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Ik ben Argentijn’

FOTO AFP

ken doen. Moet ik hen daarin respecteren of niet?”
Het einde van zijn droombaan is in
zicht. De verdragstaten zullen tijdens
hun jaarvergadering, van 12 tot 21
december in New York, een nieuwe
hoofdaanklager kiezen. Grote kanshebber is Fatou Bensouda. De huidige vice-aanklager bij het strafhof, die
in de rechtszaal stevig en overtuigend overkomt, heeft het voordeel
dat ze vrouw én Gambiaanse is. De
Afrikaanse Unie heeft zich inmiddels
achter haar kandidatuur geschaard.
De drie anderen zijn de Britse Andrew Cayley, internationaal co-aanklager bij het Cambodja Tribunaal;
Robert Petit, internationaal aanklager, nu als raadsheer afdeling oorlogsrecht bij het Canadese ministerie
van justitie, en Mohamed Othman,
nu opperrechter in Tanzania.
Terugblikkend op zijn beste momenten zegt Moreno-Ocampo: “Die
heb ik elke dag. Ook nu bij het beantwoorden van deze vragen.” Hij buigt
zich naar de interviewer toe. “Elke
dag moet je een of meer moeilijke
besluiten nemen. Wanneer je een besluit hebt genomen, wacht je een
nieuwe uitdaging. Elke dag is fascinerend.”
Op de vraag naar zijn slechtste mo-

‘Afghanistan is zo’n
puinhoop. Het is
moeilijk te bepalen
wie welke misdaden
heeft begaan’

ment valt een lange stilte. De journalist denkt aan de onbevestigde beschuldigingen wegens ongepast gedrag jegens een medewerker, personeel dat in razend tempo vertrok, en
de rechters die tot twee maal toe besloten dat de verdachte Thomas Lubanga moest worden vrijgelaten omdat de hoofdaanklager weigerde cruciale informatie over bronnen en tussenpersonen vrij te geven.
Maar de aanklager refereert er niet
aan. De stem van Moreno-Ocampo
wordt zacht. Bijna ﬂuisterend. “Ik
kan niet zeggen dat er een slechtste
dag was. Ik hou van”, maar dan corrigeert hij zich: “Ik ben getraind om
conﬂicten te hebben. Ik heb elke dag
conﬂicten. Een groot conﬂict is geen

probleem voor mij. Het is normaal.
Ik ben Argentijn. Ik ben gewend aan
chaos.”
Hij is trots op het effect dat zijn
strafhof sorteert. “In de club van wereldleiders is geen plek meer voor genocideplegers. Als je tegenwoordig
aan de macht wilt zijn, moet je enige
legitimiteit hebben. Als het strafhof
je vervolgt voor misdaden tegen de
menselijkheid of genocide, heb je
geen legitimiteit. Je kunt geen macht
krijgen of houden door wreedheden
te begaan. Of je nu een rebellenleider
of een president bent. Dan lig je er
uit.” Dat de Soedanese president nog
steeds aan de macht is, wuift hij weg.
“Wees niet zo Nederlands. Het is
geen zwart of wit. Het is een proces
dat tijd nodig heeft.”
En dan, tegen het einde van het gesprek, verwijst hij naar een oude
leermeester. “Weet je wat Machiavelli zei? ‘Het oprichten van nieuwe
openbare instellingen zal twee vijanden creëren. Degenen die de macht
verliezen, zullen dat beseffen en zullen zich tegen je verzetten. Degenen
die winnen, beseffen die overwinning niet, en zullen je ook aanvallen.’
Denk daar maar over na. Mensen zullen leren inzien hoe belangrijk het is,
wat we bij het strafhof doen.”

Hersteld verband
Afgelopen maandag was ik in Brussel bij de
uitreiking van de European Prize for Literature aan twaalf schrijvers uit Europa. De laureaat voor Nederland was Rodaan al Galidi, geboren in Irak. Wie daar ook was: prinses Laurentien die, zoals het bij haar prinsesselijkheid past, aan iedereen werd voorgesteld. Een
van de gasten ﬂuisterde mij na aﬂoop van het
rondje handenschudden enigszins bedremmeld toe: ik tutoyeerde haar per ongeluk.
Ach, zei ik, ze heeft het vast niet gehoord of
ze heeft het als een neutraal soort ‘men’ opgevat.
Maar feit is dat wij onstuitbaar afdenderen op
een tutoyerende maatschappij. In Engeland
en Amerika zijn ze allang zover maar wij van
het continent hebben er meer moeite mee. In
Frankrijk zijn de regels voor het gebruik van
‘tu’ en ‘vous’ nogal strikt en in Duitsland is
het zomaar tutoyeren helemaal taboe. Alleen
het opperwezen ontsnapt eraan: Vater unser,
der Du bist im Himmel.
Mijn kinderen lachen me er om uit maar ik
erger me nog aan bedrijven die me ongevraagd met ‘je’ aanspreken, Ikea is marktleider in dit bedrijfsmatig tutoyeren. Mijn reserve komt doordat ik zelf mijn ouders nooit heb
getutoyeerd, maar mijn zusjes en mijn kinderen zeggen rustig ‘jij’ tegen mijn moeder, die
daar ook in het geheel geen aanstoot aan
neemt. Misschien vindt ze het zelfs wel leuk:
in de herfst van je leven nog even jong.
Maar ik ben een fossiel. Er was ook geen sprake van dat wij onze leraren tutoyeerden, en
zij op hun beurt spraken ons graag bij onze
achternaam aan: Schouten, lees voor wat je
ervan heb gemaakt!
De PVV, bij monde van haar woordvoerder
Beertema wil terug naar die tijden. Harm
Beertema, vierendertig jaar leraar Nederlands
geweest, heeft zich kennelijk al die tijd geërgerd aan het feit dat hij met ‘je’ en ‘jij’ werd
aangesproken door zijn leerlingen. Hij wil dat
de afstand tussen leraar en leerling weer terugkomt en dat leerlingen ‘u’ zeggen tegen de
leraar. Hij werd om zijn voorstel smalend uitgelachen door andere partijen, vooral omdat
de PVV zelf niet bepaald uitblinkt in beschaving en beleefde taal. Maar er is meer aan de
hand. Beertema vond het tutoyeren door leerlingen ‘zo jaren zeventig’. En dat is de crux.
De PVV’ers willen uit alle macht van de jaren
zeventig af. Ze beschouwen de tijd waarin de
PvdA het voor het zeggen had en Joop den Uyl
premier was als een soort oorlogsperiode
waarvan we nu eindelijk maar eens moeten
recupereren. Leerlingen die leraren tutoyeren, beoefenen in hun ogen kennelijk een van
die vele linkse hobby’s. Het tutoyeringsverbod maakt deel uit van de massieve poging
van de PVV, met de VVD en het CDA als gijzelaars, om het maatschappelijk-culturele leven
veertig jaar terug te dringen. Nederland in
hersteld verband.
Voor je het weet zijn we terug bij deze taferelen: ‘Meneer mag de deur dicht!’ ‘Van der Karbargenbok komt ook Zaterdag terug van twee tot zes.’
‘Dan is mijn vader jarig.’ Er was gesmoord proesten.
‘Van der Karbargenbok komt Zaterdag terug van
twee tot zes en van zeven tot tien.’ Bint, 1934.

