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OVERZICHT 

Dit proefschrift beschrijft het ontstaan en de betwisting van de regels voor de 

verantwoordelijkheid van de staat voor rebellen in de negentiende en vroege twintigste eeuw. 

Het begint met een reeks gemengde claimcommissies waarbij Latijns-Amerikaanse staten 

zijn betrokken, die plaatsvonden tussen 1839 en 1927 en vervolgens door de 

wetenschappelijke debatten heengingen die zich vooral vanaf het begin van de twintigste 

eeuw voordeden. Het eindigt met de Codificatieconferentie van de Volkenbond in Den Haag 

in 1930, waar een groep Latijns-Amerikaanse staten, in coalitie met de voormalige staten van 

Oostenrijk-Hongarije, de overeenkomst van een verdrag over de verantwoordelijkheid van de 

staat blokkeerde. Het proefschrift stelt dat de regels voor de verantwoordelijkheid van de 

staat voor rebellen het product waren van een interventie in Latijns-Amerika en in het 

bijzonder de beurt aan arbitrage en de betwisting daarvan, in de context van een strijd over de 

overgang van oud kolonialisme naar nieuw imperialisme in de regio: de integratie ervan in de 

wereldeconomie en de herschikking van de politieke en economische betrekkingen na de 

dekolonisatie. 

Het proefschrift gaat na hoe de provocaties voor gemengde claimcommissies ontstonden na 

de verstoring van periodes van kapitalistische expansie door een revolutie of burgeroorlog. 

De kwestie van de verantwoordelijkheid van de staat voor rebellen werd een probleem voor 

het internationaal recht Latijns-Amerika in de wereldeconomie werd geïntegreerd. De regels 

voor de verantwoordelijkheid van de staat voor rebellen vormden een strijdpunt over hoe de 



politieke en economische betrekkingen tussen Latijns-Amerika en de imperiale machten, 

zowel nieuw als oud, eruit zouden zien na de dekolonisatie. Zouden Amerikaanse en 

Europese toegang tot de markten en natuurlijke rijkdommen van Latijns-Amerika worden 

gegarandeerd tegen revolutie en burgeroorlog en hoe? Zouden de nieuwe onafhankelijke 

staten van Latijns-Amerika de voorwaarden beheersen en veranderen - in termen van het 

toewijzen van het risico van schade veroorzaakt door rebellen - waarop zij buitenlandse 

handel en investeringen in hun landen toelaten of uitnodigen? 

De commissies werden ingesteld in de context van interventie om buitenlandse investeringen 

te beschermen, omlijst en gelegitimeerd in termen van handhaving van de 

verantwoordelijkheid van de staat volgens het internationale recht. De commissies bestonden 

naast bombardement, blokkade, invasie en bezetting als middel om de schikking van 

buitenaardse beschermingsclaims te beperken en werden opgelegd door de dreiging of het 

gebruik van geweld. Arbitrage speelde in deze periode een belangrijke rol in het buitenlands 

beleid van de VS en werd door de VS gebruikt als een strategisch instrument om zijn 

imperiale belangen in Latijns-Amerika te verdedigen. Tegelijkertijd werd het ook door 

Latijns-Amerikaanse staten geïnstrumentaliseerd om hun belangen te behartigen. Eenmaal 

opgericht, hadden de commissies als (quasi-) juridische instanties met formele 

procedureregels echter een zekere mate van autonomie. De arbitrale uitspraken die uit de 

commissies kwamen leverden de materialen op die vooral Amerikaanse geleerden later 

zouden proberen te rationaliseren in een reeks regels. Latijns-Amerikaanse internationale 

advocaten streefden echter vanaf het begin om af te zien van interventie (diplomatiek, militair 

of juridisch) op basis van de handhaving van de verantwoordelijkheid van de staat voor 

rebellen. Aan het begin van de twintigste eeuw had deze dynamiek van voortdurende 

weerstand en ontwikkeling de opkomst van een bloeiend, zo diepgaand betwist subveld van 

het internationaler echt tot gevolg De juridische debatten die de verantwoordelijkheid van de 



staat voor rebellen betwistten, waren gestructureerd rond tegengestelde opvattingen over de 

relatie van het internationale ten opzichte van het nationale; was de standaard voor 

bescherming tegen rebellen de verantwoordelijkheid van de staten voor buitenlandse 

onderdanen een binnenlandse of internationale kwestie en werd het beoordeeld door een 

binnenlandse of internationale autoriteit? 

Dit onderzoek levert dus een bijdrage aan ons begrip van hoe internationaal recht werd 

geproduceerd in de koloniale ontmoeting en de nasleep daarvan en hoe het internationaal 

recht een rol heeft gespeeld in de economische ordening na de dekolonisatie, niet alleen in de 

twintigste maar ook in de negentiende eeuw. Het is ook een verhaal van verzet: hoe 

voormalige gekoloniseerde staten hun nieuwe institutionele macht gebruikten bij de 

Volkenbond om internationale rechtsregels te te verdedigen waarvan ze dachten dat ze 

vooringenomen waren tegen hen. Ondanks hun ondergang na 1930 hadden de regels voor de 

verantwoordelijkheid van de staat voor rebellen echter een leven na de dood. Het proefschrift 

eindigt met het beschouwen van de hedendaagse betekenis van dit verhaal en hoe het de basis 

kan vormen voor een kritische interventie in het hedendaagse internationale recht als het gaat 

om de verantwoordelijkheid voor rebellen. Het stelt dat het de gefragmenteerde delen van de 

verantwoordelijkheid van de staat voor rebellen weer in elkaar kan zetten en laat zien hoe het 

internationaal recht prioriteit blijft geven aan de bescherming van buitenlandse investeringen 

tegen rebellen in de gedekoloniseerde wereld. 


