
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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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)

• Over de drie typen van 

rechtsvinding van 

Montesquieu

• Introductie van 

“autonome” 

rechtsvinding en 

“heteronome” 

rechtsvinding
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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: allemaal (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

• Ideaal van Montesquieu: heteronomie

• Hij moet dat voorzichtig zeggen (censuur)
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Waarom heteronomie voor

de rechter een ideaal?

• Wet hoort centraal te staan, niet mening van de rechter

• Wet is algemeen, voor iedereen gelijk

• Wet is democratisch gelegitimeerd, rechterlijke uitspraak 
niet

Overeenstemming met de “Verlichting”
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De Verlichting
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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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Montesquieu’s 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 Montesquieu’s 

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). 30



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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1748: Montesquieu’s Over 

de Geest der Wetten
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1648 en 1748 vullen elkaar aan: 

geen rechtsstaat zonder staat

• De staat (1648) en de rechtstaat (1748) vullen elkaar 

aan en houden elkaar in evenwicht

• Een rechtsstaat zonder staat is ijdele hoop

• Een staat zonder een rechtsstaat is dictatuur

• Machiavelli, Hobbes en De Maistre leiden (indien 

niet gecorrigeerd) tot Franco, Mao en Stalin
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Augustinus (354-430)

• Een staat is niet alleen een machtsinstituut

• Een staat behoort op de gerechtigheid te zijn 

georiënteerd

• Dat is wat een staat onderscheidt van een 

roversbende

• Dit is natuurrechtstraditie. Blackstone. Radbruch.

• Montesquieu “institutionaliseert” deze gedachte
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Montesquieu en de rechtsstaat

• Door de machtenscheiding realiseert Montesquieu de 

rechtstaatsidee

• Montesquieu verschaft het fundament voor de 

hedendaagse rechtsstaten

• De gehele staatsmacht onder het recht. The rule of  

Law. Not of  men.
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Montesquieu had invloed op de 

Founding Fathers van de VS
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1848: ministeriële 

verantwoordelijkheid. En dus 

democratie
• Johan Rudolph Thorbecke 

(1798-1872) democratie

• art. 42, lid 2 Gw

• “De controle van de 

regering door het parlement 

is via de ministeriële 

verantwoordelijkheid 

geleidelijk geïntensiveerd” 

(RvS)
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1748 en 1848 vullen elkaar ook 

aan: geen rechtsstaat zonder 

democratie
• Rechtsstaat en democratie vullen elkaar ook aan

• Beiden hebben als uitgangspunt het Montesquiviaans
ideaal van het realiseren van de vrijheid voor de 
burgers

• Maar de rechtsstaat doet dat door de overheid te 
binden aan een systeem van regels

• De democratie doet dat door de regering te 
controleren via budgetrecht en kritiek op het beleid
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1948: Universele Verklaring voor 

de Rechten van de Mens

• In 1948 wordt de UVRM uitgevaardigd, later, in het 
EVRM, geïmplementeerd met toetsingsrecht

• 1948 is een uitvloeisel van rechtsstaatsidee

• In 1950 (EVRM) wordt het rechterlijk toetsingsrecht 
gekoppeld aan een lijst van hoger recht (mensenrechten, 
grondrechten)

• Daarmee zijn de 4 fasen van het staatsproces tot een 
voorlopig einde gekomen (1648, 1748, 1848, 1948)

• Wiarda interpreteert dat systeem in 1963
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Belangrijk voor rechterlijke 

interpretatie is …

• 1648

• 1748

• 1848

• 1948

Moeten allemaal in een evenwichtige verhouding 

worden geplaatst

Hermeneutiek zonder staatstheorie is leeg
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Wiarda verdedigt autonomie 

indirect

Wiarda doet twee dingen:

1. Impliciet verdedigen dat meer autonomie moet 

worden toegestaan

2. Beschrijven dat een ontwikkeling van heteronomie 

naar autonomie heeft plaatsgevonden

(“gedogend beschrijven”)
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Wiarda verdedigt autonomie 

indirect

Wiarda doet twee dingen:

1. Impliciet verdedigen dat meer autonomie moet 

worden toegestaan

2. Beschrijven dat een ontwikkeling van heteronomie 

naar autonomie heeft plaatsgevonden

(“gedogend beschrijven”)
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Retoriek: ga met je tijd mee

• Niet met je rug naar de toekomst staan

• Niet reactionair zijn

• Met je tijd meegaan

Is dat overtuigend? In de jaren dertig in Duitsland moest 

je “niet met je tijd meegaan”
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Niet altijd “met je tijd 

meegaan”. Niet altijd 

“meeveren”

• Sebastiaan Haffner 

beschrijft de opkomst 

van het nazisme
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Moeten we altijd meeveren?

• Nee, soms moet je “tegenveren” als dat 

woord bestaat. Quod non. Maar dan zou 

het moeten bestaan. En eigenlijk 

bestaat het nu. Tevenveren: weerstand 

bieden aan je tijd. Telkens alles opnieuw 

bekijken. Is dit de kant die we op 

willen?
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Betekenis voor de 

hermeneutiek, rechtsvinding, 

interpretatie

• Ook de consensus die ontstaan is sinds 1963, de 

publicatie van Drie typen, is niet “heilig”

• Misschien moeten we naar een nieuw evenwicht

• Een nieuw evemwicht tussen wetgeving, 

rechtsspraak en bestuur

• Maar ook tussen: 1648 1748, 1848 en 1948
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Voorbeelden van Wiarda: 

Robespierre

• Voorbeeld van heteronomie: Robespierre (p. 16):

“Le mot de jurisprudence doit être 
effacé de notre langue; dans un pays qui 
a une constitution; une législation, la 
jurisprudence ce n’est autre chose que la 
loi.”
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Voorbeelden Wiarda: Portalis

• De wet is noodzakelijkerwijs onvolledig 

omdat de wetgever niet alles kan 

overzien (p. 19)

• Suggestie: de rechter moet de wet 

inkleuren, mede vormgeven
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Twee vragen aan Wiarda

1. Is het waar dat een ontwikkeling heeft 

plaatsgevonden van heteronomie naar autonomie?

2. Is het goed dat die ontwikkeling heeft 

plaatsgevonden?

Mijn antwoord op 1: ja. Op 2: valt te bezien.
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Rechterlijke autonomie bij 

Verdragsrecht: doorwerking van 

mensenrechten

Trend van heteronomie naar autonomie na 

1953: art. 94 Grondwet, verdrag gaat voor 

op gewone wet

D.w.z.: primaat verdrag boven de wet
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Wiarda prijst in 1963 wat in 

1953 is gebeurd
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Verdragsrecht → Mensenrechten

Art. 2 EVRM Rechten op leven

Art. 3 Geen foltering wrede of  onmenselijke 

behandeling

Art. 4 Geen slavernij

Art. 5 Persoonlijke vrijheid en veiligheid

Art. 6 Eerlijke en openbare behandeling van zaak
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Wat zijn dit precies voor normen?

Recht op leven, geen slavernij, onmenselijke 

behandeling, vrijheid, veiligheid, privéleven

Dit lijkt op “goede zeden”, “zorgvuldigheid”
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Wiarda/Crombag c.s.: vage normen

Drie typen van rechtsvinding, p. 28:

Vage termen in de zin van “goed”

(ter onderscheiding van “groot”)

Normatief  geladen
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Hoe komt de rechter aan criteria?

Uit de wet?

Uit jurisprudentie?

EVRM pas sinds 1953 (verschil met 

1803, Marbury vs. Madison)
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Conclusie: autonomie

Ook beperkingen op grondrechten 

moreel geladen criteria

Beperking mensenrechten mogelijk:

65



Beperking mensenrechten als…

• Voorzien bij wet

• Noodzakelijk democratische samenleving

• Nationale veiligheid

• Territoriale integriteit

• Openbare veiligheid
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Vervolg doelcriteria

• Ter voorkoming van wanordelijkheid

• Bescherming van gezondheid

• Bescherming goede naam van anderen

• Goede zeden

Conclusie: vergaande autonomie voor rechter
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Is de ontwikkeling van Wiarda 

wel zo mooi?

Is de trend van heteronomie naar autonomie 

wel zo wenselijk?

Betekent meer rechterlijke autonomie niet dat 

– om maar iets te noemen - de rechter in een 

politieke discussie wordt betrokken?
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Art. 137 c Sr. Groepsbelediging

Opzettelijk beledigend uitlaten over een groep 

mensen wegens:

- Ras

- Godsdienst of  levensovertuiging

- Hetero- of  homoseksuele gerichtheid

- Geslacht

- Handicap
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Meest omstreden onderdeel: 

godsdienst (en levensovertuiging)

• “Vuile kapitalist”

• “Vuile socialist”

• “Vuile katholiek”

• “Vuile humanist”

Maar het gaat zelden om schelden en schreeuwen
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Opzettelijke belediging van groep 

mensen vanwege hun godsdienst:

• God bestaat niet

• Jezus Christus heeft nooit bestaan

• Jezus Christus heeft geen wonderen verricht

• De Inquisitie was een ramp voor de mensheid

• Jezuïeten hebben veel kwaad aangericht
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Art. 137 d Sr. Men mag niet:

• Aanzetten tot haat tegen mensen

• Aanzetten tot discriminatie van mensen

• Aanzetten tot gewelddadig optreden tegen mensen wegens:

1. Ras

2. Godsdienst

3. Geslacht

4. Seksuele oriëntatie

5. Handicap
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Aanzetten tot gewelddadig optreden

• John Stuart Mill in

• On Liberty (1859)

• Grens voor vrijheid 
van meningsuiting: niet 
oproepen tot “physical
harm”
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Aanzetten tot discriminatie

• Discriminatie: ongelijk 

behandelen zonder 

rechtvaardiging

• Moet discrimineren met 

“woorden” ook 

strafbaar zijn?

• Moet naast 

discriminatie zelf  ook 

aanzetten tot 

discriminatie strafbaar 

zijn?

• Moet aan dat aanzetten 

tot het schrijven van …
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Aanzetten tot haat

• Gewoon haten is niet strafbaar

• Aanzetten tot haat wel

Dus het aanzetten tot iets dat zelf  niet strafbaar is, is 

strafbaar

75



Haten in stilte en haat kenbaar 

maken

• In stilte homo’s haten is niet strafbaar

• Tegen een ander zeggen “Ik haat homo’s” is dat wel
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Onderscheiden in de 

risicokategorieën

- Ras

- Godsdienst en levensovertuiging

- Hetero- en homoseksuele gezindheid

Godsdienst en levensovertuiging is een “keuze”
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Verschil tussen 

“levensovertuigden” en 

godsdienstigen

• De levensovertuigden klagen niet bij kritiek

• Godsdienstigen doen dat wel

• Soms gebruiken de godsdienstigen ook geweld

• Zou strafbaarstelling geweld inperken of  juist stimuleren?
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Kritiek op deze wetgeving

• Het maakt de rechter tot actor in een politieke 

discussie

• Verlies van rechterlijke legitimiteit

• Sterke mate van autonomie, maar is dat ook goed?

79


