
Waarom autonomie voor

de rechter een ideaal? (Althans 

volgens sommigen)
• Het werkt individualiserend

• Rechter kan “recht doen” aan de individuele 

eigenaardigheden van het geval

• Rechter kan “gaten invullen”

• Is autonomie “romantisch” en heteronomie 

“verlicht”?
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Wat is “romantisch”?

• “Romantik ist der 

Gegensatz zu 

Rationalismus und 

Aufklärung” (p. 9)

• “Abneigung” tegenover 

Kants universele

ethiek en rechtsleer
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Romantiek: tegen het 

regelgeleid gedrag

• “die völlige Unvereinbarkeit des Romantischen mit 

irgendeinem moralischen, rechtlichen oder 

politischen Maßstab” (p. 175)

• Nadruk op het individuele, het “einmalige”

• Niet Platoons, niet Kantiaans, niet op het algemene, 

universaliseerbare gericht

• Gaat om de individuele ervaring
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De Verlichting: universele 

normen
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Israel over Verlichting

5



Gematigde Verlichting, 

Radicale Verlichting

Montesquieu: gematigd Holbach: radicaal
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Immanuel Kant
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Duitse denkers die de rechtsstaat 

hebben verdedigd

• Het Verlichtingsideaal 

van de staat, is een staat 

die gebonden is aan het 

recht

• Een staat die beperkt 

wordt door het recht

• Een staat gebaseerd op het

recht
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W. von Humboldt (1767-1835)

• Ideen zu einem 

Versuch, die 

Grenzen der 

Wirksamkeit des 

Staates zu 

bestimmen (1791)
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Montesquieus relativisme 

impopulair bij verlichters

• “Radical enlighteners 

repudiated British 

moral sense 

philosophies, and no 

less forcefully, moral 

relativism, especially 

that of  Montesquieu” 

(p. 185)
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Trias Montesquieu wel volgens 

het Verlichtingsideaal

Onderscheid tussen 3 staatsmachten:

1. Wetten maken,

2. Uitvoeren van die wetten,

3. Rechtsspraak op basis van die wetten

Maar centraal moet staan: wetten maken. Of: 

wetgevende macht centraal
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Herformulering

Montesquieus ideaal

De centrale keuzes moeten worden gemaakt bij 

het maken van de wetten.

NIET bij het uitvoeren

NIET bij rechtsspraak op basis van die wetten
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Het  Verlichtingsideaal en de 

uitvoerende macht

De uitvoerende macht (executieve, het bestuur) is:

a. Of  afgeleid van een ambt waarbij democratische 

controle de norm is;

b. Of  gebaseerd op de wet.
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Executieve gebaseerd op de wet

…..

Geeft neutraliteit en objectiviteit 

aan het ambtelijk optreden

… soms met uniform
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Rechtspraak in de despotie

“Dans les états despotiques il n’y a pas de lois; le juge 

est lui-même sa règle.”

• In de despotische staat zijn geen wetten; de 

rechter is zijn eigen regel.

• Rechters vaak van adel: standenrechtspraak
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Montesquieu zou dit cynisme 

noemen
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Montesquiviaanse rechtsstaat

• Een rechtsstaat betekent binding aan de wet

• Voor zowel de uitvoerende macht

• Als ook voor de rechterlijke macht
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Mening van Wiarda over 

heteronomie

Wiarda is het oneens met het ideaal van de 
heteronomie

Hij houdt een pleidooi voor meer autonomie

In: Drie typen van rechtsvinding (1963, verschillende 
drukken)
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Sinds 1963: meer rechterlijke vrije 

ruimte (autonomie)

G.J. Wiarda (1906-1988) weet zich ook geïnspireerd door hoogleraar 

Paul Scholten (1875-1946) en diens Algemeen Deel (1931). Een vierde 

druk (1999) van Drie typen werd bewerkt door T. Koopmans (1929-

2015) en heeft generaties van naoorlogse Nederlandse juristen en 

rechters heeft beïnvloed.

Scholten, P., Algemeen Deel, derde druk, W.E.J. Tjeenk Willink, Zwolle 

1974 (1931).

Wiarda, G.J., Drie typen van rechtsvinding, vierde druk, bewerkt en van een 

nabeschouwing voorzien door Mr. T. Koopmans, W.E.J. Tjeenk Willink

1999 (1963). 20



Vragen

• Is de consensus over rechterlijke autonomie na ruim 

50 jaar nog steeds zo sterk aanwezig?

• Zou deze aanwezig moeten zijn?

• Hebben we knelpunten in het system?

• Waar zouden die zitten?
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Achtergrond voor de vragen: 

ontwikkeling van de Westerse 

(rechts)staat

Daarin zijn 4 belangrijke fasen te 

onderkennen die telkens op een 

punt midden in de eeuw kunnen 

worden vastgelegd
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1648: de natiestaat

1648 1748 1848

1948 2048?
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1648

• In 1648 kwam de natiestaat als 

politiek ordeningsprincipe naar 

voren. Dat gebeurde met het 

“Westfaalse stelsel”. Dat systeem is 

ontstaan toen de Vrede van Westfalen

werd gesloten (1648).
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1648

• Vanaf  dat moment werden natiestaten erkend als 

territoriale eenheden met een eigen soevereiniteit die 

door de andere staten in beginsel zou moeten worden 

geëerbiedigd (non-interventie). Kenmerkend voor die 

natiestaten was dat een vorst de effectieve controle 

over een stuk grondgebied wist te handhaven. Zoals 

Voltaire zei: “De eerste koning was een gelukkige 

soldaat.”
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Max Weber over de staat

• “Staat ist diejenige menschliche Gemeinschaft, 

welche innerhalb eines bestimmten Gebietes – dies: 

das ‘Gebiet’, gehört zum Merkmal – das 

Monopol legitimer physischer Gewaltsamkeit für 

sich (mit Erfolg) beansprucht” (Weber, 

Staatssoziologie, p. 27)
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Vroege denkers over 

staatssoevereiniteit

• Machiavelli

• Hobbes

• Joseph de Maistre
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Alleenheerschappijen in stand 

houden

“De volksregeringen zal ik hier buiten beschouwing 

laten omdat ik het er vroeger al eens uitvoerig over heb 

gehad. Ik zal me uitsluitend bezighouden met de 

alleenheerschappijen, waarbij ik de boven aangegeven 

opzet zal uitwerken en zal behandelen hoe deze 

alleenheerschappijen kunnen worden bestuurd en in 

stand gehouden” (De Heerser, p. 62)
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Erfelijke machtsgebieden

“Ik wil stellen dat de erfelijke machtsgebieden, die 

gewend zijn aan het geslacht van hun heerser, heel wat 

gemakkelijker in stand te houden zijn dan de nieuwe. 

De heerser hoeft daar namelijk alleen maar te zorgen 

dat hij zich houdt aan de door zijn voorouders in acht 

genomen orde en dat hij verder maatregelen treft 

naargelang de omstandigheden die zich voordoen” (De 

Heerser, p. 62)
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