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All Rise! De grote ambities van het Internationaal Strafhof en de
weerbarstige werkelijkheid – door Tjitske Lingsma

Het Internationaal Strafhof behoort tot de kroonjuwelen van Den Haag, stad van vrede en
recht. In All Rise beschrijft journalist Tjitske Lingsma de ups en downs van dit instituut. In
2002 ging het Strafhof (International Criminal Court, ICC) van start om daders van genocide,
misdrijven tegen de menselijkheid en oorlogsmisdrijven te vervolgen. In de praktijk blijkt dat
een buitengewoon moeilijke opgave. Vanaf de publieke tribune volgt Lingsma strafzaken
tegen verdachten die beschuldigd worden van internationale misdrijven in Kenia, de CentraalAfrikaanse Republiek, Ivoorkust, Libië en de Democratische Republiek Congo. Ze ziet hoe
het strafhof zware averij oploopt door dwarsliggende regeringen, liegende getuigen, grove
blunders door de aanklagers, intimidatie, omkoping en militieleiders die asiel aanvroegen.
Het ICC heeft in totaal 1,1 miljard euro gekost (de budgetten van 2002-2014 opgeteld), geld
dat is opgebracht door de landen (momenteel 122) die zich bij het hof hebben aangesloten. Tot
dusver hebben de rechters 36 personen aangeklaagd, van wie 31 verdacht worden van
internationale misdrijven. Twee oorlogsmisdadigers zijn nu veroordeeld. Op 5 december 2014
moesten de aanklagers hun zaak tegen hun meest prominente verdachte - de Keniaanse
president Uhuru Kenyatta - staken. Daarmee zijn nu zeven zaken geflopt. All Rise bestaat uit
thematische hoofdstukken en case-studies in de traditie van de rechtbankverslaggeving. Het
boek vertelt het ontluisterende verhaal over een hof, waar velen hun hoop op hadden
gevestigd, maar dat de verwachtingen tot op heden niet waar kon maken.
***
Tjitske Lingsma is freelance-journalist en auteur. Ze leverde oa bijdragen aan: De Groene
Amsterdammer, Trouw, Wordt Vervolgd, VPRO en de International Justice Tribune.
Voor haar boek ‘Het Verdriet van Ambon. Een geschiedenis van de Molukken’ (Balans, 2008)
kreeg ze in 2009 de Dick Scherpenzeelprijs. ‘Zelden zo’n gaaf voorbeeld van betekenisgevende reisjournalistiek gezien,’ aldus de jury.
Adriaan van Dis zei: ‘Een voortreffelijk boek.’
***
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