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OPMERKINGEN EN MEDEDELINGEN
In de door het Wetenschappelijk Onderzoek en Documentatiecentrum (WODC) van het
Ministerie van Justitie uitgegeven serie “Justitiële verkenningen” komt een bonte verscheidenheid aan onderwerpen voorbij.
Voor de lezers van het MRT is ongetwijfeld het juli-nummer van 2006 over “Internationale straftribunalen” interessant. Na een voorwoord van redacteur M.P.C. Scheepmaker
volgen de artikelen:
- Het Joegoslavië Tribunaal; Een voorlopige balans, door prof. G. Sluiter (UvA)
- Het Rwanda Tribunaal: waardevolle exercitie of weggegooid geld?, door dr. L.J. van
den Herik (UL)
- ‘Gemengde’ tribunalen en hooggespannen verwachtingen, door prof. mr. A. Nollkaemper (UvA) en mr. S.H.M. Nouwen (Cambridge)
- Het geweld in voormalig Joegoslavië; Tussen traditie, grote omwentelingen en kleine
afrekeningen, door drs. F. de Vlaming (UvA)
- De medewerking van staten aan internationale straftribunalen en het beginsel van
‘equality of arms’, door prof. dr. G.J.A. Knoops (UU)
- Het Internationaal Strafhof en de rol van slachtoffers, door mr. H. Verrijn Stuart
- De vergeten aspecten van transitionele rechtspleging; Over percepties van de overlevenden, door prof. B. Pouligny (Parijs).
In het bijzonder de artikelen van De Vlaming en Pouligny zijn interessant. Zij hebben
niet zozeer de organisatorische en juridische eigenaardigheden van de straftribunalen tot
onderwerp, maar zien veeleer op de omgeving (maatschappelijk, cultureel, godsdienstig,
historisch, etc.) waarin de tribunalen functioneren of dat proberen te doen. Lezing kan de
jurist tot een zekere bescheidenheid manen: deze hooggespecialiseerde tak van het rechtsbedrijf en de rechtswetenschap is veelal niet een eerste levensbehoefte en vaak niet meer
dan een van de vele factoren, die kunnen bijdragen tot een (weer) functionerende samenleving.
In het boekje zijn ook een aantal internetsites te vinden, die op het thema betrekking
hebben.
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De integrale tekst is ook te vinden op het internet: www.wodc.nl --> Publicaties --> Justitiële verkenningen --> 2006. De gerelateerde internetsites zijn vanuit de tekst rechtstreeks
op te roepen.
R. van den Heuvel
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