! Met het hele team over de wereld bouwen we digitale 
rechtsbeschermingsplatformen voor Bolivia, Kenia en Servië als een nieuw instrument om 
de programma's voor rechtsbescherming in deze landen op te schalen. Wij ontwikkelen 
ook de global legal protection barometer om universele toegang tot rechtsbescherming te 
promoten. Dit was in Iraq in 2003 in ver te zoeken toen ik daar een evaluatie missie deed.  
 
Op naar Bagdad! 
 
In de zomer van 2003 probeer ik nogmaals buiten de Balkan mijn vleugels uit te slaan. De 
post-Saddam Hussein wederopbouw van Iraq leek een interessante kans te bieden. In de 
eerste plaats heb ik altijd een warm hart voor het Midden-Oosten gehad met mijn 
Jezuïeten-oom in Cairo, die mij al sinds kind van zes mee naar de sloppenwijken nam en me 
zo veel fantastische Egyptenaren uit alle lagen van de bevolking liet ontmoeten. In Iraq was 
nu ook een Frans bestuurslid van de stichting, Joel Boutroue, die als hoofd van de Complex 
Emergency Unit van UN-OCHA in Bagdad aan de slag was. Via Joel kon ik een VN-vlucht 
vanuit Amman naar Bagdad krijgen en zat ik bij hem en zijn VN-collega’s in een eenvoudig 
hotel. 
 
Tussenstop in Amman – Jordanië  
 
Begin juli 2003 neem ik het vliegtuig naar Amman. Als laatste instappend, staat op eens 
Jaime de Bourbon naast me. Jaime is mijn contactpersoon bij het Ministerie van 
Buitenlandse Zaken in Den Haag (BZ) voor de financiering van ons programma voor de 
vluchtelingen in Servië. Hij werkt sinds kort voor BZ in Iraq. Op de vlucht uit Jaime zich zeer 
bezorgd dat ik op eigen houtje naar Bagdad ga. Hij vertelt me hoe waanzinnig onveilig het 
daar nu is en doet er alles aan om me van mijn missie te weerhouden. Maar ik ben al op 
weg en ben niet van plan rechtsomkeer te maken ondanks het feit dat ik er tot dat moment 
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inderdaad niet van bewust was dat de situatie zo erg was. In Amman wacht ik voor 
onbepaalde tijd totdat de VN een plek in hun vliegtuigje naar Bagdad heeft.   
 

In Amman, zit een VN-collega uit Rwanda, Soufiane Adjali, die op dat op moment in 
Jordanië voor UNCHR werkt. Met Soufiane breng ik een paar avonden door. Soufiane en 
zijn eveneens Algerijns maatje Ahmed zaten in 1994 in het team bij de Amerikaanse Jane 
in Cyangugu, vlak voordat ik in dat team werd gezet; met hun drieën. Hij blijkt zich terdege 
bewust van de problemen die ik met Jane heb gehad. Een grote grijns verschijnt op zijn 
gezicht als hij vertelt dat dit zijn schuld is, want Ahmed en hij, vertelt hij, werden door Jane 
min of meer aangerand. Zij had zo haar dramatische huilbuien, en wilde dan door hen 
getroost worden. Dat was de reden waarom zij uit het prille Cyangugu team waren 
vertrokken, en ik daarin was gezet! 
 
Soufiane brengt me in contact met zijn Franse vriendin die voor een NGO in Bagdad werkt. 
Zij zal een full time chauffeur voor me regelen, want vanwege de veiligheidssituatie kan je 
niet in Bagdad zomaar de straat op.  
 
Na een weekje in Amman wachten, krijg ik eindelijk bericht dat er een plek is in het VN-
vliegtuig. Op het vliegveld gaan we naar een klein vliegtuig toe, samen met een Spaanse 
militair Manuel, die me vertelt dat hij de liaison officer is tussen de VN en de Coalition 
Provisional Authority (CPA). We komen aan en worden met een busje naar het VN-
hoofdkwartier gebracht, wat tevens een basis is voor de internationale organisaties en 
diplomaten. Het wordt als een safe haven beschouwd. Daar doe ik een soort check-in. 
Manuel is een vaderlijk figuur, die ik elke keer als ik door de VN-gangen loop tegenkom en 
een hartelijk praatje mee maak; zoals vaak met Spanjaarden krijg je dan een blij 
thuisgevoel, ondanks de idiote omstandigheden van dit land. 
 
Wat was de situatie in Iraq in juli 2003?  
 
In maart-april waren de coalition forces, onder leiding van de VS en VK, Iraq binnengevallen. 
De oorlog eindigde op 1 mei en de VS zet dan de Coalition Provisional Authority (CPA) als 
overgangsregime op. Na de eerste vreugde van de bevrijding verslechtert de veiligheid al 
snel en komt er eigenlijk geen wederopbouw tot stand door: 
 

• in november 2002, heeft Saddam Hussein de gevangenisbevolking losgelaten 

• bij de val van het Saddam’s regime zijn de wapendepots niet bewaakt waardoor 
iedereen nu wapens heeft 

• leger en veiligheidstroepen van Saddam zijn door de CPA ontmanteld, en deze zijn 
nu werkloos en tot de nek bewapend  

• De Amerikanen hebben geen plan hoe het land te regeren tijdens de bezetting 

• Volledig gebrek aan middelen van de CPA en geen enkele andere mogendheid die 
wil helpen 

• Vanwege de onenigheid van meet af aan binnen de internationale 
statengemeenschap over de militaire interventie, zien veel mogendheden tevreden 
toe hoe de Amerikanen er een puinhoop van maken 
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Er is zo sprake van een vicieuze cirkel: geen veiligheid, Amerikanen alert, 
communicatieproblemen, geen wederopbouw, niets beweegt. 
 
Vrede en veiligheid 
 
Jaime kreeg in niets ongelijk van zijn waarschuwingen over de veiligheid. Ik heb me alleen 
bewogen met mijn chauffeur vanuit mijn hotel naar de verschillende organisaties, en ik 
rende s’-avonds altijd de straat over om te gaan zwemmen in het hotel tegenover ons. Het 
was ook ver in de 40C dus veel animo om de straat op te lopen, had ik ook niet. Wel had ik 
de vrijheid om met mijn chauffeur te lunchen, gewoon tussen de mensen in een restaurant 
in de stad. Dat mocht Jaime niet; die mocht zich alleen bewegen tussen zijn kantoor c.q. 
huis, het VN HQ, en de groene zone. S-avonds in het hotel zaten we altijd rond de tafel met 
Joel en zijn VN-collega’s; maar ik nu als vrije buitenstaander; wat heerlijk die 
onafhankelijkheid! 
 
Ik was vrij om te gaan en staan waar ik wilde om uit te zoeken wat de juridische situatie 
van Iraq en de mensen nu was, wat de issues waren, wat de uitdagingen en hoe we konden 
helpen om een goed functionerend juridisch systeem op te zetten en een programma te 
ontwikkelen voor rechtsherstel/bescherming van de slachtoffers van het Saddam regime. 
Hiervoor ging ik lang de verschillende juridische instituten, mensenrechtenorganisaties, de 
VN-instellingen en NGOs, en sprak de hele dag in de auto met mijn chauffeur.  
 
Ik voelde als ik bij Jaime op de ambassade langskwam een soort ongeloof bij hem dat ik zo 
maar vrij overal naar toe kon. En ook weer zijn zorg als ik vertelde over de incidenten, die 
ik dan ook volop heb meegemaakt. Zo hadden een paar Fransen van een NGO me verleid 
om naar een eettentje te lopen een paar honderd meter van ons hotel. Vlak bij bestemming 
kwam er een vent met een Kalasjnikov wild schietend mijn kant uit gerend. Ik dook op de 
grond, de enige goede reactie zouden de Amerikaanse militairen me later zeggen. En stond 
verschrikt weer op en liep snel door naar het tentje, en durfde niet meer de weg op. Een 
paar stevige kerels hebben me braaf naar ‘huis’ gelopen. Of ik was op bezoek bij een 
mensenrechtenorganisatie, een groot gebouw rondom een patio, met veel vrouwen op iets 
wachtend. Ik hoor op eens intens schieten dichtbij, de vrouwen worden samen één 
organisme wat alle kanten uitrent. Ik word door de energie meegezogen en ren tien 
seconden met ze mee totdat mijn hersens weer gaan werken en ik me afvraag wat dat nu 
voor zin heeft zo met de massa mee te rennen. Ik ruk me los uit de groepsangst energie, en 
steek mijn hoofd door de buitendeur. Het blijkt alleen maar een begrafenisstoet te zijn 
waar de meeste mannen heftig met hun Kalasjnikov in de lucht schieten, dus geen gevaar 
voor neerkomende kogels als ik gewoon binnen blijf.  
 
In de Green Zone stond het Paleis van Saddam Hussein en dat hebben de Amerikanen met 
de CPA snel betrokken als hun hoofdkwartier. Daar zijn de verantwoordelijken van de 
verschillende aspecten van het landsbestuur van de CPA. Deze meestal Amerikaanse 
verantwoordelijken zoeken contact met de vak-ministeries die overal in Bagdad gevestigd 
waren met het idee zo samen te besturen. Dus voor mij was het van belang om in contact 
te komen met de Amerikanen van de CPA verantwoordelijk voor Justitie. Ik vraag mijn 
chauffeur de Green Zone in te rijden. Hij begint te protesteren dat dát toch niet mag. Met 
ons eigengemaakt ngo-pasje gaan we de ene na het andere checkpoint door, en zo kom ik 
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ook het paleis binnen. En nu: waar zit Justitie? Eindeloos lopen door de gangen en 
vertrekken. En ja na een tijdje loop ik het kantoor van Don Campbell binnen, een leger 
jurist, die op eens door het Amerikaanse leger in Bagdad verantwoordelijk is gemaakt voor 
Justitie in Iraq, ondersteund door drie andere Amerikaanse juristen. Er is onmiddellijk een 
klik tussen ons, en ik zal nog vaak Don komen opzoeken en plannen samen smeden. Door 
mijn contact met Don ben ik ook populair bij de Iraakse advocaten. Bij de Iraakse Orde van 
Advocaten had ik verteld over mijn contact in het hol van de leeuw in de Green Zone. 
Binnen mum van tijd komen advocaten me in mijn hotel opzoeken met ouders van hun 
cliënten, die in de Abu Ghraib gevangenis door de Amerikanen gevangen zijn gezet zonder 
enige vorm van proces, en de meesten lijken zelfs ook onschuldig. Ik voel me nu echt 
verantwoordelijk en ga met Don het gesprek aan. Hij is wanhopig: ‘wij zijn maar met zijn 
vieren verantwoordelijk voor Justitie in Irak! Waar te beginnen?!” Ik leg hem mijn ervaring 
in Rwanda uit dat ik met de verschillende justitie instanties bijeenkomsten hebben 
georganiseerd om een interim-strafrechtsproces af te spreken bij gebrek aan middelen en 
capaciteit terwijl de noodzaak tot arresteren groot is. Ik leg hem uit dat het onacceptabel 
is dat uit principe onschuldige mensen zonder vorm van proces in de gevangenis zitten en 
dat er ook geen procedures zijn om een oogje in het zeil te houden wat er in die gevangenis 
gebeurt. Ik bied aan om alle partijen bij elkaar te brengen: advocaten, ouders van 
gevangenen, Irakese justitie afgevaardigden en de CPA, samen met Maurits Berger, die 
zowel Nederlands als Arabisch recht heeft gestudeerd en Arabisch spreekt. Het idee is 
samen vast te stellen wat er aan de hand is en hoe er een interim-systeem ontwikkeld kan 
worden om in de huidige omstandigheden recht te doen! Dit is het korte termijn 
superurgente plan wat nog in oktober/november 2003 uitgevoerd zou moeten worden. 
Maar ik wil wel dat een donor, met name Nederland, dit financiert en ik zeg Don toe 
daarachteraan te gaan. Don voelt zich eindelijk gesteund dat hij er niet meer helemaal 
alleen voorstaat.  
 
Nog zo midden in het geweld is het recht, en zeker administratief en privaatrecht (Civil 
Justice) niet de eerste prioriteit als de prioriteit voor de mensen overleven is. Maar 
vanwege de vele arrestaties door de Coalition Forces i.v.m. de veiligheidssituatie werd het 
opzetten van een interim-strafrechtssysteem een urgentie; althans een minimale 
procesprocedure om misbruik en rechtsonzekerheid te voorkomen. Via de advocaten en 
familieleden van gevangenen had de situatie van rechtsonzekerheid in de Abu Ghraib mijn 
aandacht getrokken en ik was nu in de positie er iets aan te doen.  
 
Dit gelimiteerde korte termijn project zou als pilot kunnen dienen om op een aantal punten 
van de wederopbouw van het rechtssysteem, ook de partijen en experts te consulteren en 
bij elkaar te brengen. Zo speelden issues als het opstellen van een nieuwe grondwet met 
garanties voor de minderheden als de Koerden en Christenen. Maar ook was er behoefte 
aan praktischer zaken waar wij ervaring mee hadden: het rechtsherstel van de ontheemde 
slachtoffers van het Saddam regime, die hun eigendom weer moesten terugkrijgen en 
rechtsgeldige papieren krijgen om hun bestaan weer op te bouwen. Daarbij ging het vooral 
om de slachtoffers van het Arabiseringsprogramma van Saddam Hussein in de jaren tachtig 
en negentig in het Noorden, waarbij Koerden, Christenen en Turkmenen uit hun 
woongebied waren gedreven, en Arabieren in hun huizen waren geïnstalleerd.  Volgens de 
CPA ging het om ongeveer 250.000 ontheemden. Zij mochten op papier terug maar er was 
geen mechanisme om hun rechtsherstel te implementeren in het echte leven. In deze 
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problematiek speelt dat de etnische conflictverhoudingen bovenkomen in een situatie dat 
het gaat om puur juridische aangelegenheden van Irakese staatsburgers, van niet Arabische 
komaf. Dat is de charme van Microjustice om het conflict terug te brengen naar de concrete 
onderliggende redenen, die meestal te maken hebben met rechtsbescherming. 
 
Hier hadden we in Servië en Kroatië ook ervaring mee om juristen en relevante 
stakeholders bij elkaar te brengen vanuit de behoeften aan rechtsherstel gedreven. Zo 
werden obstakels in de juridische procedures overlegd en werd er met de autoriteiten 
samengewerkt aan legal reform, op basis van de behoeften van de mensen.  
 
Allemaal dood 
 
Terug in Malaga op 21 augustus 2003, hoor ik het nieuws dat het VN Hoofdkwartier in 
Bagdad is ontploft. Ik ontvang de eerste uren geen gedetailleerder nieuws… zit hier in 
Spanje. Zou Jaime geraakt zijn? En mijn vaderfiguur Manuel? Langzaamaan komen de 
berichten naar buiten: Manuel dood27, een goede vriendin van Sahnoun, het VN HR hoofd, 
de Egyptische Madame Youssef dood, Sergio de Viera de Mello, het VN-hoofd ter plekke, 
die ik nog zo actief elke keer met zijn team auto’s in en uit zag rennen, dood. Ik ben in 
shock.  
 
Mishandeling in Abu Ghraib 
 
Weer in Nederland bereid ik ons programma in de verschillende fasen voor: eerst nu urgent 
het bovenbeschreven voorstel om te kijken wat er met de gevangenen aan de hand is in 
Abu Ghraib, en een interim procedure met stakeholders overeenkomen. Op langere 
termijn eventueel ook overleg faciliteren op hervorming/capaciteitsopbouw juridisch 
systeem om verder conflict te voorkomen en de ontheemde slachtoffers in hun recht te 
herstellen, waarbij we ook een legal protection programma wilden opzetten. 
 
Vanwege de ernst van de urgentie stuur ik het voorstel voor het Abu Ghraib project naar 
Jaap de Hoop Schepper, die dan Minister van Buitenlandse Zaken is, en niet naar Jaime 
omdat die niet wil dat ik terug naar Irak ga. In september 2003 spreek ik Jaime, die na de 
aanslag op het VN-hoofdkwartier weer terug op zijn oude post bij BZ is, over ons project in 
het voormalig Joegoslavië. En aan het eind zegt Jaime, refererend aan ons projectvoorstel 
voor Irak: ‘Patricia, je gaat niet terug naar Irak’ vanwege zijn zorg over de veiligheid, en 
daarmee is de kous af en krijgen we geen steun van BZ. Het ging over een luttel budget. 
 

 
27 Zie artikel in El País of 22 August 2003 Martín-Oar murió solo en una camilla en la calle minutos después 
del atentado contra la ONU Las autoridades españolas dijeron que no se temía por su vida cuando llevaba 
horas muerto Ramón Lobo Bagdad -El capitán de navío Manuel Martín-Oar, de 56 años, murió minutos 
después del atentado perpetrado a las 16.40 del martes (hora local) contra la sede de Naciones Unidas en 
Bagdad. Como sólo tenía heridas visibles en los brazos, los enfermeros "debieron pensar que su caso no era 
grave, por lo que le dejaron solito, probablemente para atender a otros más urgentes, y cuando volvieron 
encontraron que ya estaba muerto", explicó Eduardo de Quesada, encargado de negocios español en Bagdad. 
El militar no fue a ningún hospital. Ingresó en la morgue a las 19.30, casi tres horas después del atentado. 

https://elpais.com/autor/ramon-lobo/
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De mishandelingen door de Amerikanen van de gevangenen in Abu Ghraib die begin 200428 
naar buiten kwamen, hebben waarschijnlijk plaatsgevonden in november/december 2003. 
Het is natuurlijk logisch dat als je Jan Soldaat zonder supervisie en procedures in een 
gevangenis zijn gang laat gaan, dat daar dan onheil van komt. Wij hadden dit kunnen 
voorkomen! 
 
En de reactie van Don Campbell in zijn email van 11 september 2003: 
“Hi Patricia, All is well here.  It is unfortunate that the Dutch are not willing to help.  The 
Iraqi people are in such great need and we were hopping that the international community 
would be willing to pitch in the way the US helped all of Europe after World War II with the 
Marshall Plan.  I think that the US, UK Spain, Korea, Japan, and a number of others will 
probably have to do the job with out the balance of the international community.  We will 
do our very best for the needy people here to bring them a Rule of Law, Democracy, Freedom 
and a better way of life.  I will ask if there are funds available but I am not hopeful.  If you 
find a way to "join the team" and help out we would be very happy to have you join with us 
as partners.  Let us pray that the Dutch will find it in their hearts to join us here in this part 
of the world.  Regards, Don Campbell “ 
 
Dat brengt me bij een ander onderwerp wat ik in mijn missie in Iraq heb ervaren: de 
Responsibility to Protect! 
 
‘Rehabilitatie’ van de ‘Responsibility to Protect’ 
 
De verantwoordelijkheid om te beschermen (RtoP) is ontwikkeld door Mohamed Sahnoun 
als reactie op le droit de ingerence (recht om in te grijpen), een concept dat begin jaren 
negentig door de Fransen was voorgesteld om militaire interventies in andere landen te 
rechtvaardigen. Maar het is natuurlijk helemaal geen recht om in een ander land in te 
grijpen. Integendeel, op basis van de verschillende mensenrechtenverdragen kan het 
worden gezien als een plicht van de internationale gemeenschap om de burgerbevolking 
of een deel daarvan te beschermen als de regering van dat land dat niet doet. Hierbij gaat 
het in de eerste plaats om preventie (om gewelddadig conflict te voorkomen) en 
wederopbouw (na gewelddaden) en slechts heel uitzonderlijk om militaire interventie als 
dit proportioneel is en de enige weg om de burgerbevolking te beschermen. Dit concept zit 
echt prachtig in elkaar. Helaas is het misbruikt om militaire interventies te rechtvaardigen, 
met name in Libië in 2011. Daardoor is dit concept in diskrediet geraakt. Ik zou een 
rehabilitatie van de RtoP willen voorstellen. In de situatie in Irak in 2003 zag ik dat op grond 
van de RtoP de Westerse landen, die tegen de militaire interventie van de Amerikanen 
waren geweest, toch zouden hebben moeten bijdragen aan de wederopbouw van Irak. Als 
de internationale gemeenschap haar schouders eronder had gezet om Irak uit het slop te 

 

28 Op Wikipedia vindt ik nu in 2020 het volgende: “De gevangenis werd berucht toen in april 2004 tijdens het 

bewind van de Coalition Provisional Authority een documentaire werd uitgezonden door het Amerikaanse 
televisiestation CBS in een uitzending van het programma 60 Minutes. Daarin werd melding gemaakt van 
misbruik en vernedering van gevangenen door een kleine groep Amerikaanse soldaten.  ……… De foto's waren 
waarschijnlijk genomen in november of december 2003.” 

 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Coalition_Provisional_Authority
https://nl.wikipedia.org/wiki/Documentaire
https://nl.wikipedia.org/wiki/Columbia_Broadcasting_System
https://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=60_Minutes&action=edit&redlink=1
https://nl.wikipedia.org/wiki/November_2003
https://nl.wikipedia.org/wiki/December_2003
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halen dan hadden we nu vermoedelijk geen last van ISIS. En de oorlog in Syrië was ook heel 
anders gelopen.  
 
Als ik al mijn rapporten en voorstellen voor Iraq nu weer doorlees realiseer ik me hoe een 
gemiste kans het is geweest dat we het Abu Ghraib project niet hebben kunnen uitvoeren. 
De mishandelingen door de Amerikaanse soldaten in Abu Ghraib hadden we kunnen 
voorkomen. Ik voel nu de warme aanmoedigende aanwezigheid van de Spaanse militair 
Manuel en Sahnoun, die op hun wolk in de hemel(!) me bemoedigend glimlachend zeggen: 
‘ga hoe dan ook door’!  
 

Triana, Vélez-Málaga, maandag 11 mei 2020 
 
Grenzen blijven gesloten 
 
Vandaag gaat in Spanje fase 1 van de ontsluiting van de lockdown in.  Maar in de provincie 
Malaga blijft het totale lockdown regime van kracht. Ik heb in ieder geval hier zo vastzittend 
nog de gelegenheid om over mijn ervaringen in Sudan te vertellen. 
 
 
2004 Sudan 
 
Op weg naar Sudan 
 
Wederom een poging de Balkan uit te komen en onze rechtenaanpak over de wereld te 
promoten volgt in 2004. In Sudan is een vredesverdrag tussen Noord en Zuid in de maak 
waarmee er een einde zou moeten komen aan een decennialang conflict. De ervaring die 
we in het voormalige Joegoslavië hebben met het regelen van de juridische papieren over 
de grens zou in dit vredesproces goed van pas kunnen komen. En Adam (uit Rwanda) heeft 
me in contact gebracht met een jurist uit Khartoem, Rifaat van de organisatie PLACE die 
met de ontheemden werkt.  
 
Mijn aankomst tegen de schemer op het vliegveld van Khartoum staat me nog als de dag 
van gisteren voor ogen. Een Nederlandse medejezuïet van Christiaan zou me komen 
ophalen en onderdak bieden. Het is donker en ik sta buiten het vliegveld(je) te wachten in 
een luguber aanvoelend Khartoem waar het dictatoriaal regime al direct voelbaar is. Je kunt 
hier niet zomaar een taxi nemen naar een hotel. Ik heb geen telefoon, en kan geen kant op, 
dus blijf ik maar rustig nieuwsgierig kijken hoe dit zich gaat oplossen. Na een tijd zie ik twee 
zeer vriendelijke ogende blanke heren op leeftijd in mijn buurt. Ik spreek ze aan en vertel 
dat mijn oom jezuïet in Cairo is en dat zijn collega me zou komen ophalen. De Fransman 
van het gezelschap vraagt wie dan mijn oom is: ‘Christiaan van Nispen’. Waarop hij zegt: 
“Mais Christian, il est un tres bon ami!” en wie is dan de collega? ‘Hans Putman’. ‘Ok we 
zullen je naar hem brengen’. Maar op de plek waar die woonde was die niet meer en op de 
plek waar we hem uiteindelijk wel vonden was er geen plek voor mij. Zo kwam ik bij de 
Witte Pater Etienne Renault te logeren in hun huis vlak bij het vliegveld. Etienne gaf me een 
geweldige thuisbasis om in dit rare land te functioneren.  
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Wat is de problematiek met de ontheemden in Soedan in 2004?  
 
Sinds de jaren 80 van de vorige eeuw heeft het conflict tussen Noord en Zuid-Soedan ‘s-
werelds grootste ontheemden crisis veroorzaakt. Volgens UNHCR waren er in mei 2004 drie 
miljoen mensen uit het zuiden binnen Soedan ontheemd, waarvan een geschatte twee 
miljoen rondom de hoofdstad Khartoum in Noord-Soedan. Al deze mensen waren de 
gevechten in het zuiden tussen de regeringstroepen en het Zuid Soedanese 
bevrijdingsleger & kleinere milities ontvlucht. In Zuid Soedan is de gehele infrastructuur 
volledige vernietigd behalve in de enclaves als Wau en Juba die onder controle van 
Soedanese regering in Khartoum staan. Nu eind 2004 de ondertekening van de Naivasha 
vrederakkoorden op handen is, wordt er verwacht dat de ontheemden naar Zuid Soedan 
zullen terugkeren. 
 
Ik onderzoek de juridische problematiek waar de twee miljoen ontheemden in Khartoum 
mee te maken hebben in hun leven daar, maar ook als ze willen terugkeren naar het zuiden. 
De niet moslim Soedanezen uit het zuiden wonen in kampen in de woestijn rondom 
Khartoem. Moet je voostellen: de helft van de bevolking van Khartoem leeft rechteloos in 
kampen in de woestijn! De meesten hebben geen staatsburgerschap papieren, en kunnen 
daardoor niet formeel werk krijgen, geen land registreren, hebben geen toegang tot 
gezondheidszorg en onderwijs. De ontheemden staan zo onder de zorg van een parallel 
systeem van grote internationale NGOs waarvan geen één zich bezighoudt met de 
rechtszekerheid van deze ontheemde bevolking. Zo zorgen de NGOs ervoor dat er nooit 
een structurele oplossing komt voor de ontheemden. Deze mensen worden steeds verder 
de woestijn in gedreven, want zo nu en dan komt er een bulldozer van overheidswege langs 
die het onderkomen van deze mensen vernietigt. Alleen tegen betaling van zo omgerekend 
US$ 500 kun je dan toch nog een eigendomspapier krijgen waarvan de status niet duidelijk 
is. Bij gebrek aan formeel werk zien de vrouwen zich gedwongen rechteloos als 
huishoudelijk personeel bij Noord Soedanese families in huis te werken. Ook wordt illegaal 
alcohol door deze Christelijke zuid-Soedanese vrouwen gebrouwen waarmee ze weer 
problemen met Justitie krijgen. Als deze ontheemden terug willen naar het zuiden moeten 
ze weer aan hun land zien te komen maar de papieren die voormalig eigendom aantonen 
zijn grotendeels verloren gegaan of waren aanspraken op basis van gewoonterecht die 
teloor zijn gegaan door de oorlog en lange afwezigheid. Alom een mère-a-boire aan 
uitdagingen om rechtszekerheid voor de ontheemden te bewerkstelligen zowel in 
Khartoem als in de plaatsten waar men naar zal terugkeren in het zuiden.  
 
Met PLACE, de Soedanese organisatie van juristen in Noord en Zuid-Soedan hebben we een 
Microjustice programma voor de ontheemden voorbereid om de implementatie van de 
vredesakkoorden en terugkeer van ontheemden te ondersteunen. Helaas blijft 
rechtszekerheid nog een vreemde eend in de bijt van de humanitaire hulp en 
ontwikkelingssamenwerking en hebben we uiteindelijk geen financiering weten te krijgen. 
 
Rifaat en de ontheemden 
 
De volgende passages zijn uit mijn dagboek van 2004.  
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Zaterdag, 13 november 2004, Khartoem 
 
Gisteren ben ik bij Rifaat Makawi thuis in het dorpje Soba 25 km van Khartoem gaan eten. 
Rifaat is de directeur van PLACE, onze beoogde partner voor rechtsbijstand aan 
ontheemden. Rifaat is getrouwd met een Ierse. Ze hebben net een baby die helemaal blond 
is. 
 
Rifaat vertelt dat drie weken geleden de illegale huizen van de ontheemden vlak bij hem in 
Soba zijn gebulldoosd door de overheid. En vervolgens werd de ontheemden gevraagd 
US$2500, in plaats van de gebruikelijke US$500, voor hun plotje te betalen.  
 
Alles bleef erg toevallig. Want de Franse Witte Pater Etienne moest ook naar Soba, precies 
een straat verderop. Rifaat en Etienne bleken veel dezelfde mensen te kennen op 
mensenrechtengebied, en vanochtend kwam Paul Anis, een Egyptische Comboni priester, 
bij Etienne langs. Paul vertelt me dat PLACE zijn oorsprong had in rechtenstudenten, zowel 
moslims als Christenen, van Noorden en Zuiden die samen werkten aan mensenrechten 
issues en de ontheemdenproblematiek. Vandaar dat ze ook een kantoor in het zuiden 
kunnen hebben, in Wau. PLACE was nauw betrokken bij een mensenrechtenactivist die 
mid-90er jaar werd opgehangen; hij scheen nog tijdens de zitting gewoon de waarheid te 
hebben gezegd over het regime van Bashir en werd met een glimlach op zijn gezicht 
gehangen, terwijl hij de nacht daarvoor volgens zijn bewakers gewoon lekker geslapen had 
en zich meer druk had gemaakt over de vrouwelijke gevangenen die niet genoeg te eten 
kregen. 
 
Vandaag bleek het einde van de Ramadan toch te zijn ingegaan – het was de hele tijd nog 
niet zeker of de nieuwe maan al dan niet was waargenomen. Dus er was geen hond op 
straat. Ik heb veel gesproken met mensen die zich met de ontheemden bezighouden, o.a. 
de Jesuit Refugee Service.  Ik heb de ontheemden uit het Zuiden ook bezocht in de kampen 
rondom Khartoem; Christenen, die toch allemaal het einde van de Ramadan aan het vieren 
waren. Gek genoeg is de Sudanese bevolking niet zo religieus en zeer tolerant, en is het 
islamitisch fundamentalisme meer een regeringsaangelegenheid.  
 
Het is meteen duidelijk dat onze aanpak belangrijk is: de ontheemden hebben voor werk 
en landeigendom documenten nodig, die ze niet hebben. Ze wonen allemaal in de woestijn. 
De Christenvrouwen brouwen van dadels een likeur, die smaakt naar Viliamovka, de 
Servische perenlikeur. Maar ik durf het niet uit te voeren, want voor alcoholgebruik staan 
70 zweepslagen! In dit Islamitisch land is alcohol produceren strafbaar en eindigen vele 
vrouwen in de gevangenis.  
 

19 november 2004, Khartoem 
 
Wau 
 
Een paar geweldige dagen in Wau in Zuid-Sudan doorgebracht. Dinsdagochtend vroeg 
vloog ik met Rifaat in een oud Russisch propellertoestel naar Wau. Fantastisch om zo 
midden in de groene velden aan te komen, te worden opgewacht door een collega 
advocaat van Rifaat op de fiets, en vervolgens over de velden tussen de hutjes en geiten 
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naar hun compound te lopen. Daar staan wat hutjes van stro en wordt een mooie tuin 
aangelegd. Dit is gebouwd van het geld dat PLACE afgelopen zomer had gekregen van 
UNDP/IRC voor accommodatie voor 100 deelnemers aan een paralegal training. Nu hebben 
ze dus een eigen plek, waar altijd een advocaat van PLACE uit Khartoem is om het paralegal 
team in Wau te begeleiden. Al tien minuten van het vliegveld kwamen twee mannetjes ons 
achterna om mijn ‘permissie’ van het ministerie van binnenlandse zaken (HAC) te zien. Ik 
legde hun duidelijk uit dat ik die ik die niet nodig had, dus ze bladerden maar wat door mijn 
paspoort. 
 
Rifaat’s paralegals in Wau genieten respect bij de plaatselijke autoriteiten. We zijn met het 
groepje de verschillende juridische instanties gaan opzoeken zoals de advocaat-generaal, 
de gevangenis en de rechters. De paralegals hebben toegang tot de gevangenis, helpen 
mensen in de rechtbank, en doen veel mediation. Mediation is belangrijk in strafzaken, 
waarin over de hoogte van de compensatiesom voor de benadeelde moet worden 
onderhandeld. Toen ik er was kregen ze net een vrouw uit de gevangenis die haar man had 
vermoord. Door hun tussenkomst is er een haalbare deal gesloten. De vrouw had haar man 
overigens niet willen vermoorden, maar het verhaal was me niet helemaal duidelijk. 
Mediation zal ook heel belangrijk worden in de terugkeer om te bemiddelen in landissues. 
Alle zeven rechters van de provincie Wau waren in onze bespreking aanwezig. Slechts de 
man met lichtere huidskleur begreep het allemaal niet. Rifaat zei erna: ‘a bloody Arab zoals 
ik’. Eraan toevoegend dat zijn dagen zijn geteld met de Naivasha vredesakkoorden, waarin 
Wau onder de administratie van het zuiden komt. Ook de Advocaat-Generaal was niet 
toeschietelijk. Hij vond het nodig te starten met te zeggen dat hij een Dinka is en net uit 
Khartoem hier is geplaatst. Hij begon direct te klagen over gebrek aan middelen; zonder 
auto, zo vertelt hij, moet hij het gevaar lopen 500 meter naar huis te lopen, en een bezoek 
aan de gevangenis zat er natuurlijk ook niet in. Hij kondigde me aan dat hij een campagne 
ging starten om iedereen die dronken was voor twee maanden gevangen te zetten. Dat is 
preventive action, want moordenaars zijn vaak dronken zo beweert hij. 
 
De paralegals legden me alle problemen uit. De kern is dat door de lange staat van oorlog 
de rule of law ontbreekt. Daarmee zijn de mensen een gevoel van veiligheid kwijtgeraakt, 
ze zijn getraumatiseerd, en worden snel gewelddadig. Confidence building tussen de 
verschillende groepen is essentieel. Dit kan alleen als er recht wordt gedaan en mensen 
toegang tot hun basisrechten hebben, en ik bedenk me dat dit eigenlijk de positieve kant 
is van bestrijding van straffeloosheid (impunity) van de daders na een oorlog waar de 
internationale gemeenschap zo veel waarde aan hecht. Justice/rechtvaardigheid betekent 
dat mensen wiens rechten zijn aangetast in hun basisrechten worden hersteld; anders heb 
je nooit vrede, en niet dat slechts al het geld weer wordt uitgegeven aan de bestraffing van 
de big fish via de internationale strafrechtstribunalen! Dit alles is niet zo simpel in een door 
oorlog verwoest land, waarin noch het formele common law rechtsysteem, noch het 
traditionele customary law (gewoonterecht) eigenlijk goed werkt. Rifaat wil in ons project 
samen een manier ontwikkelen om in de praktijk een rechtssysteem te ontwikkelen 
afgestemd op de behoeften van de huidige situatie, dat tussen het formele en 
gewoonterecht inzit. Het gaat daarbij om de ontwikkeling van praktische juridische 
oplossingen.  
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De paralegals legden me de verschillende rechtsgebieden uit, en de problemen. 
Documenten, met name nationaliteitsbewijs, wil tegenwoordig iedere Soedanees hebben. 
Eigendomsrecht zal een groot probleem worden vanwege de corruptie (het kadaster heeft 
namelijk veel huizen en land opnieuw verkocht) en vaak heeft de eigenaar bij terugkomst 
zijn papieren niet meer. Ook zijn er door het kadaster veel papieren verbrand, en omdat de 
eigenaren er niet meer waren kon het eigendom opnieuw worden uitgegeven.  
 

 
Colombia 2005/06 
 
En dan wil ik kort nog even vertellen over de behoefte aan rechtsbescherming in Colombia. 
 

Nog éénmaal proberen we in een ander conflictgebied onze ervaring met het rechtsherstel 
van de ontheemden te gebruiken. Door een basis in Spanje te hebben kwam ik met 
Colombianen in contact die dachten dat de rechtsherstel aanpak geniaal was voor de 
situatie in Colombia met haar 3,4 miljoen ontheemden binnen de landsgrenzen. Zij 
brachten me met mensen en organisaties in Colombia in contact om samen een 
programma te ontwikkelen.   
 
De ontheemdenproblematiek in een nutshell  
 
Politiek-sociaal gewelddadig conflict lijkt in de genen van de Colombiaanse samenleving te 
zitten, van de in het normale leven juist zo zachtaardige, beleefde voorkomende 
Colombianen. In de jaren 1930-40 ging het om conflict tussen de boeren en landeigenaren, 
en ook al lang tussen de liberale en conservatieve partij, die de macht monopoliseerden. In 
de jaren 1960 kwamen de verschillende guerrillabewegingen (o.a. FARC, ELN) hiertegen in 
verzet en zetten zich in voor sociale rechtvaardigheid en landrechten. Als een reactie om 
de guerrilla’s te bestrijden ontstonden de paramilitaire groepen. Beide bewegingen 
kwamen door illegale activiteiten aan hun inkomsten en werden zodoende corrupt en 
gewelddadig naar de burgerbevolking. Als resultaat groeide de narcotica industrie en om 
deze te bestrijden de fumigatie door de overheid van landbouwgronden. Ook gewone 
criminaliteit groeide door al deze illegale activiteiten en groepen. Als resultaat van dit alles 
zijn in 2005 3,4 miljoen mensen van hun land gedreven en gevlucht, naar stedelijke 
gebieden in de buurt. Deze ontheemden hadden tezamen 4 miljoen hectare land in gebruik 
hadden. De meest kwetsbare groepen zijn de Afro-Colombianen en de inheemse bevolking.  
 

Triana, Vélez-Málaga, woensdag 13 mei 2020 
 

Op missie in Colombia 
 
In 2005/6 ben ik enkele keren op missie in Colombia. Met lokale organisaties hebben we 
een programma ontwikkeld voor de ontheemden zodat ze de nodige civiele papieren 
krijgen om aanspraken te kunnen maken overheidssteun (subsidies, onderwijs, medische 
zorg) en het terug claimen van land en huizen. Rechtszekerheid voor hen moet het vredes 
en wederopbouwproces ondersteunen. Zo hebben we een structureel programma 
uitgewerkt met de Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación (CNRR), dat net door 
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de Colombiaanse overheid in het leven was geroepen om de transitional justice inclusief 
rehabilitatie van de ontheemden te organiseren.  
 
Ook deze missies hebben een rijke ervaring opgeleverd en aangetoond hoe essentieel het 
verschaffen van rechtszekerheid is. Ook hier kregen we een rechtenbenadering niet 
gefinancierd. 
 
Eén figuur staat me nog helder voor de geest. Ik was in Bogotá in de enorme sloppenwijk 
Ciudad Bolivar, waar een groot deel van de ontheemden zich hebben genesteld. Ik vraag 
een wat oudere man het hemd van zijn lijf over zijn rechtspositie, of hij toegang heeft tot 
de sociale programma’s van de overheid, of hij een papier heeft voor het krot waar hij in 
woont, of hij wel eens een advocaat heeft gezien daar. Alles wordt negatief beantwoord, 
en hij zegt: ‘u bent de eerste die überhaupt met mij praat en geïnteresseerd in mijn situatie 
is!’   
 
Toevallig had ik veel contact met mensen die in de guerrillagroep M19 (Movimiento de 19 
de marzo) hebben gezeten. Zo is Eduardo Pizarro, de voorzitter van de CNRR (Commissie 
voor schadevergoeding en verzoening) de broer van Carlos Pizarro, die de leiding had 
gegeven aan de M19. Carlos is in 1990 op verkiezingstournee voor het presidentschap van 
het land, vermoord in het opstijgende vliegtuig waar hij in zat. Zijn andere broer Hernando 
gaf leiding aan een afsplitsing van de FARC, en het kleine zusje Nina zat in de FARC. Alle drie 
zaten ze in de gevangenis toen hun vader, de oud admiraal van het Colombiaanse leger aan 
het overlijden was. Carlos schrijft op 19 januari 1980 vanuit de gevangenis een brief aan 
zijn vader met de volgende passages:  
 

Lieve Vader: 
Ik weet met een wetenschappelijke zekerheid dat deze brief een epiloog is van onze 
dialoog, die we een dag lang geleden, zijn begonnen. Tot nu toe zijn onze conversaties 
binnen de intimiteit van de familie gebleven maar deze brief zal publiek zijn. 
 
Het moet zo zijn omdat degenen die mij martelaren … alle grenzen hebben 
overschreden …. 
Heden rebelleert je zoon zich tegen de sociale onrechtvaardigheid …. et cetera 
 
Daarom reclameren we de eenheid van alle patriotten rondom een nationaal project 
om de authentieke democratie te herstellen … Het bereiken van een maatschappij 
waar de rechten niet alleen uitgesproken worden maar waar ze ook realiseerbaar 
zijn; dat is de enige manier om vrij te zijn als individuen en groot als natie.  
……. 
Ik zal niet naast je staan op het moment van je dood, maar ik ben nooit ver van je 
vandaan geweest.   
Ontvang mijn eeuwige boodschap van dankbaarheid en liefde... je zoon, Carlos 
 

Op 26 september 2006 schrijf ik aan mijn vader wel een stukken minder dramatische tekst, 
maar wel een mogelijk antwoord, via zijn broer Eduardo, op de uitdaging die Carlos 
beschrijft voor Colombia, dat iedereen zijn rechten kan verwezenlijken: 
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“Morgen weer een afspraak met Eduardo Pizarro. Ik hoop dat het goed gaat en dat we iets 
moois kunnen laten ontstaan, want ik zie dat toegang tot recht hier echt de oplossing zou 
kunnen bieden van de fundamentele problemen: gebrek aan rechtsstaat, waardoor er 
ruimtes ontstaan voor de slechte elementen om hun gang te gaan.  
De mensen zijn echt ontzettend vriendelijk, beleefd, vol levenslust en humor, hardwerkend. 
Vrijdag ben ik door Nina Pizarro mee uitgenomen, het jongste zusje van Eduardo, een 
ontzettend uitbundige vrolijke vrouw.” 
 

Lessons learned van de legal protection programma’s voorbereid voor conflictgebieden 
 
Onze lesson learned is dat op dit moment rechtshertstel nog niet op de agenda staat, en 
dat geen één donor daarvoor wil betalen anders dan in rechtsherstel na een oorlog in een 
Europees (relatief rijk) land als het voormalige Joegoslavië waar we sinds 1997 steeds 
financiering voor hadden gekregen van Nederland, de EU en UNHCR. 
We moeten het anders gaan organiseren en verkopen! Hoe we dat doen vertel ik in het 
volgende hoofdstuk. 
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Deel V: Rechtsbescherming in ontwikkelingslanden 
 

Mijn reizen brengen me vanaf 2007 naar ontwikkelingslanden om daar aan 
rechtsbescherming van de kansarmen te werken.  
 

Triana, Vélez-Málaga, zaterdag 16 mei 2020 
 
Oorspronkelijk ligt mijn interesse in conflictgebieden. Daar zie je direct een essentiële rol 
voor het rechtsherstel van de slachtoffers. Ervoor zorgen dat mensen hun rechten kunnen 
waarmaken kan de angel uit een conflict halen. Maar niet één donor was bereid dit te 
financieren buiten het voormalig Joegoslavië. Hoe nu verder? Hoe onze boodschap over te 
brengen? Hierover organiseerden we in Madrid in 2006 samen met onze partner MPDL en 
de Spaanse ontwikkelingssamenwerking een conferentie, en we besloten ons werk 
‘Microjustice’ te noemen, het voorbeeld van Microfinance volgend.  
 
In ontwikkelingssituaties is de verwezenlijking van rechten belangrijk om uit de 
armoedespiraal te komen. Als je geen identiteitspapieren hebt, dan kun je niets. Als je geen 
rechtsgeldige eigendomspapieren hebt, dan kun je het eigendom niet gebruiken als 
onderpand voor een lening en het kan ook zo maar worden ingepikt. Et cetera.  
 
In de globaliserende wereld is het hebben van de juiste rechtspapieren nog belangrijker 
dan voorheen. Vroeger in een dorp in een Afrikaans land wist de dorpsoudste nog wie je 
was, en welk land jou toebehoorde. Zo kon je zonder documenten toch naar school, je land 
en huis beschermen en aanspraken maken. Met de toegenomen mobiliteit en 
schaalvergroting overal in de wereld is het noodzaak om je papieren op orde te hebben om 
te bewijzen wie je bent en aan te tonen wat van jou is, en welke aanspraken je hebt.  
 
Begin 2007 zie ik mijn vriendin uit mijn kindertijd, Anne Marie van Swinderen: Pie. Ik vertel 
Pie over de recente ontwikkelingen. Pie is microfinaniceringsexpert en begrijpt het 
helemaal! Ze legt me direct uit hoe het op te zetten: “een paar simpele producten, 
standaardiseren, kosten laaghouden, schaaleconomie creëren met betaalbare prijs aan de 
(arme) eindgebruiker/klant”. Pie zit dan een goed jaar in Bolivia in La Paz, en nodigt me uit 
om het daar te gaan opzetten. Ze zegt: “Ideaal, supergoedkoop land, zodat je met eigen 
geld het kunt opstarten en niet meer de frustrerende fundraising hoeft te doen”. En 
bovendien is in Bolivia nu net sociaal beleid ontwikkeld door de nieuwe inheemse president 
Evo Morales. Evo maakt serieus werk van het empoweren van de arme inheemse bevolking 
die de grote meerderheid van het land uitmaakt, en die tot nu toe altijd is onderdrukt. De 
juiste papieren hebben is fundamenteel om aanspraak op deze sociale rechten te maken. 
Zo wordt het sociaal beleid van een dode letter omgezet naar implementatie en een 
werkelijkheid voor de armen! 
 
En zo spring ik in maart 2007 in het vliegtuig naar Bolivia! 
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Triana, Vélez-Málaga, 28 mei 2020 
 

Nog steeds gestrand 
 
Nog steeds zit ik op mijn heuvel, nu wel drukker dan ooit om klaar te staan om in een 
vliegtuig te springen zodra die blijkt niet meer geannuleerd te worden zoals me al tig keer 
de afgelopen tijd is overkomen. Maar tot die tijd heb ik nog de gelegenheid mijn ervaringen 
met rechtsbescherming in Bolivia te delen.  
 

De staatskrant (BOE) meldde op zaterdag 16 mei dat fase 1 op maandag ook in Málaga in 
zal gaan, eraan toevoegend: ‘de jacht en vissen zal zijn toegestaan’. En zo waar iedereen 
kwam die maandag zijn grot uit. Na meer dan twee maanden van niemand te hebben 
vernomen stromen de berichtjes binnen, en willen mensen weer aan het werk. Maar 
vervolgens verlamt alles opnieuw in een totale chaos omdat de mensen al die tijd 
ingeslapen zijn geweest en het moeite kost weer op gang te komen met zulke grote 
achterstanden.  Op maandag 18 mei bel ik direct Juan van de strandtent in Almayate, hier 
in de buurt: ja hij is open! Kan ik het strand op en in de zee zwemmen? “Sí, de contrabanda”. 
Dus nog steeds illegaal.  
 
Drama’s in Bolivia 
 
Eergisterochtend in de kleine uurtjes is Adrián Villanueva Quisbert, de levenspartner van 
María, de directeur van Microjusticia Bolivia, in de intensive care van het London University 
College overleden aan Covid-19. Wat een lot: hij was in februari naar Londen gereisd om 
zijn zoon bij te staan, die daar aan een hersentumor werd behandeld. Door de crisis is hij 
niet naar Bolivia kunnen terugkeren. Vorige week zondag had hij koorts en een rare 
ademhaling.  Op maandag neemt zijn dochter hem naar het ziekenhuis en een week later 
is hij overleden. Adrián is altijd een belangrijke supporter van Microjustice geweest en een 
enorme steun voor Maria om hoe dan ook met Microjusticia Bolivia door te gaan. Bij 
vertrek op het vliegveld stond Adrian als hij maar even kon, plotseling, voor me om afscheid 
te nemen en me Boliviaanse muziek mee te geven; zijn passie en professie! 
 
Arme Maria: Ik bel haar net, en ze vertelt me dat haar jongste broer haar gisteren in tranen 
belde om zijn meeleven te uiten, eraan toevoegend dat hij waarschijnlijk ook Covid-19 
heeft. Nu ligt hij in het ziekenhuis in Santa Cruz, de grootste stad van het land in de 
oostelijke laagvlakte. Maar dit ziekenhuis communiceert niets. Voor het Aymara 
begrafenisritueel van Adrian, die in Londen gecremeerd wordt, zijn vader en broers voor 
dag en dauw stiekem naar haar toe gekomen uit El Alto. In El Alto lappen ze de opsluiting 
een beetje aan hun laars en kunnen ze vervoer bemachtigen tot aan de kom waar La Paz in 
ligt. Dan lopen ze verder naar beneden naar de mater familias, die Maria is sinds het 
overlijden van haar moeder op haar twaalfde.  
 
En vanaf november is het al rampspoed in Bolivia met het aftreden en de vlucht van Evo 
Morales naar het buitenland nadat het leger en de politie weigerden hem nog als president 
te aanvaarden. De verkiezingscommissie had Morales namelijk in de eerste ronde van eind 
oktober 2019 een absolute meerderheid gegeven, terwijl in werkelijkheid hij naar het 
schijnt die net niet had. Vanwege het vertrek van veel MAS-partijgenoten van Morales was 
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de voorzitter van de Senaat nu ook weg. Zo werd de vicevoorzitter van de senaat, Jeanine 
Áñez, per ongeluk technisch president tot de volgende verkiezingen. Deze vrouw komt uit 
de laaglanden (Beni, Amazone) en staat voor de felle tegenstand die daar tegen Evo’s 
politiek van meet af aan is geweest. De events van november vorig jaar leidden haast tot 
een burgeroorlog op de hoogvlakte, met name in El Alto. In plaats van haar rol tot technisch 
president te beperken maakt Áñez zo veel mogelijk ongedaan wat door Evo is ontwikkeld, 
drukt flink haar stempel, en heeft alle mogelijke excuses om de verkiezingen uit te stellen. 
De Coronacrisis is een prachtige aanleiding voor meer en meer uitstel. Zo is Bolivia nu uit 
allerlei internationale meer linkse regionale verdragen getreden, heeft ze de ambassadeurs 
en meesten van hun staf vervangen et cetera29. En nu met het COVID-19 zijn de mensen 
opgesloten zonder uitzicht op een opheffing. En Áñez heeft een decreet uitgevaardigd dat 
degenen die valse informatie geven of onzekerheid bij de bevolking veroorzaken een 
gevangenisstraf van 1 tot 10 jaar krijgen. Maria zit zo al 2,5 maand binnen in deze 
deprimerende politieke situatie. 
 
 

Rechtsbescherming in Bolivia en de Microjustice methode   
 

 
 

La Paz: vanuit hoogvlakte El Alto gezien 

 
La Paz ligt op een kleine 4.000 meter hoogte. Hoog boven de wereld uitrijzend als een kom 
in een desolate kale hoogvlakte. Op de rand van de hoogvlakte over La Paz uitkijkend ligt 
de migrantenstad El Alto met in haar midden: het internationale vliegveld. El Alto wordt 
bewoond door een kleine miljoen Aymara en ook Quechua Indianen, die geleidelijk uit de 
hoogvlakte (Altiplano) zijn neergestreken. Het zijn campesinos, boertjes, die niet konden 
overleven van de lama’s en quinoa. En er zitten ook veel mijnwerkers tussen die in de jaren 
tachtig met hun gezinnen zijn gekomen toen veel mijnen gesloten werden. In de kom ligt 
dus La Paz, en hoe meer je afzakt in meters, hoe aangenamer het wordt en hoe rijker en 
blanker de mensen zijn die er wonen, totdat je in Zona Sur uitkomt wat op zo’n 3400 meter 

 
29 Maria vertelt me op 6 juni 2020 dat het Ministerie van Cultuur, Sport en ‘Interculturidad’ door de President 
wordt opgeheven om geld te sparen voor de bestrijding van COVID-19!  
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ligt. Rondom pieken een paar witte bergtoppen van meer dan 6000 meter hoog, en overal 
rondom, afzakkend uit de hoogvlakte, zijn plekken met eroderende zandbergen, als een 
soort canyon maanlandschap. Maar mensen bouwen op deze instabiele zandgronden nu 
hun huizen hetgeen een jaarlijks wederkerend drama oplevert als in het regenseizoen hele 
wijken op deze instabiele grond worden meegesleept.   
 

 
 

La Paz: geërodeerde zandbergen;  
op deze instabiele bodem worden nu steeds vaker huizen gebouwd, waardoor dit prachtig landschap 

verdwijnt en elk regenseizoen vele huizen worden weggespoeld.  

 
Hier kom je niet zomaar. Er zijn vanuit Europa slechts twee aanvliegroutes. Vanuit Madrid 
naar Santa Cruz de la Sierra, in het oosten van het land op de groene laagvlakte gelegen 
tweede stad, of via Lima in Peru. Om op 4000 meter hoogte te landen hebben de 
vliegtuigen speciale banden nodig en moeten de piloten een training doen, zo is me verteld, 
om door de ijle lucht toch tijdig tot stilstand te komen. 
 
Zo kom ik half maart 2007 via Madrid en Santa Cruz in La Paz voor het eerst aan. Pie geeft 
me voorlopig onderdak en een kantoortje. En binnen een mum van een tijd heb ik een 
prachtig appartement gekocht voor US$ 47.000, - in Sopocachi, een wijk zo halverwege de 
kom vlak bij het centrum, krijg ook zo mijn verblijfsvergunning, en heb een team van tien 
tot 20 jonge Boliviaanse juristen aan de slag. 
 
Pie brengt me in contact met Elisabeth Navas, de directeur van een grote 
microfinancieringsbank, Banco de FIE. Zij staat ouderwets open voor iets nieuws en heeft 
zoiets van baat het niet, dan schaadt het niet. Banken tegenwoordig zouden dat vanwege 
allerlei regelgeving niet mogen of durven. Dus we krijgen vanaf dag één ruimte binnen de 
FIE-bankfilialen in El Alto en La Paz. We zetten een advertentie in de krant en huren zo een 
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team, wat gestaag zich elke maand uitbreidt. Zo worden de eerste gestandaardiseerde 
juridische diensten, onze ‘producten’, ontwikkeld en direct via Banco de FIE aangeboden 
door jonge juristen, die de klant te woord staan. Via een samenwerkingsovereenkomst met 
de universiteit krijgen we laatstejaars rechtenstudenten, die bij ons hun verplichte stage 
van 6 maanden lopen. En bij on op kantoor hebben een soort ‘rechtenfabriek’ waar door 
de zgn. ‘casemanagers’, die eveneens laatste jaar studenten zijn onder leiding van een 
advocaat, ar alle mogelijke juridische documenten op basis van ‘templates’ worden 
voorbereid. Vervolgens gaan ze met stapels papieren van de klanten de juridische 
documenten verder regelen bij de overheidsinstanties en rechtbanken.  
 
Het wordt onmiddellijk een gigantisch succes. Dat gaat nu in 2020 nog steeds door. De 
eerste jaren heeft Microjusticia Bolivia (MJB) faam gemaakt met het op orde krijgen van 
burgerdocumenten om aanspraak te doen op de nieuwe sociale rechten. Op basis van de 
ervaring door tien duizenden zaken te doen kwamen we veel obstakels in het systeem 
tegen. We hebben toen concrete aanbevelingen gedaan om het systeem beter toegankelijk 
te krijgen. Deze heeft de overheid overgenomen, en daarna werd onze hulp in deze minder 
nodig. Zo hebben we ons toen vanaf 2010 meer gericht op problemen met 
eigendomsregistratie. Evo Morales had een transitiewetgeving uitgevaardigd om in een 
keer alle eigendomsregistraties goed te kunnen krijgen. Daardoor werd het voor iedereen 
essentieel snel een procedure te doen om alle mogelijke problemen gerelateerd aan 
eigendom op te lossen. Bolivia is namelijk een super bureaucratisch land, met fouten in 
papieren die daardoor waardeloos worden. Zo leeft een groot deel van de mensen in de 
informaliteit, waardoor ze rechteloos zijn.  
 
Toen deze overgangsrecht gerelateerde eigendomszaken grotendeels waren afgewikkeld, 
is Microjusticia Bolivia de stad uitgegaan en is de Aymara-Indianen 
boerengemeenschappen, communidades campesinos indigenos, gaan opzoeken om hun 
rechtssituatie in orde te krijgen. Deze communidades heeft Evo Morales een reeks sociaal, 
economische en politieke zeggenschapsrechten aan toegedicht. Maar om deze rechten te 
verwezenlijken moeten de comunidades rechtspersoonlijkheid hebben. Zo heeft MJB het 
vertrouwen van de leiders van deze wantrouwende hoogvlaktebewoners gewonnen, met 
hen samen hun statuten opgesteld, en hun rechtspersoonlijkheid weten te regelen. Dat is 
in Bolivia een zeer lang, moeizaam proces met overheidsinstellingen die tegenwerken.  
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La Paz: Aymara boerengemeenschap bij ons op kantoor het op orde brengen van hun rechtspersoonlijkheid 
wat tevens een praktische legal training is; maart 2018 

 
Als ik die boerengemeenschappen vraag of ze tevreden zijn, beginnen ze met tranen in hun 
ogen te stralen uit dankbaarheid. Andere klanten vertellen me vaak ook dat deze ‘jongens 
en meisjes’ van Microjusticia Bolivia ze eindelijk hebben uitgelegd hoe het werkt en het ook 
nog goed hebben geregeld!’ Het gaat bij Microjustice niet alleen om het verkrijgen van je 
recht maar ook om je gerespecteerd staatsburger te voelen. Als ik dat soort relazen hoor, 
dan weet ik weer waarvoor wij het doen! 
 

 
 

La Paz: Clienten Microjusticia Bolivia - 2015 

 
MJB heeft haar werk ook weten uit te zetten in een andere departementen: Oruro op de 
Altiplano en de lagergelegen valleien van Cochabamba. Het basisteam uit 2007 gaat er nu 
in 2020 nog helemaal voor: Maria Choque Ajata, Miriam Colque Flores, Jacqueline Quispe 
Lima. Wel staan we nu voor de uitdaging het werk verder op te schalen en uit te breiden 
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naar het hele land en het financieel duurzaam te krijgen. Hiervoor hebben we een nieuwe 
aanpak ontwikkeld waarover zo meer. 
 
Tot toe is er altijd geld gekomen: eerst van eigen fondsen van Microjustice, en al snel 
gefinancierd door de Nederlandse verzekeringsmaatschappij Achmea en een paar kleinere 
fondsen, Nederlandse en Spaanse ambassades, Nederlandse ontwikkelingsorganisaties als 
Cordaid, en Oxfam Novib, en UNDEF (United Nations Democracy Fund). De laatste jaren 
wordt MJB gefinancierd door National Endowment for Democracy uit Washington.  
 
 
Gestaag in andere landen met Microjustice aan de slag 
 
Microjusticia en de Peruaan Hernando de Soto 
 
Eind 2007 vlieg ik via Peru terug naar Europa. Op mijn reis over land naar Peru vergezellen 
me Maria, Jacqueline en Miriam tot Puno, het stadje aan de Peruaanse zijde van het 
Titicaca meer. Het doel is te onderzoeken hoe we hier Microjustice kunnen opzetten. We 
lopen op de bonnefooi het gemeentehuis binnen, en krijgen een afspraak met de President 
van het Puno departement. Deze is helemaal enthousiast, haalt de pers erbij, fotograaf en 
de hele poespas. En schrijft direct een formele brief met stempel waarin hij de steun van 
Microjustice verzoekt. 
 
Ik vlieg door naar Lima en bezoek de Nederlandse Ambassade. Ik ontmoet Ellen Roof, een 
ontwikkelingswerker die met een Peruaans ontwikkelingsexpert getrouwd was. Ik leg haar 
de Microjustice methode uit zoals we die in Bolivia met alom succes in de praktijk aan het 
brengen zijn. Ik refereer aan de Peruaanse ontwikkelingseconoom, Hernando de Soto, die 
met zijn boek ‘the mystery of capital’ wereldwijd bekendheid heeft gekregen. De Soto toont 
aan dat de informaliteit veel geld kost en dat het hebben van juridische papieren voor 
eigendom van onroerend goed en bedrijf essentieel is om de economie op gang te houden 
en zich als land te ontwikkelen. Door een rechtspapier heb je niet alleen het huis of bedrijf 
dat je kan gebruiken en je beschermen tegen eenieder die inbreuk op dit recht doet. Ook 
is het papier zelf verhandelbaar met de achterliggende waarde. Zo kun je een lening krijgen 
met je huis als onderpand en kun je aandelen verhandelen. Binnen Peru wordt De Soto 
echter gezien als de neoliberale minister in een kabinet van de Peruaanse autocratische 
president Fujimori in begin jaren negentig. Bij Ellen was dit dus niet een goede 
binnenkomer totdat ze begreep dat ik niets met De Soto te maken heb, en dat ons doel 
niet het ondersteunen van de neoliberale economie is maar van de arme mensen om hen 
uit de spiraal te krijgen die armoede blijkt te zijn. Ik geef haar het verzoek tot steun om 
Microjustice in Puno op te zetten van de President van Puno.  
 
Microjusticia Peru 
 
Een half jaar later in 2008 ben ik weer op doorreis in Lima en zie Ellen. Zij blijkt een 
voorstander te zijn dat Microjusticia in Peru wordt opgezet. Ellen had zo waar zelfs 
financiering ervoor van hun budget voor 2008 gereserveerd. We moesten daarvoor wel al 
binnen een paar weken een voorstel doen, en dan nog wel met een Peruaanse Microjustice 
organisatie! Aankomend in Bolivia direct Maria gezegd dat we samen de volgende dag weer 
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terug naar Puno zouden gaan om een organisatie op te zetten. Ellen had me een contact 
gegeven van de Nederlandse waterexpert Mouro Bueno de Mezquita. Mouro woont met 
zijn Peruaanse vrouw Ana in Puno. Ana runt een inheems cultureel centrum. Wij zijn direct 
bij hen welkom, we komen ‘s-avonds laat aan, en de volgende ochtend om 6.30 zitten we 
al bij de notaris, die Mouro en Ana de vorige avond hebben geregeld. We hebben via hen 
wat contacten voor het eerste team, en de volgende ochtend zitten we weer in de 
collectieve taxi terug naar La Paz met de kersverse papieren van Microjusticia Perú, de 
organisatie die we net in Peru hebben opgericht. De Boliviaanse collega’s kunnen niet 
geloven dat een procedure voor het oprichten van een rechtspersoonlijkheid zo snel kan 
gaan. Want na meer dan een jaar is Microjusticia Bolivi dan nog steeds niet als stichting 
geregistreerd. 
 
De financiering komt snel en zo gaan we vanaf oktober 2008 met Microjusticia Peru in Puno 
aan de slag. Via financieringen van Nederland, FMO, Cordaid en later het Humanitarian 
Innovation Funds (HIF) helpen we werkelijk in het hele land arme, vaak inheemse mensen, 
aan hun recht. Naast ons kantoor in Puno hebben we kantoor gehouden in Juliaca, Cusco 
en Lima. En we hebben voor het HIF juridische dienstverlening opgezet als onderdeel van 
humanitair hulppakketten in Iquitos en in Pisco. Iquitos in de Amazone heeft jaarlijks met 
overstromingen te maken waardoor mensen hun onderkomen en papieren kwijtraken die 
zie nodig hebben om hun aanspraak op humanitaire hulp te maken. Vaak hebben de 
getroffen mensen die papieren ook nooit gehad. In Pisco aan de kust was in 2007 een zware 
aardbeving geweest en helpen we mensen hun land weer terug te krijgen, en toegang te 
krijgen tot een lening of bonus om hun huis weer op te bouwen, en vele andere papieren 
te regelen om de nodige aanspraken te doen. Helaas hebben we Microjustice nog niet self-
sustainable weten te krijgen en werd Peru al snel als midden-inkomstenland afgeschreven 
van de donorlijsten. Sinds 2017 zijn daarom onze activiteiten in Peru gestaakt. Maar we 
hebben een schat aan ervaring opgedaan, en nog het allerbelangrijkste: onze huidige ICT-
ingenieur, Ronald Grimaldi Chura Carlos! Ronald in Puno implementeert vanaf 2008 onze 
ICT-projecten wereldwijd. En ICT is essentieel in het ontwikkelen van digitale 
gestandaardiseerde dienstverlening! 
 
Microjusiticia Argentina 
 
De oud-Ambassadeur van Nederland in Madrid, Schelto van Heemstra, is van begin af aan 
enthousiast over Microjustice. Hij is een van de weinige diplomaten die direct aanvoelt hoe 
belangrijk het is je rechten te kunnen beschermen. Hij was degene die voor ons als 
Ambassadeur in Madrid de conferentie met de Spaanse ontwikkelingssamenwerking heeft 
gefaciliteerd en financieel ondersteund in 2006. Schelto is nú óns ambassadeur en praat 
overal over het belang van Microjustice. Hij belt me op dat het vriendinnetje van de zoon 
van…… die hij net in Duitsland zag …. In ieder geval dat vriendinnetje, Maria Berceche, is 
Argentijnse, woont in Barcelona en wil graag Microjusticia Argentina opzetten. We nemen 
contact op en zij komt mij direct in Málaga opzoeken half december 2009. Wanneer María 
met Kerstmis naar Buenos Aires gaat, start ze Microjusticia Argentina (MJA). Begin 2010 
lanceren we de Argentijnse poot met een ontvangst in het prachtige huis van de 
Nederlandse Ambassadeur. Onze partner in Bolivia, Banco FIE heeft een dochter in 
Argentinië: FIE Gran Poder. En zo kan Microjusticia Argentina direct aan de slag met een 
kantoortje in FIE Gran Poder. MJA is een organisatie van jongeren die zich als vrijwilligers 
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inzetten en fundraising doen bij hun vrienden en familie. Met dit eerste zetje functioneren 
ze al direct zelfstandig. Ze regelen burgerpapieren, vooral voor immigranten uit Bolivia. En 
met dat werk gaan ze nu in 2020 nog steeds door. 
 
Microjustice in Afrika: Oeganda, Rwanda en Kenya  
 
Schelto vindt het belangrijk om samen te werken via Prinses Máxima met Microkrediet of 
Microfinance, nu genoemd inclusive finance. Hij belt me in 2009 op als ik op mijn kantoor 
in La Paz zit om me te laten weten dat Prinses Máxima me graag wil zien. Of ik een afspraak 
met haar wil maken. De afspraak komt maar wordt vlak ervoor afgezegd vanwege een 
belangrijker bezoek, zo wordt me verteld. Ik laat Pie nu in plaats van mij gaan naar een 
volgende afspraak omdat zij vanwege de ziekte en sterven van haar vader in Nederland is, 
en ik weet dat zij als microfinancieringsexpert heel graag prinses Máxima ontmoet. Daar 
komt uit dat we naar een Wereld Microfinancierings bijeenkomst in Nairobi zouden 
moeten gaan, waar we in een marktkraampje Microjustice kunnen verkopen. Iedereen 
vindt dat je een dergelijk advies van prinses Máxima niet in de wind mag slaan. Ik vind het 
zonde van mijn tijd en het geld, en bedenk hoe ik aan zo’n reis een nuttige wending kan 
geven. Microjustice in Kenya oprichten als eerste Microjustice programma in Afrika lijkt me 
moeilijk in zo’n groot complex land. Ik besluit daarom een kijkje te nemen in buurland 
Oeganda, voordat ik met Pie naar de microfinancieringskermis in Nairobi zal gaan.  In maart 
2010 loopt in Oeganda alles op rolletjes en identificeer ik met de contacten die ik daar via 
via heb hoe een programma op te zetten, met wie, en welke problematiek er speelt. Terug 
in Nederland heeft Pie een afspraak geregeld met de ontwikkelingssamenwerkingsbank 
FMO. Pie wil het lekker ambitieus groots verkopen met een nieuw programma in Oeganda 
en uitbreiding in Peru naar Cusco en Lima.  
 
Rechtsbescherming in Oost-Afrika 
 
In de Afrikaanse context is Microjustice een stuk lastiger gebleken dan in het voormalig 
Joegoslavië en Latijns-Amerika, waar mensen zeer bewust zijn hoe belangrijk het is je 
papieren op orde te hebben en hoe veel baat je daarmee hebt om sociale aanspraken te 
maken. In Afrika ligt dit alles heel anders. De mensen hebben altijd in de informaliteit 
geleefd; het recht is alleen iets van de kolonisator, die nu vervangen is door de piepkleine 
rijke bovenklasse. De Ordes van Advocaten zijn nog georganiseerd met prijsmonopolies 
voor alle juridische diensten, inclusief bijvoorbeeld het schrijven van een contract. Dus als 
je iets wil dat met recht te maken heeft, ook buiten de rechtbank, dan moet je naar een 
advocaat, en deze advocaat heeft een minimumprijs die te hoog ligt voor 70% van de 
bevolking. Het gros van de mensen (over)leeft zonder aanspraak op rechtsbescherming. De 
motivatie om je papieren op orde te hebben is ook niet groot in de situatie dat de staat je 
niets biedt, en de overheidsdienaren in veel landen stelen waar ze stelen kunnen. 
Daarbovenop komt dat als je je papieren wel goed op orde hebt, dat deze niet per se 
hoeven te dienen in de rechtbank indien een sterkere partij de rechters heeft weten aan 
zijn/haar kant te krijgen. Vroeger toen men nog in haar/zijn dorp woonde waar iedereen 
elkaar kende en de Chief de centrale persoon was, kon men nog goed leven zonder 
papieren om rechtsbescherming te genieten. Die tijd is met de verstedelijking en 
globalisering voorbij. Ook in Afrika hebben mensen papieren nodig om een menswaardig 
bestaan te leiden en rechtsbescherming te genieten. Anders kan de staat zo maar jouw 
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stukje land aan een buitenlands agrarisch bedrijf verkopen om maar wat te noemen. Of als 
je man doodgaat, dan zet zijn broer je uit je eigen huis onder het mom van het traditionele 
recht waarin de vrouw geen land mag hebben. In die traditie overigens, zou die zwager wel 
verantwoording voor haar en de kinderen hebben genomen, maar dat is er nu niet meer 
zo. Alleen de rechten, niet de plichten uit het verleden! Dat is de reden dat we desondanks, 
ondanks alle hevige problemen die we steeds in Afrika blijven tegenkomen, het niet 
opgeven. Ook hier in Afrika is het essentieel dat mensen hun rechten beschermd krijgen.  
 
Oeganda 
 
Met de financiering van FMO gaan we in Oeganda aan de slag in de zomer van 2010 en 
richten Microjustice Oeganda (MJU) op.  Focus zijn geboorteaktes en landregistraties. Het 
hoofdkantoor is in een gebouwtje op de campus van de Makarere University, die dit ons 
zonder betaling als partner aanbiedt. Al snel met verkooppunten vooral in 
mikrofinancieringsbanken in Kampala, Jinja en Masaka.  
 
In Oeganda zijn we toch genoodzaakt geweest na een paar jaar ons werk te staken. Gooi 
boven wat ik hierboven over rechtsbescherming in Oost-Afrika beschrijf een lange bloedige 
burgeroorlog, die Oeganda met Idi Amin als president in de periode 1971-79 heeft gekend, 
gevolgd onder President Milton Obote in 1979-85, en je krijgt een intens rotte maatschappij 
waarin je niemand kunt vertrouwen. We hebben de raarste dingen meegemaakt. Een 
incident waar ik telkens aan moet denken als ik dagelijkse zonden bij mensen tegenkom is 
de diefstal door de ICT-stagiaire Peter. Peter is goed in ICT en vervalst daarmee de 
telefonische toegang tot de bank en geeft zich uit voor een vrouwelijk team genoot, die 
gemachtigd is bij de Bank. Zo haalt hij bij Barclays in Kampala Euro 5.000, - op en zo komt 
hij ook in de bak. Ik ga naar de zitting. Naast de rechtbank is een klein gevangenisje waar 
de mensen die deze dag berecht worden wachten. Ik ga naar binnen en ja daar staat Peter 
achter tralies tussen een groepje mannen, zowaar met een rozenkrans in zijn handen Ave 
Maria’s biddend. Ik vraag: “Peter, why did you this?” waarop Peter antwoordt: “Temptation 
Miss Patricia!” 
 
Wat ons werk echt onmogelijk maakte is dat we de papieren alleen konden regelen door 
iets extra’s (‘facilitation money’) te betalen. De leges voor een geboorteakte zou een luttel 
bedrag moeten zijn, maar in de praktijk moest je een groter bedrag extra betalen aan de 
ambtenaar. Daarvoor geeft de ambtenaar je wel een dienst en doet voor jou de betaling 
van het luttele bedrag bij de bank, waarvoor je anders een halve dag in de rij bij de bank 
zou hebben moeten staan. Of bij landregistraties kon je de surveyor een lump sum bedrag 
betalen waar alle extra’s in verdisconteerd waren. Maar de bedoeling van ons werk was nu 
net het bevorderen van transparantie en democratische processen. Dit konden we ons niet 
permitteren terwijl we natuurlijk eigenlijk ook wel de mensen wilden helpen. 
 
Rwanda 
 
Vanaf Oeganda was de verleiding natuurlijk groot om naar Rwanda terug te gaan en te 
kijken hoe het daar nu was. En eventueel daad bij woord te voegen om terug te komen als 
ik wel iets kon doen, zoals ik in 1995 bij vertrek uit Rwanda mezelf had beloofd. Zo reed ik 
vanuit ons kantoortje in Masaka eind januari 2011 verder naar het zuiden door naar 
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Rwanda. Wouw, Kigali met al die prachtige vierbaanswegen, rotondes en straatverlichting 
was onherkenbaar geworden, en met enige moeite kon ik oude punten terugvinden als het 
Hotel Mille Collines of het klooster waar ik indertijd onderdak heb gekregen, La Procure, 
waar ik ook nu de nacht zal doorbrengen. De volgende dag zie ik de overkoepelende 
microfinancieringsorganisatie, en ontmoet daar Frank Bakx die daar voor de Rabobank 
Foundation zit. Frank geeft me contacten met een enkele microfinancieringsbanken. Bij de 
directeur van zo’n bank loop ik nog diezelfde ochtend binnen. Altijd lastig nu in Rwanda te 
zien of je counterpart Engels of Frans spreekt. Je begint dus daarom meestal in ‘Franglais’: 
“Bonjour, hello…” De directeur, Diane Uwimbabazi, is francofoon. Ik kijk vanuit haar bureau 
naar buiten over de Kigali Skyline, en roep uit: ‘Ik was hier in 1994/95, het is hier wel 
veranderd!’ zij antwoordt me: ‘ik was hier toen ook’. Ik weet nu dat ze een vreselijk verhaal 
moet hebben wat ze me waarschijnlijk niet gaat vertellen. In 1994/ 95 was immers de hele 
bevolking of wel gevlucht dan wel doodgemaakt, en kwamen begin 1995 pas de Tutsi’s 
terug uit de diaspora, met name uit Oeganda, Kenya, Tanzania en Zaïre (nu DRC genaamd). 
Dus iemand die er toen in 1994 was geweest kon alleen maar een overlever zijn. Ik 
antwoord: “Oh?”  Het verhaal komt eruit: Vader zat in de oppositie. Toen de President op 
6 april 1994 uit de lucht geschoten werd, wist haar vader het al en zei tegen het gezin: ‘dit 
wordt het einde”. Ze sloten de luiken van het huis en wachtten af, en ja na een dag komt 
het tuig in een open vrachtwagen langs. Vader loopt naar buiten, en nodigt ze uit om hem 
dood te schieten. Zo geschiedt, dan wordt de familie neergeschoten, en Diane’s moeder 
valt op Diane terwijl zijzelf flauw is gevallen. Als ze na een tijd ontwaakt, wil ze niet weten 
waar ze is en slaapt weer in, totdat de geur van de dood onhoudbaar wordt en ze wel op 
moet staan. Dan ziet ze dat haar nichtje wat bij haar gespeeld had ook nog leeft. Samen 
worden ze door de Hutu buurfamilie opgevangen.  
Diane vertelt dat ze een periode later heel depressief was en dood wilde. Maar toen op een 
dag zag ze het licht! Ze zei, dit nooit, als ze mij ook kapot krijgen, dan hebben ze wat ze (de 
misdadigers) wilden. Ik heb een verantwoordelijkheid naar mijn ouders dat ik mijn leven 
ten volle leef en een succes word. Vandaar dat Diane op haar 26ste al bankdirecteur was.  
Met Diane richt ik al snel Microjustice Rwanda op.  
 
Op de valreep van mijn bezoek aan Rwanda ontmoet ik in het Hotel Mille Collines Mark 
Priestley, waarvan ik via via zijn nummer krijg. Mark zit hier net om een donors consortium 
Trade Mark East Afrika (TMEA) op te zetten. Ik leg hem uit dat als zij tussen Kenya, Oeganda, 
Rwanda en Tanzania vrij verkeer van personen, goederen, diensten en kapitaal willen 
opzetten op EU-leest, dat het dan wel essentieel is dat bedrijfjes en mensen de goede 
papieren hebben van hun eigen land en vaak van het land waar ze aan de slag willen. Zo 
stel ik hem voor een cross-border project op te zetten tussen Oeganda, waar we al een 
organisatie hebben opgezet, en Rwanda waar we bezig zijn een NGO te creëren. Mark heeft 
hier wel oren naar en vraagt ons een voorstel in te dienen. Na een lang proces kunnen we 
aan het einde van 2010 ook in Rwanda aan de slag. 
 
In Rwanda is de situatie heel anders dan in alle andere Afrikaanse landen. Het land wordt 
nog steeds geleid door de militair Paul Kagame, die ook in 1994 de genocide heeft gestopt. 
Na de genocide vertrouwt hij het niet meer en houdt de touwtjes graag zelf stevig in 
handen. Hij heeft de geforceerde terugkeer van de vluchtelingen uit DRC in de tweede helft 
90er jaren georganiseerd, en een nationaal verzoeningsproces op basis van het traditionele 
Gacaca-recht laten plaatsvinden. Hij wil niets meer weten van Hutu’s en Tutsi’s, de bron 
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van de genocide; we zijn allemaal Rwandezen! Hij heeft een hekel aan corruptie en 
eenieder die zich daar schuldig aan maakt wordt hard gestraft, al is het een vertrouweling. 
Hij houdt van modernisering en wil het liefst meedraaien in de wereldeconomie. Kagame 
verafschuwt de hypocrisie, dubbele standaarden en politically correctness van de 
internationale gemeenschap en wil slechts onder zijn voorwaarden geld van de donoren 
ontvangen. Voor te veel democratie is in het post-genocide Rwanda geen ruimte en het 
lijkt wel of Kagame ervoor wil zorgen dat onder zijn presidentschap er hele generaties 
overheen gaan die de genocide niet hebben gekend en zich niet meer bewust zijn of ze nu 
Hutu of Tutsi waren. Zo hoopt hij dat de genocide definitief tot het verleden behoort. Als 
een pragmatisch militair regeert hij het land.  
 
Ik ken hem niet persoonlijk maar wat ik zo hoor, maakt bij mij de indruk dat hij oprecht een 
missie heeft. Als ik eens bij Diane logeer die inmiddels getrouwd is, gaat zij met haar man 
‘romantisch’ op een avond door de stad rijden. Als ze terugkomt vertelt ze me dat ze wel 
drie keer Kagame ook zo door de stad hebben zien rondrijden. Kagame schijnt dit wel meer 
te doen te zien hoe het leven van de Rwandees ervoor staat.  
 
En wat recht betreft hebben ze alles top-down goed op orde. In Rwanda was er geen 
eigendomsregister; in een welhaast militair logistiek proces heeft de Rwandese overheid 
rondom 2011 toen ik terugkwam in Rwanda, ervoor gezorgd dat binnen een mum van tijd 
al het land in Rwanda was geregistreerd. Ook is er een topdown verplichting om bedrijfjes 
te registeren. Burgerpapieren als geboorteakte en ID-kaart heeft iedereen. En iedereen van 
hoog tot laag moet meedoen aan de maandelijkse zaterdag sociale dienst, Umuganda. 
Meestal wordt er dan massaal schoongemaakt of bomen geplant. In zo’n dictatuur is weinig 
vrijheid voor het individu om zich te ontplooien, en/of kenbaar te maken dat het top-down 
opgelegde jou niet dient. Wij hadden in Rwanda een paar grote problemen. In de eerste 
plaats onze rol te vinden voor onze gestandaardiseerde juridische dienstverlening in een 
land waar een overheid al zo veel grip op zijn burgers heeft, geen rekening houdend met 
individuele belangen en situaties. Vervolgens waren de mensen die voor ons werkten allen 
zeer ijverig en voerden letterlijk de projecten uit. Maar er was totaal gebrek aan 
ondernemerschap die ervoor nodig is om Microjustice duurzaam op te zetten. 
Toen de financieringen die we hadden eind 2016 tot een einde kwamen hebben we in deze 
context onze activiteiten gestaakt. 
 
Kenya 
 
Wat de Rwandees te veel aan volgzaamheid heeft, heeft de Kenyaan te weinig. Het is eind 
november 2019 en we hebben een afspraak met Angela Ondari, de directeur van 
Microjustice Kenya. Vijf minuten later komt ook Salome Odero, de directeur van Haki 
Mashinani (Microjustice vertaald in het Swahili) aanzetten en gaat bij ons aan de tafel op 
het terras van het Java’s café zitten. We hadden niet met haar afgesproken. Blijkbaar een 
initiatief van Angela. Even naar de geschiedenis. 
 
Later in 2010 ga ik weer ik Nairobi, en ontmoet Angela en haar man Leonard, beiden 
advocaten die met microfinanciering gewerkt hebben. Ik vraag of ze Microjustice Kenya 
voor ons willen oprichten. Ze doen dat graag en ik krijg al snel financiering binnen van een 
Nederlandse charity, Stichting Liberty, het Engelse advocatenkantoor Clifford Chance, en 
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later ook hun concurrent: Allen & Overy. Angela wordt de directeur en gaat in de 
sloppenwijken van Nairobi aan de slag. Daar hebben de mensen hard een geboorteakte 
nodig, waarvoor ze op dat moment nog naar het centrale register in het centrum van 
Nairobi moeten, waar ze verdwaald raken in de procedure. Angela gebruikt de organisatie 
als het ware om haar liefdadigheidswerk mee te doen in de sloppenwijken. Wij hebben een 
veel grotere ambitie met Microjustice Kenya, om structureel dienstverlening in het hele 
land op te zetten in het waarmaken en beschermen van de rechten van alle mensen. 
Wanneer we van Cordaid een meer substantiële financiering voor ons werk in Kenya 
krijgen, kunnen we niet aan de beloofde projectdoelen voldoen als we zo doormodderen. 
Ik leg Angela uit dat we een andere directeur moeten inhuren die full time onze methode 
implementeert. En wat gebeurt er? In plaats van dat zij een directeur inhuurt, zet ze ons 
uit onze eigen organisatie, want zij controleert nu het bestuur. Om verder conflict te 
voorkomen is een praktische oplossing een nieuwe organisatie te creëren en een team te 
rekruteren: zo geven we begin 2015 leven aan de NGO Haki Mashinani en nemen Salome 
als haar directeur aan. En deze ezel (ik) stoot zich met haar naïviteit wel honderd keer aan 
dezelfde steen: begin 2017 is de situatie gelijk aan die van twee jaar eerder. Ook Salome 
heeft zich de organisatie toegeëigend, de arme mensen in de sloppenwijken op haar manier 
helpend, niet met mij samenwerkend om het Microjustice model op te zetten. Over deze 
NGO zijn we de controle kwijtgeraakt toen de bestuursleden, die er voor ons in waren 
gegaan, eruit gingen om niet verantwoordelijk te kunnen worden gehouden voor Salome’s 
management. Zo stoppen we begin 2017 ook ons werk met Haki Mashinani. Deze 
problematiek met het kwijtraken van zeggenschap over door ons zelf opgezette NGOs was 
overigens ook aan de orde van de dag in Oeganda en Rwanda, onder het mom van dat we 
local ownership moeten respecteren! Even vergetend dat het ons initiatief is, met onze 
methode en financiering. Dit maakt dat het werk in Oost-Afrika voor mij altijd een 
wespennest is geweest. 
 
Ons werk in Kenya heeft ook met de uitdaging te maken die ik beschreef hierboven onder 
het kopje ‘rechtsbescherming in Oost-Afrika’, gelegen in het prijsmonopolie van het 
advocatenberoep met prijzen die veel te hoog liggen voor 70% van de bevolking. De grote 
donoren onder leiding van de EU pogen al jaren met de Kenyaanse overheid een systeem 
van free legal aid op te zetten voor de allerarmsten als zij in de problemen komen. Maar in 
de situatie dat 70% van rechtshulp is uitgesloten, zet dit geen zoden aan de dijk. Die free 
legal aid is niet gericht op het regelen van papieren nodig om de rechtszekerheid te 
garanderen, maar op strafrechtsprocedures en het oplossen van problemen waarin de 
mensen terecht zijn gekomen. Een ander probleem in een arm land als Kenya is dat het 
budget dat de overheid voor rechtshulp bereid is te reserveren altijd maar een fractie is 
van wat ervoor nodig is om gratis rechtsbijstand serieus gestalte te geven.   
 
In 2018 hebben we een studie gedaan naar de staat van toegang tot recht via de legal 
inclusion mapping methode die we vanaf 2017 ontwikkeld hebben. Op basis van de 
bevindingen van de studie en onze schade-schande ervaring gaan we nu echt in de leemte 
in het rechtshulpsysteem voorzien via het digitaal rechtsbeschermingsplatform. 
 
En wat betreft die meeting met Angela en Salome? Ik was nog even zo naïef om toch nog 
te kijken met deze dames of we het goed zouden kunnen krijgen in de laatste poging om 
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onze Microjustice missie nu echt hier in Kenya van de grond te krijgen. Maar mijn collega’s 
vonden dat niet goed!  
 
Terug naar Servië  
 
Na onze grootschalige cross-border juridische programma’s voor de vluchtelingen te 
hebben afgerond in 2005, zijn we altijd nog op kleine schaal blijven doorgaan met het 
regelen van documenten in Kroatië voor de (ex)vluchtelingen in Servië. De teamleden van 
het eerste uur, Pedja en Tea in Vukovar, ontvangen de verzoeken van de (ex)vluchtelingen 
via onze partner HCIT in Novi Sad, waar Ratko Bubalo als maar zich inspant voor zijn 
belangrijke missie. Steeds komen er andere redenen op waarvoor een vers geboorte of 
huwelijkscertificaat nodig is. Ook zijn er papieren nodig gerelateerd aan het eigendom van 
land en huis in Kroatië en het verkrijgen van werkboekjes op grond waarvan de hoogte van 
pensioen wordt bepaald. De ex-vluchtelingen, waarvan de meesten nu zowel de Servische 
als Kroatische nationaliteit hebben, moeten voor allerlei aangelegenheden aantonen dat 
ze het niet in het andere land al geregeld hebben. Zoals bij het verkrijgen van een nieuw 
rijbewijs moet je een papier verzoeken in je plek van oorsprong in Kroatië dat je niet daar 
al je nieuwe rijbewijs hebt ontvangen. Ook kinderen van ex-vluchtelingen in Servië geboren 
regelen graag hun Kroatische staatsburgerschapspapieren. Kroatië is immers lid van de EU 
en een Kroatisch paspoort verruimt zo drastisch je mogelijkheden. 
 
In november 2017 organiseren we in Den Haag een symposium over 20 jaar Microjustice 
in het licht van Sustainable Development Goal 16 (SDG 16). We lanceren daar het plan om 
een wereldwijde Legal Protection Barometer te ontwikkelen, wat een tool moet zijn om 
SDG 16 mee te helpen implementeren. En ik ontvang een lintje uit handen van de 
burgemeester, waarmee de Koning heeft besloten me Officier in de Orde van Oranje-
Nassau te maken; heel bijzonder wordt me verteld de hoogste burgeronderscheiding voor 
een vrouw die ver onder de zestig is! Vervolgens financiert de politieke afdeling van BZ de 
ontwikkeling van de Barometer in enkele landen, onder andere in Servië.  
 
Terug in Servië voor de Barometer ontmoet ik Álvaro Hernando,  die daar vanaf 2010 bezig 
is met allerlei ondernemingen op te zetten.  Álvaro helpt me enorm met alle informatie 
over het recht in Servië in de praktijk op gebied van ondernemerschap, opeisen van 
schulden, creëren van BVs, eigendomstransacties en problemen met onroerend goed, 
erfrecht, familierecht in kaart te brengen. Op al deze rechtsgebieden kon Alvaro een zee 
van kennis delen. Zijn vaste advocate zei tegen mij in verbazing: “ja, Alvaro wil altijd een 
juridische vorm die eigenlijk niet kan, en vertelt me hoe ik het Servisch recht naar zijn hand 
moet zetten, en het gekke is: hij krijgt het altijd nog voor elkaar ook!” 
 
Met de Legal Protection Barometer hebben we kunnen vaststellen dat de situatie in Servië 
nog niet erg is opgeschoten; na al die jaren is de postcommunistische en postoorlog 
dynamiek nog volop aanwezig!  En de advocatuur heeft een vergelijkbaar monopolie als in 
Kenya, zo beschrijft het Barometer rapport (2019): 
 
“Legal services may only be provided by attorneys registered at the bar association of 
Serbia. Legal services concern legal advice, drafting of contracts, court representation and 
so on, but does not concern administrative law procedures and documents. The Bar 
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Association has lists of fixed fees, which have to be respected within a margin: 50% under 
the fixed fee and up to a few times more.  
Registered attorneys are not allowed to actively look for clients through networking and PR 
activities and are not allowed to be the legal representative of any legal personality.” 
 
Digital Legal Aid Platform, een nieuw instrument om Microjustice op te schalen 
 
Een zeer interessante ontwikkeling die we tegenkwamen is dat er per 1 oktober 2019 de 
free legal aid wet van kracht zou gaan, die evenals in Kenya mede op aandringen van de EU 
is ontwikkeld. In de wet hier wordt bepaald dat de NGOs geen free legal aid providers 
mogen zijn en alleen advocaten kunnen worden ingeschakeld.  De Orde van Advocaten en 
de NGOs zijn water en vuur. Voor ons was het in deze context niet handig via een lokale 
NGO te werken wat we tot dan toe in alle landen altijd wel hebben gedaan. Zo gingen we 
direct met de advocatuur samenwerken. Dit heeft ons geïnspireerd niet langer via een NGO 
een parallel systeem op te zetten, maar overal ter wereld direct met de 
advocateninfrastructuur van een land in zee te gaan. Ons model zo ontwikkeld bestaat uit 
het opzetten van een digitaal platform met juridische informatie voor de eindgebruiker en 
knowhow voor aangesloten advocaten. Bovendien wordt via het platform de eindgebruiker 
naar een bij het platform aangesloten advocaat verwezen. Deze advocaat heeft zich 
gecommitteerd voor een vastgestelde maximum fee de specifieke dienst te verlenen. Zo 
blijft Microjustice alleen verantwoordelijk voor het inrichten van het platform en betalen 
de klanten direct aan de advocaten.   
 
Zo heeft Microjustice als het ware een digitale juridische wegwijzer ontwikkeld. De klant 
wijzen we de weg via onze website waar zij/hij toegankelijke informatie en templates kan 
vinden in een aantal rechtsgebieden gerelateerd aan eigendom, erfrecht, business, 
familieaangelegenheden en overig papierwerk. In het geval de klant meer hulp nodig heeft, 
wordt hij/zij op de website met de geëigende advocaat in contact gebracht. Meestal zullen 
dit jonge advocaten zijn die van ons de knowhow digitaal krijgen, en die zo voor een lage 
prijs een kwaliteitsdienst kunnen verlenen. Het voordeel voor jonge advocaten is dat ze zo 
een klantenbestand kunnen opbouwen, ook voor andere zaken. In veel niet Westerse 
landen mogen advocaten namelijk niet actief klanten werven, en is het haast onmogelijk 
om na de universiteit te starten als je niet wordt aangenomen door een van de gevestigde 
kantoren. De zwakkere doelgroepen zullen via een distributienetwerk van sociale en 
overheidsorganisaties toegang tot ons platform krijgen. 
 
Financiële duurzaamheid is als volgt geregeld. De betaling van de dienstverlening door de 
advocaten is een aangelegenheid tussen klant en advocaat, die eventueel door een donor 
of overheid betaald wordt. Zo kunnen wij voor een relatief laag bedrag een systeem van 
juridische dienstverlening opbouwen. Alleen voor het ontwikkelen van de knowhow en het 
systeem te runnen hebben wij externe financiering nodig. Rechtsbescherming is een 
publieke verantwoordelijkheid. De Microjustice operatie zelf, waarvan de kosten beperkt 
zijn, moeten door de publieke sector worden gefinancierd.  
 
Het voordeel is dat we zo werken met de bestaande infrastructuur infrastructuur werken, 
en geen parallelle met NGOs opzetten.  
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Universele toegang tot rechtsbijstand en rechtsbescherming voor allen 
 
Rechtsbescherming op gelijke voet als gezondheidszorg en onderwijs is essentieel om je in 
onze wereld te kunnen ontwikkelen en handhaven; zonder rechtsbescherming ben je altijd 
een slachtoffer en is je lot gelimiteerd tot overleven zo goed of kwaad als het kan.  
 
Rechtszekerheid staat nu eindelijk via SDG 16 op de internationale agenda maar nog 
steeds: hoe krijg je het erkend? 
 
De duurzame ontwikkelingsdoeleinden (Sustainable Developmeng Goals, SDGs) is een mooi 
in elkaar grijpend set doelen met een uitgezet pad van 2016 tot 2030 voor ontwikkeling 
van mens en natuur; zonder gezond milieu, geen ontwikkeling is de basisgedachte. 
Overheden, bedrijfsleven en de burgermaatschappij (civil society) hebben allen een rol om 
bij te dragen aan hun verwezenlijking. Als sluitstuk staat het transversale doel 16: 1) 
inclusieve vreedzame maatschappijen, 2) toegang tot recht voor allen, en 3) inclusieve 
toegankelijke transparante instituties. Toen ik de SDGs in 2015 las en met name SDG 16 als 
sluitstuk, werd ik helemaal blij. De drie elementen van SDG 16 tezamen staan voor ‘legal 
protection’.  Eindelijk erkenning! Eindelijk moet er bij alle menselijke activiteiten worden 
gekeken hoe de rechtsbescherming is geregeld. En daarbij gaat het niet alleen om de mens, 
want in de SDGs staat de natuur centraal. Dit impliceert dat SDG 16 als overkoepelend doel 
ook op de natuur van toepassing is en dat deze ook rechtsbescherming moet genieten! 
Daar de natuur niet voor zijn eigen rechten kan opkomen, moet de mens zich organiseren 
om de rechtsbescherming van de natuur waar te maken. Duurzaamheid en ontwikkeling 
zijn niet meer losse flarden in het internationaal beleidskader, maar de internationale 
samenwerking en milieubescherming zijn nu eindelijk structureel op rechten gebaseerd! 
 
De internationale beleidsmakers hebben SDG 16 ontrafeld, en elk elementje op zichzelf 
indicatoren gegeven. Maar voor Toegang tot Recht is er geen enkele concrete indicator 
gedefinieerd voor zover het Civil Justice aangaat.  Daarom ontwikkelt Microjustice sinds 
2017 de legal protection barometer, om in landen van de wereld in het kaart te brengen 
hoe het met de rechtsbescherming is gesteld. Vanuit het perspectief van de kwetsbare 
mens kijken we wat er nodig is voor zijn/haar rechtsbescherming en ontwikkelen we zo  op 
basis van de behoeften een basispakket aan gestandaardiseerde juridische diensten. Zo 
worden op basis van de bevindingen digitale legal aid platformen ontwikkeld met meetbare 
indicatoren om vooruitgang te monitoren. Dus heel praktijkgericht onderzoek.   
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Conclusie: een op rechtsbescherming gebaseerde aanpak voor de 
geglobaliseerde wereld 
 

Triana, Vélez-Málaga, 7 juni 2020 
 

De wereld ontwaakt langzaam in de ‘nieuwe realiteit’ 
 
De laatste week mocht ik voor het eerst naar buiten, weliswaar binnen de provincie 
Málaga. En het lijkt erop of ik dan nu toch echt over enkele dagen kan vliegen! Overal zijn 
mensen geleidelijk hun vrijheden aan het terugwinnen, uitgezonderd onze arme collega’s 
in Bolivia en Peru; daar blijven Maria in La Paz en onze ICT-expert Ronald aan de andere 
kant van het Titicacameer in Puno nog altijd opgesloten binnen, voor onbeperkte tijd. En 
voor Maria zijn het wel hele zware tijden: op 2 juni is ook haar broer in Santa Cruz aan Covid 
overleden. Maria wordt hierover gebeld als ze net om 5 uur in de ochtend afscheid van 
Adrian’s ziel, naar Aymara traditie, hebben genomen na hem 7 dagen op weg naar de hemel 
te hebben begeleid. De crematie van beiden vindt toevallig tegelijktijdig op 3 juni plaats, 
per video conferentie in Londen en in de massa anonimiteit in Santa Cruz. 
 
Door de pandemie lijken regeringen zich niet meer om open staatsgrenzen te 
bekommeren. Alsof we nog terug kunnen ons verbergen achter nationale grenzen terwijl 
het virus de hele wereld al over is. Met verbazing en verbijstering hebben we met ons allen 
het handelen van onze overheden machteloos gadegeslagen, en onze burgervrijheden 
opgegeven, toegezien hoe de overheidsmaatregelen in alle aspecten van het 
maatschappelijk leven schade aanrichten. Tegelijk heeft de pandemie juist ook 
aangetoond, dat de hele wereld één is geworden en dat de globalisering is voltooid. De 
overkoepelende op rechten gebaseerde aanpak van SDG 16 biedt een goed kader voor deze 
nieuwe tijd. 
 
 

1) 1990-2020 Globaliserende democratie & opkomend populistisch tribalisme 
 
Op 28 maart beloofde ik de balans op te maken naar een nieuwe tijd; nu een dikke twee 
maanden later heeft de Covid crisis duidelijk laten zien dat de globalisering en democratie, 
zoals die in de afgelopen dertig jaar zijn ontwikkeld, een bewuste visie en aanpak nodig 
hebben om aan de uitdagingen van deze tijd te voldoen.  
 
Doordat geen enkel politiek leider met visie nu gebalanceerd met de werkelijkheid omgaat, 
zie je een tweespalt in de maatschappij ontstaan: mensen die het beleid niet begrijpen en 
daarom allerlei complottheorieën gaan ontwikkelen tegenover de mensen die denken dat 
er niet genoeg maatregelen tegen het virus worden genomen en nu door angst 
geïnspireerd worden.  
 
Mensenrechtennormen en andere aspiraties  
 
De gevestigde politieke leiders in de huidige democratie voelen zich verplicht om een reeks 
van hoge normen te implementeren, zoals nu met Corona het uitgangspunt dat elke dode 
er één te veel is.  
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Een ambitieus framewerk van wensen, zoals mensenrechtennormen, gebaseerd op 
oordelen over goed en fout wordt op elke situatie losgelaten. In deze benadering doet men 
alsof rechtvaardigheid (Justice) de normaliteit in deze wereld is. De werkelijkheid laat 
echter zien dat deze aanname onjuist is. Door zo top-down met maar een enkel, vaak 
onrealistisch, uitgangspunt te kijken wordt er een eenzijdige blauwdruk op de werkelijkheid 
gelegd. Dit belemmert overheden om praktisch, alle invalshoeken en belangen in 
aanmerking nemende, effectief met de uitdagingen van de werkelijkheid, zoals die zich 
aandient, om te gaan. 
 
Zoals ik vertelde hebben we in de afgelopen tijd met Microjustice een ‘Legal Rights’ 
Protection Barometer’ ontwikkeld om de graad van rechtsbescherming van de bevolking in 
een land te meten. En wat laat ons onderzoek in Bolivia, Kenya en Servië zien, dat de arme 
onderkant van de middenklasse buiten de boot valt. Deze is van het systeem en 
rechtsbescherming uitgesloten, hoe hard deze arme mensen ook werken om uit de cirkel 
van misère te komen. Dit lijkt representatief te zijn voor een gevoel van onbehagen bij de 
lagere middenklasse wereldwijd. Het zit de hardwerkende arme massa niet lekker te zien 
dat allerlei minderheidsgroepen, in hun ogen, worden voorgetrokken en geholpen terwijl 
zij niet worden gehoord. Dit ‘onrecht’ geeft een impuls aan gevoelens van antiglobalisering 
en ‘tribalisme’. Op de angsten en ressentiment van deze groepen spelen de populisten voor 
hun eigen politiek gewin in. De feiten, zoals bijvoorbeeld het feit dat we helemaal niet meer 
terug kunnen naar een wereld met grenzen waarachter alleen onze eigen ‘stam’ zich kan 
verschuilen, worden opgeofferd. Ook deze leiders gaan dus niet met de werkelijkheid om 
zoals deze zich aandient. Zo komt er een polarisatie in onze maatschappijen, en geen van 
beiden ‘blokken’ managen op een effectieve manier de werkelijke uitdagingen waar we 
voor staan. Een gebalanceerde bottom-up aanpak waarin mens en natuur, zoals in de SDGs 
gepropageerd, in de ‘global village’ is hard nodig. Voor de beschrijving van de huidige 
uitdaging quote ik graag de Turks-Engelse schrijfster Elif Sharaf in een artikel in The 
Guardian van 6 mei 2019: ‘In contrast to the predictions of US academic Samuel Huntington 
the world is not going through a “war of civilisations”. What we face is far more complicated 
and disparate. This is the age of a thousand of cultural clashes, and these battles take place 
within countries, not between them. They tear our societies apart and polarise politics to 
such an extent that it will be for ever altered.”  
 
Een aanpak die ons democratisch stelsel zelf al aandraagt om met deze uitdaging om te 
gaan, zoals Van Lennep me al in 1994 probeerde duidelijk te maken, is dat staten, 
onafhankelijk van de tribale-religieuze-nationale achtergronden van haar 
bevolkingsgroepen, ieder individu rechtsbescherming moeten garanderen. Dan heb ik het 
over rechten die eenieder op papier al heeft, maar in werkelijkheid vaak niet geniet. Dat 
lijkt zo logisch maar in de praktijk wordt wat ervoor nodig is om daadwerkelijk 
rechtsbescherming te genieten over het hoofd gezien zoals ik dit in de voorgaande 
hoofdstukken over mijn werk in de afgelopen 30 jaar over wereld laat zien. In onze global 
village is de plicht van overheden van staten iedere staatsburger te beschermen, irrelevant 
van zijn/haar etnische achtergrond, religie en/of andere distinctie. En zoals ik heb uitgelegd 
over de responsibility to protect: als overheden van staten dit niet doen, dat het aan de 
internationale statengemeenschap is alles te bewerkstelligen om ervoor te zorgen dat 
binnen deze staten aan eenieder rechtsbescherming wordt geboden.  
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Juridische rechten en rechtsbescherming preliminair aan rechten als aspiraties 
 
Toen ik in 2016 in Parijs na dertig jaar weer Yves Roulliere, mijn maatje van mijn 
filosofiestudie daar in het midden van de jaren tachtig, ontmoette, was zijn vraag direct: 
“maar wat is het filosofisch kader van jouw werk om mensen rechtsbescherming te 
geven?”. Onze brainstorm over deze vraag leidde al snel tot de conclusie dat deze er niet 
is/was. In de oude Griekse filosofie was de democratie alleen bestemd voor de gegoede 
burgerij, en wie daar niet toe behoorde, bestond als mens maar maakte geen deel uit van 
deze maatschappij. Pas sinds de 18e eeuw is het idee ontstaan van ‘staatsburgerschap’ voor 
eenieder gepropageerd door de filosofen uit die tijd zoals Voltaire en Rousseau. Deze 
burger is niet zomaar een mens, nee, het is de ‘enlightened citizen’. Sinds de Franse 
Revolutie wordt in de rechtsfilosofie, politieke wetenschappen maar ook in de 
werkelijkheid dit begrip van democratie uitgedragen met zijn burgers als volwaardige 
participanten. De stap die nodig is om als individu in een land ook daadwerkelijk een 
volledig staatsburger te zijn, die rechtsbescherming geniet en deelneemt aan het 
maatschappelijk verkeer, wordt over het hoofd gezien. Deze stap is niet automatisch. Om 
rechtsbescherming te genieten en aanspraak te maken op alles wat het systeem van 
zijn/haar land biedt, is het nodig dat men een minimale notie heeft van hoe het recht reilt 
en zeilt, en is het hebben van de goede juridische en administratieve papieren een 
onontbeerlijke voorwaarde. Om dit te bereiken is het nodig dat het recht en instanties in 
landen zo zijn georganiseerd dat mensen makkelijk hun rechtsbescherming kunnen 
regelen. De informatie over hoe je rechten te beschermen moet toegankelijk worden 
aangeboden aan de bevolking van een land. En ten slotte dient er kwaliteitsrechtshulp te 
worden verleend tegen een toegankelijk prijs. Ondanks dat we met Microjustice de 
afgelopen kleine 25 jaar dit trachten structureel over de wereld uit te dragen en in landen 
op te zetten, is het nog steeds niet gelukt om deze boodschap te laten aanslaan.  
 
Het waarborgen van de basisrechten van de staatsburger is niet automatisch en is een 
kerntaak van de overheid in ons huidig staatsbestel.  Het bieden van rechtsbescherming 
door overheden zou op één lijn moeten staan met de andere basis publieksvoorzieningen 
zoals gezondheidszorg en onderwijs. Rechtsbescherming houdt in eerste instantie in het 
verzekeren van preliminaire rechten ter preventie van conflict en complexe dure 
procedures. Rechtshulp om de weg naar de rechtbank te vinden voor conflictoplossing zou 
een uitzondering moeten zijn. 
 
In de meeste landen hebben mensen niet hun rechtssituatie op papier vastgelegd en 
overleven in de informaliteit in rechtsonzekerheid. Dit reduceert de persoon tot een 
angstig onbeschermd mens, open voor populistische praat van mensen die zeggen het 
eindelijk voor hen op te nemen. Van staatsburgerschap is dan geen sprake.  
 
Om met de huidige uitdagingen om te gaan is het creëren van echte democratie essentieel; 
waarin de democratische waarden praktisch worden geregeld en de staatsburger 
daadwerkelijk bestaat, verantwoordelijk, met rechten en plichten. 
 
En om terug te komen op de aanpak voor onze multi-tribale samenlevingen; schaf de staat 
als natiestaat af! Staten in het huidige global village zijn er voor ieder van haar inwoners 
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met welke achtergrond dan ook. In die zin zijn overheden van staten administratieve 
eenheden die de basisnormen van allen in hun grondgebied waarborgen. De internationale 
normen in deze tijd zouden meer gericht moeten zijn op het uitvaardigen van minimum 
standaarden van hoe het recht en de instellingen/procedures georganiseerd dienen te zijn 
zodat eenieder er makkelijk toegang toe heeft. Op grond van de Responsibility to Protect is 
het dan aan de internationale gemeenschap om actie te nemen als een land de 
rechtsbescherming van haar bevolking niet goed regelt.  
 
Afsluitend geef ik hieronder een overzicht van een democratie gebaseerd op de 
rechtsbescherming van eenieder. 
 
 
2) Een hands-on, op rechtsbescherming gebaseerde aanpak voor de uitdagingen van 

de geglobaliseerde wereld 
 
Mijn ervaringen over de afgelopen dertig jaar heb ik gedeeld om het hoe en waarom te 
laten zien van een op rechtsbescherming gebaseerde aanpak voor een nieuw tijdperk. 
Samenvattend: 
 
a) De goede orde der dingen ontwaren  
 
Geen top-down hoge normen zoals mensenrechten als vorm op iedere situatie loslaten, 
maar naar de problematiek kijken zoals die zich aandient. Stel jezelf de vraag: wat gebiedt 
de ‘goede orde der dingen’ in deze concrete context?  Met andere woorden: wat is er in 
deze situatie nodig om de waarden en inhoud van mensenrechten zo veel mogelijk vorm 
te geven, rekening houdend met alle belangen? Deze waarden waar in beleid vorm aan 
moet worden gegeven zijn onder meer het recht op een menswaardig bestaan met: 
 

• Individuele en groepsvrijheden 

• Vrij ondernemen en deelnemen in het sociaal, economisch, politiek, cultureel 
verkeer 

• Basis Gezondheidszorg voor eenieder  

• Onderwijs en opleiding 

• Gelijkheid van seksen, godsdienst, etniciteit/ras/nationaliteit = non-discriminatie 

• Behoud van ons milieu en de natuur 
 

Rechtsbescherming zou als transversaal waarden beschermend principe op deze lijst 
moeten staan, nodig om de andere waarden te realiseren. Wat is ervoor nodig om de 
bevolking rechtsbescherming te bieden?  

  
In de aanpak van het Corona-virus op dit moment gaat de gezondheidszorg (in haar meest 
beperkte zin: slechts voorkomen dat er dodelijke slachtoffers vallen) boven alle andere 
waarden. Milieu is gelukkig ook gediend bij de stilstand van de afgelopen maanden, maar 
dit is een niet bedoeld gunstig neveneffect.  
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b) Universele toegang tot rechtsbijstand en Rechtsbescherming voor allen 
 
Naast het hebben van een systeem van gezondheidszorg en onderwijs, zou ieder land een 
systeem van rechtsbescherming moeten hebben. Dan heb ik het niet over een zeer 
kostbaar systeem van gratis rechtshulp aan de armsten, maar om een financieel duurzaam 
systeem om rechtsbescherming te verwezenlijken, toegankelijk en betaalbaar voor 
eenieder, niet beperkt tot conflictsoplossing en/of de weg naar de rechtbank, maar vooral 
gericht op het geven van rechtszekerheid. Hiervoor heeft Microjustice een systeem 
ontwikkeld, opschaalbaar binnen landen en over de wereld. 

 
Mijn reizen in vele landen, kijkend met deze blik, laten zien hoe ik daar in de praktijk vorm 
aan geef, altijd in de eerste plaats kijkend en luisterend naar de problemen van de mensen 
in een land, hen te proberen te begrijpen. Het doel is echt proberen te doorgronden wat 
ervoor nodig is dat de uitgeslotenen der aarde in hun land te laten meetellen en deelnemen 
aan de maatschappij. 
 
c) International samenwerking gebaseerd op de ‘Responsibiltiy to Protect’ en een 

rechtsbeschermingsbenadering   
 
In de global village zijn alle landen gelijkwaardige partners, en internationale interventies, 
met inbegrip van ontwikkelingssamenwerking, moeten een wettelijke basis hebben, om te 
voorkomen dat het slechts willekeurige acties zijn afhankelijk zijn van de grillen van landen 
en individuen. In deze wereld waarin wij allen verenigd zijn, is ontwikkelingssamenwerking 
een morele verantwoordelijkheid die gebaseerd is op de verantwoordelijkheid om 
bevolkingsgroepen te beschermen indien hun regeringen niet in staat of niet bereid zijn 
hen te beschermen. In de eerste plaats bieden de SGDs een perfect kader voor de concrete 
interventie. In het licht van de SDG's moet de natuur ook worden beschouwd als een 
"groep" of partij die moet worden beschermd als de regering van het land waar de natuur 
zich bevindt, dat niet doet. Alle onbeschermde groepen moeten eerst rechtsbescherming 
krijgen en dan pas alle soorten sociaaleconomische rechten genieten, steeds met respect 
voor de natuurlijke omgeving. 
 
In onze geglobaliseerde wereld, met zijn grote mobiliteit en multiculturele 
bevolkingsgroepen, is de natiestaat niet langer houdbaar. De regeringen van staten moeten 
in deze tijd zorgen voor de bescherming van alle mensen op hun grondgebied. In die zin 
moet over de hele wereld het administratieve en juridische kader van een land voldoen 
aan een minimumnorm van toegankelijkheid en betaalbaarheid. 
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Epiloog  
 

Vélez-Málaga, zondag 2 mei 2021 
 
Een jaar later en nog steeds in de Coronacrisis, die naar alle waarschijnlijkheid een deel van 
onze geglobaliseerde wereld lijkt te worden. Reden te meer om een gebalanceerde op 
rechtsbescherming gebaseerde afweging te maken van de verscheidene belangen van 
eenieder om met deze crisis om te gaan. 
 
Wij zijn in dit jaar Maria Choque Ajata verloren die op 31 januari aan de gevolgen van Covid 
19 is overleden. In Bolivia was er geen plek in het ziekenhuis. Ze werd door haar broers in 
El Alto op 4000 meter verzorgd; die hoogte helpt niet echt bij zuurstofgebrek!  
Maria is sinds 2007 een kernfiguur in het Microjustice team geweest, en laat ons samen 
met haar elfjarige dochter Aruza een beetje als wees achter. Altijd heeft Maria zich ingezet 
voor de rechtszekerheid van iedereen om haar heen.  
 
Aan Maria draag ik dit boek op. We zullen hoe dan ook doorgaan, en specifiek ook voor de 
arme Bolivianen ons blijven inzetten. 
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Afkortingen/begripsomschrijving 
 
International organisations: 
 
WB -World Bank, based in Washington DC 
IMF – international Monitory Fund, based in Washington DC 
OECD -Organisation for Economic Cooperation and Developed, based in Paris 
 
VN – Verenigde Naties 
UN – United Nations 
UNHCHR – United Nations High Commissioner for Human Rights 
UNHCR – United Nations High Commissioner for Refugees 
UNDP – United Nations Development Program 
UNOCHA – United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs 
 
Specific UN Operations: 
UNAMIR - United Nations Assistance Mission for Rwanda:  was established by United Nations 
Security Council Resolution 872 on 5 October 1993. It was intended to assist in the implementation 
of the Arusha Accords, signed on 4 August 1993, which was meant to end the Rwandan Civil War. 
The mission lasted from October 1993 to March 1996. 
 

UNTAES – United Nations Transitional Administration for Eastern Slavonia 
 
 
BZ – Nederlands Ministerie van Buitenlandse Zaken 
NGO- Non-Gouvernemental Organisation  
 
IOM – International Organisation for Migration 
ICRC – International Committee of the Red Cross 
NRC – Norwegian Refugee Council  
 
 
EU – European Union 
EBRD -European Bank for Reconstruction and Development 
 
 
Two types of displaced persons: 
Refugees – across state borders 
IDPs – internally displaced persons – within the state borders of their country 
 
 
In Iraq: 
CF – Coaltion Forces, mainly: US, UK, Poland 
CPA – Coalition Provisory Authority 
 
CLEP Commission for the Legal Empowerment of the Poor 
SDGs – Sustainable Development Goals 
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