
RECHT DER WERKELIJKHEID 
Tijdschrift voor de Sociaal-Wetenschappelijke Bestudering van het Recht 

 
Redactie: Redactiesecretariaat: 
prof.dr. F. Bruinsma e-mail: n.doornbos@law.uu.nl 
drs. N. Doornbos 
dr. B.R. Dorbeck-Jung   
prof.mr. N.J.H. Huls Redactie-assistentie en lay-out: 
mr.dr. A. Jettinghoff mw. M. van Bon 
prof.mr. H.O. Kerkmeester e-mail: M.vanBon@law.uu.nl 
mr.dr. M. Malsch   
mr.dr. W. van Rossum  
dr. H.A.M. Weyers 

  

  
Recht der Werkelijkheid is een interdisciplinair platform voor reflectie op het gebied van rechts-
sociologie, rechtsantropologie, bestuurskunde, rechtseconomie, rechtspsychologie en rechtsge-
schiedenis. Het richt zich in het bijzonder op vernieuwende empirisch-theoretische bijdragen over 
de maatschappelijke ontwikkelingen en de huidige betekenis van het recht. 

 
Recht der Werkelijkheid maakt bij de beoordeling van de aangeboden artikelen gebruik van referen-
ten van buiten de redactie. Auteurs wordt verzocht om in een vroegtijdig stadium contact op te 
nemen met het Redactiesecretariaat (zie boven) en kennis te nemen van de ‘Aanwijzingen voor 
auteurs’, zoals weergegeven op de website: www.kun.nl/vsr.  
Publicaties die ter bespreking worden aangeboden aan Recht der Werkelijkheid dienen te worden 
verzonden aan mr.dr. A. Jettinghoff (e-mail: a.jettinghoff@jur.ru.nl).  

 
Recht der Werkelijkheid is het orgaan van de Vereniging voor de Sociaal-Wetenschappelijke Be-
studering van het Recht (VSR). De leden van de VSR ontvangen Recht der Werkelijkheid gratis. U 
kunt lid worden door u aan te melden bij het secretariaat van de VSR, p/a dr. Roel Pieterman, Fa-
culteit Rechtsgeleerdheid EUR, Postbus 1738, 3000 DR Rotterdam, tel. 010 4081620, e-mail pie-
terman@frg.eur.nl.  
Het lidmaatschap kost € 59 per jaar. Een gereduceerd tarief van € 44 per jaar wordt gehanteerd voor 
aio’s, oio’s, onderzoeksassistenten of zij die op andere aannemelijke gronden daarop aanspraak 
kunnen maken. Niet-leden van de VSR, kunnen zich abonneren op Recht der Werkelijkheid door 
zich aan te melden bij de uitgever. Alle correspondentie dient men te richten aan: 
Drs. L.M. Jones-Holtzapfel 
Reed Business Information 
Postbus 16500  
2500 BM ‘s-Gravenhage tel. 070-4415138 

 
© 2005 Reed Business Information, ‘s-Gravenhage 
Behoudens de door de wet gestelde uitzonderingen mag niets uit deze uitgave worden verveel-
voudigd en/of openbaar gemaakt zonder schriftelijke toestemming van de uitgever die daartoe door 
de auteur(s) met uitsluiting van ieder ander onherroepelijk is gemachtigd. 

 
ISBN 
ISSN



Inhoudsopgave 

Van de redactie 
Bärbel Dorbeck-Jung 1 
 

 
ARTIKELEN 

 
The dynamic of local security governance: the Zwelethemba model  
Roel Gerits 5 
 
Economische groei en institutionele context 
Ben van Velthoven 27 
 
  

FORUM 
 
Het Internationaal Strafhof en de weg naar Rome 
Barbara Oomen 55 
 
Internationale straftribunalen: instrumenten voor vrede en veiligheid? 
Geert-Jan Knoops 59 

 
 

RECENSIES & SIGNALEMENTEN 
 
Slachtoffers, bestraffing en responsiviteit 
Tom Daems 65 
 
De Leidse erfenis: over adatrecht en adat in Indonesië 
Wibo van Rossum 75 
 
De bijzondere rechtspleging en het probleem van transitional justice 
Derk Venema 83 
 
Journal of Law and Economics en Journal of Legal Studies 2003-2005 
Heico Kerkmeester 93 
 
Over de auteurs 97



 



 

Van de redactie  

Van 8 tot 11 september jongstleden nam ik deel aan de conferentie van de Eu-
ropean Consortium of Political Research (ECPR) in Boedapest. Ik deed mee 
aan de twaalf panels van de Standing Group on Regulatory Governance waarin 
ongeveer zestig papers werden besproken. Fascinerend waren enkele nieuwe 
ideeën over de mondiale betekenis van regulering. Opnieuw werd gesignaleerd 
dat privatisering en deregulering gepaard gaan met een enorme groei van regels 
(‘reregulation’1). En dat er in reguleringsland nog veel meer aan de hand is. Er 
is sprake van een mondiale reguleringsrevolutie. 

Het idee van de reguleringsrevolutie staat centraal in het paper van David 
Levi-Faur, Jacint Jordana en Fabricio Gilardi.2 Op basis van grootschalig empi-
risch onderzoek stellen deze auteurs dat we ons in het tijdperk van een nieuwe 
regelocratie bevinden. De huidige regelocratie is gekenmerkt door een explo-
sieve groei van de reguleringsactiviteiten van onafhankelijke agentschappen. 
Onafhankelijke ‘regulatory agencies’ werden ongeveer honderd jaar geleden in 
de banksector van de Verenigde Staten opgericht. Nu zijn deze agentschappen 
het centrum van mondiale reguleringsnetwerken waarin publieke belangen 
worden behartigd. In deze netwerken interacteren publieke en private regule-
ringsregimes. Publieke en private belangen zijn steeds meer met elkaar ver-
vlochten.  

Levi-Faur en andere auteurs wijzen op de toenemende machtspositie die ex-
perts in reguleringsnetwerken verwerven. Deze ‘regelocraten’ beschikken over 
exclusieve kennis. Zij operen onafhankelijk van de regering. In toenemende 
mate oefenen zij invloed uit op het reilen en zeilen van de publieke sector. 
Politici hebben de reguleringsrevolutie nog nauwelijks opgemerkt. Er zijn wei-
nig burgers die zich realiseren hoe snel de invloed van allerlei nationale, Euro-
pese en internationale agentschappen toeneemt in het dagelijkse leven. Het 
machtscentrum van de regulerende agentschappen en hun regelocraten wordt in 
stilte opgebouwd. Zo is tot voor kort de invloed van zelfstandige bestuursorga-
nen in Nederland onopgemerkt gebleven. 

                                                             
1  Zie daarover reeds tien jaar geleden D. Vogel, Freer Markets, More Rules (Ithaca 

1996) en G. Majone, The New European Agencies. Regulation by Information, 
Journal of European Public Policy, 4 (2), 1997, 262-275. Zeer recent o.a. J. Braith-
waite, The Regulatory State, in: Oxford Handbook of Political Insitutions (Oxford 
2006). 

2  D. Levi-Faur, J. Jordana & F. Gilardi, Regulatory Revolution by Surprise: On the 
Citadels of Regulatory Capitalism and the Rise of Regulocracy, Paper European 
Consortium Politological Research Conference, September 2005, Budapest. 



 Van de redactie 2 

Vandaag, twee maanden na de conferentie, denk ik nog steeds dat deze discus-
sie geen hype is die gauw weer zal verdwijnen. Het empirisch onderzoek dat 
tijdens de ECPR-conferentie werd gepresenteerd heeft mij ervan overtuigd dat 
de regelocratie een fenomeen is dat ingrijpende en blijvende maatschappelijke 
veranderingen zal veroorzaken.  

Kortom, veel nieuwe ideeën voor de rechtssociologische onderzoeksagenda! 
 

Bärbel Dorbeck-Jung 
 
 
 

Nieuwe rubriek 
 

Behalve boekrecensies, publiceert Recht der Werkelijkheid voortaan ook signa-
lementen van in het buitenland verschenen tijdschriften op het gebied van de 
rechtssociologie, rechtseconomie, rechtsantropologie en rechtspsychologie. In 
dit nummer treft u een overzicht aan van artikelen verschenen in het Journal of 
Law and Economics en Journal of Legal Studies in de periode 2003-2005. 
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The dynamic of local security governance:  
the Zwelethemba model 

Roel Gerits3 

Introduction 
 

South Africa, like many other countries in transition, is not unique in the strug-
gle against crime and violence during the transition from its authoritarian re-
gime towards a democracy. Dixon (2004:xix) writes about ‘a temporary crimi-
nological cliché’ to talk about (usually rising) crime and (almost invariably 
ineffective) efforts to control democratic transitions, but nevertheless the fact 
remains that as change proceeds, society and its instruments of social control, 
formal and informal, are reshaped. The result is often that new areas open up 
for the development of crime, bolstered by the legacies of the past (Camerer, 
1997). In the continuing debate about reconciliation in the rainbow nation, 
many actors in the criminal justice field are looking for new ways to deal with 
this challenge. Among economic and social dimensions one of the main con-
cerns to deal with is to throw down the crime-generic situation that keeps South 
Africa in a frightening grip. In this respect South Africa as a crime generating 
society (du Toit, 2003b) and previously one of the most politically illegitimate 
countries in the world (and literally in ‘a state of being apart’) still has a long 
way to go on the road to justice. Communities expected that a reconciled South 
Africa would rapidly become a prosperous - and safer place. After all, the new 
Constitution of South Africa, the most important symbol of the state, explicitly 
recognised the safety of person and property as one of the cornerstones of its 
democracy. But it soon faced the sobering reality that ‘the law is yet to arrive’ 
and many poorer communities still live at the mercy of ruthless gang leaders 
and warlords. The complex challenge of policing South Africa has been disillu-
sioning for many South Africans and public trust took a serious knock. The 
failure of the police to counter higher levels of crime led to disillusionment 
with the new government on Law and Order issues, and a potentially greater 
willingness among citizens to take the law into their own hands.  

                                                             
3  Roel Gerits (lic. Criminological Sciences 2004) is assistant at the Faculty of Law, 

Law and Society Institute of the K.U.Leuven. This article draws upon literature re-
view and fieldwork done in the framework of my thesis in Criminology. In this arti-
cle I only use elements of chapters three and four of the thesis. The thesis is avail-
able through the Working Paper Series of the Law and Society Institute of the 
K.U.Leuven. Gerits, R. (2004), Restorative Justice in South African Townships: in 
Search of the Possibilities and Limits of the Zwelethemba Model, Katholieke Uni-
versiteit Leuven: thesis Criminologische Wetenschappen, 138 p. 
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South Africans are proud to possess one of the most progressive constitutions 
in the world. But like many countries throughout the world, the South African 
constitution also contains some contradictions. In principle, the law applies to 
everybody, regulating their relationships, day-to-day worries and guaranteeing 
them their fundamental rights. In principle it doesn’t matter whether you are 
living in a cardboard box, in Upper or Lower Woodstock, in a squatter camp or 
in a beautiful villa in Campsbay, because all people are entitled to all their 
rights at all times and in all places. In principle it protects you equally and 
makes the same demands. In principle again, ‘the only problem is not one of 
coverage by the law but of access to its protection’ (Sachs, 2001:v). But reality 
shows a different picture, a picture of which the definition is inextricably bound 
up with social and economic determinants. Even seventy years ago, Ehrlich 
(1936) suggested that de jure equality may actually accentuate de facto inequal-
ity. He further on argues that ‘the more the rich and the poor are dealt with 
according to the same legal propositions, the more the advantage of the rich is 
increased’. According to Tshehla (2001: 16) ‘South Africa shows signs of hy-
pocrisy as far as they have legal institutions and laws that are in theory accessi-
ble to all while in practice a cluster of barriers conspire to deny the majority of 
citizens access to justice’. And yet, countries facing the same ambiguities at-
tempt to create the impression that all forms of law fall within their regulatory 
frameworks. It is therefore not surprising that a lot of people who in some kind 
of way fall outside of the state law, resort to their own structures to resolve 
conflicts and disputes. 

South Africa has a long history of informal court structures, both as a result 
of apartheid and as a result of indigenous African tradition. Under the apartheid 
system, in both the rural areas and in the townships, separate judicial orderings 
evolved, and out of these orderings emerged a colonial system alongside an 
indigenous one. It is generally acknowledged that even in the post-apartheid 
era, the inequality and inaccessibility of the justice system remained, and poor, 
disadvantaged, mostly black communities continue to be marginalized 
(Tshehla, 2001). It is partly for this reason that the post-apartheid government 
is encouraging the use and proliferation of certain types of informal justice 
structures. The South African Law Reform Commission is currently in the 
process of considering how best to incorporate - what they call - community 
dispute resolution structures.4 Under apartheid, these forms existed in varies 

                                                             
4  The project committee has finally put in their report to the Law Reform Commission 

in late May 2005. Although this might be very tentative, one can expect that the 
form of legislation is going to be one that enables rather than controls. A body 
should be able to demonstrate that it works within a regulatory framework and 
guidelines which would specifically include completely forbidden the use of force in 
the process, financial accountability, and draw reports etcetera. The proposal also 
included a bunch of legalistic suggestions (under slight pressure of political authori-
ties) about the possible role of the courts in confirming agreements reached in ‘al-
ternative’ procedures. 
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forms, among which Street Committees5 and People’s Courts. Despite all the 
negative connotations that surround them - for instance their excessive use of 
violent techniques and lack of transparency - they managed to uphold until 
now. Non-state justice systems always had proponents and detractors, and are 
subject to alternately attraction and repugnance by formal state authorities. So 
the question remains as to how and what kind of non-state justice systems 
should be incorporated, while at the same time safeguarding people’s constitu-
tional right to due process. 

 
A relatively new conflict-resolution structure originally started as a pilot project 
in a black township called Zwelethemba has been developed to serve this end. 
The Community Peace Programme (hereafter CPP) is an ngo-led, evolving 
project out of the School of Government at the University of the Western Cape. 
In late 1997 the ngo started working with a group of residents of 
Zwelethemba.6 By a process of trial and error, constantly redefining concepts 
and allowing the ‘template’ to change and beginning from an agreed foundation 
of shared values, this experiment in ‘transforming security’ (Shearing, 2001) 
has built a widespread replicable model of local governance, centred on the 
activities of a network of ‘Peace Committees’. Its mission is ‘to build, refine, 
maintain and promote an effective and sustainable model of local governance in 
cooperation with local communities, using conflicts as ‘windows’ for the mobi-
lisation of local knowledge and capacity’ (Cartwright and Shearing, 2001:46). 
At the core of the model is a fully community-based conflict-resolution process 
based around the use of Peace Committees. These Peace Committees comprise 
local township inhabitants engaged in two activities: peacemaking and peace-
building. During my research I witnessed the Community Peace Programme at 
an interesting point in its still young history. One of the most recent iterations 
of the Zwelethemba model is one that integrates the dispute-resolution and 
problem-solving micro-institutions with the emergency response capacity of the 
South African Police Service. This is accomplished through the creation of 
Community Peace Centres (CPC) (Shearing and Wood, 2003a:205-225). Later 
on I will argue that engagement with non-state justice systems is not a neutral 
activity but one that raises broader governance issues. 

 

                                                             
5  A Street Committee serves several streets within a community; the typical pattern is 

that a Street Committee has a membership of between 50-150 households. It is usu-
ally composed of between seven and eleven members elected from their area 
(Schärf, 2001:44-48). These were mostly elders en wielded their influence by virtue 
of status in the community. Street Committees operate at grassroots level to settle 
disputes and attend to the daily affairs of the township. They do not distinguish be-
tween civil and criminal matters, but deal with problems. The Street Committees 
meet in a member’s home, and try to meet with both parties in a dispute. There is 
some amount of investigation if necessary, and physical punishment is sometimes 
used (Schärf, 2001; Nina, 1995).  

6  Zwelethemba is a Xhosa word that means ‘place of hope’. 
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Research question and methodology 
 

After a six month stay as volunteer in South Africa in 2003 I became particu-
larly interested in the plurality of non-state ordering structures that were pre-
dominantly present in the black townships. Being a criminologist, I extracted 
several research questions and did go more deeply into the topic of non-state 
justice structures. Being a white researcher and given the inaccessibility of 
most of the non-state justice systems, I started focussing on the Peace Commit-
tees and their implementation agency, the CPP, which seemed at first sight 
more accessible. After an extensive literature study and first contacts with peo-
ple in South Africa, in March 2004 I went back to Cape Town for a three-
month period. The purpose of my field visit was a further exploration of more 
recent literature in some of the research centres in Cape Town and to conduct 
field research with the latter taking the form of (participant) observation and an 
attitude- and opinion study through semi-structured interviews. In the report of 
my thesis I focused on two major research questions. Most of the attention went 
out to determining if the Peace Committee model can be considered a restora-
tive justice model. The other research question tried to identify the strengths 
and weaknesses of the Model. Given the nature of this periodical I only focus 
on the last question, although they are closely connected. Although the initial 
research was broader, in this article I only focus on interviews with staff of the 
CPP, researchers, academics and professionals. These persons could in view of 
their work and their particular research domains contribute to the research. All 
together the population consisted of 14 people. The interviews were all tran-
scribed and I did an attempt to identify underlying patterns of thoughts, weak-
nesses and strengths that regularly find expression during the interviews. In this 
article I will make use of quotations, which lend weight to the findings, they do 
reflect personal opinions of the interviewees, but are commented on with a 
personal critical reflection. I only focus on a selection of topics I dealt with in 
my thesis. The attendance of Peace Committees’ meetings, but also the visits to 
the CPCs and the interaction between PCs, SAPS and the communities are of 
great value in understanding the real nature of these structures. The results of 
the research cannot be generalized; the research can only be seen as an explora-
tion of opinions that exist in this area, of views and reflections that people make 
when exploring the model. I attributed a number to each interviewee, in order 
to give the reader the chance to identify who said what throughout the text.  

Hence, this article will first outline the model, its values, structures, out-
comes and processes. I will also briefly touch upon the underlying theoretical 
framework. In a second part, I will confront the former parts with opinions and 
attitudes of interviewees in order to highlight some of the current difficulties 
that Peace Committees have to deal with and that are important to keep in the 
back of our head when trying to understand the dynamic of this kind of local 
security governance.  
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Part I.  Governing the future: the Zwelethemba model 
 

The poor generally obtain less protection from the law than the rich, but it 
seems clear from the literature that they have no less need for such protection. 
Research indicates that people who live in informal settlements and townships 
are most likely to be victimised by both property and violent crime (Kynoch, 
2003a; 2003b). Even a brief catalogues suggest that they have many grievances 
that are proper matters for legal consideration, particularly in the field of the 
law of contract. More importantly for this research is that poor also suffer be-
cause agencies of government fail to fulfil their legal responsibilities. Com-
monly recognized abuses in slum neighbourhoods in South Africa includes 
poorly kept streets, infrequently collected garbage, dilapidated and insuffi-
ciently manned schools, bedraggled recreational space (if any), lack of police 
protection in the townships and over zealous ‘law enforcement’ in rich, over-
crowding tourist areas. Shearing and Wood labelled this as a ‘governance defi-
cit’ (2003a:400-419). Not only does the state not have the capacity to service 
these areas adequately, but the people living there cannot afford to pay the 
private agencies that provide alternative for-profit services to better-off people. 

However, the CPP - in order to stress the dynamic link between theory and 
practice – designed the Zwelethemba Model to reduce this community vulner-
ability by addressing root causes through deliberative forums of democracy. 
The CPP acknowledges that ‘people living in a poor community have some-
thing valuable that the state agencies, the professionals and the experts do not 
have, that is, local knowledge, and the capacity to use this knowledge effec-
tively and for the common good’ (Shearing and Wood, 2003a:205-225). A pre-
requisite, in this regard, is that space is created for meaningful participation and 
empowerment of township residents.  

 
The CPP’s main aims are twofold: to foster local governance and local com-
munity building, and to resolve disputes through means outside the conven-
tional police and courts system. In obtaining these aims, it tries to encourage 
the community structures and township residents to establish and run their own 
efforts at problem-solving and crime control. They are encouraged to form 
Peace Committees composed of five to ten township residents engaged in 
peacemaking and peacebuilding. The latter component tries to address more 
generic issues, i.c. problems often underlying conflicts in communities. When a 
dispute arises, and when parties have decided to resolve matters, they may 
attempt to resolve matters in a variety of ways. They could talk to the other 
party, and could call in a third party to decide on who is right and who is 
wrong, or they could take the law into their own hands and attack the other 
party. It can be useful to divide these various strategies up into power -, rights – 
and interest-based approaches (Ury et al., 1988). Peace Committees use an 
interest-based procedure in dealing with conflict. This procedure seeks to rec-
oncile the needs and concerns of the parties involved, although a fourth dimen-
sion, problem-solving, might beat everything. The Peace Committees use a 
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technology, similar to that used in circle programmes and conferencing pro-
grammes such as Family Group Conferencing (Roche, 2002:514-533; Shearing, 
2001:14-34).7 Any member of the community, even persons with a criminal 
record, can volunteer to be Peace Committee member, providing that they are 
willing to act within a Code of Good Practice and follow the procedures. This 
articulates perfectly with the ideas reflected by Nils Christie (1977:1-15) in 
which he states that conflicts have been stolen by the state and that it is better to 
shift this attitude to one where the righteous owners of a conflict engage in 
seeking solutions for disputes and conflicts. ‘Let us have as few experts as we 
dare’ is one of the famous quotations from his ‘bible’ and the Zwelethemba 
Model only supports this conclusion.  

The peacemaking activity occurs in the so called ‘peace gathering’. These 
peace gathering’s procedures are not based on traditional African customary 
law, though there are certainly elements of this and it is impossible to deny the 
influence of it (Olitsky, 2004). The peacemaking process focuses on disputes 
involving a wide range of illegal actions. It is particularly concerned with 
smaller everyday disputes that if left unresolved might escalate into serious 
problems. But in principle the procedure can also work for very serious of-
fences as long as the disputants are willing to participate in a peace gathering. 
The Committee follows a set of tested steps and a Code of Good Practice in 
facilitating the dispute.  

 
The procedure works as follows (Shearing, 2001:16). Disputants approach the 
Peace Committee with a dispute or conflict that needs to be resolved. State-
ments are taken separately from each party directly involved in order to find out 
what happened. Next, the disputants are encouraged to come together in a 
peace circle and to bring with them any other people who they think will help 
re-establish peace. Then the Code of Good Practice is read. The Peace Commit-
tee members, who range from five to ten, assist those present in attempting to 
find out the root causes of the conflict. If there are other parties that need to be 
present, such as a teacher or another family or community member, these par-
ties are also invited to the meeting. The disputants themselves, facilitated by the 
Peace Committee members are meant to come up with a solution. It is the peo-
ple gathered together, not the Committee members, who resolve problems and 
see to it that solutions are acted upon. A central provision of the Code of Good 
Practice is that force cannot be threatened or used. When there is a solution 
reached, disputants work out a plan of action and somebody is appointed to 

                                                             
7  The difference between various forms of conferencing lies mainly in the number of 

participants. Family Group Conferences are in many ways similar to Victim-
Offender Mediation, however, a wider range of people are involved in the encounter. 
The offender is typically accompanied by members of his or her family and some-
times by other people who have a relationship of care with them. Victims also bring 
along members of their family and other ‘supporters’. In addition, members of 
criminal justice agencies such as the police take part. Circle conferences are charac-
teristic for their emphasis on rituals. 
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monitor this plan of action. Optionally the meeting is ended in some way that 
shows that the disputants have made peace, for instance shaking hands, embrac-
ing or singing a song or prayer.  

 
Another important form of regulation and guideline in the work of the Peace 
Committees is the commitment to the Code of Good Practice. Each facilitated 
case has to conform to the following principles: 
 

 We help create a safe and secure environment in our community  
 We respect human rights 
 We work within the law 
 We do not use force or violence 
 We work in the community as a cooperative team, not as individuals 
 We do not take sides in disputes 
 We follow procedures which are open for the community to see 
 We do not gossip about our work or about other people 
 We are consistent in what we do 
 Our aim is to heal, not to hurt. 
 

What the Peacemaking Steps in combination with the Code of Good Practice 
also indicate is that vocabulary like ‘plaintiff’, ‘offender’, ‘defendant’ and ‘vic-
tim’ are avoided, to avoid freezing roles and facts. The Peace Committees’ 
cases indicate that whatever the nature of the issue is, it gets ‘problematised’ or 
‘made up’ in ways that typically do not parallel the ‘conceptual blaming’ of the 
state agents. The view here is that events are firmly embedded in a wider and 
deeper terrain of ongoing and long-established patterns (Shearing, 2001:14-34). 
Within this broader context, who is offender and who is victim very often oscil-
lates depending on just when a snapshot of events is taken – a victim of today 
may well have been an offender yesterday. ‘Collective action’ is a central 
theme in the work of the Peace Committees. The anticipation and prevention of 
future problems, rather than redress of past injustices is encouraged throughout 
the gathering. This future-focus has also its roots in the procedure itself: the 
dispute that is brought to the attention of the Peace Committee is not simply a 
dispute between a limited number of people but has an effect on a wider com-
munity (Shearing, 2001:14-34; Shearing and Wood, 2003b:205-225). Together 
with the fact that the Peace Committees are designed to bring peace to commu-
nities, the future focused orientation of the Peace Committees seems to be a 
logical element. 

 
In addition to seeking to contribute towards the resolution of interpersonal 
disputes, the Peace Committee also seeks to contribute to the resolution of more 
generic problems that are often thought of as community development issues, 
for example, issues of public health, education, security and the environment. 
The facilitation process is similar to peacemaking that is, gathering people 
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together to provide forward-looking solutions to problems.8 Needs-gatherings 
are held to identify generic problems. Solutions-gatherings are held to brain-
storm about possible solutions and to develop plans of action. Examples of 
these are: building a children’s park, developing dramas on health issues, sup-
port for primary educations centres, support for the aged, youth programs and 
so on.  

 
The Community Peace Programme is funded by a combination of government-
public and private foundations. Particularly important in this regard is the sup-
port of the Finnish government and to an increasingly extent of local munici-
palities and the South African Police Service. The Peace Committee receives a 
fixed amount for each peacemaking gathering (R 200- ca.25 Euro) it runs in 
accordance with the Code of Good Practice. Two-thirds is split between Peace 
Committee members as a payment for facilitating a dispute in accordance with 
the Code of Good Practice, while one third is made available for peacebuilding 
activities The payment of Peace Committees is quite unusual in the non-state 
ordering field and Roche (Roche, 2002:514-533) points out to the fact that this 
payment blurs the distinction between private commercial policing and (non-
commercial) community policing. The payment of Committee members is a 
recognition of the value of their knowledge, capacity, invested energy and time.  

 
The Community Peace Centres 

 
One of the objectives of the Peace Committees is ‘the building of effective 
partnerships’. These partnerships exist at different levels. The first level of 
partnership built is between the Committees and local entrepreneurs of various 
sorts who can provide the capacity required to implement peacebuilding plans. 
This has been the focus for a long time. Other partnerships exist on the aca-
demic level, between several research centres and Universities.  

 
As I briefly mentioned in the introduction, the most recent iteration of the 
model is one that integrates the dispute-resolution and problem-solving micro-
institutions with the emergency response capacity of the state police. This is 
done through the creations of Community Peace Centres. These Community 
Peace Centres are ‘seeking to build on this level of partnership by including the 
Police as a partner within an institutional and regulatory framework that was 
developed independently of the police’.  

John Cartwright, Training and Communications Manager of the CPP, ar-
gues that the partnership with the South African Police Service is based on the 
assumption that the police should be really professional in the best possible 
way in a democratic and human rights environment. At the same time it is 
                                                             
8  Peacemakers look back over the sort of problems that regularly occur in their com-

munities. This happens in an informal process as well as more formal methods, in 
which the model proposes an audit process and the use of two forms of surveys – 
victim surveys and exit interviews. 
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based on the assumption that they have to do their job as effectively as possible, 
but that there are many things that they cannot do. Many of the cases the police 
find difficult to handle are cases the Peace Committees deal with in a very 
transparent and respectful manner, and the police is actually recognizing that 
this is a very great partnership, because it enables them to spend their time 
doing the things people expect them to do, like being more visible out there 
instead of sitting at the desk trying to deal with these other things. So this re-
cent innovation of the Zwelethemba Model is a logic consequence of finding 
appropriate forms of complementary activity in which the kind of insights and 
knowledge that the community can bring to it, are given a form, a kind of way 
of expression that actually complements what the police or the courts do.9  

The partnership is organized as follows: in the community a dispute arises. 
It is reported to the Community Peace Centres where the SAPS officer or re-
servist on duty takes the details. SAPS officers attend to emergencies. Other 
disputes are forwarded to the Peace Committees or community members bring 
disputes to the Peace Committee. The Peace Committee invites disputants and 
community members to a gathering which is held a couple of days later at the 
house of a Peace Committee member or at the Peace Centre. 

 
Outcomes 

 
According to figures released by Cartwright and others (Cartwright et al., 2003: 
12-13) there were in March 2004 21 Peace Committees in South Africa of 
which three are integrated in a CPC, and all together they have facilitated the 
resolution of over 6000 peace gatherings of which 2700 were held in 2003. 
These gatherings have generated R 2 500 000 in revenues for Peace Commit-
tees. The CPP analysed the reports of 942 gatherings, which took place over 2,5 
years. By now about 40 000 people have been involved in participating directly 
in solving problems in their communities. On average 5,6 Peace Committee 
members were involved in each gathering. In gatherings, 59 per cent of the 
participants were women, and 17 per cent were youth. 62 per cent of the Peace 
Committee members who facilitated gatherings were women. 

The distribution of handled disputes was as follows. The most frequent is-
sues (36 per cent) were money-related issues (money-lending disputes, non-
payment of loans or for goods and misappropriation of funds). Insults, threats 
and gossiping made up 17 per cent of the total numbers, while property of-
fences made up 20 per cent. Gatherings were held for two rapes and two at-
tempted rapes. In 96 per cent of the gatherings held, the participants developed 
a course of action and people committed themselves to it. In a little under three 
quarters of the gatherings some gesture marking the end of the conflict took 
place. Examples of projects developed and financially supported through the 
peacebuilding process are: building and maintenance of a children’s play-

                                                             
9  Gerits, R. (2004), Interview with John Cartwright (CPP), Cape Town, 13 May 2004, 

MP3. 
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ground; refurbishment of an old-age home; rubbish-clearing, in cooperation 
with youth football teams; supporting and extending feeding schemes and a 
health education programme for children and TB and HIV/AIDS sufferers; 
youth projects (sports, arts and culture). The model was also introduced in 
Argentina (Rosario) in 2001 (Cartwright and Jenneker, 2005). 

 
Theoretical background 

 
The purpose of the Community Peace Programme was to create a sustainable 
model of governance that would enable poor people to play a significant role in 
the provision of their own security. In fact, the project is grounded in several 
closely interlinked theoretical and historical frameworks. On the one hand the 
project lends support to an international trend towards multilateralisation of 
policing in general (Bayley and Shearing, 2001). In this view policing is not 
exclusively a responsibility of the state, but is carried out by different auspices 
and providers. The most well known manifestation and one of the defining 
trends in contemporary policing is the growth in private policing. At the mo-
ment it might seem irrelevant that I am using policing-related development in 
crime-prevention and criminal justice to make a point about non-state justice 
systems. But as Schärf (1997:3) states: ‘our thinking about court structures and 
functions are integrally related to the efforts that take place in the primary 
court-feeding realms, namely policing and community life’. The Zwelethemba 
Model is an extension of this idea and is an experiment to show how poor peo-
ple with limited resources to all kind of services find and seek ways to govern 
their own lives and address their own security problems, albeit within a certain 
regulatory sphere. The model also supports the ‘nodal governance’ conceptual 
framework that has been developed in recent years and in which the CPP think-
tank played a pioneers role. Simplified and roughly summarized, the nodal 
governance theory is an elaboration of contemporary network theory that ex-
plains how a variety of actors operating within social systems interact along 
networks to govern the systems they inhabit (see for instance Castells, 2000). 
Sites of governance are defined as ‘outcome generating systems’, in which 
‘collectivities’10 create (not necessarily intentional) outcomes. A node is then a 
site within an OGS where knowledge, capacity and resources are mobilized to 
manage a course of events. A node has four essential characteristics: mentali-
ties (a way of thinking about the matters that the node has emerged to govern); 
technologies (a set of methods for exerting influence over the course of events); 
resources (to support the operation of the node and the exertion of influence); 
and institutions (a structure that enables the directed mobilization or resources, 
mentalities and technologies). Bringing together representatives of different 
nodal organizations is called a ‘superstructural node’ (Burris et al., 2005). 

                                                             
10  Collectivities are any group of people living in the same place or on some other 

basis identifying themselves as a group for at leas some important purposes. These 
collectivities create outcomes over space and time. 
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Briefly we can state that in the Zwelethemba Model, township residents create 
local institutions (nodes) called Peace Committees. ‘Membership’ of these 
institutions is achieved through acceptance of the Code of Good Practice (men-
tality), built on non-violence, a future-oriented focus etc. Peace Committees use 
a simple technology based on community gatherings to produce two outcomes. 
Resources come in the form of payments for gatherings. All the Peace Commit-
tees are linked to the CPP and other Peace Committees. A superstructural node 
could be SANCO (South African National Civics Organisations). These ideas 
influenced the Zwelethemba Model to a great extent, but given the limited 
space they aren’t very well articulated now.  

 
On the other hand: although the CPP tries to be distinctive from the former 
manifestations of non-state justice, I believe it is impossible to understand its 
development without understanding the structures that came before it, some of 
which continue to exist. Although the normative and theoretical framework I 
briefly described above, emphasizes the importance of shifts in the ‘governance 
of security’ and the revival of local knowledge and capacity in a neo-liberal 
framework, a lot of the current legitimacy problems of the Peace Committees 
have to be understood in the context of a plurality of non-state ordering. 
Tshehla (2001) suggest that in the domain of non-state justice there is a fair 
share of competitiveness and if one introduces another model, with another set 
of interests, never mind the philosophy that propels it, you have to take the 
other structures into account. In my opinion one has to define an area for the 
particular expertise a model possesses, but not in ways that work against the 
‘colleagues’, but in ways that complement them. ‘Formal and informal, need to 
act in concert, rather than in opposition’ states Seekings (2001:97). 
 
Local governance through the ‘window’ of security 

 
In the introduction of this article I pointed out to the fact that the Peace Com-
mittees show that engagement with non-state justice systems is not a neutral 
activity, but one that raises broader governance issues. What do I mean by this 
phrase? The CPP talks about addressing generic issues through the ‘window’ of 
security. In an interview with Clifford Shearing and John Cartwright11, I identi-
fied two tracks. The first one has to do with the notion that a lot of politicians 
adhere to and which takes priority in a lot of post-conflict states: unless you 
have security, you can’t build any other democratic values! So it is not only 
important to focus on security and peace because it is the foundation of other 
things, but through concentrating on security and peace you can actually built 
those broader values. The second track is a slightly different way of looking at 
it, but here the CPP talks about the mobilisation of local knowledge and capac-
ity, which is present at most times, but is not fully used. And the question is: 

                                                             
11  Gerits, R. (2004), Interview with Clifford Shearing and John Cartwright (CPP), 8 

May 2004, MP3. 
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how do you actually get people together to start focussing seriously and sus-
tainable and using that value knowledge? The CPP’s experiences show that one 
way of achieving this, is through issues that people feel matter, specific issues 
that touch them personally. This second argument is thus closely interlinked to 
the first. This process creates a very good starting point which then establishes 
a habit, a way of thinking in problem-solving terms, rather then merely reactive 
or giving your problem away to someone else. Shearing talks about ‘a benign 
virus’ to indicate this connecting spirit. In the broadest sense the CPP is build-
ing institutions through the window of security that will mobilize local knowl-
edge and capacity for governance, not just for the governance of security. So in 
a sense this is an institution-building program trying to develop sustainable 
institutional forms to do something that is very well agreed upon, but it is 
harder to know how to do it. This also explains the value of the Peace Commit-
tees in combating HIV/AIDS and other health issues (tuberculosis, malaria, 
malnutrition) as well as other generic issues. When dealing with disputes 
throughout the peace gathering, peacemakers as well as disputants and commu-
nity members often identify underlying communal threats that must be ad-
dressed in some way to prevent reoccurrence of the complaints. Ideally the 
Peace Committees through their deliberative forums of democracy and prob-
lem-solving can give the initial impetus to actual change, albeit at a very small 
scale. One of the dangers would be not only how can it be sustainable within 
the community, but also how can the state be influenced then to say ‘okay, we 
also do this in other areas’. The challenge here is making sure that the state 
does not go into a process of indifference in which it almost normalises or con-
tains a situation that is in fact very dysfunctional. The whole point is that the 
state has a responsibility in South Africa towards socio-economical develop-
ment and delivery in that sense is very slow. 

 
 

Part II. Governing the Zwelethemba model: exploring the gap between the 
‘ideal’ and the ‘practice’ 

 
Hence, I change lenses: shifting from the normative and theoretical dimension 
of the Zwelethemba Model to the practical application of its principles and 
procedures as they come forward in poor urban settlements in South Africa. In 
the previous paragraphs I already mentioned some aspects characterizing the 
plurality of ordering that might affect the integrity of the model. Although the 
ideas of Shearing and his colleagues at the CPP can be called innovative, the 
grand analytical notions underpinning the Zwelethemba Model in a sense still 
have to prove their practical applicability and their firmness in the long term. 
Although they think that the model is robust enough, and that they can move on 
from implementation to certification and audit, a lot of respondents in the atti-
tude – and opinion study made some interesting remarks concerning the con-
temporary manifestation of the model.  
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Below I am going deeper into some of the issues that relate to the model. The 
concerns or remarks, I will deal with in this article are:  

- The position of the Peace Committees in the plurality of non-state jus-
tice systems;  

- Legitimacy and authority problems;  
- Composition of the Peace Committees;  
- The Community Peace Centres. 
 
 

The position of the Peace Committees in the plurality of non-state justice 
systems 

 
One remark that was often heard during the interviews was that the Community 
Peace Programme in a sort of sense ignores the existing non-state structures in 
the townships, by introducing the new Peace Committee model. There seems to 
be no consensus about the right solution or alternative for this issue. On the one 
hand the majority of people say it is better to transform the existing structures, 
while at the same time acknowledging that just relying on traditional or existing 
structures is not enough and doesn’t necessarily mean an improvement. On the 
other hand they argue that there are a lot of dangers in putting a new model into 
place. 

 
‘(…) I think there is also a lot of debate about what are the existing prac-
tices within communities? There is clearly a danger that you go in and put 
in place a model that competes with other approaches that were there al-
ready and that replaces those, because you bring resources in and it 
changes the whole power balance! Again, it is a question of how effec-
tively were the old processes, can old existing practices be integrated into 
the model, is the model flexible enough? Can you build on existing re-
sources without the problem of replacing it? And I think that is very much 
just how it is handled when it’s introduced, who gets drawn into it, and 
so. (4)’ 
 
‘(…) I don’t think we should romanticize existing practices (…) Any 
process around dispute-resolution in any urban environment in South Af-
rica is going to be one that imposes certain power balances on the com-
munity. I don’t think we can assume that there is any consensus within a 
community about how disputes should be handled in general or particular 
disputes handled, so I think it is about evaluating what choices people 
have in the community? Are you increasing their choices, are you giving 
them choices more appropriate for their needs or are you imposing some-
thing that’s acting as an alien or reduces the resources to that community? 
So I think that again my guess is with something that’s becomes so quite 
dominant and regulated is in some communities it is acting beneficial and 
in other communities it might cause problems and in some ways it is in-
evitable if we are looking at improving the way disputes can handled in 
South Africa. The existent relying on traditional or existing practices is 
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not enough and it is not taking us anywhere, I think we’ve done a lot of 
time to invest in existing practices and it is not as vibrant enough or I 
don’t think there is enough space within communities to build on those 
resources without external intervention. (4)’ 
 

The following quotations built further upon the place of the Peace Committees 
in the plurality of ordering. What these voices reflect is that there are clearly 
some dangers in putting a new model into place.  

 
‘(…) By saying that it is not part of the historical culture of the Western 
Cape or South Africa. Although the Street Committees have made a 
metamorphose very substantially since 1994. And any new model will 
have to fight for its receptivity in this process. (2)’ 
 
‘But I think Boyane’s own work suggested that in the terrain of non-state 
there is a fair share of competitiveness and if you introduce another 
model, with another set of interest, never mind the philosophy that pro-
pels it, but you introduce that in a highly competitive environment where 
competing groups are trying to define an area for their particular expertise 
how would that model end, operate in that environment? (3)’ 
 
‘Yes, in Khayelitsha they have a very powerful Community Policing Fo-
rum, or at least a very powerful woman running the CPF, and there are 
lots of vigilante groups in Khayelitsha. And in parts of Khayelitsha and 
Greenpoint, the Street Committees are still very strong, and the Street 
Committee double up the vigilante organisations in Khayelitsha as well, 
so this model will not be particularly welcome without very substantial 
discussion as to where in the picking order of institutions the Peace 
Committees will fit. (2)’ 
 
‘I say it doesn’t have that moral authority and it could just be a matter of 
time. And some sort of flexibility at the part of the Peace Committees is 
necessary. Let us be mindful of the fact that we get into the communities 
that exist for a long time, there are models that they are using here. And 
let us see if we can get the good things that have been happening, and in-
corporate them into our model. Instead of coming in and enforcing some-
thing from outside that is quite very new. (2)’  
  

My deliberate stance in this matter is that the CPP should make sure that former 
existing structures that function in a human rights respecting and democratic 
way get a chance to integrate in the model. I don’t see a big problem in replac-
ing non-state structures that show no willingness to change their violent nature 
or refuse to work within the law. Nevertheless, history has shown that a lot of 
the old existing non-state justice structures, relied on the use of force to enforce 
community decisions. And in this case future still has to show if the peaceful 
and non-violent character of the Peace Committees is strong enough to enforce 
its decisions. 
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Legitimacy and authority problems 

 
The primary flaw of the Peace Committee model is that it did not arise from the 
community. Although the CPP states that in the development of the model there 
was and still continues to be a close consultation with the community, and in 
that sense can be viewed as a bottom-up approach, in the replication of the 
model there are some important considerations to make. Important in the roll-
ing-out of the model, is the way the CPP enters a community to establish a 
Peace Committee. In contrary to the trial, error and feedback that found place in 
Zwelethemba, the establishment of new Peace Committees rather seems to be a 
top-down process with not that much space for cultural differences. We can 
assume that every community feels free to have a Peace Committee. A fact is 
that in the field of non-state ordering the resolving of a dispute to a large extent 
relies on the legitimacy of the institution that deals with it and that it is impor-
tant that there is authority to do that. The question is if the Peace Committees 
have this legitimacy and authority. 

 
John Cartwright made the following comment: 
 

‘It wasn’t top-down, it was initiated certainly through discussions be-
tween people like Dullah Omar and Clifford Shearing. The whole point of 
it was that to recognize that there is a huge amount of knowledge and ex-
perience out there in the townships, but it isn’t actually activated very 
much in a sustainable way. People will get together to demonstrate and to 
make ideas usually, sometimes peacefully, sometimes violently around 
important matters. But the whole point of this exercise was to try and find 
a way of letting that energy inform a whole set of sustainable practices, 
and to do so we have been acting as a kind of catalyst, and the people who 
have the kind of training and the time to do the reflecting, the feedback, 
but it always all the time has been fed back to the Peace Committee to 
say: this is working. And then we are doing our monitoring, this is actu-
ally something that is starting to go offline from what everybody has 
agreed, so lets go back and try this. That has been trial and error and con-
sultation, and practice and going back to theorize, and back to practice, all 
the way along. (7)’ 
 

Other respondents weren’t that positive about the legitimacy of the Peace 
Committees and focused their attention on the fact that you really need author-
ity and legitimacy to maintain peace in a community. 

 
‘The other problem is that by so doing, what happens is: you have people 
who do not comply with your authority in the community to deal with 
cases. You need that legitimacy and authority in order to handle these 
cases. Otherwise you cannot. These people have established themselves 
as the street leaders and community leaders and they have been accepted 
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all the time. Now then they come in and try to sideline that… and I was 
not surprised when there were problems. (10)’ 
 
‘Yes, but the problem with that is and I call it the arrogant attitude of 
Peace Committees, is that ‘we know it all, you are all doing it badly, we 
are going to teach you how to do it right!’. (…) The difficulty is that, you 
see to run a Peace Committee like this, you need to have complete and 
absolute authority, you need to make the rules, because at the end of the 
day the Community Peace Programme is accountable for what the people 
do. Because if you go to the Street Committees in Gugulethu that are well 
established, they won’t allow you to give that authority and that is quite 
crucial in the early stages of the project. If you do something new, you 
need to have absolute control as to what happens. (10)’ 
 

Composition of the Peace Committees 
 

According to data from the Community Peace Programme, in gatherings 59 per 
cent of the participants were women and 17 per cent were youth. 62 per cent of 
the Peace Committee members who facilitated were women. This is quite re-
markable in the field of non-state ordering which is mostly characterised by 
male dominance in community structures. Nevertheless, there are signs that 
other dispute-resolution structures are also heading towards a higher proportion 
of women in their ranks (Tshehla, 2001:48). Another group that – at least in 
Zwelethemba – was largely present in the handling of Peace gatherings were 
youth. Although I didn’t witness them as doing the facilitation their selves, they 
did play an active role in the gatherings. I didn’t receive very much information 
on these issues, but the persons that did provide an answer, were very clear 
about the current composition of the Peace Committees.  

 
‘On the down side the weaknesses or challenges are that it is not a model 
that is indigenous into the Western Cape and that it doesn’t fit into the 
sensibilities. And I think the one crucial point is that during the struggle 
years it was acceptable for young people to run these issues, but for them 
to mediate between the older generations that becomes culturally very 
sensitive in the African community. And I would be very surprised if the 
clientele of the Community Peace Programme - Peace Committees are 
going to be anyone older than 35 or 40 in the longer run. And I imagine 
that it is going to be younger people dealing younger people’s issues. And 
that it is not a bad thing at all, but it wouldn’t be (…) as accessible a form 
of justice as the CPP would like it to be.(2)’  
 
‘(…) my sense in Khayelitsha was that every person in there was unem-
ployed and looked for employment somewhere else. Who is going to af-
ford time to sit in there and deal with problems? (…) and once they get 
employment they go somewhere else. So you get more and more people 
just coming in and rotating and go away. You are not going to have a 
constant. That is not a very serious problem. But I will tell you what a 
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very, very serious problem is that – and they don’t accept it – it is actually 
a form of justice men only.(10)’ 

 
‘(…) that is very true and that is why there are several peace committees 
and it is probably pretty widespread that they look at the nature of the 
complaint and if it is for example an older couple that has some sort of 
domestic problem, they’ll make sure that there aren’t many young people 
there. And if it is one where it is helpful to have a lot of young people, 
they’ll have young people. So it is flexible so that you can actually mix a 
kind of match that way. (7)’ 
 

One respondent focused his attention on Xhosa-hierarchies in which it is very 
uncommon for a young person to reprimand a person from an older generation! 

 
‘ (…) There are two stages of manhood in amaXhosa. (…) and techni-
cally speaking the boys are not allowed to speak to men, unless the men 
consent to that communication. So for anything that is family orientated, 
and particularly domestic violence, it would be absolutely unthinkable for 
the 25 year olds who run the Peace Committees to censure someone who 
is of the older generation and who has beaten his wife. First of all it is still 
considered acceptable for you to beat your wife because you earn her and 
in Xhosa-customs the woman is always a potential minor, even if she is 
married. And when she gets unmarried, she becomes the wife of her elder 
brother. And so, there is no way in which the older men are going to listen 
to the younger (…) f the custom is to be maintained, but you know that is 
all in flux. (2)’ 
 

The Community Peace Centres 
 

There isn’t much data available of the kind of referrals that take place and the 
kind of interactions between the SAPS and the Peace Committees. But there are 
some important issues in the interaction, which I will deal with below. Some 
respondents think that the establishment of the Community Peace Centres is a 
‘caricature’ of both state and Peace Committees.  

 
‘(…) it depends on what community you come from really, but my under-
standing is that the state should be – like in any other community – pro-
viding security. At the moment they can’t do it, because there have been 
burglaries, there have been problems and they are closing it and running 
away. Now instead of the community then standing up and say: we have a 
right to being protected; now the Peace Committees come in, CPP comes 
in, and then it is to cover us. We need to affect the claim of the communi-
ties that security is coming from the state… not that it is not, I mean, the 
cooperation is fine. But what I mean is, it happens when the state actually 
fails to protecting and then uses Peace Committees as sort of something to 
cover up. (…) I say it is a caricature of both the Peace Committees and 
the state, it is neither of those, it is a new creature on its own. (10)’ 
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And indeed, it can be argued that it is unrealistic to expect this principle to be 
extended to many other communities due to financial constraints: 

 
‘Now, the degree to which the South African Police Service will be able 
to sustain the Peace Committees and make them available as they have in 
Zwelethemba., I think that is a current fashion And I would be very sur-
prised if that is able to survive for more than two or three years. The po-
lice tend to have built these satellite police stations and then they don’t 
have staff to staff the police stations and it is only a matter of time before 
the police say they haven’t got enough money to keep those satellite po-
lice stations going, unless other funding gets found. (2)’  
 

Other interviewees argued that it is a positive partnership and that ‘processes to 
make the state more legitimate and more responsible are very important’. Al-
most all respondents say that a clear division of labour is necessary when you 
move from a community intervention to involving the state. 

 
Another issue that is important in the establishment of Community Peace Cen-
tres is that it has to remain a voluntary process. Disputants must have the choice 
to decide whether they want the case dealt with by the police or the peacemak-
ers. The CPC can help people to take them to a range of options that can be 
available to them. It is important that the disputants have a clear view of the 
roles both SAPS and Peace Committees play. During the observation of the 
Peace gatherings I noticed that if one of the disputants doesn’t show up, the 
SAPS go and fetch the disputant, and this act contains a danger. 

 
‘I think the new Peace Committee model also writes on the authority of 
the police and on the state, some people can’t see differences between the 
state and the Peace Committees, especially if you are going to get police 
to go and fetch them to bring them there. The impression you are giving is 
in fact that some people actually believe and say: you are coming to arrest 
us. What role do the police have in that particular matter? And it is not 
one of the functions that they have! (10)’ 
 

The CPC also makes more regular quality control and random quality checks 
possible for the CPP. 

 
The Zwelethemba model, non-state justice in a regulatory framework 

 
The multitude of non-state justice structure over the years makes it extremely 
difficult to discern one cohesive, fair system. Jeremy Seekings (2001:81-82) 
puts this dilemma and the issues thus: ‘In any discussion of ordering and justice 
it is essential to ask, whose order, and whose justice? Popular justice is often 
described as guided by ‘common-sense’ but whose common-sense? If different 
individuals or groups within the ‘community’ hold to different moral codes, 
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how are these to be reconciled into a system acceptable and applicable to all? 
How are the lawgivers to be accountable to the population as a whole? Are 
there certain ‘human rights’ which individuals can or should be able to claim?’. 
Advocates of the resolution of conflicts and disputes through non-state justice 
systems have strong arguments at their disposal, but at the same time the in-
formal settlement of disputes often lack transparency and procedural safe-
guards. Richard Abel (1982) points out ‘preservation of an informal court may 
actually serve to exacerbate the differences between the wealthy and the poor 
by siphoning them to different systems’. This conclusion does raise some perti-
nent questions about the equality in informal justice systems. Nyamu-Musembi 
(2003:3) says that ‘poor people’s preference for using non-state justice systems 
rather reflect the weaknesses of the formal justice system, and does not neces-
sarily indicate satisfaction with the non-state justice systems themselves’. Time 
has to prove if we can reject these hypotheses. Why should a township resident 
get different treatment under their law than a person in a rich Cape Town com-
munity? What are the underlying mentalities, institutions, procedures and prac-
tices that are in place ensuring that the choice of which forum handles a dispute 
is actually a free choice? Shouldn’t it be better, to import formal courts into the 
townships? Although lots of questions emerged while writing this article, I 
believe informal forms of dispute resolution in interaction with a restorative 
justice ethos, is a terrain worth exploring, and has a relevance not only for poor 
and disadvantaged countries and communities, but also for more developed 
countries dealing with problems with the rule of the law.  

Other issues I didn’t include in this article also indicate that this initiative is 
a process that makes the state more legitimate and has benefits for both com-
munity and Peace Committees. But people doubt about the sustainability of this 
partnership. The Peace Committees introduce a new sort of ‘management’ in 
the townships and they are by far the most well organised and supported of all 
the NSJS. What distinguishes Peace Committees from other community-based 
dispute-resolution structures is that they have a clearly spelt out and thus very 
transparent procedure. They keep records and Peace Committee members are 
not allowed to gossip about their work or about other people. They know what 
procedures to follow and have a Code of Good Practice, which in some kind of 
way regulates their job, gives them legitimacy and makes them accountable to 
the Community Peace Programme. 

But there are some considerations. One remark that was often heard during 
the interviews was that the Community Peace Programme in a sort of sense 
ignores the existing non-state structures in the townships, by introducing the 
new Peace Committee model. Inevitably, there are a lot of dangers in entering a 
new model into the townships. On the other hand the interviewees state that just 
relying on existent structures is not enough. In some townships the Peace 
Committees can count on enthusiastic supporters while in other townships they 
have to fight for their receptivity. Probably the biggest flaw in the programme 
is that it doesn’t arise from the community and this can cause some authority - 
and legitimacy problems. Another factor that contributes to authority - and 
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legitimacy problems are the composition of the Peace Committees, which are 
made up of a lot of women and youth. On the payment of the facilitators the 
opinions differ greatly. Some interviewees think it is a good thing, others think 
it could cause the future downfall of the Peace Committees or causes more 
damage than good. The real value of these findings remains unclear. A lot of 
the opinions are hypothetical and time will tell if they are well founded. 

As I ought to show throughout this article, the Zwelethemba model is not 
solely focused on solving interpersonal or community disputes, but it is build-
ing institutions to address broader generic issues. It demonstrates the validity of 
community driven development and looks at appropriate and sustainable ways 
to work through local government and communities as a response to endemic 
poverty, weak capacity and even the legacy of violent conflict. Considerably, 
the current experiences in South Africa might help other developing countries 
and some developed countries find sustainable ways to address ‘governance 
deficits’ (see also Schärf and Nina, 2001). The model is concentrated on ‘ena-
bling’ rather than ‘controlling’, enables us to look forward at social capital, 
local knowledge and capacity in an empowering atmosphere and assesses to 
what extent it constitutes an important asset for governance. And all this com-
bined in a style that could be more appropriate for the new millennium and its 
emerging difficulties, while at the same time returning to the most ancient and 
well-respected form of dispute-resolution: respectful dialogue. 
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Economische groei en institutionele context 
Naar een schatting van de betekenis van  

de juridische infrastructuur voor  
de Nederlandse economie 

Ben van Velthoven* 

1. Inleiding 
 
In de afgelopen decennia heeft in de economisch-theoretische literatuur het 
inzicht post gevat dat goed functionerende markten niet zomaar ontstaan. Daar-
voor is een institutionele context nodig, in de vorm van een politiek-
bestuurlijke en juridische infrastructuur, die zorgt voor de elementaire veilig-
heid van persoon en bezit en voor een behoorlijke mate van zekerheid dat par-
tijen contracten nakomen, vergunningen naleven, en zich onthouden van activi-
teiten die aan anderen schade toebrengen. 

Sinds een jaar of twintig wordt ook in toenemende mate geprobeerd om in 
internationaal vergelijkend, empirisch onderzoek het belang van instituties voor 
het proces van economische groei te kwantificeren. Op instigatie van de We-
reldbank gaat de aandacht daarbij vooral uit naar mogelijke lessen voor de 
ontwikkelingslanden. 

Een interessante vraag is nu of de genoemde literatuur aanknopingspunten 
biedt om een schatting te maken van de betekenis van de juridische infrastruc-
tuur - in de brede zin van wetgeving, rechtspraak en rechtshandhaving - voor 
het niveau en de groei van de welvaart in een land als Nederland. Die vraag wil 
ik in dit artikel proberen te beantwoorden. 

 
Om tot een schatting te kunnen komen, zal ik eerst een algemeen overzicht 
geven van de empirische literatuur over de relatie tussen het economische 
groeitempo en de institutionele context. Het kwantificeren van deze relatie is 
nog niet zo eenvoudig, omdat de institutionele context verschillende dimensies 
kent die met het oog op het beleid onderscheiden moeten worden. Bovendien 
moeten de elementen van de institutionele context in enigszins bruikbare indi-
catoren gevat en gemeten worden, en moet er rekening gehouden worden met 
tal van andere factoren die van invloed zijn op het groeitempo. Zoals zal blij-

                                                             
* Dit artikel is geschreven in het kader van de onderzoeksopdracht ‘Maatschappelijke 

en economische effecten van de rechtspraak’ die mij door de Raad voor de Recht-
spraak is verleend. Een wat uitgebreidere versie van dit artikel is eerder verschenen 
als Research Memorandum 2005/1 van de Raad. Ik dank Eddy Bauw, Frans van 
Dijk, Nick Huls, Albert Klijn, Peter van Wijck, en de deelnemers aan de Thema-
groep Rechtspleging van het WODC. 
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ken, is in de literatuur inmiddels een scala van indicatoren ontwikkeld, die geen 
van alle een perfecte maatstaf vormen om de invloed van de institutionele con-
text te meten, maar die wel elk afzonderlijk bepaalde facetten van die instituti-
onele context weergeven. Het is het totaal van de studies, met het brede scala 
van gebruikte indicatoren, dat aannemelijk maakt dat de institutionele context 
inderdaad een significante en substantiële invloed heeft op het tempo van eco-
nomische groei en dat daarbij aan de juridische infrastructuur een aanzienlijke 
betekenis toekomt. 

In de loop van het betoog zal ik op verscheidene plaatsen stilstaan bij de 
vraag wat dit voor ons land te betekenen heeft. Niet in alle aangehaalde studies 
is Nederland meegenomen in de analyse of zijn de data voor de individuele 
landen te achterhalen. Waar mogelijk echter zal ik op grond van het onderlig-
gende datamateriaal aangeven hoe ons land op de diverse indicatoren scoort, in 
vergelijking met het wereldgemiddelde en met de ons direct omringende lan-
den. Aan het eind van het betoog kan ik dan de algemene conclusies over de 
invloed van de juridische infrastructuur combineren met de Nederlandse scores 
op de relevante indicatoren om een schatting te maken van het belang van de 
juridische infrastructuur voor de Nederlandse economie. 

 
De opzet van het artikel is als volgt. In paragraaf 2 geef ik kort aan welke ele-
menten van de institutionele context van belang geacht kunnen worden voor de 
economische ontwikkeling van een samenleving. Tevens komt de in de litera-
tuur gevolgde onderzoeksmethodiek aan de orde. In de paragrafen 3 tot en met 
5 sta ik stil bij de diverse pogingen om de institutionele context te vatten in 
meetbare indicatoren en om de betekenis van die institutionele context voor de 
economische groei te bepalen. In paragraaf 6 ten slotte trek ik conclusies. 

 
2. Verklaring van (verschillen in) economische groei 
 
Een voorspoedige economische ontwikkeling vooronderstelt de aanwezigheid 
van een uitgebreid net van institutionele waarborgen. Het materiële recht dient 
voldoende zekerheid te bieden aan producenten, investeerders en beleggers, 
maar dat is niet genoeg. Er moet ook vertrouwen zijn dat dat recht zal worden 
gehandhaafd, zowel tussen private partijen onderling als tegenover de overheid. 
Een dictatoriale staatsstructuur of politieke instabiliteit geven die zekerheid 
niet, in ieder geval niet op de lange termijn. Democratische verhoudingen, 
zeker wanneer die samengaan met een onafhankelijke rechtspraak, bieden meer 
houvast. Maar onder ogen gezien moet worden dat in een duurzame democratie 
ook herverdelende krachten werkzaam zijn, die een rem op de economische 
groei kunnen betekenen. Verder moet worden aangetekend dat formele institu-
ties aangevuld (of, als ze er niet zijn, ten dele vervangen) kunnen worden door 
institutionele arrangementen van informele aard. Denk aan de betekenis van 
onderling vertrouwen en quid pro quo in een hecht sociaal netwerk.12 

                                                             
12 Putnam (2000) spreekt in dat verband van ‘sociaal kapitaal’. 
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Dat roept de vraag op hoe we empirisch kunnen vaststellen of deze instituti-
onele elementen inderdaad het verwachte effect hebben, en wat de relatieve 
bijdrage is van de verschillende politiek-bestuurlijke en juridische elementen. 
Veel geciteerd in dat verband is de opmerking van North (1990, p. 107): ‘We 
cannot see, feel, touch, or even measure institutions; they are constructs of the 
human mind’. Toch is North groot voorstander van het bestuderen van institu-
ties. Hij pleit ervoor dat we systematisch empirische gegevens verzamelen over 
de transactie- en transformatiekosten in het economische verkeer, en de ver-
schillen proberen te herleiden naar de institutionele oorsprong van die kosten. 
Hoe interessant deze weg ook is, ze vraagt om veel detailgegevens, en dus om 
veel tijd.13 Ook is het verband met economische groei niet direct te leggen, in 
causale noch in kwantitatieve zin.  

In de macroeconomische literatuur wordt sinds de exploratieve studie van 
Kormendi en Meguire (1985) een andere weg bewandeld. Daarbij worden om 
te beginnen voor een zo groot mogelijke reeks landen, verspreid over de ver-
schillende werelddelen en welvaartsklassen, data verzameld over de economi-
sche ontwikkeling. Dit is de te verklaren grootheid. Meestal richt de aandacht 
zich op de groei van het nationaal inkomen per hoofd van de bevolking, ge-
middeld over een reeks van jaren om conjuncturele toevalligheden uit te slui-
ten.14 Soms ook wordt gekeken naar het bereikte niveau van het nationaal in-
komen per hoofd van de bevolking. 

Vervolgens worden uit de theorieën over economische groei factoren gedes-
tilleerd waarvan aangenomen mag worden dat ze – in positieve of in negatieve 
zin – invloed hebben op het groeitempo en het niveau van het nationaal inko-
men. Dit zijn de verklarende variabelen. Vaak gebruikte factoren zijn: 
- maatstaven voor het in het land aanwezige fysieke en menselijke kapitaal, 

zoals de opbouw van de kapitaalgoederenvoorraad (omvang van de investe-
ringen) en de scholingsgraad en gezondheid van de bevolking (deelname aan 
basis- of voortgezet onderwijs, levensverwachting, kindersterfte, voorkomen 
van ziektes zoals malaria).15 

- maatstaven voor de invloed van het overheidsbeleid. Denk aan de consump-
tieve uitgaven van de overheid die via de belastingheffing een remmende in-
vloed kunnen hebben, tegenover de overheidsinvesteringen in infrastructuur 
die juist een basis kunnen leggen voor groei. Denk ook aan de handelspoli-

                                                             
13 Als voorbeeld kan worden gewezen op het werk van De Soto (1989), die voor Peru 

is nagegaan welke kosten in geld en in tijd er verbonden waren aan het legaal starten 
van een kleine onderneming en het legaal verwerven van huisvesting. 

14 Om een indruk te geven verwijs ik naar Barro en Sala-i-Martin (2004, hoofdstukken 
1 en 12). Zij presenteren gemiddelde per capita groeivoeten voor 112 landen over de 
periode 1960-2000. De scores lopen uiteen van –3,2 procent tot 6,4 procent per jaar, 
met een gemiddelde over alle landen samen van 1,8 procent per jaar. Nederland 
scoort over de genoemde periode een gemiddelde groei van het per capita nationaal 
inkomen van 2,0 procent per jaar. Zie voor meer cijfers: www.pwt.econ.upenn.edu. 

15 Een poging om het sociale kapitaal mee te nemen in de analyse via de organisatie-
graad van de bevolking en de mate van vertrouwen in de medemens is te vinden bij 
Knack en Keefer (1997). 
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tiek; een open economie stelt het bedrijfsleven bloot aan concurrentie en 
dwingt tot kostenbewustzijn en innovatie. 

- specifieke geografische en historische omstandigheden, zoals ligging aan zee 
of in de tropen, etnische gefragmenteerdheid en religieuze samenstelling van 
de bevolking. 

- het niveau van het nationaal inkomen aan het begin van de onderzochte peri-
ode. Achterliggende gedachte is dat er een ‘catch up’ effect kan optreden. Een 
land dat armer is dan eigenlijk gezien de relevante factoren te verwachten is, 
kan gedurende enige tijd een snellere groei vertonen waarin de achterstand 
wordt ingehaald. 

Aan deze lijst worden dan een of meer indicatoren toegevoegd die een indruk 
moeten geven van de institutionele verschillen tussen de bestudeerde landen. 
Ten slotte wordt een zogenaamde regressievergelijking geformuleerd, waarin 
de te verklaren variabele wordt gerelateerd aan de verklarende variabelen. 

 
Dit is niet de plaats om nader in te gaan op de gebruikte statistische onder-
zoekstechnieken. Evenmin zal ik ingaan op de precieze betekenis van elk van 
de genoemde – complexen van – variabelen en op vragen over de robuustheid 
van de gevonden verbanden. Voor dit artikel is het voldoende als de lezer weet 
dat het initiële inkomensniveau, de scholingsgraad en levensverwachting van 
de bevolking, het bestedingspatroon van de overheid, de openheid van de eco-
nomie en het klimaat in het algemeen een significante invloed blijken te hebben 
in de op grond van de theorie verwachte richting.16 

 
In dit artikel wil ik wel stilstaan bij de verschillende indicatoren die in de litera-
tuur zijn gebruikt om de institutionele verschillen tussen landen te onderzoeken. 
Zoals zal blijken, levert die beperking bij het ordenen van de beschikbare on-
derzoeksgegevens al stof genoeg op.17 
 
3. Meten van institutionele verschillen 

 
3.1 Burgerlijke vrijheden 
Kormendi en Meguire (1985) waren de eersten die een poging deden om de 
invloed van instituties op economische groei te bepalen. Zij gebruikten data 
voor 47 landen en analyseerden de gemiddelde groeivoet van het nationaal 
inkomen over de periode 1950-1977. 

Om institutionele verschillen zichtbaar te maken, maakten ze gebruik van 
de door Gastil onder de paraplu van Freedom House ontwikkelde index voor 

                                                             
16 Zie verder de literatuur, waartoe Bleaney en Nishiyama (2002) en Barro en Sala-i-

Martin (2004) een handzame ingang vormen. 
17 Voor alle duidelijkheid: in de hierna te behandelen studies waarin institutionele 

elementen aandacht hebben gekregen, hebben de onderzoekers gecontroleerd voor 
een combinatie van de genoemde economische, sociale, geografische en historische 
factoren. Omdat die combinatie van geval tot geval wisselt, verwijs ik voor meer de-
tails naar de afzonderlijke studies. 
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‘civil liberties’. Deze index loopt van 1 (= geheel vrij) tot 7 (= geheel onvrij). 
Volgens de cijfers over 1978 hadden alle westerse landen een score van 1 of 
hooguit (Duitsland, Frankrijk, Italië) een 2; landen als Birma, Zuid-Afrika of 
Uruguay daarentegen hadden een score van 6.18 

De uitkomsten van het onderzoek suggereren dat, na controle voor andere 
verklarende variabelen, de landen met een relatief grote mate van burgerlijke 
vrijheid een 0,8 à 0,9 procentpunt hogere groeivoet kennen dan de landen met 
een relatief geringe mate van burgerlijke vrijheid.19 

 
Kijken we anno 2005 naar de betekenis van het onderzoek van Kormendi en 
Meguire, dan ligt deze met name in de constatering dat de invloed van institu-
ties substantieel zou kunnen zijn. Daarmee heeft het de aanzet gegeven tot 
uitdieping van de thematiek. In andere opzichten is het onderzoek minder ge-
slaagd. Zo omvat de gehanteerde index van burgerlijke vrijheden een groot 
aantal elementen, zoals de vrijheid van godsdienst, van meningsuiting en van 
vergadering, en een eerlijk proces in strafrechtelijke kwesties, die lang niet 
allemaal een (directe) band hebben met de voor economische groei relevante 
(handhaving van) eigendoms- en contractrechten. Ook geeft de index weinig of 
geen inzicht in institutionele verschillen tussen westerse landen. Evenmin biedt 
de index houvast voor wie concrete maatregelen wil nemen ter bevordering van 
de economische groei. Ten slotte gebruiken de auteurs voor de verklaring van 
de gemiddelde groei over de periode 1950-1977 een index die de institutionele 
situatie in 1978 weergeeft. Dat roept vragen op omtrent oorzaak en gevolg, die 
weliswaar omzeild kunnen worden met een verwijzing naar de traagheid van 
fundamentele institutionele veranderingen, waardoor de situatie anno 1978 
waarschijnlijk niet al te veel zal afwijken van die in 1950. Maar geheel overtui-
gend is dat natuurlijk niet. 

 
3.2 Twee hoofdlijnen in het vervolg 
In de omvangrijke literatuur die is gevolgd op de studie van Kormendi en Me-
guire, is het meten van institutionele verschillen in twee hoofdrichtingen uitge-
werkt. 

Enerzijds is er een onderzoekslijn te onderkennen, waarin pogingen worden 
ondernomen om de subjectieve waardering van de politiek-bestuurlijke en juri-

                                                             
18 De index wordt nog altijd jaarlijks samengesteld. Zie voor de gehele reeks over de 

periode 1972-2003 www.freedomhouse.org/ratings/allscore04.xls. Inmiddels scoren 
nagenoeg alle westerse landen een 1. Uitzondering vormen Griekenland en de mees-
te nieuwe lidstaten van de EU met een 2. 

19 Het onderzoek is herhaald door Scully (1988) en Grier en Tullock (1989) voor een 
aanzienlijk grotere groep van respectievelijk 115 en 113 landen. Ook zij vinden dat 
de index significant is. Wanneer Scully, behalve naar burgerlijke vrijheden, ook naar 
de door Gastil ontworpen indexen voor politieke vrijheid (invloed van burgers op 
degenen die over hen regeren) en economische vrijheid (markt- versus planecono-
mie) kijkt, blijken de effecten moeilijk van elkaar te onderscheiden te zijn. Alles bij-
een valt de groei in landen met een grote mate van burgerlijke, politieke en econo-
mische vrijheid 1,5 à 1,7 procentpunt hoger uit dan in landen met weinig vrijheden. 
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dische infrastructuur meer toe te spitsen. Zo zijn er pogingen gedaan om de 
waardering te beperken tot die elementen die echt bepalend geacht kunnen 
worden voor het investerings- en vestigingsklimaat; om de waardering niet 
(alleen) te baseren op de oordelen van deskundige buitenstaanders, maar (ook) 
te kijken naar de beleving en de toekomstverwachting van het direct betrokken 
bedrijfsleven; en om toevalligheden in de subjectiviteit van de waardering te 
ondervangen. 

Anderzijds is er een onderzoekslijn te onderkennen, waarin de aandacht uit-
gaat naar objectief te meten elementen, deels omdat dat mogelijk hardere gege-
vens oplevert, deels omdat bij nadere specificatie meer informatie kan worden 
verkregen ten behoeve van het beleid. In deze lijn wordt bijvoorbeeld de poli-
tieke instabiliteit gemeten aan de hand van het aantal coups en politieke moor-
den, wordt het vertrouwen in de naleving van contractuele verplichtingen af-
gemeten aan de omloop van fiduciair geld in de economie, wordt de bescher-
ming van eigendomsrechten en de onafhankelijkheid van de rechterlijke macht 
geturfd aan de hand van specifieke wetsartikelen. 

Hoewel in sommige studies beide typen indicatoren naast elkaar worden 
gebruikt, zal ik voor de overzichtelijkheid deze tweedeling aanhouden en in de 
paragrafen 4 en 5 ingaan op de subjectieve respectievelijk de objectieve meting 
van institutionele verschillen. 

 
4. Subjectieve oordelen 

 
4.1 Risico-analyses ten behoeve van buitenlandse investeerders 
Er zijn diverse particuliere organisaties die voor buitenlandse investeerders 
landenbeoordelingen opstellen en risicoanalyses maken. Daarbij worden door 
ervaren contactpersonen per land cijfers toegekend aan zaken als politieke 
stabiliteit, het gevaar van nationalisatie en onteigening van eigendommen, het 
nakomen van verplichtingen door de overheid, de kwaliteit van de bureaucratie 
(‘red tape’), de omvang van de corruptie en de werking van het recht. Het feit 
dat het bedrijfsleven bereid is om voor de gegevens te betalen, biedt een be-
hoorlijke garantie voor de waarde ervan. Mauro (1995) en Knack en Keefer 
(1995) hebben als eerste in het groeionderzoek gebruik gemaakt van dit soort 
data om een index samen te stellen voor de zekerheid van eigendomsrechten en 
de afdwingbaarheid van contractuele verplichtingen. 

Mauro baseerde zich op gegevens over de jaren 1980-1983 afkomstig van 
Business International, tegenwoordig The Economist Intelligence Unit. Hij 
bepaalde het gemiddelde van de scores op de items ‘efficiency and integrity of 
the legal system’, ‘bureaucracy and red tape’ en ‘corruption’, en noemde de 
resulterende index ‘bureaucratic efficiency’ (BE). Knack en Keefer gebruikten 
gegevens over 1982 van de International Country Risk Guide (ICRG), tegen-
woordig de PRS Group. Hun ICRG-index was gebaseerd op de items ‘expro-
priation risk’, ‘rule of law’, ‘repudiation of contracts by the government’, ‘cor-
ruption in government’ en ‘quality of bureaucracy’. 
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Tabel 1 geeft een indruk van de scores met betrekking tot de BE- en ICRG-
indexen.20 De schaal loopt steeds van 1 tot 10, met hogere waarden voor betere 
instituties. De tabel leert dat Nederland in het begin van de jaren tachtig buiten-
gewoon goed voor de dag kwam, zowel in vergelijking met het wereldgemid-
delde als met de directe buurlanden. 

 
Tabel 1 De BE-index voor 1980-1983 en de ICRG-index voor 1982, schaal 1-10* 
 wereld-

gemid-

delde 

NL AT BE CH DE DK FR UK 

BE 6,90 10 8,25 9,08 10 8,67 9,58 8,25 9,00 

opgebouwd uit 
- efficiency and interity  
 legal system 
- bureaucracy and red tape 
- corruption 

 

7,33 

 

6,37 

6,99 

 

10 

 

10 

10 

 

9,5 

 

7,25 

8 

 

9,5 

 

8 

9,75 

 

10 

 

10 

10 

 

9 

 

7,5 

9,5 

 

10 

 

9,5 

9,25 

 

8 

 

6,75 

10 

 

10 

 

7,75 

9,25 

ICRG 5,7 9,81 9,45 9,71 9,98 9,59 9,68 9,26 9,34 

* Het wereldgemiddelde heeft steeds betrekking op die landen die in de desbetreffende dataset vertegenwoor-

digd waren. Verder geldt: NL = Nederland, AT = Oostenrijk , BE = België, CH = Zwitserland, DE = Duits-

land, DK = Denemarken, FR = Frankrijk, UK = Verenigd Koninkrijk. 

 
Wanneer we de resultaten van de regressievergelijkingen van Mauro en van 
Knack en Keefer vergelijken, blijken deze voor een groot deel gelijk op te lo-
pen. Mauro onderzocht de gemiddelde groei in de periode 1960-1985 voor 59 
landen, en vond dat een 1 punt hogere BE-index samenging met 0,6 procent-
punt extra groei. Knack en Keefer keken naar de gemiddelde groei in de perio-
de 1974-1989 voor 97 landen, en stelden vast dat een 1 punt hogere ICRG-
index samenging met 0,5 procentpunt extra groei. Merk op dat de kwestie van 
oorzaak en gevolg hierbij in ieder geval ten dele is opgelost, doordat Knack en 
Keefer die waarden van de ICRG-index hebben genomen die zo dicht mogelijk 
bij het begin van de onderzochte periode lagen.21 

 
Op onderdelen zijn er ook interessante verschillen te noteren. Volgens de be-
vindingen van Mauro hangt het effect voor een niet onbelangrijk deel samen 
met de omvang van de corruptie, een onderdeel van de BE-index. Wanneer 
Mauro in de regressievergelijking ook een indicator voor politieke instabiliteit 

                                                             
20 Knack en Keefer (1995) geven helaas geen gedetailleerd overzicht van hun data-set. 

De waarden van de ICRG-index zijn ontleend aan de appendix van Sachs en Warner 
(1997). 

21 Dat geldt nog sterker voor de tweede door Knack en Keefer gebruikte index, geba-
seerd op gegevens over 1972 van Business Environmental Risk Intelligence (BERI). 
Deze index is slechts voor een beperkt aantal landen beschikbaar. Maar het feit dat 
de uitkomsten overigens zeer vergelijkbaar zijn met de ICRG-uitkomsten, versterkt 
het vertrouwen in de analyse en stelt gerust voor wat betreft de kwestie van oorzaak 
en gevolg. 
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opneemt, hetzij op basis van gegevens van Business International, hetzij op 
grond van een objectieve maatstaf voor politiek geweld, lijkt de politieke onze-
kerheid een grotere rol te spelen en verliest de BE-index zijn statistische signi-
ficantie. Bij Knack en Keefer daarentegen zijn politiek geweld en de Freedom 
House-indexen voor burgerlijke en politieke vrijheden niet significant naast de 
ICRG-index. 
 
Vervolgonderzoek 
Omdat de ICRG-data een bredere landendekking kenden dan de alternatieven, 
zijn deze in latere studies het meest toegepast. Zo vinden Sachs en Warner 
(1997) en Bleaney en Nishiyama (2002) over de periode 1965-1990 dat een 1 
punt hogere ICRG-index 0,3 procentpunt meer groei betekent. Wanneer Blea-
ney en Nishiyama (2002) naast de ICRG-index de ‘rule of law’, een onderdeel 
van de index, in de analyse opnemen, voegt die als zodanig niets toe aan het 
verklarende vermogen van de regressievergelijking.22 Barro (1999) en Barro en 
Sala-i-Martin (2004) kijken daarentegen alleen naar de invloed van de ‘rule of 
law’. Het effect blijkt significant. Hun bevindingen over de drie perioden van 
10 jaar 1965-1975, 1975-1985 en 1985-1995 laten zien dat een 1 punt hogere 
score op ‘rule of law’ samengaat met 0,3 procent dan wel 0,2 procentpunt extra 
groei. In dat verband verdient het vermelding dat de ICRG-indicator voor ‘rule 
of law’ meet ‘whether there are established peaceful mechanisms for adjudicat-
ing disputes’. De genoemde resultaten ondersteunen dus niet alleen de eerdere 
bevindingen over het algemene belang van de juridische infrastructuur, maar 
vormen tevens een aanwijzing voor de specifieke betekenis van de rechtspraak. 

 
In het vervolgonderzoek is ook nader gekeken naar de interferentie met de 
politieke context. Zo benadert Barro (1999) de mate van democratie met de 
‘electoral rights’ index van Freedom House. Het effect is statistisch zwak en 
(mogelijk) niet-lineair. Dat laatste wordt ondersteund door Bleaney en Nis-
hiyama (2002). De democratie-index, op een oplopende schaal van 0 tot 1, 
levert zijn maximum effect bij een waarde van 0,64. Voorbij die waarde heeft 
meer democratie een remmend effect op het groeitempo. Dat sluit overigens 
niet uit dat een duurzame democratie beter is dan een tirannieke samenleving. 
Per saldo groeien de geïndustrialiseerde landen, die alle een 1 scoren op de 
democratie-index, 0,7 procentpunt sneller dan wanneer deze maat de waarde 0 
had. Barro en Sala-i-Martin (2004) bevestigen de niet-lineaire relatie tussen de 
mate van democratie en economische groei. Volgens hun bevindingen is het 
effect van de democratie-index maximaal bij een waarde van 0,53. Zij rapporte-
ren verder dat de Freedom House-index voor ‘civil liberties’ niet significant is. 

 

                                                             
22 Bleaney en Nishiyama houden overigens, gezien de hoge correlatie van 0,93 tussen 

de ‘rule of law’ en de ICRG-index, wel een slag om de arm wat betreft de betekenis 
van deze bevinding. 
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Betekenis voor Nederland 
Als referentie geef ik in tabel 2, ontleend aan La Porta e.a. (1998), enkele de-
tailgegevens over elementen van de ICRG-index, gemiddeld over de jaren 
1982-1995. De cijfers suggereren dat er maar weinig ruimte is voor het stimule-
ren van de economische groei via een versterking van de juridische infrastruc-
tuur. Behalve waar het gaat om de nakoming van contractuele verplichtingen 
door de overheid, zit Nederland nagenoeg op de ideale waarde van 10. 

In vergelijking met de gemiddelde waarden voor de wereld als geheel scoort 
Nederland 2 à 3 punten hoger. Middeling van de in de bovengenoemde studies 
gevonden effecten resulteert in een extra groei van ruim 0,3 procent per jaar per 
ICRG-punt. Beperken we ons tot de ‘rule of law’, dan scoort Nederland ruim 3 
punten hoger dan het wereldgemiddelde, terwijl de beschikbare onderzoeksre-
sultaten wijzen op een extra groei van gemiddeld een kwart  procent per index-
punt. Hieruit kan voor Nederland worden geconcludeerd dat het goede functio-
neren van de juridische infrastructuur in vergelijking met het wereldgemiddelde 
een bijdrage levert aan de economische groei van circa 0,8 procent per jaar. 
 

Tabel 2 Elementen van de ICRG-index, gemiddelde 1982-1995, schaal 1-10 
 wereld-

gemid-
delde 

NL AT BE CH DE DK FR UK 

- expropriation risk 
- rule of law 
- repudiation contracts 
 by government 
- corruption 

8,05 

6,85 

7,58 

 

6,90 

9,98 

10 

9,35 

 

10 

9,69 

10 

9,60 

 

8,57 

9,63 

10 

9,48 

 

8,82 

9,98 

10 

9,98 

 

10 

9,90 

9,23 

9,77 

 

8,93 

9,67 

10 

9,31 

 

10 

9,65 

8,98 

9,19 

 

9,05 

9,71 

8,57 

9,63 

 

9,10 

 
4.2 De world wide private sector survey van de Wereldbank 
Aan het gebruik van de data van ICRG en soortgelijke organisaties zijn enkele 
nadelen verbonden. Het is niet ondenkbaar dat de subjectieve waardering van 
de instituties van een land mede wordt ingegeven door de economische presta-
ties van het land, waardoor een zekere vertekening optreedt. Verder komen in 
de oordelen vooral de vestigings- en investeringscondities voor buitenlandse 
bedrijven tot uiting. Daarmee blijft de betekenis van de politieke en juridische 
context voor de kleine(re) binnenlandse ondernemers onderbelicht.  

Om in ieder geval het laatste bezwaar te ondervangen heeft de Wereldbank 
bij de voorbereiding van het World Development Report 1997 zelf wereldwijd 
een enquête uitgezet. Bedoeling was om direct de institutionele onzekerheid te 
meten zoals die wordt ervaren door het particuliere bedrijfsleven. Daarbij wer-
den ook vele lokale bedrijven benaderd zonder enige buitenlandse deelne-
ming.23 

                                                             
23 Zie Brunetti e.a. (1997a) en voor de data:  
 www.worldbank.org/wbi/governance/wdr97data.html. Nederland ontbrak in de 

steekproef. 
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Op basis van de enquête-resultaten hebben Brunetti e.a. (1997b) een index 
samengesteld voor de ‘credibility of rules’, waarin ze items hebben opgenomen 
met betrekking tot ‘predictability of rule making’, ‘subjective perception of 
political instability’, ‘protection of property and personal safety’, ‘reliability of 
the judiciary’ en ‘corruption’. Deze index hebben ze vervolgens gerelateerd aan 
de gemiddelde groei over 1984-1993 voor 41 landen. Ze vinden een significant 
positief effect, dat redelijk robuust blijkt voor het opnemen van additionele 
politieke variabelen. Het effect komt uit op 1,4 procentpunt extra groei per 
indexpunt, bij een index die de kwaliteit van de instituties meet op een oplo-
pende schaal van 1 tot 6. Bij verdere uitsplitsing blijkt met name de ‘protection 
of property’ een hogelijk significante invloed te hebben op de economische 
groei. 

 
4.3 Ordening van landen naar economische vrijheid  
Een andere bron van data vormen de ‘denktanks’ in de wereld die zich bezig-
houden met het rangschikken van landen naar hun concurrentievermogen en 
economische vrijheid. Zo houdt het World Economic Forum zich al 25 jaar 
bezig met de beoordeling van de concurrentiekracht van de landen in de wereld. 
Tabel 3 geeft de meest recente scores, ontleend aan Porter e.a. (2004). Naast de 
samenvattende index over het concurrerend vermogen is ook een aantal oorde-
len over de juridische infrastructuur vermeld. 
 

Tabel 3 World Economic Forum 2004, growth competitiveness en enkele items van de 
subindex voor public institutions, schaal 1-7 

 wereld-
gemid-
delde 

NL AT BE CH DE DK FR UK 

Growth competitiveness 4,20 5,3

0 

5,2

0 

4,95 5,49 5,28 5,66 4,92 5,30 

Items subindex public  
 institutions 
- judicial independence 

- efficiency legal system 

- protection property rights 

- idem intellectual property rights 

- business costs crime and  

 violence 

 

 

4,0 

3,9 

4,6 

3,9 

4,4 

 

 

6,3 

6,0 

6,4 

6,0 

4,6 

 

 

5,7 

6,0 

6,4 

5,7 

5,8 

 

 

5,5 

4,7 

5,9 

5,5 

4,9 

 

 

6,1 

6,1 

6,5 

6,0 

6,3 

 

 

6,4 

6,2 

6,4 

6,2 

6,5 

 

 

6,6 

6,5 

6,5 

6,3 

6,5 

 

 

4,9 

5,1 

5,9 

5,7 

5,0 

 

 

6,1 

6,3 

6,6 

6,1 

5,4 

 
Mede op basis van materiaal van het World Economic Forum, The Economist 
Intelligence Unit en de PRS Group hebben het Fraser Institute en de Heritage 
Foundation/Wall Street Journal elk een index voor economische vrijheid ont-
wikkeld.24 Tabel 4 toont de meest recente scores van de index van het Fraser 
                                                             
24 Vgl. Gwartney en Lawson (2004) en Miles e.a. (2005). Data zijn te vinden op: 
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Institute, die tegenwoordig is opgebouwd uit 21 elementen gewogen in vijf 
hoofdgebieden, steeds op een naar vrijheid oplopende schaal van 0 tot 10. 

 
Tabel 4 Fraser Institute 2004, economic freedom of the world 2002: totaalscore, deelscores 

op de 5 hoofdgebieden en enkele items van de subindex voor legal structure, 
schaal 0-10 

 wereld-

gemid-

delde 

NL AT BE CH DE DK FR UK 

Economic freedom,  

 totaalscore 

6,4 7,7 7,5 7,4 8,2 7,3 7,6 6,8 8,2 

Deelscores 

- size of government 

- legal structure/ 

 security property 

- access to sound money 

- freedom to trade  

 internationally 

- regulation credit/ 

 labor/business 

 

5,9 

5,5 

 

8,0 

6,8 

 

5,9 

 

4,6 

9,1 

 

9,5 

8,6 

 

6,7 

 

4,8 

8,6 

 

9,7 

8,4 

 

6,2 

 

4,6 

7,7 

 

9,7 

8,8 

 

6,1 

 

6,9 

8,6 

 

9,7 

8,3 

 

7,3 

 

4,2 

8,7 

 

9,6 

8,6 

 

5,6 

 

3,9 

9,3 

 

9,7 

8,1 

 

6,8 

 

2,8 

7,4 

 

9,6 

8,1 

 

6,2 

 

6,8 

9,0 

 

9,5 

8,3 

 

7,4 

Items subindex legal stucture 

- judicial independence 

- impartial courts 

- protection intellectual 

 property 

- military interference law/ 

 politics 

- integrity legal system/ 

 law&order 

 

5,0 

4,9 

4,8 

 

6,7 

 

6,2 

 

8,8 

8,3 

8,2 

 

10,0 

 

10,0 

 

7,5 

8,0 

7,3 

 

10,0 

 

10,0 

 

6,7 

6,2 

7,2 

 

10,0 

 

8,3 

 

8,2 

8,3 

8,2 

 

10,0 

 

8,3 

 

8,5 

8,3 

8,5 

 

10,0 

 

8,3 

 

9,0 

8,7 

8,7 

 

10,0 

 

10,0 

 

5,7 

6,5 

8,0 

 

8,3 

 

8,3 

 

8,3 

8,3 

8,5 

 

10,0 

 

10,0 

 
Interessante vraag in dit verband is wat precies onder economische vrijheid 
verstaan moet worden; zie ook De Haan en Sturm (2000). Vanzelfsprekend 
moet sprake zijn van private eigendomsrechten. Eigendom die op een eerlijke 
wijze is verworven zonder geweld, diefstal of fraude, moet zijn beschermd 
tegen inbreuken door derden. Bovendien moeten individuen vrij zijn om hun 
eigendom te gebruiken of te verkopen, zolang die acties niet interfereren met 
gelijke rechten van anderen. Maar wat te doen met democratisch genomen 
beslissingen over overheidsactiviteiten en de bijbehorende belastingheffing 
(denk alleen maar aan politie en justitie), over de regulering van monopolies of 
milieuverontreiniging, over monetaire politiek die uitmondt in inflatie? Die 
collectieve beslissingen leggen onmiskenbaar beperkingen op aan de individue-

                                                                                                                                       
 www.freetheworld.com/download.html (Fraser Institute, 1970-2002), en 
 www.heritage.org/research/features/index/downloads.html (Heritage Foundation, 

1995-2005). 
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le beslissings- en bestedingsmogelijkheden. Wanneer die beslissingen echter 
democratisch zijn gelegitimeerd, kan tegelijk worden gesteld dat ze het alge-
mene belang van de ingezetenen dienen. Het spreekt dan niet vanzelf dat zaken 
als belastingdruk, regulering of inflatie beschouwd moeten worden als vrij-
heidsbeperkend. Als deze elementen toch (met een negatief teken) worden 
opgenomen in een index voor economische vrijheid, zit daar al snel een ideolo-
gisch luchtje aan. 

 
Dat hoeft overigens geen beletsel te vormen om dergelijke indexen in empi-
risch-positivistische zin te gebruiken en na te gaan welke elementen positief of 
negatief zijn gecorreleerd met het groeitempo. In de loop van de jaren zijn 
verschillende elementen van indexen voor economische vrijheid toegepast in 
groeistudies. 

Torstensson (1994) maakte gebruik van data van Scully en Slottje (1991) in 
een onderzoek naar de gemiddelde groei in de periode 1976-1985 voor 68 lan-
den. Hij laat zien dat een indicator voor ‘state owned property’ niet significant 
is, maar die voor ‘arbitrary seizure of property’ wel. De laatstgenoemde indica-
tor kent een schaal van 1 (= gunstig) tot 4 (= ongunstig), waarbij alle westerse 
landen een 1 scoren, tegen bijvoorbeeld Tsjaad een 4. De gevonden coëfficiënt 
impliceert dat een indexwijziging van 4 naar 1 een extra groei oplevert van 2,5 
procent. 

De Haan en Sturm (2000) gebruikten de Fraser-index. In hun regressie-
analyse van de gemiddelde groei over 1975-1990 voor tachtig landen blijkt het 
niveau van de Fraser-index in 1975 niet significant te zijn. De verandering van 
de index over de periode 1975 en 1990 is daarentegen wel van belang. Welke 
waarde aan deze bevindingen moet worden toegekend, is echter niet zo duide-
lijk, omdat pas met ingang van 1995 de hoofdcategorie ‘legal structure and 
security of property rights’ in de Fraser index is opgenomen. 

 
4.4 De ‘governance’ data van de Wereldbank 
In het voorgaande is duidelijk geworden dat nogal wat organisaties zich, om 
uiteenlopende redenen, bezig houden met het beoordelen van de politieke-
bestuurlijke en juridische infrastructuur. Onder de noemer van de Wereldbank 
hebben Kaufman, Kraay en Zoido-Lobatón (1999) zich gezet aan het combine-
ren en aggregeren van alle beschikbare subjectieve waarderingen tot meerom-
vattende indicatoren van ‘governance’, ofwel: goed bestuur en beheer. Achter-
liggende gedachte daarbij was dat door het combineren van informatie uit ver-
schillende bronnen de geaggregeerde indicator meer landen zou kunnen om-
spannen dan elk van de bronnen afzonderlijk. Bovendien zou door het vergelij-
ken en wegen van de afzonderlijke gegevens het aggregaat een preciezere ge-
middelde meting kunnen opleveren, terwijl tegelijk een indicatie zou kunnen 
worden verkregen van de foutenmarge rondom die meting. Zie ook Kaufman 
en Kraay (2002) en Kaufman e.a. (2003). 

Binnen het begrip ‘governance’ worden door de Wereldbank zes clusters 
onderscheiden: ‘voice and accountability’, ‘political stability’, ‘government 



Economische groei en institutionele context 
  

39 

effectiveness’ ‘regulatory quality’, ‘rule of law’ en ‘corruption’. De indicator 
voor ‘rule of law’ geeft weer in hoeverre de leden van de samenleving vertrou-
wen hebben in en zich houden aan de geldende regels in de samenleving. Dit 
omvat de effectiviteit en voorspelbaarheid van de rechtspraak, de afdwingbaar-
heid van contracten en het voorkomen van criminaliteit.25 

Tabel 5 geeft de meest recente gegevens, ontleend aan Kaufman e.a. (2003) 
en gebaseerd op maar liefst 250 items afkomstig uit 25 bronnen samengesteld 
door achttien organisaties (internationale organisaties, bedrijven voor risico-
analyse, denktanks en NGO’s).26 De onderliggende gegevens zijn steeds zoda-
nig gecombineerd dat een ‘governance’ indicator normaal verdeeld is met een 
gemiddelde van 0 en een standaardafwijking van 1. De grote meerderheid van 
waarnemingen valt tussen –2,5 en +2,5, waarbij een hogere score staat voor een 
beter bestuur en beheer. 
 

Tabel 5 Wereldbank, dimensies van ‘governance’ 2002, schaal van ca. –2,5 tot +2,5 
 wereld-

gemiddelde 

NL AT BE CH DE DK FR UK 

Voice and accountability 
Political stability 
Government effectiveness 
Regulatory quality 
Rule of law 
Control of corruption 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

1,63 

1,37 

2,14 

1,87 

1,83 

2,15 

1,32 

1,29 

1,79 

1,67 

1,91 

1,85 

1,44 

0,97 

1,85 

1,40 

1,45 

1,57 

1,63 

1,61 

2,26 

1,62 

2,03 

2,17 

1,51 

1,06 

1,76 

1,59 

1,73 

1,82 

1,72 

1,26 

1,99 

1,74 

1,97 

2,26 

1,29 

0,73 

1,67 

1,25 

1,33 

1,45 

1,47 

0,81 

2,03 

1,75 

1,81 

1,97 

 
Kaufman en Kraay (2002) gebruiken de ‘rule of law’ data voor 2000 in een 
analyse van het welvaartspeil in 1996 voor 153 landen. Ze vinden een signifi-
cant verband, dat impliceert dat een 1 punt hogere indexwaarde het per capita 
inkomen op termijn met een factor 3,9 doet stijgen. Verder zijn er geen aanwij-
zingen voor een effect in omgekeerde richting, van een hoger welvaartspeil 
naar betere instituties. 

 
5. Objectieve maatstaven 

 
5.1 Politiek geweld 
Barro (1991) was de eerste die probeerde om de betekenis van de institutionele 
context te vangen met ‘harde’, objectieve maatstaven. Voor het meten van 
politieke instabiliteit baseerde hij zich op het gemiddelde aantal politieke 
moorden per jaar en op het aantal coups en revoluties. Die getallen zijn voor de 
meeste landen over een lange(re) periode beschikbaar. 

                                                             
25 Daarmee is het terrein dat door de ‘rule of law’ indicator van de Wereldbank wordt 

gedekt, aanzienlijk breder dan bij de gelijknamige ICRG-index. 
26 De ‘governance’ data voor 1996, 1998, 2000 en 2002 zijn te vinden op: 

www.worldbank.org/wbi/governance/govdata2002. 
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Uit zijn analyse van de gemiddelde groei over de periode 1960-1985 voor 
98 landen blijkt dat elk van beide maatstaven significant negatief is gecorre-
leerd met economische groei. Verder is van belang dat bij het opnemen van 
deze maatstaven de Freedom House-indexen voor burgerlijke en politieke vrij-
heden hun betekenis verliezen. 

 
Uiteraard is politiek geweld slechts een zeer ruwe maatstaf voor politieke insta-
biliteit. Leiders en regeringen kunnen immers ook binnen constitutionele regels 
worden vervangen. Bovendien is politieke instabiliteit een voldoende, noch 
noodzakelijke voorwaarde voor wijzigingen in de eigendomsrechten. 

In dat licht wekt het geen verbazing dat in diverse vervolgstudies waarin 
meer adequate indicatoren voor de bescherming van eigendoms- en contrac-
trechten werden opgenomen, de door Barro geïntroduceerde maatstaven voor 
politiek geweld niet langer significant bleken. Vergelijk Knack en Keefer 
(1995), Brunetti e.a. (1997b), De Haan en Sturm (2000), Bleaney en Nishiyama 
(2002). 

 
5.2 Contract-intensive money 
Clague e.a. (1999) bewandelen een andere weg. In hun visie vinden de handha-
vingsproblemen die zich voordoen bij de handel in goederen en diensten, een 
weerspiegeling in het gebruik van verschillende vormen van geld en krediet. 
Daarom vormt de mate waarin de samenleving bereid is om geld aan te houden 
in de vorm van banktegoeden, in plaats van tastbare munten en bankbiljetten, 
een goede, want objectieve en gemakkelijk meetbare, indicator voor de zeker-
heid van eigendoms- en contractrechten. Zij definiëren de index voor ‘contract-
intensive money’ als CIM = (M2 – C)/M2, met: M2 = de totale maatschappelij-
ke liquiditeitenmassa en C = de chartale geldhoeveelheid (munten en bankbil-
jetten). 

Wanneer Clague e.a. deze CIM-index in verband brengen met de gemiddel-
de groei over de periode 1969-1990 voor 95 landen, blijkt er een significant 
positief verband te bestaan. Meer precies: een 0,1 punt hogere CIM-index gaat 
samen met 0,8 procentpunt hogere groei.27 

 
Het onderzoek van Clague e.a. is zinvol, in zoverre de CIM-index een behoor-
lijke correlatie kent (rond 0,6) met andere indicatoren als die van Freedom 
House en ICRG en de regressieresultaten extra ondersteuning leveren voor het 
belang van de institutionele context. De CIM-index stelt ons echter ook voor 
problemen, omdat deze maar een deeltje van de variatie in de institutionele 
omgeving vangt en bovendien geen concrete aangrijpingspunten voor beleids-
wijzigingen aanreikt. 

 
                                                             
27 Clague e.a. vermelden dat de door hun over de periode 1969-1990 berekende CIM-

index een wereldgemiddelde van 0,78 en een standaardafwijking van 0,13 had. Zij 
geven echter geen gegevens voor afzonderlijke landen, zodat het niet mogelijk bleek 
om de betekenis voor Nederland te bepalen. 
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5.3 Rechtsregels en rechtsstelsels 
Sinds een aantal jaren zijn onderzoekers op zoek naar indicatoren voor de ze-
kerheid van eigendoms- en contractrechten die rechtstreeks zijn ontleend aan de 
geldende wet- en regelgeving.28 

 
Law & finance 
La Porta e.a (1998) hebben de mate van bescherming van kredietverschaffers 
onderzocht door de relevante regels in het ondernemings- en faillissementsrecht 
gedetailleerd in kaart te brengen. Ze beperken zich daarbij tot 49 landen die ten 
minste vijf ondernemingen kennen met publiek verhandelde aandelen, zonder 
overheidsdeelneming. De onderzoekers presenteren twee indicatoren: ‘antidi-
rector rights’ en ‘creditor rights’. In de eerste wordt tot uiting gebracht in hoe-
verre de belangen van kleinere aandeelhouders beschermd zijn tegen het mana-
gement van de onderneming en tegen meerderheidsaandeelhouders. In de twee-
de wordt gekeken naar de bescherming van bevoorrechte schuldeisers. We-
reldwijd blijken er behoorlijke verschillen in de wettelijke regels te bestaan. 
Vergelijk tabel 6. 
 

Tabel 6 De indexen voor ‘antidirector rights’ en ‘creditor rights’ van La Porta e.a 
(1998), respectievelijk op schaal 0-7 en 0-4 

 wereldgemiddelde NL AT BE CH DE DK FR UK 

Antidirector rights 
Creditor rights 

3,00 

2,30 

2 

2 

2 

3 

0 

2 

2 

1 

1 

3 

2 

3 

3 

0 

5 

4 

 
La Porta e.a. brengen die verschillen in verband met de rechtsfamilie waartoe 
de landen gerekend kunnen worden. Landen die tot de common law traditie 
behoren, beschermen beleggers aanzienlijk beter dan civil law landen, en dan 
vooral wanneer de oorsprong van de wet- en regelgeving in het Franse civiele 
recht ligt. Het Duitse civiele recht en de Scandinavische landen nemen een 
tussenpositie in. Die verschillen worden ten dele gecompenseerd door aanvul-
lende wettelijke eisen, zoals een verplicht dividend of een minimum reserve, 
maar niet via extra handhavingsinspanningen, althans niet in het geval van de 
Franse rechtsfamilie. 
De mogelijke economische betekenis van de verschillen wordt duidelijk bij La 
Porta e.a. (1997), die laten zien dat deze zich vertalen in de ontwikkeling van 
de kapitaalmarkt en in de mate van externe financiering van ondernemingen. 

                                                             
28 Zo hebben Djankov e.a. (2003) gekeken naar de efficiëntie van gerechtelijke instan-

ties bij de afhandeling van twee concrete typen zaken, te weten: de uitzetting van 
een huurder en het innen van een cheque ingeval van betalingsproblemen. Daartoe 
hebben ze in 109 landen gegevens verzameld door de bij Lex Mundi aangesloten 
advocatenkantoren te benaderen met vragenlijsten over de aard en de duur van de 
genoemde twee procedures. Nog verder in deze richting gaat World Bank (2005). 
Omdat de uitkomsten van dit onderzoek (vooralsnog) niet in het groeionderzoek zijn 
ingebracht, volsta ik met de opmerking dat Nederland heel behoorlijk scoort wat be-
treft de gemiddelde duur van de genoemde procedures. 
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Common law versus civil law 
Nadat het onderzoek van La Porta e.a. (1997) suggereerde dat het onderscheid 
tussen common law en civil law economisch relevant zou kunnen zijn, is dat 
thema in de literatuur in verschillende richtingen verder uitgewerkt. 

 
Ervan uitgaande dat er een invloed is op de werking van de kapitaalmarkt, zijn 
Beck e.a. (2002) benieuwd naar de manier waarop die invloed tot stand komt. 
Ze onderscheiden twee kanalen. Op het politieke niveau verschillen de common 
law en civil law tradities in de prioriteit die wordt toegekend aan de rechten van 
de staat. De common law is van oudsher gebaseerd op de bescherming van 
particulier eigendom tegen de kroon en de staat. In de Franse en Duitse tradities 
wordt aan de staat een belangrijker rol toegedicht als het gaat om het bevorde-
ren van het collectieve belang en geeft het recht die staat daarvoor meer ruimte. 
Daarnaast verschillen de tradities in het aanpassingsvermogen bij wijzigende 
omstandigheden. De ontwikkeling van het recht via de jurisprudentie van de 
common law kent meer flexibiliteit dan het wetgevingsproces van de civil law. 

De schattingsresultaten van Beck e.a. lijken uit te wijzen dat de betekenis 
van de common law eerder is terug te voeren op zijn flexibiliteit dan op de 
kleinere ruimte voor de staat. 

 
Levine (1998) en Mahoney (2001) gaan een stap verder, in de zin dat ze niet 
alleen naar de financiële markten kijken, maar ook naar de gevolgen voor de 
reële economie. 

Mahoney (2001) analyseert de gemiddelde groei over de periode 1960-1992 
voor 102 landen en vindt een significant verschil naar rechtsfamilie. Hij con-
cludeert dat common law landen, na controle voor overige factoren, 0,7 pro-
centpunt per jaar sneller groeien dan civil law landen. Dat effect zou via de 
financiële markten kunnen lopen, maar het effect kan ook een bredere werking 
hebben. De indicator voor de rechtsfamilie is namelijk tot op zekere hoogte 
gecorreleerd met de (sub)index voor ‘judicial quality’ van Business Internatio-
nal, de (sub)index voor ‘property rights’ van de Heritage Foundation en de 
CIM-index van Clague e.a., die elk op hun beurt weer significant positief gere-
lateerd zijn aan het groeitempo. Probleem met Mahoney’s studie is dat hij geen 
gedetailleerde schattingsresultaten vermeldt, zodat niet duidelijk wordt welke 
waarde precies aan zijn resultaten gehecht kan worden. 

 
Dat is anders bij Levine (1998). Die maakt, op een vergelijkbare wijze als La 
Porta e.a., een eigen indicator voor ‘creditor rights’, op een schaal van –2 tot 1 
(zie tabel 7). Daar voegt hij een index aan toe die de stand van de handhaving 
van eigendomsrechten weergeeft, namelijk ‘enforce’. Deze laatste index is het 
gemiddelde van de ICRG-items ‘rule of law’ and ‘repudiation of contracts by 
the government’ over de periode 1982-1995 (vergelijk tabel 2). Vervolgens 
gebruikt hij deze twee indicatoren in een onderzoek van de gemiddelde groei 
over 1976-1993 voor 42 landen. 
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Tabel 7 De index voor ‘creditor rights’ van Levine (1998), schaal –2 tot 1 

 wereldgemiddelde NL AT BE CH DE DK FR UK 

Creditor rights -0,31 -1 0 0 -1 0 0 -2 1 

 
Levine constateert dat de omvang van de kredietverlening door het bankwezen 
significant positief gecorreleerd is met ‘creditor rights’ en, meer nog, met ‘en-
force’. De rechtsfamilie is in zoverre van belang, dat landen die tot de Duitse 
rechtsfamilie behoren een beter ontwikkeld bankwezen hebben dan andere 
landen. Alles bijeen zijn ‘creditor rights’ en ‘enforce’ van meer belang dan de 
rechtsfamilie. 

Economische groei is op zijn beurt weer positief gerelateerd aan de ontwik-
keling van het bankwezen. Een toename van ‘creditor rights’ en ‘enforce’ met 1 
punt leidt, via de ontwikkeling van het bankwezen, tot een extra groei van res-
pectievelijk 0,4 en 0,7 procent. Toegepast op Nederland kan worden uitgere-
kend dat een ideale institutionele context, met een toename van ‘creditor rights’ 
en ‘enforce’ tot de maximale waarden van 1 en 10, een extra groei zou beteke-
nen van 0,8 + 0,2 = 1,0 procent. 

 
Voor een goed begrip van de economische betekenis van het onderscheid tus-
sen common law en civil law is het ook zinvol om enkele groeistudies in ogen-
schouw te nemen die zich beperken tot voormalige Europese koloniën (West-
Europa blijft dus buiten beeld). 

Acemoglu e.a. (2001) vragen zich af of de verschillen in ontwikkelingsni-
veau tussen de ex-koloniën puur zijn terug te voeren op de identiteit van de 
kolonisator, die zijn eigen instituties heeft overgebracht. Wellicht spelen er 
andere factoren mee, die (mede) samenhangen met de omstandigheden in het 
gekoloniseerde gebied. Ze laten om te beginnen zien dat voor 64 ex-koloniën 
de ICRG-subindex voor ‘expropriation risk’, gemiddeld over 1985-1995, be-
hoorlijk varieert. Deze blijkt gecorreleerd te zijn met het bereikte welvaartspeil 
in 1995. Wanneer ze vervolgens kijken naar de herkomst van de institutionele 
context, hangt die meer samen met de overlevingskansen van kolonisten in de 
17-19e eeuw dan met de aard van de rechtsfamilie. Anders gezegd, de omstan-
digheden bepaalden of het daadwerkelijk tot Europese vestiging kwam. Zo ja, 
dan werden ter plekke instituties opgezet die zorgden voor handhaving van de 
rechtsorde en een stimulans betekenden voor investeringen. Zo niet, dan werd 
een extractieve staat opgezet die de producten en grondstoffen zo snel mogelijk 
naar het moederland af kon voeren. En deze koloniale erfenis laat nog steeds 
sporen na, vanwege traagheden in het doorvoeren van institutionele hervormin-
gen en het inhalen van een economische achterstand.29 

                                                             
29 De analyse in Acemoglu e.a. (2002) is vergelijkbaar, zij het dat nu de betekenis van 

de bevolkingsdichtheid en het welvaartsniveau ten tijde van de kolonisatie centraal 
staat. 
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Beck e.a. (2003) toetsen de gedachtegang van Acemoglu e.a. aan kapitaal-
marktcijfers. Wanneer alleen naar de rechtsfamilie van de kolonisator wordt 
gekeken, bestaat er een verband met de bescherming van particuliere eigen-
domsrechten en met de ontwikkeling van de aandelenmarkt. Worden echter ook 
geografische karakteristieken van de ex-koloniën in beschouwing genomen, 
dan verklaren die eigenschappen een groter deel van de onderlinge verschillen 
dan de rechtsfamilie waartoe de koloniserende mogendheid behoorde. 

 
Al met al lijkt er een zeker verband te zijn tussen de rechtsfamilie waartoe een 
land behoort en de inrichting van de kapitaalmarkt en de financiering van on-
dernemingen. Voor het verklaren van verschillen in groeitempo tussen landen 
lijkt de feitelijke bescherming van private eigendomsrechten echter van meer 
betekenis dan het onderscheid in rechtsfamilie. 

 
5.4 Onafhankelijkheid van de rechtspraak 
Elke overheid kampt in meerdere of mindere mate met een probleem wat be-
treft de geloofwaardigheid dat ze zich ook op termijn niet zal vergrijpen aan 
particuliere eigendommen. Een onafhankelijke rechtspraak kan ervoor zorgen 
dat dit probleem wordt opgelost of in ieder geval beperkt blijft. 

Feld en Voigt (2003) proberen het effect te meten en creëren daartoe twee 
objectieve indicatoren voor de onafhankelijkheid van het hoogste rechtscollege. 
Op basis van twaalf elementen uit de geldende wet- en regelgeving (zoals: wie 
benoemt en voor hoelang, is afzetting mogelijk, wie mag een zaak voorbren-
gen, is toetsing aan de constitutie mogelijk, worden beslissingen gepubliceerd?) 
creëren zij een maat voor de jure onafhankelijkheid. Zo ook brengen ze op 
basis van acht kenmerken van de feitelijke verhoudingen en ontwikkelingen 
sinds 1960 (zoals: de gemiddelde zittingstermijn, veranderingen in de omvang 
van het college, het feitelijke inkomen en budget, veranderingen in de wetge-
ving) in kaart hoe het gesteld is met de de facto onafhankelijkheid. De gege-
vens zijn voor zo’n zeventig landen verzameld en vertaald in twee indexen op 
een met de mate van onafhankelijkheid oplopende schaal van 0 tot 1 (vergelijk 
tabel 8). 

 
Tabel 8 De jure en de facto onafhankelijkheid van de rechtspraak volgens Feld en Voigt 

(2003), schaal 0-1 
 wereld-

gemiddelde 

NL AT BE CH DE DK FR UK 

De jure onafhankelijkheid 

De facto onafhankelijkheid 
0,65 

0,59 
0,63 

0,47 

0,73 

0,90 

0,83 

0,80 

0,46 

0,94 

0,73 

0,80 

0,78 

0,81 

0,63 

0,78 

- 

- 

 
Feld en Voigt stellen vast dat hun indexen slechts een beperkte correlatie ken-
nen met andere indicatoren voor de ‘rule of law’. Wanneer ze hun indexen 
gebruiken in een analyse van de gemiddelde groei in de periode 1980-1998 
voor 66 respectievelijk 57 landen, is de de jure index niet significant, maar de 
de facto index wel. Blijkbaar is niet zozeer belangrijk wat er in de boeken staat, 
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als wel wat er in de praktijk van terechtkomt. De bevindingen zijn robuustvoor 
het toevoegen van indicatoren over de rechtsfamilie, politieke stabiliteit en 
economische vrijheid; de eerste twee zijn niet significant, de laatste wel. 

Interessante vraag is wat de schattingsresultaten betekenen voor Nederland. 
Gegeven de score van 0,47 voor de de facto index lijkt er immers een aanzien-
lijke ruimte voor versterking van de feitelijke onafhankelijkheid van de recht-
spraak te bestaan. Die versterking zou, bij een geschat effect van 0,5 procent-
punt extra groei per 0,1 indexpunt, een forse groeistimulans kunnen opleveren. 
Helaas echter is, anders dan bij de (meeste) andere landen, de score van de de 
facto index voor Nederland slechts gebaseerd op drie van de acht door Feld en 
Voigt onderscheiden kenmerken. Het is aannemelijk dat de Nederlandse score 
daardoor behoorlijk vertekend is,30 zodat aan het groeipotentieel weinig waarde 
kan worden gehecht. 

 
6. Conclusies 
 
Met zijn diversiteit aan onderzochte groepen landen, tijdsperiodes, economi-
sche controle-variabelen en institutionele indicatoren heeft de literatuur in ieder 
geval één ding zeer duidelijk gemaakt. Alle studies geven aan dat de institutio-
nele context een significante en substantiële invloed heeft op het tempo van 
economische groei. 

Aanzienlijk lastiger is het om te bepalen welke elementen van de institutio-
nele context van meer en minder belang zijn. De diverse indicatoren correleren, 
waardoor het vaak niet eenvoudig is om de invloeden te onderscheiden. Boven-
dien wordt de interpretatie van de resultaten in de literatuur bemoeilijkt, door-
dat niet altijd de gebruikte data worden vermeld of op een andere manier zijn te 
herleiden.31 Dat neemt niet weg dat we wel enige lijnen kunnen proberen te 
trekken. 

In eerste instantie is door Kormendi en Meguire (1985) een verband gelegd 
tussen de mate van burgerlijke vrijheden in een samenleving en het economi-
sche groeitempo. Toen in het vervolgonderzoek meer specifieke indicatoren 
voor de politiek-bestuurlijke en juridische infrastructuur werden geïntrodu-
ceerd, bleken die veel relevanter te zijn, zodat het verband met de burgerlijke 
vrijheden weer uit beeld geraakte (bijv. Knack en Keefer, 1995; Barro en Sala-
i-Martin, 2004). 
Iets dergelijks is gebeurd met politieke instabiliteit. Nadat Barro (1991) en 
Mauro (1995) een negatief verband hadden gevonden met economische groei, 
keerde dat in latere studies eigenlijk niet meer terug (bijv. Knack en Keefer, 
1995; Brunetti e.a., 1997b; Bleaney en Nishiyama, 2002; Feld en Voigt, 2003). 
Het politieke systeem lijkt wel van belang, in de zin dat er een niet-lineair ver-
band is gevonden tussen de mate van democratie en het groeitempo (vgl. Blea-
                                                             
30 Zie bijvoorbeeld de hoge scores in de tabellen 3 en 4 voor ‘judicial independence’. 
31 Evenzeer is het lastig om te bepalen langs welke weg de invloed zich doet gelden. 

Zo lijkt het effect ten dele via de omvang van de investeringen te lopen, ten dele via 
een betere allocatie van de beschikbare productiefactoren. 
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ney en Nishiyama, 2002; Barro en Sala-i-Martin, 2004). Vervanging van een 
dictatoriale staat door een meer of minder democratisch stelsel neemt de onze-
kerheid weg dat de alleenheerser, wanneer hij op enig moment in het nauw 
gedreven wordt, zich vergrijpt aan de eigendommen van en verplichtingen 
jegens zijn onderdanen. In die zin blijkt een democratie zonder meer een betere 
basis voor investeringen en groei te vormen dan een dictatoriale samenleving. 
Maar de herverdelingsmechanismen die vrijwel onherroepelijk in een gevestig-
de en duurzame democratie optreden, vormen op hun beurt weer een zekere 
rem op innovatie en groei. 

Nagenoeg alle studies wijzen op het belang van een goede juridische infra-
structuur. Soms gaat dat via algemene of indirecte indicatoren zoals de ICRG- 
of CIM-index (Knack en Keefer, 1995; Sachs en Warner, 1997; Clague e.a., 
1999, Bleaney en Nishiyama, 2002). Maar wanneer meer specifieke en directe 
maten worden meegenomen voor de bescherming van private eigendomsrech-
ten en het functioneren van de rechtspraak doen die het minstens zo goed, zo 
niet beter. In dat verband kan worden verwezen naar de significante invloed 
van indicatoren als de ‘rule of law’ (Barro, 1999; Barro en Sala-i-Martin, 
2004); ‘protection of property’ en ‘property rights’ (Brunetti e.a., 1997b; Ma-
honey, 2001); ‘arbitrary seizure of property’ en ‘expropriation risk’ (Torstens-
son, 1994; Acemoglu e.a., 2001); ‘creditor rights’ en ‘enforce’ (Levine, 1998); 
en ‘de facto judicial independence’ (Feld en Voigt, 2003). 

De feitelijke bescherming van private eigendomsrechten en het feitelijke 
functioneren van de rechtspraak lijken ook van meer betekenis voor het verkla-
ren van verschillen in groeitempo tussen landen dan het onderscheid in rechts-
familie waartoe deze landen behoren (Levine, 1998; Acemoglu e.a., 2001; Beck 
e.a., 2003, Feld en Voigt, 2003).  

Met enige goede wil kan de betekenis van de juridische infrastructuur voor 
de economische groei worden gekwantificeerd. Wanneer het functioneren van 
de juridische infrastructuur wordt gemeten met een (oplopende) index op een 
schaal van 1 tot 10, ligt het effect tussen de 0,2 tot 0,8 procentpunt meer groei 
per indexpunt.32 

Door het hoge abstractieniveau van de analyse, in combinatie met de pro-
blemen bij het (onder)scheiden van de verschillende invloeden, is de beleids-
matige betekenis beperkt. Voor wie concrete maatregelen wil nemen, bieden de 
bevindingen weinig houvast. Wie de juridische infrastructuur wil versterken 
met het oog op het stimuleren van de economische groei, kan waarschijnlijk het 
beste beginnen bij de bescherming van private eigendomsrechten tegenover 
derden en tegenover de staat en bij het functioneren van de rechtspraak. Maar 
een nadere verbijzondering zit er vooralsnog niet in. 

De literatuur die in dit artikel is besproken, kent echter lacunes. Zo is de be-
tekenis van in ieder geval een deel van de ordeningswetgeving die is gericht op 

                                                             
32 De ondergrens van 0,2 procent wordt geleverd door Barro en Sala-i-Martin (2004), 

de bovengrens van 0,8 procent door Torstensson (1994), Brunetti e.a. (1997b) en 
Levine (1998). 
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de bestrijding van marktfalen (denk aan mededinging, milieubescherming, 
arbeidsomstandigheden), onderbelicht gebleven. Ook is de rol van de harmoni-
satie van wet- en regelgeving in EU-verband niet expliciet benoemd. Het is 
echter twijfelachtig of dergelijke aspecten in dit type onderzoek, met een hoog 
abstractieniveau, een beperkt aantal waarnemingen en een tamelijk ruwe wel-
vaartsindicator in de vorm van (de gemiddelde groei van) het nationaal inko-
men, zinvol aan de orde gesteld kunnen worden. 

Wanneer we de aandacht op Nederland richten, kan worden vastgesteld dat 
de ruimte voor verbetering van de juridische infrastructuur betrekkelijk be-
scheiden lijkt. Op veel van de indicatoren die in de loop van dit artikel de revue 
zijn gepasseerd, scoort Nederland in internationaal perspectief immers goed tot 
zeer goed.33 Volgens een aantal studies34 is de welvaartsstijging die via een 
verdere versterking van de juridische infrastructuur bereikt zou kunnen worden, 
dan ook (zeer) gering. 

Maar bij die conclusie kan een aantal kanttekeningen worden geplaatst. In 
de eerste plaats mag de conclusie natuurlijk niet zo worden gelezen dat geen 
inspanningen nodig zijn om het bestaande stelsel te onderhouden en waar nodig 
(denk bijvoorbeeld aan ict en e-commerce) aan te passen aan wijzigende om-
standigheden.   

In de tweede plaats zijn er aanwijzingen dat er op onderdelen wel degelijk 
mogelijkheden zijn. Zo is in het voorgaande gebleken dat Nederland op ten 
minste twee items merkbaar achterblijft bij de buurlanden, te weten: de kosten 
voor het bedrijfsleven als gevolg van criminaliteit (tabel 3) en bepaalde elemen-
ten in de bescherming van kredietverschaffers (tabellen 6 en 7).35 In het ver-
lengde daarvan lijkt er bij gerichte verbeteringen in het recht en de rechtshand-
having zeker ruimte voor een stimulans van de economie.36 

In de derde plaats is de indruk gewekt dat de schalen voor de meeste indica-
toren een absoluut maximum kennen. Maar bij nadere beschouwing blijkt het 
bereik van de schalen ingegeven te zijn door wat op dat moment in de praktijk 
haalbaar werd geacht (bij de subjectieve maatstaven) of denkbaar was (bij de 
objectieve maatstaven). Niet uitgesloten is dat bij een substantiële versterking 
                                                             
33 Daarop aansluitend kan worden opgemerkt dat er ook, althans wat betreft de juridi-

sche infrastructuur, geen aanwijzingen zijn voor een absolute of relatieve achteruit-
gang in de loop van de tijd. Zo stond Nederland volgens de ‘economic freedom’ in-
dex van het Fraser Institute in 1970 op een 9e plaats met een score van 7,0 en in 
2002 op een 11e plaats met een score van 7,7. De subindex voor ‘legal structure’ 
heeft in 2002 dezelfde score als in 1995, te weten 9,1. En volgens de ‘governance’ 
data van de Wereldbank stond Nederland ten aanzien van ‘rule of law’ in 1996 op 
een 9e en in 2002 op een 11e plaats. Waarbij het verschil ten opzichte van de num-
mer 1, Zwitserland, klein en statistisch niet significant was; vgl. Kaufman en Kraay 
(2002, p. 187). 

34 Dat geldt met name voor de in paragraaf 4.1 besproken studies die zijn gebaseerd op 
ICRG-data. 

35 In tabel 8 scoort Nederland ook zeer matig op de facto onafhankelijkheid van de 
rechtspraak, maar zoals aangegeven is de betekenis daarvan twijfelachtig. 

36 Uitgaande van Levine (1998) lijkt bij een maximale verbetering van ‘creditor’ en 
‘enforce’ een extra groei van 1 procent per jaar haalbaar. 
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van de Nederlandse juridische infrastructuur (kortere doorlooptijden?, grotere 
rechtseenheid?) het ongedachte werkelijkheid wordt. Dan wordt wellicht de 
belofte ingelost die besloten is in het werk van Kaufman en Kraay (2002): mo-
gelijk kan de ‘rule of law’ zodanig verbeterd worden dat op de lange termijn 
een verdubbeling van het per capita nationaal inkomen in het verschiet ligt.37 

Ten slotte kunnen we de waarde van de juridische infrastructuur in Neder-
land ook anders benaderen, namelijk door deze af te zetten tegen het wereld-
gemiddelde en te bepalen wat de betekenis is van het verschil in termen van 
economische groei. Uitgaande van de ICRG-data in tabel 2 scoort Nederland 
ruim drie indexpunten hoger op ‘rule of law’ dan het wereldgemiddelde. Mid-
deling van de beschikbare onderzoeksresultaten wijst op een extra groei van 
een kwart procentpunt per indexpunt. Kortom, het feit dat de juridische infra-
structuur in Nederland beter functioneert dan het wereldgemiddelde zorgt voor 
een (extra) economische groei van 0,8 procent per jaar.38 
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Het Internationaal Strafhof en de weg naar Rome  

Barbara Oomen 

Na twee jaar voorbereiding staat het Internationaal Strafhof in Den Haag nu 
écht in de startblokken. Het gebouw is af, de rechters zijn geïnstalleerd en naar 
verluidt zal hoofdaanklager Moreno-Ocampo binnenkort de eerste dagvaardin-
gen – in de zaak Noord-Uganda – de wereld in sturen. Waar zou de voorberei-
ding van rechters, aanklagers en griffie nu precies uit bestaan? Houden zij, 
bijvoorbeeld, ook een aantal eigentijdse hei-sessies om, met flip-over en con-
sultant, na te denken over de ‘lessons learnt’ van de twee wegbereiders: de ad 
hoc tribunalen voor voormalig Joegoslavië en Rwanda? Lessen, niet zozeer op 
het gebied van de baanbrekende jurisprudentie, het werken met een VN-
bureaucratie, of het hobbelig contact tussen vertegenwoordigers van de An-
gelsaksische en de continentale rechtstraditie. Nee, fundamenteler: over de visie 
en de missie van een instelling als het Strafhof.  

De missie, zult u denken, staat toch gewoon in het Statuut van Rome? Bij-
dragen aan wereldwijde vrede, zekerheid en welzijn; een einde maken aan 
straffeloosheid waar het gaat om die gruwelijkheden die het geweten van de 
wereld schokken en herhaling ervan voorkomen. Jawel, maar niet alleen zijn 
die drie doelen al niet altijd makkelijk met elkaar verenigbaar, maar is het ook 
de vraag wat de beste weg naar de realisatie van die doelstellingen is. In het 
bijzonder waar het gaat om de aansluiting tussen de internationale rechtsorde en 
de sociaal-politieke context in landen als Rwanda, de landen in voormalig Joe-
goslavië, Uganda, Sudan en de Democratische Republiek Congo. Juist op dit 
gebied zouden de ervaringen in de ad hoc tribunalen kunnen leiden tot een 
inzicht in - om in management-jargon te blijven - ‘The 7 habits of highly effici-
ent international lawyers’. Wat zouden die gewoonten die duurzame vrede in 
een gegeven context dichterbij brengen nu kunnen zijn? Een voorlopig eigen 
lijstje, voor op een flip-over: 

Ten eerste: wees je bewust van het lokale politieke proces, en de rol die het 
Strafhof daarin speelt. Het Hof opereert niet in een vacuüm, maar heeft een 
vaak onherroepelijk effect op fragiele lokale onderhandelingsprocessen. Zoals 
in Noord-Uganda, waar de rebellen van de Lords Resistance Army de laatste 
tijd schoorvoetend uit de bosjes komen, gelokt door traditionele verzoeningsri-
tuelen en amnestieregelingen, maar ongetwijfeld de loopgraven weer in zullen 
duiken zodra de radio de eerste arrestatiebevelen van hun leiders aankondigt. 
Of waar president Museveni, volgens de analyse van wat in Francofoon Afrika 
zo mooi ‘radio trottoir’ heet, het Strafhof alleen maar in heeft geschakeld om 
zijn eigen regeringsleger vrij te pleiten, en helemaal niet van zins is de oorlog te 
beëindigen. Ook in Darfur lijkt de betrokkenheid van het Strafhof het vredes-
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proces eerder te schaden dan te bespoedigen: de Sudanese regering moet nu de 
leiders van de Janjaweed uit leveren waarmee zij al jarenlang geheime banden 
heeft, en dit zet de locale verhoudingen sterk onder druk. Zoals de Sudanese 
Minister van Buitenlandse Zaken onlangs zei: ‘Berechting in het buitenland zal 
rampzalige gevolgen hebben voor de veiligheidssituatie in Darfur’. In zo’n 
mijnenveld is het heel voorzichtig opereren, en dit alleen in het volledig besef 
dat recht in essentie politiek is, in plaats van een ervan losstaande technocrati-
sche bezigheid.  

Ten tweede: voel je verantwoordelijk voor het bredere rechtsproces en res-
pecteer daarmee daadwerkelijk het beginsel van complementariteit. Binnen het 
rechtsgebied dat ‘transitional justice’ is gaan heten, wordt steeds duidelijker dat 
recht doen na langdurige, grootschalige en fundamenteel ontwrichtende men-
senrechtenschendingen neerkomt op een uitgekookte cocktail van straffen en 
verzoenen, herdenken maar ook vergeten. In dit hele proces is de internationale 
rechtspraak, die hoogstens tien kopstukken naar Den Haag zal slepen, maar een 
radertje. ‘Wat in Den Haag gebeurt is goed, maar het is ook belangrijk dat de 
moordenaar van mijn zoon, die hier iedere ochtend langsloopt, achter de tralies 
verdwijnt’, zoals een vrouw in Bosnië het verwoordde. Het kan niet zo zijn dat, 
zoals in de Congo, het nationale rechtsstelsel volledig in puin ligt en de rechters 
die er zijn geen voorlichting ontvangen over de werkzaamheden van het Straf-
hof: ook hier is de raad en daad van de internationale juristen gewenst. 

Ten derde: communiceer goed. De cases Rwanda en voormalige Joegosla-
vië leren dat in een S.W.O.T.-analyse (Strengths, Weaknesses, Opportunities, 
Threats) tijdens een hei-sessie de communicatie ongetwijfeld onder de W zou 
vallen. Veel van de misverstanden die op de Rwandese heuvels en in Servische 
koffiehuizen bestaan over de bureaucratie, inefficiëntie en de lage straffen van 
de tribunalen zijn terug te voeren op gebrekkige voorlichting. Zo vertaalde het 
Joegoslavië-tribunaal haar eerste arresten niet eens in het Bosnisch, Servisch of 
het Kroatisch. Verder zijn de gelikte en uitstekend onderhouden internetsites 
van de tribunalen natuurlijk een uitkomst voor juristen en andere wetenschap-
pers, maar heb je om de slachtoffers te bereiken ook workshops en radio-
uitzendingen in de eigen taal nodig. Al is het maar om de vaak hooggespannen 
verwachtingen te temperen door uit te leggen wat de internationale rechtspraak 
allemaal níet kan..  

Als vierde: Respecteer de lokale cultuur in alle fasen van het rechtsproces: 
bij het verzamelen van informatie, maar ook bij het horen van getuigen. Het 
Rwanda tribunaal levert dag in dag uit tenenkrommende voorbeelden van vol-
komen ongevoelig verhoor van bijvoorbeeld slachtoffers van verkrachting. Met 
hun sterk preutse achtergrond worden deze vrouwen voor de keuze gesteld om 
ofwel zaken te expliciteren die zij – letterlijk – niet over hun lippen kunnen 
krijgen, of te horen dat hun getuigenis waardeloos is. Ook zou het, zonder het 
fundament van het internationaal recht aan te tasten, mogelijk moeten zijn om 
lokale rituelen en omgangsvormen in de procedures te integreren. In de discus-
sie hierover is ook een belangrijke rol weggelegd voor rechtssociologen en –
antropologen, die zich vaak nog te sterk concentreren op het lokale en nationale 
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recht, terwijl op internationaal gebied juist zulke interessante vraagstukken 
spelen. Daaraan gerelateerd, alweer 

Les vijf: geef de slachtoffers daadwerkelijk een centrale rol. Alhoewel alle 
tribunalen officieel slachtofferprogramma’s kennen, zijn deze toch vaak de 
sluitpost van de begroting. Rwandese vrouwen, om hen weer als voorbeeld te 
nemen, moesten met lede ogen toekijken hoe hun verkrachters wél, en zij niet 
in aanmerking kwamen voor aids-remmers. Ook doet de internationale rechts-
gemeenschap vaak smalend over vergoedingen aan slachtoffers, terwijl het 
ontvangen van een financiële compensatie, hoe gering ook, voor de straatarme 
slachtoffers vaak meer op rechtvaardigheid lijkt dan wanneer een kopstuk in 
een ver land achter de tralies verdwijnt. Hoewel het Hof van zins is slachtoffers 
een formele rol binnen de processen te geven, doet de strenge definitie van 
‘slachtoffers’ die zij hanteert op dit gebied voor het ergste vrezen. Om meer 
ruimte te scheppen voor financiële compensatie dient vervolgens ook: 

Les zes: wees zuinig. De enorme bedragen die de ad hoc tribunalen kosten, 
afgezet tegen de voortdurende armoede en het gebrek aan investeringen in de 
lokale juridische infrastructuur, hebben veel kwaad bloed gezet. Als mensen, in 
gesprekken onder de avocadoboom in Rwanda, al iets weten over het tribunaal 
ver weg in Arusha, dan betreft het meestal de exorbitante kosten: circa 35 mil-
joen euro per zaak. Dit als resultaat van een vrij Angelsaksische juridische 
cultuur van eindeloos getuigen horen die met wat goede wil best te doorbreken 
is.  

De laatste les is er eigenlijk een voor de gehele internationale gemeenschap. 
Laat de verwachtingen vooral niet té hoog gespannen zijn. Het internationale 
recht speelt maar een kleine rol in de rechtspleging na ernstige mensenrechten-
schendingen, en al helemaal in het tot stand komen van duurzame vrede. Toch 
wordt een verwijzing naar het Strafhof steeds vaker door de internationale ge-
meenschap als oplossing voor de crisis van de dag geponeerd. Neem Darfur, 
dat maar weinig diplomatieke aandacht krijgt sinds de Veiligheidsraad de zaak 
in maart naar het Strafhof verwees. Toch gaat het platbranden van dorpen en 
mishandelen van individuen in de Sudanese woestijn onverminderd door, en 
hebben de honderdduizenden Sudanesen in de kampen weinig zicht op terug-
keer naar huis. Net zoals de onrust in zowel Uganda als in de Democratische 
Republiek Congo voortduurt, en de mensen in Noord-Uganda verzuchten ‘stuur 
gewoon een internationale troepenmacht, in plaats van juristen’. Natuurlijk is 
een lobby om een zaak bij het Hof aangebracht te krijgen diplomatiek veel 
makkelijker bereikt dan militair ingrijpen. Maar, als het hoofddoel dat van 
duurzame vrede is, dan is dat laatste vaak óók nodig. Net zoals een collectieve 
inzet om ook tot sociaal-economische rechtvaardigheid te komen. 

Dat zou, wat mij betreft, de belangrijkste conclusie na een dag op de hei 
zijn: dat doel noch doelgroep van het internationale strafrecht vergeten moet 
worden. Het belangrijkste doel van de werkzaamheden aan het Hof is niet om 
te komen tot verfijning van het internationaal strafrecht en tot indrukwekkende 
jurisprudentie, maar om bij te dragen aan duurzame vrede. En de belangrijkste 
doelgroep is daarmee niet de internationale rechtswereld, maar de mensen die, 
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in de dagelijkse omgang, vrede kunnen bewerkstelligen. Belangrijke lessen, 
want als de betrokkenen deze vergeten dan wordt het Hof – hoe internationaal 
de ambities en de staf ook zijn – gewoon weer een Haagse achterkamer.



 

Internationale straftribunalen: instrumenten  
voor vrede en veiligheid? 

Geert-Jan Knoops 

Een belangrijke vraag, die binnen de internationale gemeenschap onderwerp 
van discussie is en die ook Barbara Oomen stelt, betreft de legitimatie en de 
grondslagen van internationale straftribunalen. Dient dit soort tribunalen pri-
mair te worden gezien als instrumenten voor de handhaving van (internationa-
le) vrede en veiligheid of dienen deze instituten enkel en alleen te worden be-
schouwd als de meest zuivere toepassing van de ‘rule of law’? In het eerste 
geval is er sprake van een rechtspolitiek belang waarvan in het tweede geval 
juist wordt geabstraheerd. Je zou ook kunnen zeggen – en daar kan ik me nog 
het meeste in vinden - dat het handhaven van de internationale vrede en veilig-
heid juist een exponent is van de ‘rule of law’ en dan is de tegenstelling kunst-
matig. Een dergelijke kunstmatige tegenstelling klinkt ook door in het stuk van 
Barbara Oomen. Haar belangrijkste conclusie is namelijk: ‘Het belangrijkste 
doel van de werkzaamheden aan het Hof (Internationaal Strafhof; GJK) is niet 
om te komen tot verfijning van het internationaal strafrecht en tot indrukwek-
kende jurisprudentie, maar om bij te dragen aan duurzame vrede.’ Daarmee 
stelt zij zich op het standpunt dat de belangrijkste rol van dit soort tribunalen 
gelegen zou moeten zijn in het bijdragen aan duurzame vrede en dat de belang-
rijkste doelgroep niet de ‘internationale rechtswereld’ zou moeten zijn. 

 
Naar mijn mening moet wel degelijk onderscheid worden gemaakt tussen deze 
twee aspecten: handhaving van (internationale) vrede en veiligheid enerzijds, 
en toepassing van het internationaal strafrecht in het licht van de ‘rule of law’ 
(lees: de internationale rechtswereld volgens Barbara Oomen) anderzijds.  

Het is namelijk zonder meer gevaarlijk om het internationaal strafrecht en 
met name het fenomeen van internationale straftribunalen, te beschouwen als 
een primair (rechts)instrument tot het bevorderen van de internationale vrede en 
veiligheid. De ervaring met de huidige internationale tribunalen, zoals het Joe-
goslavië en Rwanda tribunaal, maar ook dat van het Special Court for Sierra 
Leone, leert dat die bijdrage waarschijnlijk ook zeer gering is en overschat lijkt 
te worden. Immers, de berechting van verdachten voor deze tribunalen wordt 
gekenmerkt door een hoge mate van discretionaire vrijheid die de aanklagers 
hebben om een keuze te maken uit die personen die zij als ‘most responsible’ 
zien en die voor deze tribunalen terecht moeten staan. Voor het Special Court 
van Sierra Leone zijn thans slechts negen personen gedetineerd om te worden 
berecht voor hun beweerdelijk aandeel in een tien jaar durende burgeroorlog. 
Het valt moeilijk voor te stellen dat gedurende deze lange periode waarbinnen 
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het conflict zich afspeelde, slechts dertien personen (vier ervan zijn niet in 
handen van het Special Court) als meest verantwoordelijk zouden kunnen wor-
den gehouden voor de beweerdelijke misdrijven gepleegd tijdens dit conflict. 

 
Bovendien zijn de genoemde drie tribunalen opgezet nadat er sprake was van 
een acute en gewelddadige situatie in een bepaalde regio waarbinnen vermeen-
de internationale misdrijven zijn gepleegd. Los van de verwachtingen in dit 
opzicht, is het ook uitermate gevaarlijk om internationale tribunalen te be-
schouwen als instrumenten van (internationale) vrede en veiligheid omdat men 
in dat geval de deur (verder) openzet voor willekeur. In het licht van de reeds 
bestaande discretionaire vrijheid bij de vervolging van individuen voor tribuna-
len, zou dit willekeur-aspect de legitimiteit en het bestaansrecht van dit soort 
tribunalen (verder) ondermijnen. 

 
Misschien speelt dit legitimiteitsaspect minder bij het Internationaal Strafhof 
dat per 1 juli 2002 in Den Haag operationeel is geworden. Dit permanente in-
ternationale strafhof is immers van een andere aard dan de genoemde tribuna-
len, omdat het is opgezet voordat een internationaal veiligheidsprobleem zich 
voordeed, terwijl het conflict nog gaande was. De eigen verantwoordelijkheid 
van een dergelijk type tribunaal kan zeker als een drukmiddel worden gebruikt 
om een bepaald internationaal vrede- en veiligheidsprobleem op te lossen. Maar 
dat is niet de gedachte die aan het Internationaal Strafhof ten grondslag ligt. 
Natuurlijk, het feit dat op 16 december 2003 de Ugandese regering voor het 
eerst in het bestaan van het Internationaal Strafhof de situatie betreffende de 
Lords Resistance Army (LRA) naar de aanklager van het Internationaal Straf-
hof verwees kan zonder meer worden gezien als een poging van niet alleen 
Uganda maar ook de internationale gemeenschap om door middel van vervol-
ging van de LRA-leiders bij te dragen aan ‘global justice’. Ook kan worden 
gezegd dat deze verwijzing door Uganda, met medewerking van diezelfde in-
ternationale gemeenschap, beoogde om deze Afrikaanse oorlog die tot dat mo-
ment weinig aandacht verkreeg, terug op de internationale agenda te plaatsen. 

Maar ook hier geldt dat de verwachting niet te hoog gespannen mag zijn als 
het gaat om de bijdrage tot internationale vrede en veiligheid. 

 
De belangrijkste opdracht voor de internationale rechtsgemeenschap is het op 
zuivere en niet oneigenlijke (politieke) redenen selecteren van deze strafzaken 
en bovenal duidelijk maken waarom militair leider A wel en militair leider B 
niet wordt aangeklaagd. Dit vormt tegelijk een fundamentele uitdrukking van 
de genoemde ‘rule of law’ en dit is dan ook het antwoord op de vraag waarom 
deze ‘rule of law’ niet gelijk geschakeld kan worden met de doelstelling van het 
handhaven van internationale vrede en veiligheid. 

 
Tot dusverre ontbreekt deze helderheid en zuiverheid als het gaat om de ver-
volging van individuen voor de bestaande internationale straftribunalen. Zolang 
dit inzicht niet wordt gegeven, zal bij verdachten, maar ook bij alle personen 
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betrokken bij de internationale rechtsgemeenschap, het gevoel kunnen blijven 
bestaan dat internationaal strafrecht in hoge mate een vorm van ‘selective justi-
ce’ is. Een dergelijke vaststelling zal ook moeten leiden tot de conclusie dat 
internationale tribunalen in deze zin, anders dan Barbara Oomen veronderstelt, 
niet structureel kunnen bijdragen aan (internationale) vrede en veiligheid. 
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Review essay van Austin Sarat, When the State Kills. Capital Punishment and 
the American Condition, Princeton: Princeton University Press, 2002, 324 pp. 
ISBN: 0-691-10261-9 en 
Heather Strang, Repair or Revenge: Victims and Restorative Justice, Oxford: 
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Op het eerste zicht doet het allicht wat vreemd aan om twee boeken over zeer 
uiteenlopende thema’s – herstelrecht en doodstraf - in één review essay bespro-
ken te zien. Het boek van Heather Strang maakt deel uit van de aanzwellende 
publicatiestroom over herstelrecht en wil een bijdrage leveren aan de zoektocht 
naar een meer constructief antwoord op criminaliteit. De studie van Austin 
Sarat daarentegen, is een uiterst boeiende bijdrage aan het debat over de dood-
straf in de Verenigde Staten van Amerika en behandelt als dusdanig een be-
straffingvorm die per definitie destructief van aard is. Daarenboven hebben 
herstelrechtelijke publicaties vaak een oppositionele ondertoon. Auteurs zetten 
zich af tegen wat gemakshalve het heersende ‘retributieve’ strafrecht genoemd 
wordt: ze hameren op de minpunten van de bestaande strafrechtsbedeling en 
belichten de pluspunten van het herstelrecht. Kort gezegd: het onderscheid met 
het eigen voorgestane reactiemodel wordt sterk in de verf gezet. Vanuit die 
normatieve optiek zou de praktijk van de doodstraf al vlug als het summum van 
het fel verguisde ‘oog om oog - tand om tand’-principe gebrandmerkt kunnen 
worden. Kortom, de raakvlakken tussen herstelrecht en doodstraf lijken maar 
dun gezaaid. 

In dit besprekingsartikel laat ik de verschilpunten tussen beide antwoorden 
op criminaliteit echter grotendeels buiten beschouwing. Als de normatieve bril 
die ‘goede’ en ‘kwade’ reactiewijzen ten aanzien van criminaliteit van elkaar 
onderscheidt, neergelegd wordt, dan wordt het mogelijk om te speuren naar wat 
herstelrecht en doodstraf verbindt. Op dit vlak reiken de boeken van Strang en 
Sarat heel wat materiaal aan. In beide studies treedt het slachtofferthema pro-
minent op de voorgrond en blijkt de reactie op criminaliteit vorm te krijgen als 
antwoord op éénzelfde grondvraag: hoe een adequaat antwoord bieden ten aan-
zien van de noden, verlangens en wensen van slachtoffers van misdrijven? De 
geformuleerde antwoorden - herstel en fysieke eliminatie - liggen uiteraard 
mijlenver uit elkaar, maar het gegeven dat dezelfde vraag centraal staat, wijst 
op een treffende gelijkenis die veel zegt over onderhuidse ontwikkelingen in 
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hedendaagse strafapparaten en de ruimere samenlevingen waarin ze ingebed 
liggen.  

 
1. Wat slachtoffers willen 

 
Wat willen slachtoffers? Wat verwachten ze van de afhandeling van ‘hun’ mis-
drijf? Wat wensen ze dat er gebeurt met ‘hun’ dader? Dit soort vragen werd tot 
voor kort nauwelijks gesteld. De victimologie en de slachtofferenquêtes hebben 
de afgelopen decennia de wereld van slachtofferschap (zowel cijfer- als bele-
vingsmatig) in kaart gebracht en gespeurd naar verklaringen voor victimise-
ringspatronen. Eén van de kernbevindingen was dat veel slachtoffers zich vaak 
gekwetst voelen door de kille en onpersoonlijke omgang van de strafrechtsbe-
deling met hun leed. Victimologen spreken dan van ‘secundaire victimisering’: 
bovenop de miserie die voortvloeit uit het misdrijf krijgen slachtoffers als het 
ware een tweede slag in het gezicht door het gebrekkige inlevingsvermogen van 
een bot en wereldvreemd strafapparaat. Instellingen die zich bezighouden met 
hulp- en informatieverlening aan slachtoffers zijn er vaak op gericht om secun-
daire (naast of los van primaire) victimisering naar best vermogen te voorko-
men of te zalven. 

Aan het begin van haar studie somt Strang zes slachtoffernoden op die op-
borrelen uit vroeger victimologisch onderzoek: een minder formele procedure 
waarbinnen hun opvattingen van tel zijn, meer informatie over de procedure en 
de uitspraak, participatie in hun dossier, een respectvolle en rechtvaardige be-
handeling, materieel herstel van de schade en emotioneel herstel (pp. 8-23). 
Haar onderzoek gaat na in welke mate herstelrechtelijke interventies beter ge-
plaatst zijn dan de traditionele strafrechtspleging om aan deze wensen en noden 
tegemoet te komen. Bij Sarat staat vooral de nood aan emotioneel herstel voor-
op. In zijn studie bespreekt hij hoe in de Verenigde Staten de doodstraf geherin-
terpreteerd wordt als een therapeutisch instrument dat bijdraagt aan het verwer-
kingsproces van de nabestaanden van slachtoffers.  

Op het vlak van nodendetectie duikt een cruciaal verschilpunt op. Bij Strang 
gaat het om noden van slachtoffers zoals die naar voor gebracht worden via 
wetenschappelijk onderzoek. In het doodstrafdebat in de Verenigde Staten zijn 
het zij die de power to kill hanteren die de nood aan emotioneel herstel op de 
voorgrond plaatsen en aan de fysieke eliminatie van de wetsovertreder belang-
rijke therapeutische kwaliteiten toeschrijven. Niet de wetenschap definieert de 
noden, maar wel (vooral) het openbaar ministerie. In beide gevallen staat echter 
een gemeenschappelijke bekommernis centraal: de vormgeving en evaluatie 
van strafrechtelijke interventies op basis van de mate waarin ze een antwoord 
kunnen bieden op bepaalde (vermeende) noden die leven bij slachtoffers. 
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2. Slachtoffers en herstel  
 

Het boek van Strang vloeit voort uit een proefschrift dat tot stand kwam binnen 
het grootscheepse Australische RISE-project dat onder de veren zat van het 
Centre for Restorative Justice van de Australian National University. Het let-
terwoord ‘RISE’ staat voor ‘Reintegrative Shaming Experiments’.39 Het gaat 
hierbij om een reeks experimenten die sinds 1995 in Canberra opgezet werden 
en die tot doel hadden om via een experimenteel onderzoeksopzet empirisch 
materiaal te verzamelen over de effectiviteit van het conferencing-model. Op 
toevallige wijze werden zaken toegewezen ofwel om via de klassieke rechts-
gang afgehandeld te worden, ofwel om via herstelgericht groepsoverleg (of 
‘conferencing’) een oplossing voor het conflict uit te werken. In het laatste 
geval worden dader(s), slachtoffer(s) en hun respectievelijke achterban (fami-
lie, vrienden, enzovoort) samengebracht en wordt ruimte geschept om in groep 
te spreken over de achterliggende redenen, de impact en de gevolgen van het 
misdrijf. Hierdoor beoogt men het inzicht in het misdrijf voor alle deelnemers 
aan het overleg te verhogen en, indien mogelijk, een overeenkomst uit te wer-
ken waarin een aantal engagementen opgenomen worden (bv. herstel van mate-
riële schade, werken aan een verslaving, enzovoort). 

Slachtoffers en hun slachtofferschap spelen een centrale rol in deze wijze 
van reageren op criminaliteit. In de herstelrechtelijke literatuur wordt daaren-
boven de hypothese geformuleerd dat slachtoffers beter af zijn met een herstel-
rechtelijke interventie: openlijke communicatie over het misdrijf, actieve parti-
cipatie doorheen het ganse proces en het vooruitzicht op eventueel herstel lijken 
immers sterke troeven om de klassieke strafrechtsbedeling op het vlak van 
slachtofferaandacht de loef af te steken. Het experimenteel onderzoeksopzet 
van RISE leende zich ertoe om de klassieke rechtsgang te vergelijken met de 
herstelrechtelijke aanpak: in welke mate voelden slachtoffers dat hun wensen 
en noden beter of slechter aan bod kwamen in het herstelrechtelijke overlegpro-
ces?  

Bij de bespreking van haar onderzoeksresultaten over de ‘doorleefde erva-
ring van slachtoffers van misdrijven’ laat Strang de meningen van 232 slachtof-
fers de revue passeren. Ze stelt vast dat slachtoffers die deelnamen aan de her-
stelprocedure over het algemeen betere ervaringen hadden. Vooral op het vlak 
van ‘emotioneel herstel’ lijkt het herstelrechtelijk overleg beter te scoren. Zo 

                                                             
39  De ‘S’ van ‘Shaming’ verwijst naar de reintegrative shaming – theorie van John 

Braithwaite. In een uiterst invloedrijk boek uit 1989 stelt Braithwaite dat het concept 
‘schaamte’ het ontbrekende element – de lijm - is die diverse criminologische tradi-
ties (etiketterings-, subculturele, controle-, gelegenheids- en leertheorieën) met el-
kaar verbindt. Op die manier ontwerpt hij een ambitieuze algemene criminaliteits-
theorie met belangrijke beleidsimplicaties: de sleutel tot de aanpak van criminaliteit 
is schaamte-inductie die ‘reïntegratief’van aard is (Braithwaite, 1989). Braithwaite 
was de bezieler van RISE en is een sleutelfiguur in de internationale herstelbewe-
ging. De band tussen zijn theorie en herstelgerichte interventies is echter vatbaar 
voor kritiek (Matthews, 2005). 
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lag de angst om opnieuw slachtoffer te worden heel wat lager en kregen bijna 
vier keer meer slachtoffers een verontschuldiging voor het aangerichte leed. 
Daarenboven leek de woede ten aanzien van de dader sterk bekoeld. Terwijl 
één vijfde van de slachtoffers in de rechtbankgroep hun daders iets zouden 
aandoen als ze de kans daartoe zouden krijgen, was dit maar zo voor 7 procent 
van de herstelgroep. Voor slachtoffers van geweldsmisdrijven was dit onder-
scheid nog meer uitgesproken: 45 procent vergeleken met 9 procent. Ook wa-
ren slachtoffers doorgaans meer tevreden over de informatievoorziening, de 
mogelijkheden tot participatie en de wijze waarop ze behandeld werden.  

 
3. Slachtoffers en fysieke eliminatie 

 
In de studie van Sarat krijgt het streven naar emotioneel herstel een heel andere 
invulling. Sarat staat zeer wantrouwig tegenover die aandacht voor emoties van 
slachtoffers. Dit wordt al meteen duidelijk wanneer hij aan het begin van zijn 
boek stelt dat (rechten van) slachtoffers een veel te prominente plaats gekregen 
hebben in het hedendaagse doodstrafdebat in de Verenigde Staten van Amerika. 
Sarat verwijst hierbij naar de beslissing van US Attorney General Ashcroft om 
de executie van Timothy McVeigh via een intern televisienetwerk op scherm te 
brengen. Ashcroft motiveerde die beslissing door te verwijzen naar het immen-
se leed van de (nabestaanden van de) slachtoffers van de krachtige bomaanslag 
die op 19 april 1995 in Oklahoma City plaatsvond en die 168 mensen de dood 
injoeg. Volgens hem hadden ze het recht én de nood om McVeigh te zien ster-
ven. ‘Their lives were shattered, and I hope that we can help them meet their 
need to close this chapter in their lives.’ (p. xii)40 Tekenend hierbij is dat ook de 
doodstraf een helende kracht toegedicht wordt: fysieke eliminatie van McVeigh 
zou de nabestaanden van de slachtoffers helpen om een pijnlijke verwerkings-
periode af te sluiten.41 Uitschakeling van de dader wordt naar voor geschoven 
als voorwaarde om een gitzwarte bladzijde uit de levensloop van de nabestaan-
den en de overlevers om te draaien. 

Sarat plaatst heel wat kanttekeningen bij dit streven naar ‘sluiting’ voor 
slachtoffers en bij de wijze waarop emoties en leed het hart van het Amerikaan-
se strafapparaat binnendringen. Vooral een beslissing van het Amerikaanse 
                                                             
40  Ashcroft motiveerde de beslissing om de doodstraf te vorderen tegen Zacarias 

Moussaoui – de zgn ‘twintigste terrorist’ van 11 september – ook met verwijzingen 
naar de slachtoffers: “Following my instructions, the United States attorneys have fi-
led a notice of intent to seek a sentence of death. In the notice, we have alleged nu-
merous reasons – called aggravating factors – why we believe the death penalty is 
appropriate. Among these reasons is the impact of the crime on the thousands of vic-
tims”(geciteerd in Zimring, 2003: p. 44). 

41  Zo’n 2000 slachtoffers werden uitgenodigd om het schouwspel bij te wonen. Uitein-
delijk aanvaardden slechts 232 (of minder dan 12 procent) van hen de uitnodiging. 
Een reporter voor de Miami Herald verbond een interessante vraag aan deze vast-
stelling: wat zegt het over de doodstraf als meer dan 88 procent van de direct getrof-
fenen de terechtstelling, die vooral in naam van hun noden uitgevoerd werd, niet 
wensten bij te wonen? (Casto, 2001). 
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Hooggerechtshof uit 1991 was hierbij cruciaal. In Payne v. Tennessee besliste 
het Hooggerechtshof om zogenaamde ‘victim impact statements’ – getuigenis-
sen van (nabestaanden van) slachtoffers over de weerslag van het misdrijf – toe 
te laten in de straftoemetingsfase van processen die tot een doodsvonnis kunnen 
leiden. De uitspraak week af van vroegere rechtspraak.42 In de zaak Payne v. 
Tennessee behandelde het Hooggerechtshof het hoger beroep van Pervis Payne 
die in juni 1987 de 28-jarige Charisse Christopher en haar twee kinderen – 
Lacie en Nicholas - aangevallen had omdat ze niet wou ingaan op zijn toenade-
ringspogingen. Charisse en haar dochter Lacie overleden aan meerdere steek-
wonden. Nicholas overleefde het gebeuren. Tijdens het proces nam de moeder 
van Charisse het woord. Ze vertelde over de huilbuien van haar kleinzoon, over 
hoe hij zijn moeder en zus miste, over de prangende vertwijfeling die zijn prille 
leven tekende. Het openbaar ministerie sprak de leden van de jury toe met de 
boodschap dat ze niet bij machte waren om nog iets te doen voor Charisse en 
Lacie. De kleine Nicholas daarentegen kon wel een dienst bewezen worden. 
Payne kreeg de doodstraf. 

Net als bij Strang komt bij Sarat het thema van emotioneel herstel aan bod, 
maar wel op een heel andere manier. Slachtoffers en hun nabestaanden krijgen 
een stem tijdens de straftoemetingsfase en kunnen juryleden en aanwezigen in 
de rechtszaal deelgenoot maken van hun pijnlijke ervaringen. Rechtvaardigheid 
– een begrip dat van oudsher tot de categorie van de ‘fundamenteel omstreden 
begrippen’ behoort - krijgt een slachtoffergerichte invulling: het wordt afgeme-
ten aan de mate waarin aan de nood van slachtoffers voor ‘sluiting’ voldaan 
wordt en de mate waarin ze het gevoel hebben dat een gepaste straf uitgespro-
ken werd. Op die manier krijgen private ervaringen een prominente plaats bin-
nen publieke processen die zich situeren in het hart van het Amerikaanse straf-
apparaat. daarenboven wordt er vanuit gegaan dat fysieke eliminatie kan bij-
dragen tot verwerking van het gebeuren. Volgens Sarat gaat het hier echter om 
een verpakte vorm van wraak die zich via het medium van het slachtoffer en 
haar vermeende noden een weg baant binnen de moderne strafrechtsbedeling en 
haar fundamenten dreigt te ondergraven.  

 
4. Bestraffing en responsiviteit 

 
In de inleiding van dit besprekingsartikel werd gesteld dat de studies van Strang 
en Sarat zeer uiteenlopende onderwerpen behandelen, maar terzelfdertijd stel-
len ze éénzelfde grondvraag centraal: hoe een adequaat antwoord bieden ten 
aanzien van de noden, verlangens en wensen van slachtoffers van misdrijven? 
                                                             
42  In Booth v. Maryland (1987) haalde de meerderheid vier argumenten aan om victim-

impact statements te weigeren: (1) het risico op vooroordelen vergroot; (2) de aan-
gebrachte informatie draagt niet bij tot de beoordeling van de schuldvraag (een 
wrong verschilt van een harm); (3) de rechtszaak wordt omgetoverd tot een test van 
de retorische vaardigheden van de nabestaanden; (4) passie en emotie worden geïn-
jecteerd in de rechtszaak en staan een ‘redelijk’ beslissingsproces in de weg (Sarat, 
1997).  
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Strang, die zelf sterk overtuigd is van de meerwaarde van het herstelmodel, 
stelt dat de staat moet erkennen dat er nood is aan een fundamentele verande-
ring in onze omgang met criminaliteit. Daarbij beklemtoont ze dat er behoefte 
is aan een ‘responsieve staat’ die bereid is zijn burgers te behandelen als vol-
wassenen die gerechtvaardigde grieven hebben (p. 41). Bij Sarat zien we hoe in 
de Verenigde Staten de doodstrafmachine zich richt naar de noden van (nabe-
staanden van) slachtoffers. Ook hier moet de straf, zoals rechter Scalia het 
bepleitte in zijn afwijkende mening bij Booth v. Maryland (1987), ‘responsive 
to suffering’ zijn.  

Het naast elkaar plaatsen van de studies van Strang en Sarat stelt de kracht 
van het slachtofferthema in het licht bij de vormgeving en evaluatie van heden-
daagse antwoorden op criminaliteit. Daarenboven wordt ook duidelijk hoe 
gediversifieerd een slachtoffergericht penaal antwoord kan zijn. In beide stu-
dies krijgen slachtoffers (of hun nabestaanden) een stem en in beide reactiewij-
zen wordt een antwoord geboden op ervaringen van slachtofferschap, maar de 
vormgeving van die antwoorden is totaal verschillend: een streven naar herstel 
en pacificatie enerzijds, fysieke eliminatie anderzijds. Deze zeer uiteenlopende 
invulling van de responsieve functie van de straf doet heel wat vragen rijzen.  

Onderzoeksresultaten en beschouwingen van sociale wetenschappers sijpe-
len opnieuw de sociale werkelijkheid binnen en vormen (en hervormen) haar. 
Anthony Giddens (1990) geeft het voorbeeld van echtscheidingsstatistieken. 
Iedereen die overweegt om de stap naar het altaar te zetten, weet dat echtschei-
dingscijfers zeer hoog liggen. Deze informatie kan een belangrijke rol spelen 
bij de beslissing om al dan niet te trouwen of bij hieraan gerelateerde zaken 
zoals de onderhandeling van een huwelijkscontract. De informatie over slacht-
offerschap die vanaf eind jaren zeventig verzameld werd en het kennisarsenaal 
dat sindsdien opgebouwd werd, heeft ongetwijfeld een belangrijke impact ge-
had op hoe we zelf tegen de werkelijkheid aankijken. In die zin opende een heel 
nieuwe wereld zich – de zogenaamde ‘achterkant van de criminaliteit’ – die 
kwantitatief in kaart gebracht werd en waarbij de ruwe kantjes van slachtoffer-
schap in het licht gesteld werden. De (victimologische) wetenschap reikte daar-
enboven een vocabularium aan om die nieuwe vaststellingen te benoemen en te 
duiden. Een voorspelbaar (maar onbedoeld?) gevolg van de ontwikkeling van 
de victimologie en de cartografie van slachtoffernoden en –wensen is de op-
werping van de vraag die in de studies van Strang en Sarat centraal staat: Wat 
vang je hier nu mee aan?  

Kennis over slachtofferschap is een belangrijke bron geweest om bestaande 
afhandelingswijzen in vraag te stellen, maar tevens wordt ze soms wat éénzij-
dig aangeboord. In die zin gaat Strang grotendeels voorbij aan het destructieve 
potentieel dat zich verschuilt in de mobilisering van slachtofferkennis. Haar 
oproep om de emotionele dimensies van een misdrijf en het veroorzaakte leed 
een meer prominente plaats te geven, klinkt aanlokkelijk in het licht van de 
archieven aan slachtofferdata die voorhanden zijn en haar eigen onderzoeksbe-
vindingen. Maar tegelijkertijd mist die oproep de omzichtigheid waartoe Sarat 
ons aanspoort: de centrale plaats die gegeven wordt aan (vermeende) slachtof-
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fernoden in het doodstrafdebat toont de ‘andere kant’ van het slachtofferver-
haal. Meteen illustreert het betoog van Sarat ook het belang van een aantal 
traditionele rechtswaarborgen die in de herstelrechtelijke literatuur soms al te 
lichtvaardig terzijde geschoven worden. In die zin houdt de studie van Sarat 
aanhangers van het herstelmodel (onbedoeld) een spiegel voor: in het licht van 
de gevaren die Sarat uitvoerig aan het licht brengt, krijgt de klaagzang van 
Strang over het ‘verdwenen slachtoffer’ en de ‘gestolen conflicten’ een andere 
bijklank. Dit betekent natuurlijk niet dat slachtofferbekommernissen geen 
plaats mogen hebben in de afhandeling van misdrijven. Wel dat het enthousi-
asme waarmee de heroriëntering van de strafrechtsbedeling zoals ze door 
Strang en anderen bepleit wordt, op zijn minst wat getemperd moet worden. 
Het doet me denken aan de kanttekeningen die Herman van Gunsteren (2004) 
recent formuleerde bij de ijver die politieke leiders aan de dag leggen wanneer 
ze het hebben over het terrorismethema. Volgens van Gunsteren hebben poli-
tieke leiders wat weg van cyclopen: ze richten al hun aandacht op de gevaren 
van het terrorisme, maar missen een oog om de gevaren van hun eigen aanpak 
voor de democratie te zien. De drang om het bestaande strafrechtssysteem op te 
lappen en meer slachtoffer- en herstelgericht te maken, lijkt wetenschappers (en 
activisten43) zoals Strang soms wat blind te maken voor de minder mooie kant-
jes van hun pleidooi voor het centraal stellen van slachtoffernoden (Daems, 
2005a). 

Sarat herinnert ons er aan dat het bij bestraffing in se steeds om macht 
draait. In die zin sluit zijn studie over de doodstraf aan bij vroeger werk rond 
law’s violence waarin hij de onvermijdelijke band tussen strafrecht en geweld 
centraal stelt (Sarat en Kearns, 1993; Sarat, 2001). Wetsovertredingen legitime-
ren staatsoptreden dat zeer diep in het leven van mensen kan grijpen. Dit 
machtsaspect krijgt bijna geen plaats in de studie van Strang. Een theorie van 
de staat is bij haar grotendeels afwezig. Vaak lijkt het wel of de staat conceptu-
eel het onderspit moet delven voor een vage ‘gemeenschap’. Zo spreekt ze over 
‘de drie sleutelpartijen’ – slachtoffers, daders en hun communities of concern 
(p. 202) – zonder de staat te vermelden. Dit gebrek aan aandacht voor een meer 
uitgesproken uitwerking van de rol van de staat hangt waarschijnlijk samen met 
de consensuele Durkheimiaanse visie op bestraffing die herstelrechtelijke pu-
blicaties kleurt.44  

 

                                                             
43  Dit activisme is bijvoorbeeld sterk aanwezig in de openingszinnen van het boek van 

Strang. In de eerste alinea nodigt ze de lezer uit om samen met haar een denkoefe-
ning te maken waarbij ze al het ‘slechte’ van de huidige strafrechtsbedeling bundelt 
in enkele zinnen. De retorische vraag die ze er aan vastknoopt, zet de toon voor het 
verdere verloop van het boek: ‘Is this the best we can do?’ (p. 1) 

44  Eén van de boegbeelden van de herstelbeweging – John Braithwaite – werd 15 jaar 
geleden niet voor niets ‘een nieuwe Durkheim’ genoemd (Scheff, 1990). Dit ge-
beurde naar aanleiding van de publicatie van zijn invloedrijke studie Crime, Shame 
and Reintegration (zie voetnoot 1). 
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5. Besluit 
 

De vraag ‘Wat willen slachtoffers?’ werd tot voor kort nauwelijks gesteld. 
Maar zoals blijkt uit de studies van Sarat en Strang heeft deze vraag al vlug een 
vormende impact op het strafdebat gekregen. Voorstanders van de doodstraf en 
herstelrecht spreken op dit vlak in dezelfde termen: ze hebben het over reacties 
op misdrijven die bijdragen aan emotioneel herstel, ze spreken over de afslui-
ting van een moeilijke verwerkingsperiode, ze pleiten ervoor om (nabestaanden 
van) slachtoffers een stem te geven, ze willen hen de kans bieden hun lijdens-
weg te schetsen en ze meten het succes van strafrechtelijke interventies aan de 
hand van ervaringen van slachtoffers. Het beeld dat voortvloeit uit de studies 
van Strang en Sarat is er één van een strafapparaat dat zich in haar strafkeuze 
deels laat leiden door lijden: een responsieve strafrechtsbedeling dus.  

In het licht van het grimmige beeld dat geschetst wordt in het boek van Sa-
rat lijkt de voortvarendheid waarmee Strang de emotionele dimensies en het 
leed van slachtoffers centraal wil stellen, wat ongepast en zelfs gevaarlijk. 
Daarenboven wordt de deur naar een meer responsieve strafrechtsbedeling 
geopend op basis van ervaringen met lichtere vormen van criminaliteit. Strangs 
studie richtte zich op twee groepen binnen het RISE-opzet: eigendomsdelicten 
van daders jonger dan achttien en geweldsdelicten van daders onder dertig. De 
vraag blijft echter hoe diezelfde responsiviteit zich zou materialiseren voor 
meer ernstige vormen van criminaliteit. Sarat toont uitvoerig waartoe dit kan 
leiden: fysieke eliminatie wordt in het doodstrafdebat vooropgesteld als voor-
waarde voor een succesvolle traumaverwerking. 

Onlangs kregen we in de Belgische media nog een mooi voorbeeld van dit 
denken en handelen in termen van slachtoffernoden voorgeschoteld. De Belgi-
sche Minister van Mobiliteit Renaat Landuyt had een aantal straffe uitspraken 
in petto naar aanleiding van de vrijlating van een dronken chauffeur die een 18-
jarig meisje had doodgereden. Volgens de Minister kon het niet door de beugel 
dat de betrokkene zo snel op vrije voeten kwam. Het parket had de man ‘ten-
minste tot na de begrafenis’ moeten vasthouden, aldus Landuyt. De Minister 
ging daarbij vlotjes voorbij aan de finaliteit van de voorlopige hechtenis: ver-
dachten die het vermoeden van onschuld genieten, kunnen enkel om redenen 
van openbare veiligheid vastgezet worden. Vanuit slachtofferperspectief leken 
zijn uitspraken - op het eerste zicht althans - echter wel zinnig: het achter slot 
en grendel houden van de doodrijder zou de nabestaanden de kans geboden 
hebben om in alle rust te rouwen en afscheid te nemen van het slachtoffer 
(Daems 2005b). Maar de prijs die de maatschappij daarvoor zou betalen, is wel 
zeer hoog en gaat naar de fundamenten van de rechtsstaat. Zoals al zo vaak 
vastgesteld werd, geldt ook hier dat goede bedoelingen nog geen garantie bie-
den voor een goed beleid. 
 

 



 Slachtoffers, bestraffing en responsiviteitt 73 

Literatuur 
 

BRAITHWAITE, J. (1989) Crime, Shame and Reintegration. Cambridge, 
Cambridge University Press. 

CASTRO, M.J. (2001) ‘We Kill For Vengeance, Not Closure and Justice’, 
Miami Herald, 19 juni. 

DAEMS, T. (2005a), ‘Slachtoffers in H/holsters’, in: F. Verbruggen, R. Ver-
straeten, D. Van Daele en B. Spriet (eds.), Strafrecht als roeping. Liber 
Amicorum Lieven Dupont, Leuven: Universitaire Pers Leuven, te verschij-
nen. 

DAEMS, T. (2005b) ‘Voorlopige hechtenis mag geen straf zijn’, De Standaard, 
8 juni. 

GIDDENS, A. (1990) The Consequences of Modernity. Stanford, Stanford 
University Press. 

MATTHEWS, R. (2005) ‘Reintegrative Shaming and Restorative Justice: Rec-
onciliation or Divorce?’, in: I. Aertsen, T. Daems en L. Robert (eds.), Insti-
tutionalising Restorative Justice, Cullompton, Willan, (te verschijnen). 

SARAT, A. (1997) ‘Vengeance, Victims and the Identities of Law’, 6 Social 
and Legal Studies, 163-190. 

SARAT, A. (ed.) (2001) Law, Violence and the Possibility of Justice. Prince-
ton, Princeton University Press. 

SARAT, A. en KEARNS, T.R. (eds.) (1993) Law’s Violence, Michigan, Uni-
versity of Michigan Press. 

SCHEFF, T.J. (1990) ‘A New Durkheim’, American Journal of Sociology, 741-
746. 

VAN GUNSTEREN, H. (2004) Gevaarlijk veilig. Terreurbestrijding in de 
democratie. Amsterdam, Van Gennep. 

ZIMRING, F.E. (2003) The Contradictions of American Capital Punishment. 
Oxford, Oxford University Press. 





 

De Leidse erfenis 
Over adatrecht en adat in Indonesië 
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Bespreking van: Peter Burns, The Leiden Legacy. Concepts of law in Indone-
sia. Leiden: KITLV Press 2004, 307 pp, ISBN 90 6718 175 7 

 
 

1. Titel 
 

The Leiden Legacy, de Leidse erfenis, waaruit zou die gezien de Nederlandse rol 
in Nederlands Indië en gezien het onderzoek naar het adatrecht kunnen bestaan? 
Burns zelf gaat nergens op zijn titel in. De eerste gedachte die bij mij opkwam 
toen ik overwoog een recensie aan het boek te wijden, was dat de erfenis natuur-
lijk bestaat uit alle onderzoeksverslagen met adatrecht waarover we in Nederland 
kunnen beschikken dankzij het Leidse onderzoek. Die gedachte was een verkeer-
de. Ook verkeerd was mijn dwarse lezing van de subtitel Concepts of law in 
Indonesia. Ik had gewild dat het boek ook zou gaan over de rechtsconcepten die 
aansloten bij het perspectief van de bevolkingen in Nederlands Indië zelf: de 
inheems Indonesische rechtsconcepten. We weten inmiddels dat de Leidenaren 
van de adatrechtschool daar maar weinig over te zeggen hebben, omdat het 
rechtsconcept adatrecht niet het concept is waarmee de adat van de bevolkingen 
in Nederlands Indië op begrip kan worden gebracht (aldus Burns o.a. 225). Een 
boek daarover zou mij wel aanspreken, bijvoorbeeld aan de hand van de vraag of 
en in hoeverre de adat door het Leidse concept van adatrecht is getransformeerd 
en in het hedendaagse Indonesië is te traceren. Maar als gezegd, het boek gaat 
over adatrecht en niet over inheems Indonesische rechtsconcepten.  

Hoe moet de titel dan wel begrepen worden? Eigenlijk is het heel makkelijk: 
de titel slaat op het in Leiden gemunte begrippenkader rond adatrecht dat als 
erfenis in Indonesië gevonden kan worden. Burns’ centrale these is dat de Indo-
nesische natie geworden is tot wat ze is ondanks en dankzij het Leidse onder-
zoek. Dankzij: Leiden vond het adatrecht uit en benadrukte een typisch Indonesi-
sche identiteit. Ondanks: Leiden stond een ethische houding voor waarin plaats 
was voor respect ten opzichte van het ‘eigene’ van lokale regels. Vanhet eerste 
maakten de nationalisten dankbaar gebruik, terwijl het tweede strijdig was met 
de ideologie van de natie. 
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2. Historisch 
 

Peter John Burns is als historicus in 1995 op de studie gepromoveerd aan de 
James Cook University of North Queensland in Australië. Het heeft negen jaar 
geduurd tot de (inhoudelijk identieke) handelsuitgave. Imiddels is Burns met 
pensioen. 

De studie van Burns omvat veel meer dan de zojuist genoemde en niet zo 
heel originele these dat het concept van adatrecht aan het ontstaan van Indonesië 
heeft bijgedragen. The Leiden legacy bevat ook een uitleg van het werk, de 
standpunten en de ontwikkelingen van de Leidse adatrechtschool en de verhou-
dingen tot politiek Den Haag en het rivaliserende instituut aan de Utrechtse 
universiteit, een beschrijving van de historisch-juridische en politiek-
filosofische achtergronden van de verschillende standpunten inzake adatrecht, èn 
drie illustraties in drie hoofdstukken van de manier van denken in Leiden, èn een 
bepaling achteraf van de waarde van de kritiek op het adatrecht. Burns heeft niet 
één rode draad getrokken, maar meerdere korte. Enkele malen zegt hij dat de 
kwestie dat ‘de latente functie van het adatrecht-onderzoek was het bijdragen aan 
het ontstaan van Indonesië’ de kern is van zijn boek (o.a. p. 221). Als hij dat 
zelf zo ziet, dan zit er wel erg veel ruis in. In positieve zin is het boek te karak-
teriseren een compilatie van deelonderzoeken naar verschillende aspecten van het 
Leidse adatrechtonderzoek, geplaatst in chronologische volgorde. 

 
3. Meteen al twee opmerkingen 

 
Voordat ik inhoudelijk enkele onderdelen van de studie bespreek, heb ik twee 
opmerkingen die met theorie en methodologie te maken hebben. Direct in het 
begin van het boek (p xvii) zet Burns zijn typische aanpak bij het bespreken 
van het werk van andere auteurs uiteen: ‘Sometimes I present extracts [van 
teksten in het Nederlands bijv.; wvr] in exact translations which show in sum-
mary how the writers develop their arguments. When it becomes necessary, I 
interpolate. That is, I explain and comment; I ‘engage with the text’, offering 
my interpretation of the intention of the writer.’ Tot zover, zou ik zeggen, gaat 
Burns niet verder dan een andere onderzoeker die beseft dat hij in elk citaat dat 
hij aanhaalt ‘aanwezig’ is en die zich bewust is van het gegeven dat ook een 
interview interpretatie van de onderzoeker vergt. In de hoofdstukken zelf lijkt 
Burns verder te gaan. In de voetnoot bij een citaat met enkele cursiveringen staat 
bijvoorbeeld: ‘Sonius 1993:37-8. The emphasis – law, as law – is mine, re-
flecting the intention of Sonius.’ Burns interpreteert dan niet meer het werk van 
Sonius, maar ‘maakt zijn intentie duidelijk’! Of gaat het om een verspreking? 

Het tweede punt betreft het gebruik van de begrippen ‘mythe’ en in samen-
hang daarmee ‘deconstructie’. Wat Burns betreft betekent mythe zoiets als ‘a 
picture of the world’ (hij verwijst daarvoor naar Wittgenstein) of ‘any accepted 
belief, in any field, whatsoever’ (waarbij hij verwijst naar ene Davis die over 
Noormannen en mythes geschreven heeft) (183). Nu is het boek verdeeld in 
twee secties: ‘Making the Myth’ en ‘Dismantling the Myth’. ‘Making the My-
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th’ is gewijd aan het debat in Nederland over de opkomst en vaststelling dat er 
zoiets bestaat als een typisch Indonesisch adatrecht, waarbij Burns uitgebreid 
stilstaat bij de belangen, de ideologieën, de onderlinge concurrentie en de orato-
rische kwaliteiten van de betrokken actoren. Sectie 2 ‘Dismantling the Myth’ is 
gewijd aan de ‘deconstruction’ (182) of de ‘dissection’ (xviii) van het Leidse 
adatrecht. Burns bespreekt in deze sectie de kritiek die vanaf de jaren 30 van de 
20e eeuw op het Leidse rechtsconcept werd geventileerd. Mijn idee is dat Burns 
in deze tweede sectie helemaal niet aan het deconstrueren is; hij beschrijft ge-
woon de inhoudelijke kritiek die latere onderzoekers gaven op het eerdere werk 
van de adatrechtschool. Misschien is Burns in de eerste sectie aan het deconstru-
eren, als hij die werkzaamheid tenminste erg ruim opvat als het uiteenrafelen, 
analyseren, op achterliggende en onuitgesproken belangen en ideeën onderzoeken 
van in een bepaalde tijd opgekomen begrippen. Hij beschrijft daar niet alleen het 
werk van Van Vollenhoven, maar laat ook zien waarom hij schreef wat hij 
schreef en zei wat hij zei in lezingen. Sectie 1 ‘Making the Myth’ moeten we 
dus eerder begrijpen als sectie waarin de opkomst en consolidering van het adat-
recht beschreven en geanalyseerd wordt, terwijl sectie 2 ‘Dismantling the Myth’ 
gaat over de opkomende kritiek op het adatrecht die het concept van adatrecht – 
althans in Indonesië – niet heeft aangetast. De tekst op de achterflap van het 
boek klopt volgens mij dus evenmin. Daar staat dat Burns ‘analyses the rise, 
development and fall of the concept of adatrecht’. Dat laatste, de ondergang van 
het adatrecht, is niet in overeenstemming met wat Burns zelf schrijft: in Indone-
sië wordt het adatrecht gezien als heilig nationaal symbool (249-251). Juist de 
tweede sectie had dus de titel ‘making the myth’ kunnen meekrijgen ... 

Wat blijft er over van de studie van Burns, ontdaan van de hier overbodige 
begrippen mythe en deconstructie? Een compilatie van deelonderzoeken naar 
verschillende aspecten van het Leidse adatrechtonderzoek met soms vergaande 
interpretaties van Burns, geplaatst in een chronologisch kader. Is dat interessant? 
Ja, doorgaans wel, ook al blijft het bij een opsomming en rangschikking van 
feitelijke gegevens. Theoretisch uitdagend is de studie niet. 

 
4. Beschrijving van de studie 

 
Vier van de zeven hoofdstukken in sectie één ‘Making the Myth’ gaan over de 
opkomst en vaststelling dat er zoiets bestaat als een typisch Indonesisch adat-
recht waarmee het koloniaal bestuur rekening moet houden. De Leidse school en 
dan met name Van Vollenhoven, heeft hierop volgens Burns de grootste stem-
pel gedrukt: men kon niet meer om adatrecht heen. In de woorden van Burns: 
‘The paramount issue in the adatrecht campaign during the twenties had been 
ethical argument about the obligation to respect indigenous land rights and the 
triumph of that campaign in the 1930s was, more than anything else, a recogni-
tion that the arguments they had presented were plausible and cogent.’ (109) 

Burns bespreekt in de eerste vier hoofdstukken uitgebreid het werk van Van 
Vollenhoven die zowel inging tegen de politieke claims van die dagen (tegen 
‘Den Haag’) als tegen de wetenschappers aan de Utrechtse universiteit (tegen 
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‘Utrecht’). Den Haag – met als belangrijke figuur de departementaal ambtenaar 
en adviseur G.J. Nolst Trenité – claimde dat de Nederlandse staat volgens de 
zogenaamde ‘domeintheorie’ de souvereiniteit over het Indonesische land had. De 
inheemse bevolking kon weliswaar land in ‘eigendom’ hebben, maar dat was 
een afgeleid recht en bovendien moest de ‘eigendom’ kunnen worden aange-
toond. Van Vollenhoven verzette zich, aldus Burns, in een krachtige polemische 
stijl tegen deze domeintheorie. Die theorie was onetisch en leidde tot grove 
onrechtvaardigheid, aldus Van Vollenhoven. Als voorbeeld van ‘ongevoeligheid 
van de staat voor inheemse rechtswaarden’ haalde Van Vollenhoven onder andere 
de zaak van de Javaanse boer Kromowidjojo aan. Die had in overeenstemming 
met de lokale adat een stuk land in gebruik genomen en bewerkt. Het land werd 
hem echter door de koloniale administratie afgenomen, waarop Kromowidjojo 
bij de diverse instanties en rechtbanken zijn recht probeerde te halen, wat hem 
niet lukte omdat hij er immers ‘geen recht’ op had. Tegenover de onrechtvaardi-
ge uitkomsten van de domeintheorie stond Van Vollenhoven op het standpunt 
dat de inheemse rechtswaarden soms gerespecteerd moesten worden en dat daar-
voor telkens onderzoek nodig was naar het specifieke, lokale inheemse recht. 
Dit standpunt van Van Vollenhoven is volgens Burns ingegeven enerzijds door 
de idee dat het bij de Indonesische adat zou gaan om een gedachtenwereld die 
totaal van de Europese verschilde, anderzijds dat deze gedachtenwereld was te 
begrijpen met een sprong van het voorstellingsvermogen en door de eigen 
denkwereld achter zich te laten (14). Een Europese onderzoeker zou alleen na 
gedegen onderzoek inzicht kunnen krijgen in de visie op de wereld zoals die 
onder Indonesiërs gebruikelijk is en dus inzicht kunnen krijgen in de lokale adat. 
Die lokale adat verschilde weliswaar van plaats tot plaats en van geval tot geval, 
waardoor onderzoekers concludeerden dat adat louter bestond uit willekeur en 
chaos. Maar met het innemen van het perspectief van de Indonesiër, aldus Van 
Vollenhoven, zouden die willekeur en chaos oplossen in een begrijpelijk en 
coherent adatrechtssysteem. Pas dan zou de vraag ‘kan dit inheemse recht worden 
gerespecteerd?’ worden beantwoord. De vooronderstelling dat een onderliggend 
coherent systeem bestond ondanks alle inconsistenties, sloot trouwens aan bij 
de Leidse gedachte dat ondanks alle etnische verschillen, er toch zoiets bestond 
als ‘de Indonesiër’ (83). 

Den Haag daarentegen ging het om pragmatische oplossingen in het ont-
wikkelen en tot economische bloei brengen van Indonesië. Nederlands Indië 
moest geld opbrengen en de ‘ethische’ houding ten opzichte van adat zoals Lei-
den die voorstond, stond daaraan in de weg. Van Vollenhovens ethische perspec-
tief op het ‘eigene’ van de bevolking van Nederlands Indië stond dus tegenover 
de domeintheorie en de pragmatisch-politieke aspiraties van Den Haag. 

Het ‘gevecht’ tussen Leiden en Utrecht verliep langs ongeveer dezelfde lij-
nen. De nieuwe Utrechtse Indologische Faculteit, opgericht in 1925, werd vol-
gens Burns al snel ‘de petroleumfaculteit’ genoemd omdat het met financiering 
van het bedrijfsleven van de grond kwam. Utrecht was volgens Burns voorstan-
der van Nederlands Indië onder federaal Nederlands bestuur. In de polemiek kwam 
vanuit Utrecht maar ook in de kranten het verwijt dat Leiden de ambtenaren voor 
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Indonesië op zou leiden in een vijandige houding ten opzichte van de regering en 
het bedrijfsleven. Leiden zou soft zijn ten opzichte van de Indonesische bevol-
king, Van Vollenhoven en de zijnen ‘verraders van de natie’ (77) en de ambtena-
ren in Leiden zouden een ‘hyper-ethische soep’ te eten krijgen (82). De onder-
zoekers in Leiden, aldus Utrecht, zouden gepreoccupeerd zijn met de abstractie 
van mensenrechten en geen oog hebben voor de bestaande diversiteit, waarmee 
zij bijdroegen aan het ontstaan van Nederlands Indië als onafhankelijke eenheids-
staat. Dat verwijt aan Leiden hield dus nogal wat in, zeker omdat men in Leiden 
naar eigen zeggen het adatrecht niet verheerlijkte en helemaal niet voor onafhan-
kelijkheid was (wel voor decentralisatie en een soort provinciaal bestuur onder 
de hoede van Moederland Nederland). Wat betekent dan dit verwijt van Utrecht 
aan Leiden? Wist Utrecht niet waar Leiden mee bezig was? Of wilde Utrecht 
Leiden zwart maken in de concurrentiestrijd? Achteraf gezien geen van beiden, 
meent Burns: ‘the latent function of the School of Utrecht was to foster the 
growth towards statehood in Southeast Asia’ (p. 79). Met andere woorden: ook 
de kritiek dat Leiden de Indonesische ontwikkeling naar onafhankelijkheid ver-
sterkte, versterkte die ontwikkeling. Aldus Burns, die voor de ‘latente functie’ 
verwijst naar ‘antropologen’ (207). 

 
De hoofdstukken vijf, zes en zeven van deze eerste sectie bevatten illustraties 
van de Leidse doctrine onder de titel Elaboration of the Leiden doctrines. 
Hoofdstuk vijf gaat over het adatstrafrecht, hoofdstuk zes gaat over huwelijk en 
hoofdstuk zeven gaat over het systeem van statelijke en inheemse rechtbanken 
en rechters. Hoofdstuk vijf is grotendeels gebaseerd op het tiende boek van Pan-
decten van het adatrecht (uit 1936), hoofdstuk zes is een samenvatting van 
Hazairins dissertatie uit 1936 De Redjang: De volksordening, het verwant-
schaps-, huwelijks-, en erfrecht en hoofdstuk zeven kan voornamelijk worden 
teruggevoerd op Sistim Hukum di Indonesia van Supomo uit 1965/1981. Liever 
zou ik dit soort hoofdstukken niet lezen, omdat de originele studies ongetwijfeld 
interessanter zijn dan de samenvattingen van Burns. Dat dènk ik tenminste, en 
misschien moet ik dat als verdienste van Burns zien: zijn samenvattingen nodi-
gen uit tot lezing van het origineel. 

Wat bijvoorbeeld te denken van hoofdstuk zes, als gezegd een samenvatting 
van de studie van Hazairin uit 1936 (De Redjang: De volksordening, het ver-
wantschaps-, huwelijks-, en erfrecht). Ik dacht onmiddelijk aan de huidige dis-
cussie over al dan niet gedwongen uithuwelijking, kindhuwelijken, bruidsschat-
ten, de Nederlandse morele afwijzing van ‘zakelijke huwelijken’ etc. Misschien 
dat de minutieuze aandacht van Hazairin voor allerlei varianten en details in de 
adat rond jujur een relativerende blik kan opleveren? De jujur is de prijs (goede-
ren, geld) die aan de vader van een meisje betaald moe(s)t worden voordat hij 
toestemming tot een huwelijk gaf. Het was normaal dat ook meisjes die in onze 
ogen nog kinderen zijn, op die manier in het huwelijk konden treden. Hazairin 
beschrijft, aldus Burns, acht varianten van de jujur, waaronder een met regelma-
tige betaling van delen van de jujur tot in de vierde generatie, een met uitgestel-
de betaling, een variant waarin de uitwisseling van de bruidsgift fictief was en 
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een die onder de koloniale dreiging van ‘afschaffing van dit sociale kwaad’ was 
ontstaan, namelijk in de vermomming van een belasting op het kiezen van de 
woonplaats. Er was ook een mannelijke variant van jujur, er konden ceremo-
niën gedaan worden om de uitwisseling van specifieke giften te wijzigen en na 
uitgebreide rituelen konden sommige taboes die in de weg stonden aan een hu-
welijk (nauwe verwantschap bijvoorbeeld), worden omzeild. Hazairin beargu-
menteerde – in lijn met de ‘orthodoxie’ van Leiden – dat de jujur niet los kon 
worden gezien van de ‘kijk op de wereld’ en dus de adat van elk van de groepen 
die er hun eigen, typische jujur op nahielden. De waarde van de jujur moest in 
plaats van als ‘koopsom’ gezien worden als het voldoen aan de verplichting van 
uitwisseling. Omdat bij huwelijk de dochter aan het dorp of de lineage van de 
man werd gegeven, werd de bruidsprijs gezien als tegengift om, aldus Hazairin, 
het spirituele equilibrium te bewaren. 

De standaardreactie van de Nederlandse kolonisator was dat het gekochte 
(kind)huwelijk werd afgewezen. Vooral omdat de jujur zou leiden tot afname 
van de bevolking. De vaders, aldus de tegenstanders van jujur, waren zich name-
lijk bewust van de waarde van hun dochters en vroegen om behoorlijke bedragen 
die zeker voor ‘welgestelde dochters’ konden oplopen tot duizenden guldens. Het 
bezwaar van de Nederlanders richtte zich op het gegeven dat de vrouwen door de 
hoge prijzen vaak zo laat trouwden – en dat kwam de bevolkingsaanwas niet ten 
goede. 

 
Sectie 2 ‘Dismantling the Myth’ bestaat uit vier hoofdstukken: een bespreking 
van vroege kritieken op de Leidse onderzoeken, een bespreking van enkele hui-
dige inzichten die gerelateerd zijn aan het Leidse onderzoek, een demonstratie 
van de these dat de zienswijze van de Indonesische juristen via Leiden is terug te 
voeren op de Duitse Historische School en een (soort van) conclusie in de vorm 
van een beschrijving van het werk van onderzoekers die zijn voortgekomen uit 
de Leidse adatrechtschool (Jaspan, de Von Benda-Beckmanns, Portier & Slaats). 

De kritiek geeft een aardig zicht op de invalshoeken van het Leidse adatrecht-
instituut en ze behoort tegenwoordig tot het standaardrepertoire van reflectie en 
zelfreflectie binnen de sociale wetenschappen. Omdat iedere onderzoeker zich er 
tegenwoordig rekenschap van geeft, geef ik in eigen bewoordingen de belang-
rijkste kritiek op Leiden weer: 

-  Het adatrecht waarin status en positie bepalend zijn voor iemands rechten 
is inferieur aan het Nederlandse recht waarin alle burgers voor het recht ge-
lijk zijn; wat is de verdediging van cultureel relativisme? 

- Wat is de praktische relevantie van alle theoretische uitweidingen over ‘in-
heemse rechten’? Het is veel belangrijker om te bepalen welke rechten de 
staat heeft ten opzichte van de burgers. 

-  Waarom focust Leiden op de verschillen tussen adatrecht en Nederlands 
recht? Er zijn toch ook vele overeenkomsten? Waarom ziet Leiden de ver-
schillen bovendien als fundamenteel? 
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-  De algemene en vergaande conclusies over ‘het’ adatrecht zijn niet gerecht-
vaardigd. Nauwkeurige analyse van empirisch materiaal maakt duidelijk dat 
generalisaties vaak onterecht zijn. 

-  Gaat het bij adatrecht eigenlijk wel om recht? Is er niet méér nodig dan 
‘gewoonte’ om gewoonte tot recht te maken; wat is het rechtsbegrip dat 
aan adatrecht ten grondslag ligt? 

-  Het is een ideologische vertekening om in adat een model van harmonie te 
zien. Kern van adat is dissensus, conflict en strijd. 

 
5. De Leidse erfenis 

 
De kritische vragen hebben de ideologische omarming van het Leidse adatrecht 
in Indonesië niet voorkomen. Burns maakt met het bespreken van de invloed 
van enkele vooraanstaande Indonesische juristen als Supomo, Subardjo Djojoa-
disurjo, Nazif en Sastroamidjojo duidelijk dat de Leidse school invloed had op 
het ontstaan van de natie Indonesië (Burns vult derhalve Benedict Andersons 
Verbeelde gemeenschappen aan, dat vreemd genoeg niet in de literatuurlijst 
voorkomt). Deze juristen hadden in Leiden gestudeerd en/of gewerkt en waren 
dus opgevoed met het concept van adatrecht, de Leidse ‘ethische soep’ en de idee 
van een ‘Indonesisch ras’.  

 
Het adatrecht in Indonesië is een succes, een ideologisch succes. De Nederlandse 
erfenis krijgt elders mytische proporties. Misschien is het altijd zo dat zaken die 
van elders komen, sneller fascineren. Zo vind ik adat interessanter dan adatrecht. 
Adat zie ik als een type recht dat alleen via de procedure en de formaliteiten 
gekend kan worden. Ook in de studie van Burns vind ik daarvoor aanwijzingen. 
Volgens Burns is adat de praktijk van alledag waarin normen permanent worden 
gesteld, aangevallen en bevochten in allerlei fora en op diverse niveaus (249). 
Onderzoek dat hij aanhaalt, zou uitwijzen dat adat vooral in de procedure gevon-
den moet worden, waar de adatregel telkens opnieuw kan worden bepaald (211). 
Ik wil dan weten hoe die procedure eruit ziet, en ik denk aan eisen van etiquette 
en hoffelijkheid die in ‘de praktijk van alledag’ doorgaans de boventoon voeren. 
Bepaalt het in acht nemen van die etiquette dan adat? 

De Indonesiërs vinden niet adat, maar het adatrecht interessanter. Misschien 
omdat dat voor hen van elders kwam? 

Hun adat uit Nederlands Indië werd in Nederland adatrecht. In Nederland wer-
den vervolgens Indonesische juristen met dat adatrecht ‘besmet’. Terug naar 
Indonesië namen zij dat prachtige cadeau mee. Dat werd natuurlijk niet afgewe-
zen. Maar dat adatrecht in het onafhankelijke Indonesië, zegt men in Nederland, 
was niet hetzelfde adatrecht dat de Leidse onderzoekers tot aan 1950 hebben 
opgetekend. Daar was een ideologisch sausje overheen gegaan. En trouwens, het 
Leidse adatrecht heeft nog maar weinig te maken met de Indonesische adat waar 
het allemaal om begonnen was. 
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Het Indonesische adatrecht is dus een transformatie van het Nederlandse adatrecht 
dat een transformatie is van adat in Nederlands Indië. 

 
En dat is dan de Leidse erfenis. 
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De rol van het recht in het proces van democratisering van niet-democratische 
staten wordt sinds de jaren negentig aangeduid met de term transitional justi-
ce.45 Het recht wordt daarbij niet alleen ingezet ter bestraffing van functionaris-
sen van het vorige regime, maar ook ter legitimatie en inrichting van het nieu-
we landsbestuur en voor het rechtsherstel voor slachtoffers van de voormalige 
niet-democratische overheid. Ook waarheidscommissies zoals in Zuid-Afrika 
en daaraan verwante zaken zoals parlementaire enquêtes46 zijn facetten van 
transitional justice, en zelfs de geschiedschrijving wordt ertoe gerekend.47 Niet 
alleen de inhoud van het recht en de wijze waarop het tot stand komt verande-
ren met de regime change, maar ook het concept recht wijzigt. Vanuit een an-
dere opvatting van de aard en functie van recht ontstaat een andere (juridische, 
historische, morele) blik op het niet-democratische verleden inclusief het toen 
werkzame recht en de toenmalige rechtsopvattingen.48  

Een gedetailleerd onderzoek naar één van de aspecten van wat vertaald zou 
kunnen worden met transitierecht/rechtstransitie49 biedt het lijvige proefschrift 
(848 pagina’s) van J.P. Meihuizen over de bestraffing van economische colla-
boratie in Nederland na de Tweede Wereldoorlog, waarop hij cum laude pro-
moveerde. Aan het boek is een lange periode van onderzoek voorafgegaan, 
waarin de auteur talloze (archief)stukken heeft opgespoord en bestudeerd en 
met vele bij de Bijzondere Rechtspleging betrokken personen heeft gecorres-
                                                             
45  Een standaardwerk is: R. Teitel: Transitional Justice, Oxford: Oxford University 

Press 2000. 
46  Zoals die in Nederland inzake het regeringsbeleid 1940-1945. Chrisje Brants, ‘Deal-

ing with the holocaust and collaboration: The Dutch experience of criminal justice 
and accountability after World War II’, in: Crime, Law & Social Change (34) 2000, 
p. 211-236: p. 213-214. 

47  Teitel, Transitional Justice, Ch. 3. 
48  Cf. Teitel, Transitional Justice, p. 3-9. 
49  Het gaat immers zowel om een verandering door middel van het recht als om een 

verandering van het recht. De vertaling is evenwel niet volledig aangezien justice 
niet alleen recht, maar ook rechtvaardigheid betekent. 
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pondeerd of interviews heeft gehouden (het vroegste interview dateert van 
1976). Door de overstelpende hoeveelheid opgevoerd bronnenmateriaal krijgt 
de lezer de indruk dat het boek met gemak tweemaal zo dik had kunnen zijn 
wanneer de schrijver bij al dat materiaal uitgebreid stil was blijven staan. Voor-
dat in het laatste hoofdstuk de rechtspleging zelf aan de orde komt, beschrijft 
Meihuizen de houding van de overheid en de industrie ten opzichte van Duitse 
opdrachten in de eerste maanden van de bezetting, de betrokken instanties bij 
de opsporing, vervolging, berechting en zuivering van economische collabora-
tie en in verband daarmee het beleid van de regering en van justitie. 

 
1. De situatie in het begin van de bezetting 

 
Hoewel er rechtsregels voorhanden waren omtrent de rechten en plichten van 
bezetters en de bevolking en bestuurlijke organen van een bezet land, waren 
deze uit de tijd,50 niet erg specifiek, en in de ogen van de Duitsers hinderlijk en 
niet altijd bindend.51 Het ging hier vooral om art. 52 van het Landoorlogregle-
ment uit 190752 dat onder ander bepaalde: 

 
‘Requisitiën in natura en persoonlijke diensten kunnen van de gemeenten 
of van de bewoners niet worden geëist, dan ter voorziening in de behoef-
ten van het bezettingsleger. Zij […] moeten van dien aard zijn, dat zij 
voor de bevolkingen niet de verplichting medebrengen om aan de krijgs-
verrichtingen tegen haar land deel te nemen.’ 
 

In aansluiting bij de gezaghebbende uitleg van deze bepaling onder andere door 
het handboek van Oppenheim53 en de Nederlandse deskundigen B.M. Telders 
en J.P.A. François, volkenrechtsdeskundige bij Buitenlandse Zaken werd alleen 
‘rechtstreekse’ deelname aan krijgsverrichtingen in strijd met dit artikel geacht. 
Voorbereidingen tot krijgsverrichtingen vielen daar niet onder. Zo stond het 
ook in de tot aan de Duitse inval zeer geheime ‘Aanwijzingen’ die de regering 
in 1937 had opgesteld voor het gedrag van ambtenaren in geval van vijandelij-
ke bezetting. Bovendien verklaarden de Aanwijzingen het voor burgers ‘onge-
oorloofd’ om werkzaamheden voor de vijand te verrichten die deze volgens het 

                                                             
50  L. Oppenheim & H. Lauterpracht, International Law, A Treatise, Vol. II, Disputes, 

War and Neutrality, London: Longmans, Green & Co. 5e druk, 1935, §68, p. 191, n. 
2. 

51  Door Duitsland werden met betrekking tot de Eerste Wereldoorlog sommige ver-
plichtingen uit de Haagse vredesconferenties van 1907 erkend en andere ontkend, al 
naar gelang het Duitsland beter uitkwam. J.W. Garner, International law and the 
World War, London: Longmans, Green and Co. 1920, deel 1, p. 23. 

52  Aanhangsel bij het Verdrag nopens de wetten en gebruiken van den oorlog te land, 
Den Haag 18 oktober 1907, Stbl. 1910, 73, sub 4. 

53  Oppenheim/Lauterpracht, International Law Vol. II, 5e druk, 1935, §170 p. 352 en 
noot 3. 
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Landoorlogreglement niet mocht vorderen (p. 25-30).54 De Nederlandse secre-
tarissen-generaal van Handel, H.M. Hirschfeld, en Buitenlandse Zaken, A.M. 
Snouck Hurgonje, en de landsadvocaat G.W. van der Does beriepen zich op 
deze bronnen bij hun adviezen aan de industrie om opdrachten van de Duitse 
Wehrmacht te accepteren. De ‘behoeften van het bezettingsleger’ brachten 
volgens hen niet alleen mee dat men bijvoorbeeld onderdak voor de troepen 
mocht verzorgen, maar zelfs dat door Nederlandse bedrijven munitie voor de 
Duitsers kon worden gefabriceerd (hoofdstuk 1). De opperbevelhebber van het 
Nederlandse leger generaal Winkelman zag het meewerken aan voorbereidin-
gen wel als ongeoorloofd, maar werd al snel door de Duitsers buitenspel gezet.  

De redenen voor Nederlandse bedrijven om niet te weigeren voor de Duit-
sers te werken waren het risico van plaatsing van de onderneming onder een 
Duitse Verwalter, de dreigende werkloosheid van de werknemers, de kans dat 
de inventaris naar Duitsland zou worden versleept en ten slotte de altijd aanwe-
zige concurrentie. Het aannemen van Wehrmacht-opdrachten was op het randje 
(of beter: in het weidse, schimmige grensgebied) van onrechtmatigheid. Maar 
zaken die zowel voor de ‘behoeften van het bezettingsleger’ als voor krijgsver-
richtingen konden dienen, mochten volgens Van der Does in juni 1940 gewoon 
worden geproduceerd. Want zolang de Duitsers zeiden dat het voor het bezet-
tingsleger was, had men ‘geen recht van controle’ of die zaken ook daadwerke-
lijk niet voor oorlogsvoering werden gebruikt (p. 111). De afwezigheid van een 
controlerecht nam ook de Hoge Raad anderhalf jaar later aan in zijn beruchte 
toetsingsarrest, waarin hij onder andere bepaalde dat de wetgevende verorde-
ningen van de bezetter onder de ‘huidige omstandigheden’ als Nederlandse 
formele wetten moesten worden beschouwd, en niet aan het volkenrecht ge-
toetst mochten worden.55 Je zou op basis hiervan kunnen verwachten dat van-
wege de goedkeuring van de hoogste Nederlandse bestuursambtenaren de eco-
nomische collaborateurs een sterke troef in handen hadden als ze überhaupt al 
na de bevrijding ter verantwoording zouden worden geroepen. De spanning 
blijft er nog even in, want of dat zo was, leest men pas 350 pagina’s verderop in 
het laatste hoofdstuk. 

 
 

2. Opsporing en berechting: improvisatie en de open norm van art. 102 Sr 
 

De tussenliggende hoofdstukken geven echter niet veel hoop op een juridisch of 
anderszins bevredigende uitkomst. Wat het meest opvalt zijn de rommeligheid, 

                                                             
54  Punt 17 van het Besluit Raad van Ministers van 1 mei 1937, (Aanwijzingen betref-

fende de houding, aan te nemen door de bestuursorganen van het Rijk, de Provin-
ciën, Gemeenten, Waterschappen, Veenschappen en Veenpolders, alsmede door het 
daarbij in dienst zijnde personeel en door het personeel in dienst bij spoor en tram-
wegen in geval van een vijandelijke inval), pas na de oorlog gepubliceerd in onder 
andere J.J. van Bolhuis e.a. (red.), Onderdrukking en verzet, Nederland in oorlogs-
tijd, Arnhem: Van Loghum Slaterus 1948, deel 1, p. 387-394. 

55  HR 12 januari 1942, NJ 1942, 271. 
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onprofessionaliteit en improvisatie van de opsporing. Eerst begonnen de Bin-
nenlandse Strijdkrachten op eigen houtje arrestaties te verrichten, en toen er een 
meer officiële politieke recherche kwam, werd deze veelal bemand door ondes-
kundige amateurs. Daarbij kwamen nog de afwezigheid van duidelijke richtlij-
nen en de concurrentie tussen verschillende organen die aan de opsporing lei-
ding moesten geven. 

Zuiveringsraden die uit leden van de betreffende bedrijfstak zelf bestonden, 
met een jurist aan het hoofd, namen een groot deel van de afhandeling van de 
economische collaboratie voor hun rekening. Nogal wat leden bleken echter 
niet over de gewenste capaciteiten te beschikken (p. 125-126). De berechting 
was in handen van tribunalen, waarin naast een rechtsgeleerde voorzitter ook 
leken zitting hadden, en de bijzondere gerechtshoven en de Bijzondere Raad 
van Cassatie (BRvC). Hierin zaten talrijke rechters die tijdens de bezetting een 
antibezettershouding hadden aangenomen, zoals de drie Haagse rechters die in 
1941 uit protest tegen de invoering van de nationaal-socialistische ‘vrederecht-
spraak’ ontslag vroegen56: mr. H. Haga werd president van de BRvC en mr. 
P.G.M. van Meeuwen president van het Haagse bijzonder gerechtshof, waar-
mee hij mr. A.L.M. van Berckel opvolgde toen die raadsheer in de BRvC werd. 
Het feit dat de bijzondere gerechten bemand waren met de juristen met de 
sterkste anti-bezettersemoties zal eraan bijgedragen hebben dat in het begin de 
uitspraken nogal eens doorspekt waren van ‘bewogenheid en retoriek’ en ook 
tijdens de zitting konden sommige rechters zich niet inhouden, zoals een mili-
tair raadsheer die tegen een verdachten zei: ‘U bent niets anders dan een dood-
gewone vuile, smerige moordenaar!’ (p. 202). 

Van andere orde was het conflict tussen het belang van een juridisch correc-
te rechtsgang en het belang van de wederopbouw van Nederland. Dit is het 
centrale thema van het boek, waarop ook de titel betrekking heeft: voor dege-
nen die het belang van de wederopbouw lieten prevaleren (zoals de regering en 
het bedrijfsleven) was de bestraffing van economische collaborateurs een nood-
zakelijk kwaad. Voor de voormalige illegaliteit en rechters in de Bijzondere 
Rechtspleging waren vergelding, rechtsgelijkheid en juridische zuiverheid 
minstens even grote belangen. De bestraffing zelf is, anders dan de ondertitel 
suggereert, niet het belangrijkste onderwerp van deze studie.57 Onthullend is 
Meihuizens gedetailleerde beschrijving van hoe politici en de zakenwereld zelf 
talloze demarches en andere instrumenten inzetten om ervoor te zorgen dat de 
top van het bedrijfsleven zoveel mogelijk gespaard bleef en verder kon werken 
aan de wederopbouw.  

Iemand die op een gegeven moment genoeg had van de druk die het be-
drijfsleven, vaak succesvol, uitoefende op de regering en de bijzondere gerech-

                                                             
56  Zie L. de Jong, Het Koninkrijk der Nederlanden in de Tweede Wereldoorlog, deel 6, 

tweede helft, Den Haag: Nijhoff 1975, p. 650. De vrederechter kon het ne bis in 
idem-beginsel negeren en feiten berechten van vóór de invoering van de vrederecht-
spraak. 

57  Zo ook: J. de Ruiters recensie van Meihuizens boek in Tijdschrift voor Rechtsge-
schiedenis (73) 2005-1, p. 212. 
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ten, was mr. J. Zaaijer, procureur-fiscaal bij het Bijzonder Gerechtshof Den 
Haag. In 1948 had de minister van Economische Zaken J.R.M. van de Brink ter 
‘vlotte afwikkeling van de economische rechtspleging’ opdracht gegeven aan 
de Rijksbureaus om geen informatie meer te geven ten behoeve van de opspo-
ring van economische collaboratie. De informatie van de Rijksbureaus was 
echter noodzakelijk om een goed beeld te krijgen van de handel en wandel 
binnen de verschillende bedrijfstakken tijdens de bezetting. Toen Zaaijer over 
deze actie werd geïnformeerd ‘ontplofte hij bijna’, en schreef een ontslagbrief. 
Dit was voor hem de druppel in een reeks van gebeurtenissen die niet overeen-
kwamen met hoe de rechtspleging in een rechtsstaat hoort te verlopen. Zo had 
minister van Justitie Van Maarseveen in 1947 persoonlijk de dagvaardingen 
laten intrekken van een aantal notarissen die systematisch hadden meegewerkt 
aan de vervreemding van joods eigendom (p. 313, 437, 470-476). Volgens 
Zaaijer zat het notariaat daarachter. Misschien had dit iets te maken met het 
overleg tussen de minister en het bestuur van de notariële broederschap dat 
uitmondde in het besluit dat het bestuur de leden zou adviseren ‘het netto-
salaris, dat ter zake van deze akten […] was genoten, vrijwillig af te staan’ aan 
de Stichting 1940/1945 en de Stichting Joods Maatschappelijk Werk.58 

Het laatste hoofdstuk laat uitgebreid aan de hand van veel jurisprudentie 
zien hoe het zat met de acceptatie van de verschillende door de verdachten 
gevoerde verweren en hoe de straftoemeting verliep. De regelingen van de 
zuivering en van de berechting vertoonden belangrijke verschillen. Zo bevatte 
het Besluit zuivering bedrijfsleven de clausule dat er geen maatregel werd op-
gelegd wanneer er was gehandeld ‘uit noodzaak of met het oogmerk en in de 
redelijke veronderstelling, daardoor uiteindelijk het Nederlands belang te die-
nen.’ Aangezien de bijzondere hoven en de BRvC deze mogelijkheid niet ter 
beschikking stond, konden zij alleen met dergelijke zaken in de straftoemeting 
rekening houden, en het OM kon het in haar vervolgingsbeleid verdisconteren. 
Dat zijn natuurlijk juridisch onbevredigende oplossingen: in de ene procedure 
kan men worden vrijgepleit met een argument, dat in de andere procedure of-
wel minder (slechts strafvermindering) ofwel meer (überhaupt geen vervolging) 
oplevert (p. 540-541). Twee verwante algemene problemen met art. 102 Sr. 
(strafbaarstelling van hulpverlening aan de vijand) waren het open karakter van 
de norm ‘opzettelijk de vijand hulp verlenen of de staat tegenover de vijand 
benadelen’ en de afwezigheid van jurisprudentie. Net als het toepasselijke vol-
kenrecht dateert deze bepaling van vóór de tijd van de totale oorlog. Dat was 
echter voor de rechtsprekende instanties geen reden om het artikel naar zijn 
oorspronkelijke bedoeling enkel van toepassing te verklaren op militaire hulp-
verlening. Zelfs het leveren van prentenboeken en legpuzzels voor de Duitse 
markt viel volgens het Amsterdamse tribunaal onder art. 102 Sr., omdat het een 
Duits belang was dat de Duitse bevolking de beschikking bleef houden over de 
zaken waaraan zij in vredestijd gewend waren (p. 516-518). Deze opvatting van 

                                                             
58  H.W. Schraagen, De geschiedenis van het notariaat en van de Broederschap der 

Notarissen in Nederland over de jaren 1943-1967, z.p.: z.n. 1968, p. 16. 
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het Tribunaal Amsterdam gaat in de richting van de visie van de Utrechtse 
historicus H.A.M. Klemann. Hij benadrukt dat niet-militaire productie in Ne-
derland de Duitse industrie in staat stelde zich te concentreren op oorlogspro-
ductie. Hij verbindt daar echter juist een tegengestelde conclusie aan: juist 
omdat alle economische activiteit in een totale oorlog verbonden is met die 
oorlog, is het allemaal noodzakelijkerwijs samenwerking met de vijand, en is 
het de vraag of het wel zinvol is om ‘collaboratie’ te bestraffen. Dit begrip 
veronderstelt immers een fictief onderscheid dat slechts op emotie is gebaseerd: 
een producent van levensmiddelen voor de Nederlandse markt krijgt nu een-
maal meer sympathie dan een leverancier van Wehrmacht-artikelen, maar 
draagt ook zijn steentje bij aan de Duitse oorlogsinspanningen door de Neder-
landse arbeiders ‘gezond en tevreden te houden’.59  

 
3. Het ‘Nederlands belang’ 

 
De veranderde rol van de burgerbevolking in een totale oorlog bracht voor de 
burgers dus niet alleen mee dat ze veel meer dan daarvoor instrument en slacht-
offer van de oorlogvoering werden, maar ook dat ze verantwoordelijk werden 
gesteld voor de militaire voortgang van de oorlog, ook nadat Nederland al ge-
capituleerd had en er nog geen zicht was op deelname aan de oorlog door een 
staat die Duitsland zou kunnen verslaan. Het is opmerkelijk dat in de juridische 
articulatie van die verantwoordelijkheid het expansieve nationalisme van Duits-
land beantwoord werd met nationalistische retoriek van Nederlandse zijde: 
burgers waren medeverantwoordelijk voor het ‘nationaal bestaan’ en de ‘natio-
nale eer’, zoals de Amsterdamse advocaat-fiscaal mr. W.P. Bakhoven in zijn 
‘grote principiële requisitoir’ benadrukte (p. 545-548). Of in de woorden van de 
‘gematigde’ mr. D.J. Veegens, waarnemend procureur-fiscaal bij de BRvC: 
‘Het beginsel, dat een burger in oorlogstijd zonodig ook zijn vermogen moet 
wagen – zoals een soldaat zijn leven – is onbetwistbaar’ (p. 544). Een begrip 
dat al gevallen is en in de Bijzondere Rechtspleging een belangrijke rol speelde, 
is het ‘Nederlands belang’. Wat hield dit in? 

Enerzijds was er het belang van Nederland tijdens de bezetting, dat volgens 
sommigen het bedrijfsleven meer had moeten behartigen in plaats samen te 
werken met de vijand. Maar hoe weten we, en hoe kon een verdachte weten, 
wat dit in een concreet geval inhield? Het verweer dat voor de zuiveringsraden 
mogelijk was, samenwerking met het oog op het uiteindelijk dienen van het 
‘Nederlands belang’, werd door de bijzondere gerechten te vaag en te specula-
tief gevonden: hoe wist je nu of die samenwerking echt aan het ‘Nederlands 
belang’ bijdroeg (p. 558-574)? Maar blijkbaar vond men het niet te speculatief 
om te denken dat een principiële weigering tot samenwerking wel de Neder-
landse zaak diende. Een dergelijke principiële houding werd ook vaak van 

                                                             
59  H.A.M. Klemann [in ‘discussiedossier Noodzakelijk kwaad’], Bijdragen en medede-

lingen betreffende de geschiedenis der Nederlanden (BMGN) (119) 2004-4, p. 580-
581. 
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ambtenaren en rechters geëist en geprezen: beter uit principe opstappen dan 
samenwerken, wat de gevolgen ook mogen zijn.60 Een principieel handelen uit 
een opwelling van vaderlandsliefde kan misschien wel inspirerend werken voor 
het verzet of de bevolking een hart onder riem steken, maar heeft weinig met 
langetermijndenken te maken. Het moet frustrerend geweest zijn voor verdach-
ten dat het volgens de BRvC altijd onbewijsbaar was dat het aanblijven van een 
directie meer in het voordeel was van het ‘Nederlands belang’ dan het opstap-
pen ervan (p. 562). Van de zijde van het OM werd het ‘Nederlands belang’ 
nauwelijks nader geconcretiseerd. Meihuizen citeert enkele pogingen: ‘verzet 
tegen de vijand’, ‘de Vrijheid’, ‘de hoogste staatsbelangen’, ‘[niet tegenwerken 
van] de bevrijding van het vaderland’ en ‘de onafhankelijkheid van Nederland’ 
(p. 585-586). De bevordering van (ondergronds) verzet was weliswaar her
ïsch, maar volkenrechtelijk niet toegestaan (Landoorlogreglement art. 1 en 2).61 
Hoge staatsbelangen rieken naar staatsraison, en lijken mij niet de zaak van het 
bedrijfsleven. Voor de bevrijding van het vaderland was het ten slotte cruciaal 
dat Amerika aan de oorlog deelnam, niet dat Nederlandse bedrijven enkele 
militaire opdrachten voor Duitsland weigerde, of het verzet een handje hielp. 
Het ‘Nederlands belang’ lijkt echter niet praktisch, maar vooral ideologisch 
bedoeld te zijn, zoals ook Bakhovens ‘principiële requisitoir’ aangeeft: het was 
namelijk meer dan de optelsom van de belangen van de Nederlandse 
ondernemingen, hun aandeelhouders en werknemers en dier gezinnen (p. 547). 
Maar dat is praktisch de gehele bevolking. Wiens belang is dan dat schimmige 
‘Nederlands belang’? Dat van de verdreven koningin en haar regering en de 
idealisten van het verzet? Dat lijkt mij onhoudbaar. 

Anderzijds heeft het ‘Nederlands belang’ voor de naoorlogse regering ook 
nog een heel andere inhoud, namelijk: zo snel mogelijk afhandelen van de Bij-
zondere Rechtspleging door zo weinig mogelijk te berechten en de voor de 
wederopbouw belangrijkste zakenlieden te sparen. Na de oorlog blijken de 
economische belangen van de bevolking opeens wel bestanddeel te zijn van het 
‘Nederlands belang’. Recht doen aan het ‘Nederlands belang’ betekende na de 
bevrijding dus ten aanzien van het bedrijfsleven: laten meewerken aan de we-
deropbouw, en in de marge enige bestraffing van ‘collaborateurs’ als een soort 
retorische herbevestiging van een nationale identiteit en symbolische verwer-
ping van de nationaal-socialistische overheersing. 

 
4. Kritiek 
                                                             
60  Zo antwoordde de eerdergenoemde rechter Haga, op de vraag van de pro-Duitse 

secretarisgeneraal van Justitie wat hij ervan zou vinden als alle rechters net als Haga 
uit principe ontslag zouden nemen en de rechtspraak vervolgens door Duitsers zou 
worden overgenomen: ‘Laat ze hun gang gaan’. De Jong, Het Koninkrijk, deel 6, 
tweede helft, p. 650. 

61  In de gezaghebbende uitleg van de grote mogendheden; de kleine staten ijverden 
voor erkenning van het recht op vaderlandslievend burgerverzet. Zie Oppen-
heim/Lauterpracht, International Law Vol. II, 5e druk, 1935, §80, p. 209-211; K. 
Strupp, Das internationale Kriegsrecht, Frankfurt am Main: Joseph Baer & Co. 
1914, p. 37-44. 
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Dat de ambiguïteit van het ‘Nederlands belang’ door Meihuizen niet wordt 
uitgewerkt is jammer, maar doet niet af aan de grote kwaliteit van zijn zeer 
leesbare presentatie van een omvangrijke materie, welke nodig is als basis voor 
verdere reflectie. Er zijn nog enkele punten van kritiek die ik wil noemen. Een 
belangrijk punt is Meihuizens opvatting over de status van het recht. Hij lijkt 
het recht een van de omstandigheden losgezongen neutraliteit toe te dichten die 
moeilijk valt vol te houden. In zijn woord vooraf en in de conclusie beweert hij 
bijvoorbeeld dat de begrippen ‘accommodatie’ en ‘aanpassing’62 juridisch 
verwarrend zijn, terwijl de juridische term ‘collaboratie’ glashelder afgebakend 
zou zijn dankzij het feit dat die gebruikt wordt door de organen van de naoor-
logse rechtspraak ter omschrijving van het wettelijke begrip ‘hulpverlening aan 
de vijand’ (p. 16, 748). Alsof alle als collaboratie bestrafte handelingen een 
vanzelfsprekende eenheid vormen, die als zodanig door iedereen kan worden 
herkend, en alsof vijf jaar rechtspraak de betekenis van een woord voorgoed 
kan vastleggen. Wat collaboratie precies inhoudt, zal altijd een punt van discus-
sie blijven, juist omdat het net zo min een neutrale term is als accommodatie. 
Het is niet zo dat Meihuizen meent dat een neutrale, waardenvrije geschied-
schrijving mogelijk is, maar hij lijkt het recht wel een neutrale positie toe te 
schrijven. Zo zegt hij in zijn conclusie dat de rechter, hoewel hij geen kennis 
had van de gang van zaken tijdens de bezetting, de verweren van de indu-
striëlen op ‘zuiver juridische’ gronden kon negeren. En speculatie over het 
verloop van de oorlog zou niets te maken hebben gehad met de vraag of gedra-
gingen al of niet vielen onder art. 102 Sr.63 Maar zoals ik hierboven heb laten 
zien, werd ondertussen wel aangenomen dat een principiële weigering om sa-
men te werken met de Duitsers hier een positief effect op zou sorteren. En bo-
vendien: waarom is het vanzelfsprekend dat een bijzondere rechter niet, zoals 
de gewone rechter wel moet, de ‘omstandigheden van het geval’ in zijn oor-
deelsvorming verdisconteert? Overigens is Meihuizens streven om zijn ‘eigen 
subjectieve mening’ niet tot maatstaf te verheffen64 niet helemaal geslaagd, 
getuige opmerkingen als ‘Economische collaboratie is veelal vergoelijkt, geba-
gatelliseerd of zelfs doodgezwegen’ (p. 15), ‘De Rijksbureaus hadden evenmin 
als de zakenwereld getoond ruggengraat te bezitten’ (p. 471), en zijn eindoor-
deel over de bestraffing van de economische collaboratie in de allerlaatste zin 
van het boek: ‘een bestraffing die gedicteerd werd door opportunisme in dienst 
van de wederopbouw’ (p. 751), welk oordeel hij overigens in de Engelse sa-
menvatting (deels vertaling van de conclusie) voor rekening laat van ‘everyone 
involved’ (p. 759). Hij spreekt het niet expliciet uit, maar het is duidelijk dat 
Meihuizen de behandeling van de economische collaboratie te slap vindt: de 
aap blijft in de mouw, maar je kunt hem zien zitten. 

                                                             
62  Gehanteerd door de historici E.H. Kossman en J.C.H. Blom respectievelijk H.A.M. 

Klemann. 
63  Meihuizens reactie op Klemann in BMGN (119) 2004-4, p. 590. 
64  BMGN (119) 2004-4, p. 590. 
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Een ander mogelijk kritiekpunt is het tekort aan context. Klemann noemde 
al de context waarin ondernemers tot hun afwegingen kwamen: die geeft Mei-
huizen weliswaar in het laatste hoofdstuk, maar als onderdeel van de bespre-
king van de verweren en niet op systematische wijze.65 En wat gebeurde er met 
bedrijven waarvan de directie weigerde samen te werken met de bezetter: hoe 
vaak leidde dat tot ontslagen en het verwijderen van de bedrijfsoutillage? Kon-
den bedrijven misschien dankzij samenwerking met de vijand, en dus instand-
houding van het bedrijf, meer en sneller bijdragen aan de wederopbouw?66 
Verder ligt er nog de vraag waarom er een hele nieuwe justitiële organisatie in 
het leven werd geroepen, in plaats van de bestraffing over te laten aan de ge-
wone rechterlijke macht. Had dit te maken met het feit dat de Hoge Raad aan 
gezag had ingeboet vanwege de kritiek op zijn houding tijdens de bezetting? 
Deze vraag klemt te meer aangezien zowel de praktische gang van zaken als de 
wettelijke regelingen op meerdere manieren afweken van hetgeen in de regulie-
re rechtspraak gebruikelijk was en grondwettelijk was verankerd (p. 220-225, 
245, 300, 320). Een meer formele kritiek is de afwezigheid van een zakenregis-
ter, dat zeer behulpzaam geweest zou zijn bij een werk van deze omvang, niet 
in de laatste plaats voor een recensent. Ook zou een bijlage met de meest rele-
vante wetteksten van meer waarde geweest zijn dan de veel ruimte innemende 
grafieken met aantallen zuiveringsdossiers. 

 
5. Verder onderzoek 

 
Een interessante, maar delicate mogelijkheid van vergelijking is die tussen de 
Bijzondere Rechtspleging en de rechtspleging tijdens de daar direct aan vooraf-
gaande transitieperiode: de Duitse bezetting.67 Op verschillende niveaus zijn er 
overeenkomsten. Ten eerste op het vlak van de organisatie: de politieke be-
moeienis met de rechtsgang (de Duitsers stelden een nationaal-socialistische 
vrederechtspraak in en grepen ook op andere manieren in de organisatie en de 
praktijk van de rechtspraak in), de rommeligheid en de wirwar van instanties 
met niet duidelijk afgebakende competenties (hetzelfde was het geval met de 
Duitse strafrechtspleging in Nederland68), de onduidelijke en betwiste juridi-

                                                             
65  Klemann in BMGN (119) 2004-4, p. 579; Meihuizen in BMGN (119) 2004-4, p. 591; 

zo ook J.M. Reijntjes in zijn recensie voor RM Themis, 2005-3, p. 164-166: p. 166. 
66  H.A.M. Klemann, Nederland 1938-1948, economie en samenleving in jaren van 

oorlog en bezetting, Amsterdam: Boom 2002, p. 293. 
67  Zie hiervoor bijvoorbeeld D. Venema, ‘De bewaking van het Recht tijdens de Duitse 

bezetting’, in: P. Bovend’Eert, L. de Groot van Leeuwen & Th. Mertens (red.), De 
rechter bewaakt, over toezicht en rechters, Deventer: Kluwer 2003, pp. 207-230; 
J.N.M.E. Michielsen, The ‘Nazification’ and ‘Denazification’ of the courts in Belgi-
um, Luxembourg and the Netherlands (dissertatie Maastricht), z.p.: Universitaire 
Pers Maastricht 2004. 

68  Zie G. von Frijtag Drabbe Künzel, Het recht van de sterkste, Duitse strafrechtsple-
ging in bezet Nederland (dissertatie Amsterdam UvA), Amsterdam: Bert Bakker 
1999, p. 128-132. 
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sche status van de Londense besluitwetgeving69 (dit gold ook voor veel bezet-
tersverordeningen), de terugwerkende kracht van bijvoorbeeld de fiscale maat-
regelen om ‘collaboratiewinsten’ buiten het strafrecht om af te romen (p. 272-
279) (ook de Duitsers voerden maatregelen in met terugwerkende kracht). Een 
wel heel gewaagde vergelijking zou die zijn tussen het ‘gesunde Volksempfin-
den’ (in Nederland ingevoerd als ‘gezond rechtsgevoel’70) en het hier bespro-
ken ‘Nederlands belang’.  

Een ander niveau van overeenkomst is de positie van de rechters en officie-
ren van justitie. Die stonden net als elke ambtenaar tijdens de bezetting voor het 
dilemma: aanblijven en zo noodgedwongen onder en met de Duitsers werken, 
of opstappen met het risico dat een Duitsgezinde zijn plaats inneemt, zoals in 
het voorbeelden van de Haagse rechter Haga. Het geval van Zaaijer laat zien 
dat de tegenwerking van de naoorlogse rechtspraak door de regering ook kon 
leiden tot het overwegen van ontslagname uit principiële overwegingen van 
rechtsstatelijkheid. Uit deze vergelijkingen zouden meer algemene conclusies 
kunnen worden getrokken met betrekking tot de plaats en de mogelijkheden 
van het recht in tijden van politieke transitie. Ook de vergelijking met andere 
landen, waarover niets in Meihuizens proefschrift, is nodig voor een beter be-
grip en breder perspectief. Verder onderzoek staat gelukkig al in de steigers: het 
Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie heeft plannen voor een breed 
onderzoek naar de rol van het recht in Nederland tijdens de politieke transities 
van bezetting en bevrijding en de afwikkeling en doorwerking daarvan. Het 
boek van Meihuizen is hiervoor denk ik een van de onmisbare uitgangspunten. 

                                                             
69  Zie P.J.H. Körver, De Besluitwetgeving van de Nederlandse regering in Londen in 

internationaal-rechtelijk en staatsrechtelijk perspectief (dissertatie Rotterdam), De-
venter: Kluwer 2004. 

70  Zie bijvoorbeeld D. Venema, ‘Het recht en de rechterlijke macht tijdens de Duitse 
bezetting’, in: J. Barendsen & D. Venema (red.), De rechtbank Arnhem en de Duitse 
bezetting, Nijmegen: Wolf Legal Publishers 2004, p. 7-30: p. 17-18. 
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De twee tijdschriften waarvan hier de laatste drie jaargangen zullen worden 
besproken, hebben veel met elkaar gemeen. The Journal of Law and Economics 
(JLE) en The Journal of Legal Studies (JLS) worden beide uitgegeven door The 
University of Chicago. Het ontbreken van commerciële motieven bij dit insti-
tuut heeft het plezierige gevolg dat de prijsopdrijving van wetenschappelijke 
publicaties aan de JLE en JLS is voorbijgegaan. Een gecombineerd driejaars-
abonnement kost overzeese abonnees $117, zeker voor zulke toptijdschriften 
een schamel bedrag. 

De titels suggereren dat de JLE een rechtseconomisch tijdschrift is en de 
JLS een bredere opzet heeft en tot op zekere hoogte was dit oorspronkelijk het 
geval. De groeiende dominantie van de rechtseconomie in de Amerikaanse 
rechtswetenschap is echter niet aan de JLS voorbijgegaan en bijdragen die niet 
rechtseconomisch c.q. econometrisch zijn, vormen tegenwoordig een zeld-
zaamheid. 

De JLE dateert van 1958 en JLS van 1972. De (hoofd)redactie van de JLE 
werd van 1964 tot 1982 gevoerd door Ronald Coase, een activiteit die expliciet 
werd genoemd toen aan Coase de Nobelprijs Economie werd toegekend. Coase 
had een uitgesproken voorkeur voor kwalitatieve empirische studies en slaagde 
er in een uitzonderlijk aantal klassiek geworden voorbeelden hiervan in ‘zijn’ 
tijdschrift geplaatst te krijgen. 

Na het aftreden van Coase werd het empirische onderzoek in de JLE in toe-
nemende mate econometrisch van aard, terwijl de JLS zich inmiddels had ont-
wikkeld tot het forum bij uitstek voor modellen waarin de efficiëntie van uit-
eenlopende rechtsregels aan de orde werd gesteld. Nog steeds is er enig verschil 
merkbaar. De JLE richt zich wat meer op vraagstukken van beleid, terwijl de 
JLS meer typisch juridische kwesties behandelt. In beide tijdschriften is echter 
de neerslag merkbaar van de hedendaagse trends in de rechtseconomie: kwanti-
tatief-empirische studies en aandacht voor behavioral law and economics c.q. 
experimenteel psychologisch onderzoek dat dient ter verfijning van het concept 
van de homo economicus. 

In het verleden kende vooral de JLS vaak extra afleveringen in de vorm van 
een themanummer – bijvoorbeeld in 2000 Interpreting Legal Citations en in 
2002 Rational Choice and International Law en The Evolution of Property 
Rights – maar die ontbreken helaas in de besproken jaargangen. 
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Het zal niet verbazen dat veel artikelen betrekking hebben op typisch Ame-
rikaanse vraagstukken, zoals de effecten van punitive damages en de doodstraf. 
Dergelijke studies zijn overigens voor ons niet minder interessant. Gegeven de 
discussies over ‘Amerikaanse toestanden’ kan wat empirisch materiaal over 
juridische instituties in de Verenigde Staten geen kwaad. De volgende artikelen 
geven enkele typerende voorbeelden van achtereenvolgens onderzoek naar 
punitive damages en de doodstraf. 

 
Punitive damages 

 
Het artikel van Joni Hersch and W. Kip Viscusi, Punitive Damages: How Jud-
ges and Juries Perform, 33 JLS, 2004, 1-36 laat zien dat jury’s veel sterker dan 
rechters geneigd zijn om punitive damages toe te kennen. Van de keren dat er 
meer dan $ 100 miljoen aan punitive damages werd toegewezen, gebeurde dit 
in 95 procent van de gevallen door een jury. De door jury’s toegekende bedra-
gen waren bovendien hoogst onvoorspelbaar en niet significant gecorreleerd 
met de schadevergoeding ter compensatie. 

In Thomas A. Eaton, David B. Mustard, and Susette M. Talarico, The Ef-
fects of Seeking Punitive Damages on the Processing of Tort Claims, 34 JLS, 
2005, 343-369, is onderzocht welk effect punitive damages hebben op de waar-
schijnlijkheid van een schikking van een aansprakelijkheidsclaim. De auteurs 
bespreken met name de suggestie dat vaak om punitive damages wordt ge-
vraagd in de hoop een hierdoor een groot schikkingsbedrag te verkrijgen. Het 
blijkt echter dat er geen statistisch significant verband wordt gevonden tussen 
het eisen van punitive damages en de waarschijnlijkheid van het verkrijgen van 
een schikking. Wel is het relevant of de omvang van punitive damages door het 
recht van de betreffende staat aan een limiet is onderworpen (capped). In geval 
van uncapped punitive damages blijkt de kans op schikking geringer, hetgeen 
in overeenstemming is met het rechtseconomische inzicht dat met het toenemen 
van onzekerheid over de verwachte waarde van claim het verschil tussen de 
waarderingen van partijen verder uiteenloopt en daardoor de kans op een schik-
king afneemt. 

 
Doodstraf  

 
In Jeffrey D. Kubik and John R. Moran, Lethal Elections: Gubernatorial Poli-
tics and the Timing of Executions, 46 JLE, 2003, 1-25, wordt gevonden dat het 
aantal executies in een staat een duidelijke cyclus kent die samenhangt met de 
gouverneursverkiezingen. Het is 25 procent waarschijnlijker dat in een staat 
executies plaatsvinden in een verkiezingsjaar. Verkiezingen hebben bovendien 
een groter effect op de waarschijnlijkheid dat een zwarte Amerikaan zal worden 
geëxecuteerd dan op de kans dat een blanke zal worden terechtgesteld. Ook 
vinden de onderzoekers bewijs dat het totale aantal executies groter is in een 
verkiezingsjaar en dat de relatie tussen verkiezingen en executies het sterkst is 
in het Zuiden. 
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Laura M. Argys and H. Naci Moran, Who Shall Live and Who Shall Die? 
An Analysis of Prisoners on Death Row in the United States, 33 JLS, 2004, 
255-282, analyseren welke factoren invloed uitoefenen op de waarschijnlijk-
heid dat een ter dood veroordeelde daadwerkelijk wordt geëxecuteerd. Wanneer 
de verkiezingen eenmaal voorbij zijn, neemt blijkbaar de kans op executies 
weer af. Een gouverneur die niet is herkozen maar nog wel in functie (lame 
duck), blijkt namelijk vaker over te gaan tot strafvermindering. Verder blijkt dat 
vrouwelijke veroordeelden een kleinere kans hebben te worden terechtgesteld. 
Een opmerkelijke uitkomst is hiernaast dat, na correctie voor andere factoren, 
leden van minderheidsgroeperingen een kleinere kans hebben om te worden 
geëxecuteerd. Een door de auteurs geopperde verklaring is dat deze gunstiger 
behandeling compenseert voor mogelijke discriminatie in eerdere stadia, zoals 
arrestatie, proces of veroordeling. 

Een steeds terugkerende en uiterst omstreden vraag is of de doodstraf een 
afschrikwekkende werking heeft. In Joanna M. Shepherd, Murders of Passion, 
Execution Delays, and the Deterrence of Capital Punishment, 33 JLS 2004, 
283-321, is de uitkomst dat elke executie resulteert in een reductie van gemid-
deld drie moorden. De doodstraf zou ook afschrikwekkend werken voor pas-
siemoorden. De preventieve werking neemt wel af met de tijd waarin veroor-
deelden op hun executie moeten wachten.  

 
Verkeersveiligheid 

 
Voor het meeste onderzoek geldt overigens dat het vraagstukken betreft die ook 
ten onzent spelen. Vooral in de JLE wordt veel gepubliceerd over verkeersvei-
ligheid. De gevaren van de beruchte SUV’s worden onderzocht in Michelle J. 
White, The ‘Arms Race’ on American Roads: The Effect of Sport Utility Vehi-
cles and Pickup Trucks on Traffic Safety, 47 JLE, 2004, 333-355. Er is een 
wapenwedloop gaande op de Amerikaanse wegen in de zin dat bestuurders 
steeds zwaardere voertuigen kopen teneinde zich veiliger te voelen. Die zware 
wagens vormen echter een gevaar voor de inzittenden van kleinere voertuigen 
en voor voetgangers. De laatstgenoemde effecten blijken aanzienlijker sterker, 
want voor elk fataal ongeluk dat de inzittenden van de grote voertuigen weten 
te vermijden, treden minstens 4,3 additionele fatale botsingen op waarvan ande-
ren het slachtoffer worden. De waarde van alleen al de verloren mensenlevens 
wordt becijferd op tussen de $ 242 en $ 652 per jaar voor elke SUV die een 
gewone auto vervangt.  

Alma Cohen and Rajeev Dehejia, The Effect of Automobile Insurance and 
Accident Liability Laws on Traffic Fatalities, 47 JLE, 2004, 357-393, is vooral 
interessant omdat het empirisch materiaal geeft over het effect van het vervan-
gen van verkeersaansprakelijkheid gebaseerd op onrechtmatige daad door een 
no-fault systeem. Een dergelijk systeem kenmerkt zich er door dat de vergoe-
ding van verkeersschade in meerdere of mindere mate wordt losgekoppeld van 
de vraag wie schuld heeft aan het ongeval. Het gevonden resultaat is dat het 
aantal dodelijke verkeersongevallen toeneemt met zes procent. Dit is in over-
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eenstemming met de gedachte dat het gedrag van bestuurders, evenals dat van 
economische actoren in andere contexten, wordt beïnvloed door financiële 
prikkels. 

 
Verdelingsregels 

 
Dit overzicht wordt afgesloten met de bespreking van een bijdrage die typerend 
is voor de economische modellen van rechtsregels, die in de JLS nog steeds 
regelmatig zijn te vinden. Het belang van dergelijke modellen is niet dat zij 
daadwerkelijk empirisch onderzoek weergeven, maar dat zij hypothesen ople-
veren voor dergelijk onderzoek. De bedoelde bijdrage is ook het noemen waard 
omdat de auteurs Dari-Mattiacci en De Geest beiden in Nederland werkzaam 
zijn, respectievelijk aan de Universiteit van Amsterdam en de Universiteit 
Utrecht. 

Giuseppe Dari-Mattiacci and Gerrit De Geest, The Filtering Effects of Sha-
ring Rules, 34 JLS, 2005, 207-237, gaat over het effect van rechtsregels die een 
verdeling van een verlies (of een voordeel) over de betrokken partijen behelzen. 
Het belangrijkste voorbeeld is de verdeling van aansprakelijkheid op basis van 
eigen schuld van het slachtoffer in het onrechtmatige daadsrecht, maar de au-
teurs breiden het toepassingsbereik van hun model uit tot andere domeinen van 
het recht. De algemene conclusie is dat verdelingsregels het effect van een filter 
hebben in de zin dat zij de meest schadelijke wetsovertredingen voorkomen en 
alleen de minder schadelijke laten plaatsvinden. 
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