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vragen. Het proces bood hem daarvoor een unieke gelegenheid. Hoe 

vaak tref je iemand die misdaden tegen de menselijkheid pleegt en 

wil terugkeren naar de menselijkheid? Zelden. Als je zo iemand tegen-

komt‚ wil je hem begeleiden op zijn pad.’

niet dat Roux denkt dat Duch de hele waar-

heid zou vertellen. ‘Dat kán hij niet‚ daar-

voor is die te gruwelijk.’ Als illustratie 

noemt hij het ‘verbazingwekkende’ optre-

den van Mam naï‚ een van de beulen die op 

bevel van Duch mogelijk tweeduizend 

mensen heeft gemarteld en geëxecuteerd. 

‘Mam naï kwam in de rechtszaal tegen 

Duch getuigen. een advocaat vroeg hem 

wat er was gebeurd met een bepaalde‚ 

alom gerespecteerde professor. Mam naï 

zei: “ik weet het niet.” Duch sprong op en 

zei: “ik wil dat je vertelt wat er met deze 

man is gebeurd.” Mam naï‚ een keiharde 

man‚ misschien de laatste overtuigde com-

munist ter wereld‚ begon daarop te huilen. 

Terwijl in Cambodja niemand huilt. nie-

mand weet waarom: Duch noch hij heeft 

er iets over losgelaten.’

In de film zegt de aanklager over Duch: je 

kunt niet bekennen en tegelijkertijd vrij-

spraak vragen. De rechter vindt dat ook en 

veroordeelt Duch tot levenslang. Had Sa-

vuth dat kunnen voorzien?

‘ik heb hem steeds gezegd: het tribunaal 

zal Duch nooit vrijlaten. Toch dacht hij een kans te maken‚ daarvan 

ben ik overtuigd.’

Het was een droom‚ waarin ook Duch ging geloven.

Roux grinnikt. ‘ik heb Duch geholpen bij zijn terugkeer naar de mense-

lijkheid. Toen zijn Cambodjaanse advocaat zei: “Je kúnt vrijkomen”‚ 

wekte hij daarmee Duchs verlangen naar vrijheid. Hij bleek heel men-

selijk te zijn‚ zij het op een andere manier dan ik had verwacht.’

U weet niet of úw benadering de rechter milder had gestemd.

‘Misschien ben ik een idealist‚ maar ik wil graag geloven dat de rechter 

gevoelig zou zijn voor de bekentenissen en het berouw van Duch. na 

zijn veroordeling ging Duch overigens toch getuigen tegen de andere 

verdachten. Hij blijft met het tribunaal samenwerken!’ Roux lacht op-

nieuw. ‘Het is ongelooflijk. Heel 2012 is hij daarmee doorgegaan. Het 

past wel bij hem‚ moet ik zeggen.’ 

nuon Chea‚ voormalig rechterhand van Pol Pot‚ is een van de drie an-

dere kopstukken van het Rode khmer-bewind die terechtstaan. Chea 

‘ik wilde er eerst niet aan meewerken‚ maar nu ben ik blij dat 

de film er is. omdat het belangrijk is dat is vastgelegd wat in Cam-

bodja achter de schermen is gebeurd. en omdat ik weet dat ík het niet 

zal opschrijven. Daarvoor is het allemaal te pijnlijk geweest.’

De in onberispelijk pak gestoken Fran-

çois Roux is aan het eind van een werkdag 

neergestreken in het gedistingeerde Hotel 

des indes in Den Haag‚ waarin hij goed past. 

Reden is een gesprek over‚ onder meer‚ de 

documentaire Le Khmer Rouge et le non-vi-

olent (De Rode khmer en de pacifist) over 

het Cambodja-tribunaal die te zien is op het 

Movies that Matter Festival.

De film volgt Roux in de jaren dat hij advo-

caat was van kaing Guek eav‚ bijgenaamd 

‘Duch’‚ een voormalige gevangenisdirecteur 

tijdens het moorddadige Pol Pot-regime 

(1975-1979) in Cambodja. Duch liet zeker 

12.380 mensen opsluiten‚ martelen en exe-

cuteren‚ waarvoor hij terechtstaat bij het 

Cambodja-tribunaal. Tegenover Roux be-

kent hij schuld‚ toont hij berouw en zegt hij 

zijn slachtoffers vergeving te willen vragen. 

een vaderlijke Roux moedigt hem aan‚ er-

van uitgaand dat de rechter Duchs houding 

als verzachtende omstandigheid zal zien. 

Aan het eind van de film wisselt kar sa-

vuth‚ de Cambodjaanse advocaat met wie 

Roux samenwerkt‚ plotseling van tactiek. 

in het slotpleidooi stelt hij dat het Cam- 

bodja-tribunaal bedoeld is voor de hoogste bevelhebbers‚ dat ‘Duch’ 

niet tot die categorie behoort en dat hij daarom vrijspraak verdient. 

Duch keurt die lijn goed en schorst Roux als zijn advocaat. ‘Het is een 

ramp’‚ roept die in de film. Duch krijgt uiteindelijk 36 jaar‚ wat in hoger 

beroep in 2012 wordt verhoogd tot levenslang.

Wie de film heeft gezien‚ begrijpt waarom Roux de tweeënhalf jaar dat 

hij Duch verdedigde ‘pijnlijk’ noemt. Maar het is niet zozeer het ‘ver-

raad’ van savuth dat hem dwarszit‚ zegt Roux in even zorgvuldig gefor-

muleerd Frans als in de documentaire‚ het zijn de gemiste kansen van 

het héle tribunaal. ‘Duch was eerst tamelijk gesloten’‚ begint hij zijn 

terugblik. ‘Beetje bij beetje‚ dankzij het vele contact dat ik met hem 

had‚ stelde hij zich open. Hij had iemand nodig die naar hem luisterde‚ 

iemand die respect had voor de weg die hij had gekozen‚ zegt ook de 

psycholoog die hem toen begeleidde. 

‘onder de Rode khmer was Duch zijn persoonlijkheid kwijtgeraakt‚ 

net als zijn emoties en elk vermogen tot empathie. Hij wilde dat te-

rugvinden. Hij wilde zijn geweten bevrijden én zijn volk een dienst 

verlenen‚ door te vertellen wat er is gebeurd en het om vergeving te 
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nen doen‚ maar vóór het proces. Daarnaast moet er een onderzoeks-

rechter of rechter-commissaris zijn die het overzicht houdt‚ zoals je 

hebt in nederland‚ Duitsland en Frankrijk. Deze stelt een dossier op en 

stuurt dat naar de rechter. Die gaat vervolgens te werk volgens het 

continentale systeem: hij bestudeert het dossier en organiseert het 

proces. Dan zegt hij: “Dit zijn de problemen die we moeten onderzoe-

ken‚ we beginnen dan‚ en we zijn klaar binnen drie maanden.” Dat kan‚ 

omdat alles van tevoren is geregeld en georganiseerd.’

intussen heeft het libanon-tribunaal in leidschendam‚ waar Roux 

tegenwoordig werkt‚ nog altijd geen keuze gemaakt tussen het Angel-

saksische systeem en het continentale. Dat is zo‚ erkent Roux. ‘ik ga 

ervan uit dat dit het libanese systeem wordt‚ dus het continentale‚ 

maar dat staat nog niet vast.’

Het libanon-tribunaal is tussen alle internationale tribunalen een 

vreemde eend in de bijt. er werken driehonderd man sinds 2009‚ met 

als enige doel de daders te berechten van de aanslag in 2005 op toenma-

lig premier Rafiq Hariri‚ waarbij hij en 22 anderen het leven lieten. er 

zijn vier verdachten gedagvaard. omdat zij behoren tot de machtige 

Hezbollah-beweging in libanon‚ zullen zij waar-

schijnlijk nooit worden uitgeleverd. Toch zal het pro-

ces van start gaan‚ later dit jaar‚ waarbij de vier bij 

verstek kunnen worden veroordeeld.

Juristen en andere academici zien het tribunaal als 

een ‘moot court’‚ een oefenrechtbank‚ waar voor spek 

en bonen met papieren wordt geschoven. Roux‚ die bij het tribunaal 

leiding geeft aan het bureau van de verdediging‚ wimpelt die kritiek 

weg. Het tribunaal mag experimenteel overkomen‚ maar dat was het 

Joegoslavië-tribunaal ook in het begin‚ zegt Roux. Hij vindt het ‘een 

enorme vooruitgang’ dat het tribunaal mensen bij verstek kan veroor-

delen. ‘Als dat had gekund bij het Joegoslavië-tribunaal‚ hadden we veel 

eerder kunnen beginnen met de processen tegen Mladić en karadžić.’

ook vindt hij het ‘uiterst belangrijk’ dat er een apart bureau voor de 

verdediging is‚ zodat bij elk besluit ook de rechten van de verdediging 

worden meegewogen. ‘Bij elk tribunaal is het absoluut normaal dat er 

een president is namens de rechters‚ een aanklager en een griffie. Maar 

wie houdt vanaf het begin‚ ver voor de processen‚ rekening met de 

rechten van de verdachten? ooit in de natuur een dier gezien dat op 

drie poten loopt? Wij willen die vierde poot zijn.’

Roux’ afdeling heeft ongeveer 130 advocaten gescreend‚ waaruit ver-

dachten kunnen kiezen voor het hypothetische geval dat het tribunaal 

meer mensen gaat dagvaarden die zich daadwerkelijk in leidschen-

dam komen melden. Hijzelf wees acht advocaten aan die de vier hui-

dige verdachten zullen bijstaan tijdens hun proces ‘in absentia’.

Toch lijkt zijn huidige bestaan een stuk eentoniger dan toen hij Duch 

vertegenwoordigde. of toen hij‚ jaren eerder‚ de kanaken bijstond uit 

nieuw-Caledonië‚ die streefden naar onafhankelijkheid van Frankrijk‚ 

of de activisten die veldjes met genetisch gemanipuleerde gewassen 

vernietigden‚ of de Fransen die protesteerden tegen kernproeven in Po-

lynesië‚ om enkele zaken te noemen waarmee Roux furore maakte.

‘saai‚ mijn huidige baan? Welnee’‚ reageert Roux. ‘Mijn ploeg heeft al 

160 belangrijke moties verwerkt van advocaten‚ met substantiële vra-

gen over zaken als de wettigheid van het libanon-tribunaal. Daarnaast 

ga ik elk kwartaal naar libanon om pers en politici bij te praten en heb 

ik geregeld contact met andere internationale tribunalen. Mijn werk 

draagt ertoe bij dat het internationale recht beter functioneert‚ elke 

dag weer. Dát is mijn engagement.’

Reageren? wordtvervolgd@amnesty.nl

toont geen berouw. ‘Tijdens dit proces moet worden vastgesteld of 

onze cliënt schuldig is’‚ zei zijn advocaat‚ de nederlander Michiel Pest-

man‚ in de Volkskrant. ‘Het is er niet om ervoor te zorgen dat het alle-

maal goed komt in dit land. Het is geen nationale therapie.’

‘elke advocaat kiest zijn eigen benadering’‚ reageert Roux op de uit-

spraak. ‘Maar ik heb een andere opvatting. Duch wilde zijn slachtoffers 

ontmoeten en ze persoonlijk om vergeving vragen. sommigen waren 

daartoe ook bereid. een aantal van hun advocaten was echter tegen. 

iedereen moest in zijn rol blijven‚ vonden ze: “ik ben slachtoffer‚ ik 

blijf Duch aanvallen”. Dat heeft me gestoord. er hadden stappen gezet 

kunnen worden die de slachtoffers‚ die de Cambodjanen‚ die de hele 

internationale rechtspraak ten goede hadden kunnen komen. Maar er 

was onvoldoende besef hoeveel mogelijkheden het Cambodja-tribu-

naal bood. er zijn vele kansen gemist. Dat vind ik het pijnlijkst.’

Welke rol heeft de corruptie gespeeld? Cambodjaanse stafleden ston-

den hun loon deels af aan de regering als dank voor hun baan. 

‘Ja‚ die verhalen zijn bekend. en premier Hun sen heeft gezegd ervoor 

“te bidden” dat het tribunaal mislukt: de regering vreest dat straks ook 

lagere daders uit de tijd van de Rode khmer moeten terechtstaan‚ die 

nog steeds voor de overheid werken. Was het beter geweest als er geen 

tribunaal was geweest‚ gezien alles wat misgaat? ik weet het niet. Toen 

ik Duch verdedigde‚ meende ik dat het tribunaal nuttig kon zijn. Voor 

de Cambodjanen‚ maar ook voor de persoon die ik verdedigde.

‘Wat de enorme kosten van het tribunaal betreft (ruim 170 miljoen 

euro‚ tussen 2006 en 2014)‚ daarover kun je bij elk internationaal tribu-

naal vragen stellen. Het probleem zit hem vaak in de methode waar-

voor is gekozen. in het Angelsaksische systeem‚ zoals het internatio-

naal strafhof hanteert‚ doen de verdediging en aanklager hun 

onderzoek in de rechtszaal‚ met ellenlange verhoren en kruisverhoren. 

ik vind dat catastrofaal. Denk je dat Frankrijk en nederland het had-

den geaccepteerd als ze van tevoren hadden geweten hoe lang het zou 

duren voor het strafhof zijn eerste vonnis had geveld‚ tegen Thomas 

lubanga? Die vraag moet gesteld worden. Als lubanga in Frankrijk of 

België was berecht‚ had dat vier‚ vijf‚ nee‚ tien keer minder gekost.

‘ik zou voor de internationale tribunalen willen pleiten voor een 

combinatie van het Angelsaksische systeem en het continentale. Dus: 

aanklager en advocaten moeten onderzoek en tegenonderzoek kun-

‘Ooit een dier gezien met drie poten? Ons bureau is die vierde poot’

‘Mam Naï‚ een keiharde man‚ begon daarop te 
huilen. Terwijl in Cambodja niemand huilt’
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