
2 Interpretatie, hermeneutiek,

Legal interpretation

“Legal Positivism” van 

Hart: beperk 

rechterlijke discretie

Twee standpunten over 

rechterlijke discretie:

1. In beginsel 

onbegrensd

2. Gelimiteerd
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Verhaallijn van het college

Tijdens dit college ga ik in een van de belangrijkste 

onderdelen van de rechtsmethodologie: reflectie op het 

rechterlijk oordeel. Wat doen rechters? Wat moeten zij 

doen? Hoeveel vrijheid hebben zij bij het toepassen 

van de wet? Welke theorieën zijn belangrijk hierover? 

Kan men een “typisch Nederlandse” benadering van 

interpretatie onderkennen? Moeten hierop correcties 

worden aangebracht? Ik behandel twee “hoofdfiguren”: 

G.J. Wiarda en Montesquieu.
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Centrale vraag

• Is een zekere neutraliteit en objectiviteit mogelijk 

in de rechtsvinding (hermeneutiek, “legal 

interpretation”)?

• Dit ter continuering van de vraag van Hart uit 

Positivism and the Separation of  Law and Morals

• Nu toegepast op de Nederlandse doctrine over 

rechtsvinding
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Centrale teksten voor deze 

bijeenkomst

1. Cliteur, Drie typen van rechtsvinding (op Brightspace) 

Hoofdtekst

2. Brennan, “Why have a Bill of  rights?”  (Op 

Brightspace) Aanbevolen

3. Wiarda, Drie typen van rechtsvinding (Op Brightspace) 

Aanbevolen
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G.J. Wiarda (1906-1988)

• Hoogleraar in Utrecht

• President van de Hoge 
Raad

• Lid van het Europees 
Hof  voor de Rechten 
van de Mens

• Schrijver over 
rechtsvinding
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Drie typen van rechtsvinding
(1963, 1972, 1988, 1999)

• Over de drie typen van 

rechtsvinding van 

Montesquieu

• Introductie van 

“autonome” 

rechtsvinding en 

“heteronome” 

rechtsvinding
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Wiarda en Montesquieu

• Wiarda presenteert zijn boek als een commentaar op 

Montesquieu

• Het behandelt rechtsvindingstheorie, zoals Hart dat 

doet onder III in Positivism and the Separation (pp. 606-

615)

• Hart distantieert zich van Montesquieu die volgens 

Hart de “villain” zou zijn in het aanklacht over 

mechanische toepassing van de wet. Net als Wiarda

7



p. 608 Positivism
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The villains in ….
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Twee villains (schurken)

• Dus Hart onderscheidt twee “schurken” in het 

toneelstuk, Blackstone en Montesquieu

• “The responsibility, if  it is to be laid at the door of  any 

theorist …” (zie vorige dia)

• Hart zegt dus wel: “if  it is to be laid at the door of  any 

theorist”

• Maar hoe dat ook zij, die theoretici zijn niet de 

utilisten
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Wat Nederlandse rechtsvinding 

uniek maakt in de wereld?

Nederland is een interessante case study als het gaat om 

rechtsvinding en de rol van de rechter in het staatsbestel

Het toetsingsverbod van art. 120 Gw verhindert de 

Nederlandse rechter de belangrijkste producten van de 

wetgever, de wetten in formele zin, aan de Grondwet te 

toetsen; tegelijkertijd maken art. 93 en 94 Gw het 

mogelijk dat de rechter diezelfde wetten wél toetst aan 

“eenieder verbindende bepalingen” uit verdragen.
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Specifieke situatie Nederland

Nederland is het enige land waar 

wel toetsing aan internationale 

normen plaatsvindt, maar niet 

aan de eigen Grondwet.
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“Oplossing” die vaak wordt 

voorgesteld

• Maak ook toetsing aan de Nederlandse grondwet mogelijk 

door een constitutioneel hof

• Dan is Nederland in harmonie met de rest van de wereld

• Maar geeft ons dat niet teveel “rechterlijke heerschappij”? 

Verstoort dat niet het “evenwicht der staatsmachten”?
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Drie typen van rechtsvinding
begint met Montesquieu

Montesquieu

1689-1755

De l’esprit des lois

1748
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Centraal citaat uit Wiarda
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R.H. Murray over “De l’esprit de 

lois”

“The greatest book of  the 
whole eighteenth century”

De grote drie:

Voltaire: staat voor efficiëntie

Rousseau: staat voor gelijkheid

Montesquieu: staat voor vrijheid
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George H. Sabine (1880-1961)

“Of  all French political 
philosophers in the 
eighteenth century 
(other than Rousseau) 
the most important 
was Montesquieu.”
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Montesquieu niet geëerd in eigen 

tijd en eigen land

• Perzische brieven (Geneve, 1721)

• Beschouwingen over de grootheid en het verval van de 
Romeinen (Geneve, 1734)

• Geest van de wetten (Amsterdam, 1748)

Deze boeken: (1) anoniem en (2) in het buitenland 
gepubliceerd
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Kennis is kennis van “relaties”

• Montesquieu: “alle kennis, is kennis van relaties”

• Wat is de beste regering? Dat is de regering die 

aansluit bij “menselijke neigingen en aanleg”

• Afkeer van monniken, theologen en missionarissen
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Drie typen van rechtsvinding

1 In de republiek is rechtsvinding 
heteronoom

2 In de despotie: autonoom

3 In de monarchie: allebei komt voor
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Heteronomie en autonomie

• Heteronomie: de rechter haalt de regel die hij toepast 

van elders (de wetgever)

• Autonomie: de rechter vormt de regel die hij toepast 

zelf

• Heteronomie: de rechter is “gebonden”

• Autonomie: de rechter is “vrij”
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Rechtsvinding in de monarchie

• Il y a une loi; là où elle est précise le juge la suit; là où elle ne 

l’est pas, il en cherche l’esprit

• Merk op: dit lijkt op Hart’s verhaal over de schaduw 

en de kern

• Wiarda volgt dus Hart, maar ook de Montesquieu 

van de “monarchie”
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Montesquieu rechtsvinder van 

de monarchie?

• Ideaal van Montesquieu: heteronomie?

• Hij moet dat voorzichtig zeggen (censuur)

• Boeken van Montesquieu anoniem gepubliceerd
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De volledige afhankelijkheid van iets buiten de rechter 

duidt Wiarda aan als heteronomie. De volstrekte 

onafhankelijkheid van het rechterlijk oordeel als 

autonomie. En daar komt de republiek dan toch als 

duidelijk superieur in naar voren, immers in de 

republiek is de rechtsvinding volkomen heteronoom, 

zegt Wiarda. In de despotie is de rechtsvinding 

volstrekt autonoom.
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Wiarda denkt dus dat Montesquieus 

beschrijving van de situatie in zijn 

eigen tijd en zijn opvattingen over de 

wenselijke situatie geheel sporen met 

elkaar. En dat positieve oordeel van 

Montesquieu over zijn eigen tijd en de 

daarin dominante rechtsvinding 

herkent Wiarda ook bij zichzelf. 



Maar is Montesquieu wel zo 

voor de monarchie?

• Geldt voor 
Montesquieu niet 
hetzelfde als 
Montaigne?

• Is hij niet gewoon 
diplomatiek?

• Voorzichtig uit 
lijfsbehoud?

26



In de 20ste eeuw Gedachten 

gepubliceerd

• In de 20ste eeuw zijn 

Gedachten van 

Montesquieu 

gepubliceerd die hij 

niet publiceerde tijdens 

zijn leven
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Isaiah Berlin over 

Montesquieu

“He believed in justice and the rule of  law; defended 

freedom of  opinion and association; detested all 

forms of  extremism and fanaticism; put his faith in 

the balance of  power and the division of  authority as 

a weapon against despotic rule by individuals or 

groups or majorities and approved of  social equality, 

but no to the point at which it threatened individual 

liberty; and of  liberty, but not to the point where it 

threatened to disrupt orderly government.”
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De politiek filosoof  Leo Strauss (1899-1973) vroeg in 

Persecution and the Art of  Writing (1952) aandacht voor de 

verborgen dimensie van boeken die geschreven worden 

onder condities van zware beperkingen. Hij illustreert 

zijn opvattingen voornamelijk aan de hand van drie grote 

boeken en denkers. Dat is de Guide to the perplexed (1204) 

van Maimonides, Halevi’s Kuzari (1140) en het Tractatus 

Theologico-Politicus (1670) van Spinoza. Strauss, Leo, 

“Persecution and the Art of  Writing”, 1941, republished in: Leo 

Strauss, Persecution and the Art of  Writing, The University of  Chicago 

Press, Chicago & London 1988 (1952), pp. 22-38.
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J.B. Burys A History of  the Freedom of  

Thought (1913) leert ons in feite hetzelfde, 

namelijk dat voor het overgrote deel van 

de geschiedenis van de mensheid grote 

denkers te kampen hadden met censuur.

Bury, J.B., A History of  the Freedom of  Thought, Thornton Butterworth, 

London 1932 (1913).



Waarom heteronomie voor

de rechter een ideaal? (Althans 

volgens sommigen)

• Antwoord: de wet hoort centraal te staan, niet mening van 
de rechter

• Wet is algemeen, voor iedereen gelijk

• Wet is democratisch gelegitimeerd, rechterlijke uitspraak 
niet

Dit alles is in overeenstemming met de 
“Verlichting”
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