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Het recht als bescherming 
van bepaalde partijen: een 
rechtsfilosofische verkenning
Luigi Corrias*

Dit artikel biedt een rechtsfilosofische analyse van het recht 
als bescherming van bepaalde partijen. Naast een concep tuele 
verheldering, besteedt het stuk in het bijzonder aandacht aan de 
grenzen van rechtsbescherming door een bespreking van ‘stille claims’, 
ontrechting en koloniaal onrecht. 

1 Inleiding
Dit artikel beoogt 
het recht als bescher-
ming van bepaalde 
partijen op rechts-
filosofische wijze te 
verkennen. Het be-
lang van een rechts-
filosofische verken-

ning is met name gelegen in het concep tueel 
verhelderen van de notie van rechtsbescher-
ming, haar veronderstellingen en grenzen. De 
jurist is, om begrijpelijke redenen, eerst en 
vooral geïnteresseerd in rechtsbescherming 
binnen de praktische context van een concreet 
probleem. Het is de taak van de rechtsfilosoof 
om het concep tuele en normatieve raamwerk 
te schetsen waarbinnen men kritisch over 
rechtsbescherming en haar grenzen kan na-
denken. Een dergelijke opgave komt niet in de 
plaats van maar gaat wel noodzakelijkerwijs 
vooraf aan positiefrechtelijke en empirische 
studies over rechtsbescherming, omdat het 
daarvoor het theo retisch kader aanreikt. Om-
dat het recht als bescherming erin bestaat dat 

* Dr.mr. L.D.A. Corrias is 
universitair docent rechts-
filosofie aan de Vrije Uni-
versiteit Amsterdam. Ik 
wil graag de redactie van 
Ars Aequi bedanken voor 
de uitnodiging om dit stuk 
te schrijven. Verder ben 
ik veel dank verschuldigd 
aan de redactie en mijn 
collega’s Lyana Francot en 
Bertjan Wolthuis voor hun 
waardevolle opmerkingen 
bij een eerdere versie 
van dit artikel. Fouten en 
onjuistheden zijn louter 
mijn eigen verantwoorde-
lijkheid.

slechts bepaalde partijen worden beschermd, 
bestaat de kritische taak van de rechtsfilosoof 
er ook in om de concepten te ontwikkelen die 
de verdeling van welke belangen wel en niet 
beschermenswaardig zijn ter discussie te stel-
len. Ten behoeve van dit kritische perspectief 
zal ik het begrip ‘stille claim’ introduceren. Ik 
bespreek achtereenvolgens het begrip rechts-
bescherming (par. 2) en de problematiek van 
ontrechting en dehumanisering via het recht 
(par. 3). Ten slotte zal ik aandacht besteden 
aan grenzen aan rechtsbescherming door de 
notie van rechtssubjectiviteit in een situa tie 
van koloniaal onrecht (par. 4). 

Het is de taak van de 
rechtsfilosoof om het 
conceptuele en normatieve 
raamwerk te schetsen 
waarbinnen men kritisch 
over rechtsbescherming en 
haar grenzen kan nadenken
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2 Wat rechtsbescherming is 

2.1 Algemene overwegingen
Om het begrip rechtsbescherming te verhel-
deren, moet er antwoord worden gegeven op 
een aantal vragen. Ten eerste kan men zich 
afvragen wat rechtsbescherming precies is. 
Heel algemeen kan men zeggen dat rechts-
bescherming de bescherming is die door het 
recht aan partijen wordt geboden. Om precies 
te zijn, worden bepaalde waarden en belangen 
van partijen beschermd. De concrete beteke-
nis van de rechtsbescherming behelst dan dat 
inbreuken op deze belangen kunnen worden 
aangekaart bij een onafhankelijke en onpar-
tijdige rechter. De daadwerkelijke toegang tot 
die rechter is daarmee een intrinsiek onder-
deel van de bescherming, zoals ook blijkt uit 
de centrale rol die artikel 6 EVRM speelt in 
de rechtsorde.1

Het recht beschermt door 
bepaalde belangen of waarden 
als beschermenswaardig te 
erkennen. Het recht biedt 
daarvoor een taal waarmee 
belangen beschermd 
kunnen worden en een 
institutioneel apparaat om die 
bescherming te effectueren

Hoe wordt de rechtspositie dan precies 
beschermd?2 Het recht beschermt door be-
paalde belangen of waarden als beschermens-
waardig te erkennen. Het recht biedt daar-
voor een taal waarmee belangen beschermd 
kunnen worden en een institu tioneel ap-
paraat om die bescherming te effectueren. 
Het recht zal belangen en waarden dus eerst 
dienen te vertalen in haar eigen taalspel, 
alvorens rechtsbescherming mogelijk wordt. 
De notie van een taalspel ontleen ik aan het 
late werk van Ludwig Wittgenstein.3 Heel 
kort gezegd wilde hij ermee uitdrukken dat 
verschillende domeinen van de sociale werke-
lijkheid hun eigen taal gebruiken, steunend 
op eigen regels. Iemand die een politieke 
speech wil houden, dient kennis te hebben 
van wat politiek is, wat het doel van politieke 
speeches is, welke onderwerpen zich lenen 
voor een dergelijke speech, wie de mogelijke 
toehoorders zijn etc. Algemeen geldt dat wie 
in een bepaald domein gehoord wil kunnen 
worden, het specifieke taalspel dient mee te 
spelen. 

De vertaling van een waarde in een juridisch 
beschermd belang kan om een aantal redenen 
problematisch zijn. Maatschappelijke en tech-
nologische ontwikkelingen gaan vaak zo snel 
dat het recht die niet kan bijhouden. Het ge-
volg hiervan is dat de rechtszoekende die voor 
bescherming bij het recht aanklopt, niet altijd 
geholpen kan worden. Een ander probleem is 
dat in die vertaling dat wat bescherming be-
hoeft, verloren gaat, of dat de effectuering van 
de bescherming rechtstreeks indruist tegen 
het te beschermen belang. Zo is het bekend 
dat bij bepaalde volkeren van de inheemse be-
volking van Amerika (native Americans) rites 
en ri tuelen geheim zijn en slechts mondeling 
worden doorgegeven aan andere leden van het 
volk. Deze ri tuelen delen met buitenstaanders 
zodat ze juridisch beschermd kunnen worden, 
gaat dan juist in tegen hun essentie.4

Dit alles impliceert dat er aan de toegang 
tot de rechter een fundamentelere vorm van 
toegang voorafgaat: de toegang tot de rechts-
orde. Iemand die zijn recht wil halen, moet 
gehoord kunnen worden door het recht. Dat 
wil zeggen: een rechtzoekende moet de taal 
van het recht spreken anders kan het recht 
haar niet horen. Soms is de aanspraak die 
op het recht wordt gedaan echter ‘stil’ in die 
zin dat zij door het recht niet geregistreerd 
wordt. Er wordt aanspraak gemaakt op een 
vorm van rechtsbescherming, maar de claim 
valt buiten de juridische categorieën die 
rechtsbescherming mogelijk maken. Dan kan 
het recht deze aanspraak niet oppakken en 
faalt het in de bescherming van het geclaimde 
belang. Voor dit type aanspraak introduceer 
ik hier het concept ‘stille claim’. Deze aan-
spraken bevragen de grenzen van de rechts-
bescherming, omdat ze de aandacht vestigen 
op claims van partijen die buiten de boot 
vallen. Hoewel de rechtsorde een stille claim 
niet registreert en er niet rechtstreeks op kan 
reageren, moet het kritisch poten tieel van dit 
type aanspraak niet worden onderschat. Een 
stille claim verdwijnt niet maar blijft aanwe-
zig in de rafelranden van de rechtsorde, klaar 
om de grenzen van die orde te bevragen en ter 
discussie te stellen.

Een voorbeeld van een stille claim kan 
men vinden in de beroemde zaak Dred Scott 
v. Sandford van het Amerikaanse Supreme 
Court uit 1857.5 Dred Scott, als slaaf geboren, 
verhuist met zijn eigenaar Emerson naar de 
staat Missouri, waar slavernij is verboden. In 
Missouri trouwt Scott en verhuist met zijn 
vrouw naar een andere plaats in die staat. 
Op het moment dat Emerson overlijdt, maakt 
zijn erfgenaam aanspraak op de eigendom 

1 Zie in deze zin ook: 
P. Fitzpatrick, ‘Access as 
Justice’, Windsor Yearbook 
of Access to Justice (23) 
2005, afl. 1, p. 3-16. Meer 
over toegang tot het recht 
kan men vinden in de 
artikelen behorende tot 
Rode Draad 2019 van dit 
tijdschrift, zie https://
arsaequi.nl/ rodedraad-
overzicht/?rubriek_
aflevering=2019&aa_
aflevering=Rodedraad. 

2 De vraag hoe bepaald 
wordt welke partijen be-
scherming verdienen, komt 
aan de orde in par. 3. 

3 Zie bijvoorbeeld Ludwig 
Wittgenstein, Filoso-
fische onderzoekingen, 
Amsterdam: Boom 2006, 
paragraaf 23. Het begrip 
taalspel blijft een belang-
rijke rol spelen in het late 
werk van Wittgenstein, 
verwijzingen naar het 
begrip kan men op talrijke 
plaatsen vinden. 

4 M. Constable, Just Silen-
ces. The Limits and Pos-
sibilities of Modern Law, 
Princeton, New Jersey: 
Princeton University Press 
2007, p. 85-90. 

5 60 U.S. 393 (more)19 
How. 393. Zie voor een 
korte behandeling ook: T.S. 
Taekema, A.M.P. Gaakeer 
& M.A. Loth, Recht in 
context. Een inleiding tot 
de rechtswetenschap, Den 
Haag: Boom juridisch 
2017, p. 171.
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https://arsaequi.nl/rodedraad-overzicht/?rubriek_aflevering=2019&aa_aflevering=Rodedraad
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van Scott. Hoewel Scott zijn status van vrij 
man en burger bevestigd ziet worden door een 
lagere rechter, stelt het Hooggerechtshof van 
Missouri hem in het ongelijk. Het Supreme 
Court ziet Scott ook nog altijd als slaaf. Scott 
is daarom rechtsobject en geen rechtssubject. 
Hierdoor is hij niet-ontvankelijk: hij heeft 
als slaaf geen legal standing. Het gevolg is 
dus dat zijn aanspraak niet gehoord kan 
worden door het recht. De claim van Scott is 
stil, omdat hijzelf niet binnen de categorieën 
valt voor wie rechtsbescherming überhaupt 
mogelijk is. 

Opvallend is dat elk 
rechtsgebied weer een eigen 
vocabulaire gebruikt en dat 
bijvoorbeeld de partij die 
bescherming zoekt per gebied 
anders wordt aangeduid

2.2 Rechtsbescherming per rechtsgebied
Tot nu toe heb ik met name een algemeen 
kader geschetst waarbinnen men over het 
recht als bescherming van bepaalde partijen 
kan nadenken. Hierbij heb ik benadrukt 
dat de aanspraak op bescherming door de 
rechtsorde vertaald wordt in haar eigen taal. 
Nu wil ik graag nagaan hoe rechtsbescher-
ming concreet vorm krijgt. Dit verschilt per 
rechtsgebied. Opvallend is dat elk rechtsge-
bied weer een eigen vocabulaire gebruikt en 
dat bijvoorbeeld de partij die bescherming 
zoekt per gebied anders wordt aangeduid. Zo 
is het bestuursrecht erop gericht om belang-
hebbenden te beschermen. Het kan hierbij, 
getuige de Awb, ook gaan om rechtspersonen 
die voor bepaalde belangen opkomen, mits 
dit blijkt uit hun doelstellingen en feitelijke 
handelingen (art. 1:2 lid 3 Awb). Rechtsper-
sonen wordt de mogelijkheid geboden om in 
rechte op te komen voor de belangen die niet 
door een benadeelde zelf naar voren kunnen 
worden gebracht (bijvoorbeeld dieren of de 
natuur). Het bestuursrecht beschermt zo dus 
de zwakkere partij (de burger) en zijn belang 
tegen het handelen van de overheid (het 
bestuursorgaan). Iets soortgelijks zien we in 
het privaat recht, waar dwingend recht en het 
solidariteitsbeginsel fungeren als manieren 
om horizontale verhoudingen te bewerkstelli-
gen waarbinnen de zwakkere partij wordt be-
schermd. In het geval van de nasciturus-fictie 
wordt dan ook het belang van het ongeboren 
kind als beschermenswaardig gezien (art. 1:2 

BW). Belangrijk in het privaat recht is verder 
dat aan elke rechtsvordering een voldoende 
belang ten grondslag moet liggen (art. 3:303 
BW). 

Het internatio naal publiekrecht biedt be-
scherming door de mensenrechten te garan-
deren. In het algemeen kan men zeggen dat 
de verschillende grond- en mensenrechten een 
domein aangeven waarbinnen de overheid 
niet mag treden (zoals het recht op een per-
soonlijke levenssfeer), of juist wordt opgedra-
gen zorg te dragen voor de mogelijkheden van 
politiek, sociaal en cultureel handelen en een 
menswaardig bestaan (zoals het recht op een 
fatsoenlijke levensstandaard). Het garande-
ren van deze rechten gebeurt soms op politie-
ke of diplomatieke wijze, maar in andere ge-
vallen is er sprake van juridische handhaving 
(het EHRM biedt hiervan een goed voorbeeld). 
Mensenrechten dienen ook gegarandeerd te 
worden in tijden van oorlog. Het leerstuk van 
het ius in bello (zoals met name gecodificeerd 
in de verschillende Geneefse conventies) maar 
ook dat van de humanitaire interventie (of the 
responsibility to protect) zou men daarom on-
der internatio nale rechtsbescherming kunnen 
scharen.6 Verder zou men hier kunnen denken 
aan de verschillende verdragen inzake het 
vluchtelingenrecht, die (zonder al te veel 
succes) vluchtelingen proberen rechtsbescher-
ming te bieden.7

In het strafrecht gaat het om bescherming 
tegen de overheid die juist in dat rechtsge-
bied haar tanden kan laten zien. Het is dan 
ook niet verrassend dat een systematische 
rechtsfilosofische bezinning op rechtsbescher-
ming juist te vinden is binnen de literatuur 
van dat vakgebied. Dit komt bijvoorbeeld naar 
voren in het klassieke werk Instrumentaliteit 
en rechtsbescherming van Foqué en ’t Hart.8 
Hoewel het boek zich dus specifiek richt op 
het strafrecht, zijn de filosofische uitgangs-
punten betreffende de rechtsbescherming van 
belang voor elk rechtsgebied. Foqué en ’t Hart 
beschouwen het recht als een artefact dat met 
name via de categorie van de rechtssubjectivi-
teit bescherming mogelijk maakt.9 De auteurs 
hameren keer op keer op het kunstmatige ka-
rakter (zij spreken over ‘contrafakticiteit’) van 
de categorie van rechtssubjectiviteit.10 Het 
gaat bij rechtssubjectiviteit niet om een weer-
gave van de menselijke natuur, maar juist om 
een categorie die afstand tot de werkelijkheid 
schept.11 Deze afstand tot de werkelijkheid is 
exact wat het voor het recht mogelijk maakt 
om haar machtskritische rol te spelen.12 Het 
recht bewaakt de grenzen van de staatsmacht, 
opdat de maatschappij kan bloeien.13 

6 T. Mertens, Mens en 
mensenrechten. Basisboek 
rechtsfilosofie, Amsterdam: 
Boom 2012, p. 367-383. 

7 Het belangrijkste verdrag 
op dit gebied is het 
Internatio naal verdrag 
betreffende de status van 
vluchtelingen, ondertekend 
te Genève op 28 juli 1951. 

8 R. Foqué & A.C. ’t Hart, 
Instrumentaliteit en rechts-
bescherming. Grondslagen 
van een strafrechtelijke 
waardendiscussie, Arnhem: 
Gouda Quint 1990. 

9 Foqué & ’t Hart 1990, 
p. 127 en 157.

10 Foqué & ’t Hart 1990, 
p. 201.

11 Zie voor een uitwerking 
van een soortgelijke visie 
op rechtssubjectiviteit 
in relatie tot medische 
biotechnologie: B.C. van 
Beers, Persoon en lichaam 
in het recht. Menselijke 
waardigheid en zelfbe-
schikking in het tijdperk 
van medische biotechno-
logie, Den Haag: Boom 
Juridische uitgevers 2009. 

12 Foqué & ’t Hart 1990, 
p. 425.

13 Foqué & ’t Hart 1990, 
p. 442. 
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Daarmee verschijnt de maatschappij ook als 
rechtsorde: een orde waarin het recht een 
sturingsmiddel kan zijn, precies omdat het 
niet samenvalt met de wil van de heerser of 
de wil van het volk. Recht wordt dan beleids-
instrument, mits beleid opgevat wordt als 
handhaving van de rechtsorde: het garande-
ren van de voorwaarden waarbinnen het recht 
haar beschermende functie kan vervullen.14 
Het recht is dus constitutief voor de verhou-
ding tussen macht en maatschappij.15 Het 
recht als bescherming van bepaalde partijen 
(rechtsbescherming) en het recht als sturings-
middel (instrumentaliteit) hangen dus zo met 
elkaar samen dat beide slechts mogelijk zijn 
binnen het denkkader van de democratische 
rechtsstaat. Dit betekent dan ook dat in een 
democratische rechtsstaat het recht nooit 
eenvoudigweg samenvalt met de wil van het 
volk, maar altijd datgene is wat (desnoods) 
tegen de volkswil kan worden ingeroepen om 
rechtsbescherming af te dwingen.

We kunnen deze paragraaf afsluiten door 
te stellen dat vanuit het perspectief van het 
recht als bescherming van bepaalde par-
tijen, het recht verschijnt als een taalspel 
en de rechtzoekende – de deelnemer aan dat 
taalspel – als rechtssubject. Als rechtssubject 
is men drager van rechten en plichten. Het 
rechtssubject als juridisch persoon is een actor 
in de zin dat handelingen aan hem/haar kun-
nen worden toegeschreven: hij/zij kan ter ver-
antwoording worden geroepen.16 Tegelijkertijd 
is bemiddeling door bredere sociale verbanden 
(instituties) noodzakelijk om als mens tot volle 
wasdom te komen, zo sluit de Franse filosoof 
Ricoeur bij een oude gedachte van Aristoteles 
aan.17 De mens wordt pas werkelijk tot burger 
en rechtssubject door deze bemiddelingen, 
waarin hij/zij ook – tezamen met anderen – 
aanspraken kan formuleren en zo de macht-
hebbers ter verantwoording kan roepen.18

3 Waarom het recht (niet) beschermt
Een andere belangrijke vraag met betrekking 
tot het recht als bescherming is de vraag naar 
de redenen voor rechtsbescherming: waarom 
worden bepaalde partijen beschermd en 
andere niet? Welke waarden en belangen het 
recht beschermenswaardig acht, is uiteinde-
lijk een politieke vraag. Het antwoord op die 
vraag hangt samen met wat een gemeenschap 
(polis) belangrijk acht en welke doelen die 
gemeenschap nastreeft. Wat binnen ‘onze’ 
rechtsorde als beschermenswaardig wordt 
gezien, zegt daarmee dus ook iets over ‘ons’ 
(als politieke gemeenschap). 

Welke waarden en belangen 
het recht beschermenswaardig 
acht, is uiteindelijk een 
politieke vraag. Het antwoord 
op die vraag hangt samen 
met wat een gemeenschap 
belangrijk acht en welke doelen 
die gemeenschap nastreeft

Hiervoor hebben we gezien dat het recht 
vaak (de belangen van) een zwakkere partij 
beschermt ten opzichte van een sterkere. 
Rechtsbescherming, of beter het recht als be-
scherming, vereist algemene wetten die zonder 
onderscheid gelijkelijk worden toegepast op 
eenieder, opdat – zoals de klassieke definitie 
van rechtvaardigheid stelt – ieder het zijne 
kan worden gegeven (suum cuique tribuere). 
In deze zin is het recht als bescherming van 
bepaalde partijen ook het tegenovergestelde 
van willekeur. De willekeurige uitoefening van 
overheidsmacht (the rule of men) is een manier 
van machtsuitoefening die dient te worden 
afgewezen, omdat een overheid die aan geen 
enkele maat of regel is gebonden in strijd is 
met de juridische waarden van rechtvaardig-
heid (in de zin van rechtsgelijkheid) en rechts-
zekerheid (in de brede zin van de zekerheid 
of veiligheid of securitas die een goed bestuur 
biedt, waarbij overheidsoptreden voorspelbaar 
is voor burgers).19

Het spiegelbeeld van een situa tie waarin een 
partij door het recht wordt beschermd, is niet 
slechts die van een willekeurige overheid maar 
ook een waarin er sprake is van ontrechting. In 
Nederland wordt deze term vooral geassocieerd 
met de Tweede Wereldoorlog.20 Ontrechting 
kan men beschrijven als ‘het stelselmatig ont-
nemen van rechten aan specifieke categorieën 
mensen,’ een proces dat kan plaatsvinden via 
wetgeving, via feitelijke handelingen, of via de 
combinatie van deze twee.21 De eerste vorm 
– ontrechting via wetgeving – is in zoverre 
bijzonder dat zij innerlijk tegenstrijdig is.22 Ter-
wijl het recht normaliter mensen als rechtssub-
jecten aanspreekt, is ontrechtende wetgeving 
er juist op gericht om mensen van hun rechts-
subjectiviteit (hun hoedanigheid om in rechte 
te handelen, ter verantwoording te worden 
geroepen, als drager van rechten en plichten) 
te ontdoen.23 Men zou daarom ook kunnen 
spreken van dehumanisering via het recht. 

Ontrechting via wetgeving is een andere 
vorm van af te wijzen machtsuitoefening: hoe-
wel er wel sprake is van wet- en regelgeving, 

14 Foqué & ’t Hart 1990, 
p. 389.

15 Foqué & ’t Hart 1990, 
p. 400 en 408-409. 

16 P. Ricoeur, ‘Who Is the Sub-
ject of Rights?’, in: P. Ri-
coeur, The Just (translated 
by D. Pellauer), Chicago: 
The University of Chicago 
Press 2000, p. 1-10, op p. 9. 
Zie ook Taekema, Gaakeer 
& Loth 2017, p. 170. 

17 Ricoeur 2000, p. 9-10. 
18 Zie in deze zin ook: Foqué 

& ’t Hart, p. 147-148
19 Voor de uitleg van rechts-

zekerheid als securitas, zie: 
B. Hoogenboom, ‘Positieve 
criminologie’, Tijdschrift 
over Cultuur & Criminali-
teit (6) 2016, afl. 3, p. 110-
115.

20 Het begrip wordt 
bijvoorbeeld gebruikt 
in A.J. Herzberg, Amor 
fati & Tweestromenland. 
Bergen-Belsen 1944-1945, 
Amsterdam: Querido 2016. 
Voor een diepgravende 
studie van ontrechting in 
de Tweede Wereldoorlog, 
zie: W.J. Veraart, Ontrech-
ting en rechtsherstel in 
Nederland en Frankrijk in 
de jaren van bezetting en 
wederopbouw, Deventer: 
Kluwer 2005. 

21 W.J. Veraart, ‘Ontrechting’, 
Krisis: journal for contem-
porary philosophy 2005, 
afl. 4, p. 61-64 op p. 61. 

22 Veraart 2005, p. 62.
23 Veraart 2005, p. 62. 
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wordt die juist ingezet om mensen te ontmen-
selijken. Door het afpakken van hun rechten 
en het afsluiten van de toegang tot de rechter 
zal het sociaal-economische verkeer ernstig 
worden belemmerd.24 Het gevolg hiervan kan 
een onmenselijk leven zijn. Met Ricoeur kan 
men immers beargumenteren dat de mens 
slechts via institu tionele kaders – de bemid-
deling die taal, recht en politiek bieden – 
daadwerkelijk tot een handelend en verant-
woordelijk persoon wordt.25 De bespreking 
van ontrechting door wetgeving of dehuma-
nisering via het recht toont aan dat het recht 
ook een instrument kan zijn om (groepen van) 
personen aan te vallen. Dit gevaar ligt met 
name op de loer wanneer het recht louter en 
alleen instrumentalistisch wordt benaderd 
en collectieve belangen al te snel de overhand 
krijgen over individuele vrijheden.26

Het recht kan een instrument 
zijn om (groepen van) personen 
aan te vallen. Dit gevaar 
ligt met name op de loer 
wanneer het recht louter en 
alleen instrumentalistisch 
wordt benaderd en 
collectieve belangen al te 
snel de overhand krijgen 
over individuele vrijheden

4 Grenzen aan bescherming door 
rechtssubjectiviteit 
Men kan echter nog een vraag stellen, na-
melijk of de toekenning van het predicaat 
rechtssubject niet ook een manier kan zijn 
om mensen juist niet serieus te nemen en 
verantwoordelijkheid te ontkennen. Scott 
Veitch heeft een interpretatie van het be-
roemde arrest Mabo vanuit dit perspectief 
gegeven.27 Eddie Mabo was een oorspronke-
lijke bewoner van het Australische eiland 
Mer (Murrayeiland in de Straat Torres).28 
Hij daagde de deelstaat Queensland voor de 
hoogste Australische rechter met als inzet de 
eigendomsrechten op land van Mer. Mabo en 
zijn medestanders ontkenden het beginsel 
van terra nullius op grond waarvan volgens 
de Britten de kolonisatie van Australië 
rechtmatig was. De oorspronkelijke bewoners 
(Indigenous Australians) leefden immers 
al vele duizenden jaren op het Australische 
continent en maakten aanspraak op eigendom 

van het land. Deze claim, gebaseerd op tradi-
tioneel recht, was echter altijd verworpen. 
De uitspraak van 3 juni 1992 in Mabo was in 
zoverre baanbrekend dat de aanspraken van 
de oorspronkelijke bewoners voor het eerst 
juridisch werden erkend, zij het onder strikte 
voorwaarden. 

Waar anderen Mabo hebben geprezen als 
een doorbraak in de Australische jurispru-
dentie van de erkenning van de claims van 
de oorspronkelijke bewoners op het land, is 
Veitch uiterst kritisch. Juist door die erken-
ning te gieten in het juridische vocabulaire 
van de common law heeft de rechter de aan-
spraken van de oorspronkelijke bewoners 
niet serieus genomen. Hun claims waren er 
immers op gericht om de rechtsaanspraak 
van de kolonisator te ontkennen. Door de 
uitspraak in Mabo, zo beargumenteert Veitch, 
dekt de rechter de verantwoordelijkheid van 
de kolonisator toe. 

De kritiek van Veitch concentreert zich op 
het onderscheid dat het Australische High 
Court aanbrengt tussen het verkrijgen van 
soevereiniteit (over het land) enerzijds en 
de gevolgen van dit verkrijgen anderzijds.29 
Het oordeel over het eerste, zo stelt het High 
Court, valt buiten haar rechtsmacht, al is het 
maar omdat die soevereiniteit juist de basis 
vormt van haar eigen bevoegdheden. Kort 
gezegd stelt het High Court dat soevereiniteit 
verkregen was op grond van de doctrine van 
terra nullius, maar dit hield nog geen volledi-
ge eigendom van het land in.30 De kolonisator 
had een andere titel (een zogenaamde ‘radical 
title’) verkregen en hiermee was – en dit is 
de crux – het voortbestaan van aanspraken 
van de originele bewoners op het land niet 
onverenigbaar.31 

Veitch vat zijn kritiek op deze uitspraak in 
drie punten samen. Ten eerste heeft het High 
Court juist door gebruik te maken van de ca-
tegorie van rechtssubjectiviteit geabstraheerd 
van de concrete historische realiteit. De ge-
lijkheid voor de wet is een vervanging voor en 
een abstractie van de werkelijke eigenschap-
pen van mensen en hun onderlinge verhou-
dingen. Deze abstracte juridische maatstaf 
wordt echter de enige norm. Het probleem is 
dat het in dit geval een maatstaf is die raciale 
ongelijkheid legitimeert en een welbepaald 
idee van eigendom (dat van de common law) 
dwingend oplegt.32 Ten tweede betekent de 
weigering van het High Court om het ver-
krijgen van soevereiniteit te onderzoeken 
dat deze verkrijging gelegitimeerd wordt.33 
Immers, zo beargumenteert Veitch, het geweld 
tegen de oorspronkelijke bewoners wordt ver-

24 Veraart 2005, p. 63. 
25 Veraart 2005, p. 63. Zie ook 

Ricoeur 2000, p. 10.
26 Zie in deze zin ook: Foqué 

& ’t Hart 1990, p. 246. 
27 S. Veitch, Law and Ir-

responsibility. On the 
Legitimation of Human 
Suffering, Abdingdon/
New York: Routledge 2007, 
p. 99-107. 

28 Mabo v Queensland (No 2) 
[1992] HCA 23; (1992) 175 
CLR 1 (3 June 1992). 

29 Veitch 2007, p. 101.
30 Veitch 2007, p. 101.
31 Veitch 2007, p. 102.
32 Veitch 2007, p. 103.
33 Veitch 2007, p. 104.
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goelijkt via de mantra dat het common-law-
systeem niet discriminatoir werkt.34 Ten slotte 
heeft Mabo (en daarop volgende wetgeving) 
ervoor gezorgd dat de aanspraken op land van 
de oorspronkelijke bewoners slechts onder 
zeer strikte en door de common law gedicteer-
de voorwaarden kon worden gehonoreerd.35 

De consequentie van dit alles is dat de ge-
dwongen en gewelddadige onteigening van de 
oorspronkelijke bewoners niet in rechte kon 
worden erkend, maar juist in naam van ab-
stracte noties als vrijheid en rechtsgelijkheid 
gelegitimeerd werd.36 Wat Veitch met name 
dwarszit, is dat het High Court de juridische 
verantwoordelijkheid voor de omgang met de 
oorspronkelijke bevolking en hun aanspraken 
toedekt door te verwijzen naar het politieke 
handelen van achtereenvolgende regeringen.37 
Op een pijnlijk ironische manier geeft het 
High Court hiermee toe, zo concludeert Veitch, 
dat de onderdrukking en onteigening van de 
oorspronkelijke bevolking een noodzakelijke 
voorwaarde is voor het bestaan van het Aus-
tralische volk en de Australische staat, moge-
lijk gemaakt door het common-law-systeem.38

De kritiek van Veitch op Mabo kan ver-
algemeniseerd worden. In deze bijdrage is 
het recht expliciet opgevat als een orde die 
bescherming biedt aan bepaalde partijen. 
De bescherming van die partijen via ‘onze’ 
rechtsorde is daarmee bescherming die ‘wij’ 
als politieke gemeenschap aan die partijen 
bieden.39 Hiervoor heb ik al geschreven dat 
de keuze voor de partijen die een vorm van 
bescherming genieten, een politieke keuze 
is. Nu kunnen we de analyse verdiepen. Als 
orde is het recht uiteindelijk gebaseerd op de 
afbakening van dit ‘wij’ door middel van een 
daad van zelf-insluiting: een handeling die 
sommige partijen zal insluiten waarbij andere 

noodzakelijkerwijs worden uitgesloten. Deze 
daad van in- en uitsluiting is de conditio sine 
qua non om überhaupt van een rechtsorde te 
kunnen spreken. Dit maakt deze handeling 
nog niet juridisch. De categorieën van wat 
rechtens is en wat niet rechtens is, worden 
immers pas door de rechtsorde in het leven 
geroepen. De stichtingsdaad is daarmee de 
blinde vlek in het hart van elke rechtsorde. 

De test voor de 
rechtsbescherming in een 
rechtsstaat is altijd de 
bescherming van die partijen 
die hun belangen (nog) niet 
onder woorden kunnen brengen

5 Conclusie
In deze bijdrage heb ik het recht als bescher-
ming van bepaalde partijen verkend met als 
doel een raamwerk te schetsen waarbinnen 
op een vruchtbare en kritische manier over 
rechtsbescherming en haar grenzen kan 
worden nagedacht. Het kritisch poten tieel van 
dit kader zit met name in de notie van een 
‘stille claim’ die ik hier geïntroduceerd heb. 
Het recht dat haar beschermende rol serieus 
neemt, blijft gevoelig voor claims die de verde-
ling van rechtsgeldige aanspraken ter discus-
sie stelt. Het is die institutie die de politiek 
bevraagt en herverdeling kan bewerkstelligen, 
zelfs als die herverdeling het openbreken 
van het vastgestelde juridische vocabulaire 
betreft. In die zin is de test voor de rechtsbe-
scherming in een rechtsstaat altijd de be-
scherming van die partijen die hun belangen 
(nog) niet onder woorden kunnen brengen.

34 Veitch 2007, p. 104. 
35 Veitch 2007, p. 104. 
36 Veitch 2007, p. 105. 
37 Veitch 2007, p. 106-107. 
38 Veitch 2007, p. 107. 
39 Deze alinea steunt voor 
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