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Rubriek

Logboek

IJsvrij

Ieng Sary ligt in bed met bronchitis en 
de rechtbank heeft de zitting noodge-

dwongen moeten aanhouden. 
 Hoogtepunt van de afgelopen weken 
was niet de gezondheid van de voormali-
ge minister van Buitenlandse Zaken, maar 
de getuigenis van de neef van Pol Pot. Hij 
had zijn oom jarenlang verzorgd en was 
zichtbaar nog steeds ontdaan bij de her-
innering aan het overlijden van zijn grote 
voorbeeld.
 Van groot nut was zijn verklaring ver-
der niet. In een droom was het zorgzame 
neefje namelijk op de vingers getikt door 
Lokta Dambang Dek, de ‘Lord of the Iron 
Staff,’ die hem had verteld dat hij niet op 
vragen van de rechtbank mocht antwoor-
den. 
 Deze lord is een legendarische figuur in 
Cambodja, een geest die in de overleve-
ring letterlijk en figuurlijk de klappen uit-
deelt. Voor de deur van de rechtbank staat 
een nors beeld van deze geest, inclusief ij-
zeren knuppel. Getuigen moeten voor dit 
beeld de eed afleggen. Deze liegt er niet 
om: jokken stelt de ‘Lord of the Iron Staff’ 
niet op prijs.*
 De voorzitter van de rechtbank deed de 
verschijning van de ‘Lord of the Iron Staff’ 
boos af als primitief bijgeloof, waarmee 

hij en passant ook de eed als betekenis-
loos terzijde schoof. De interventie van de 
voorzitter mocht echter niet baten. 
 De neef was duidelijk meer onder de in-
druk van de mythe dan de werkelijkheid, 
en deed er verder vooral het zwijgen toe, 
hoewel hij de rechtbank er nog wel fijn-
tjes op wees dat de belangrijkste verdach-
ten de dans weer dreigden te ontspringen. 
Toen ik hem vroeg wie dat dan waren, ant-
woordde de neef dat iedereen natuurlijk 
weet dat de vier elementen – aarde, wind, 
vuur en water – de oorsprong zijn van alle 
leven en dus ook van het daarbij horende 
kwaad. 
 Het werd tijd, zo legde onze neef gedul-
dig uit, dat deze vier elementen, de wer-
kelijke verantwoordelijken, door de recht-
bank tot de orde werden geroepen. 
 Ik ben bang dat het er niet van zal ko-
men.

*   ‘I will answer only the truth, in accordance with 
what I have personally seen, heard, know, and 
remember. If I answer falsely on any issue, may all 
the guardian angels, forest guardians and powerful 
sacred spirits destroy me, may my material posses-
sions be destroyed, and may I die a miserable and 
violent death. But, if I answer truthfully, may the 
sacred spirits assist me in having abundant mate-
rial possessions and living in peace and happiness 
along with my family and relatives forever, in all 
my reincarnations.’

Michiel Pestman in Cambodja
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Oordeel  
Moszkowicz 
uitgesteld
Het onderzoek naar de financiën van 
advocaat Bram Moszkowicz wordt een 
maand later dan gepland afgerond, zegt 
de Amsterdamse deken Germ Kemper. 
‘Er kwamen nog enkele punten bij die 
om opheldering vroegen.’ Welke dat wa-
ren, laat Kemper in het midden. 
  De broers Moszkowicz maakten in een 
persbericht bekend dat de maatschap 
Moszkowicz Advocaten is ontbonden. 
Bram Moszkowicz zal de strafpraktijk 
afzonderlijk blijven uitoefenen. Kemper 
las in augustus 2011 een artikel in NRC 
Handelsblad waarin melding werd gedaan 
van een conflict dat Moszkowicz zou 
hebben met de Belastingdienst. ‘Dat riep 
bij mij vragen op over zijn praktijkvoe-
ring.’ Moszkowicz zou contanten heb-
ben ontvangen en zijn administratieve 
verantwoording zou ‘lacuneus’ zijn, zegt 
Kemper. ‘Ik wilde weten of dat beeld 
klopt en of er tegen Moszkowicz nadere 
stappen moeten worden ondernomen.’ 
Kempers onderzoek zal niet openbaar 
zijn. ‘Maar ik zal er wel publieke mede-
delingen over doen.’ 
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