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Samenvatting 1 tot en met 4
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1. Positivism and the separation of law and 
morals

2. Natuurrechtsleer en rechtspositivisme

3. Natuurrechtsleer: universaliteit van 
waarden

4. Uitweiding over universaliteit van VVMU

5. Actualiteit in verband met aanslagen

6. Cultureel contraterrorisme



Scheiding van kerk en staat 
universeel?

Universaliteit:

a. De facto

b. De iure

UVRM: de iure (tegen de cultureel
antropologen)
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Modellen staat/religie-
verhoudingen

A. Atheistische staat (Stalin)

B. Theocratische staat (Khomeini)

C. Staatskerk (Boris Johnson)

D. Multiculturele staat (Justin Trudeau)

E. Seculiere staat (Emmanuel Macron)
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Waar staat Nederland?

Ergens tussen d en e in.

Religieus neutrale staat ten aanzien van uni-
form

Maar bekostiging religieus onderwijs uit 
staatskas
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Lautsi I en II

• Lautsi I: Macron

• Lautsi II: Trudeau
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Hoe model 5 verwerkelijken? 
Autoritair secularism?

• Mustafa Kemal Atatürk 
(1881-1938)

• ingrijpende 
progressieve 
hervormingen,

• Modernisering

• seculiere, industriële 
natie

• nationalisme
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Actieplan Macron

• Toespraak Macron 2 
oktober 2020

• Tegen “islamistisch
separatisme”

• Islamistisch, met een
“s”, actiepunten:

a. Laïcité versterken

b. Politieke islam
bestrijden
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https://www.volkskrant.nl/columns-opinie/heeft-president-macron-een-punt-met-toespraak-over-islamitisch-separatisme~b2aa319f/


Onderzoeksrapport Franse Senaat 
islamistische radicalisering (2020)

• commission d’enquête 
radicalisation islamiste 
et les moyens de la 
combattre

• Présidente Mme 
Nathalie DELATTRE, 
Rapporteure Mme 
Jacqueline EUSTACHE-
BRINIO,
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https://www.senat.fr/rap/r19-595-1/r19-595-11.pdf


Wat kan de rol van de rechterlijke 
macht zijn?

• Handyside v. United Kingdom, Judgement 

of  7 December 1976, Series A No. 24; 

(1979-80) 1 EHRR 737: “Freedom of  

expression...is applicable not only to 

‘information’ or ‘ideas’ that are 

favourably received or regarded as 

inoffensive or as a matter of  

indifference, but also to those that 

offend, shock or disturb the State or 

any sector of  the population.” —

Paragraph 49 of  the judgment

• Aydin Tatlav v. Turkey, (App. 50692/99), 

2 May 2006.

• Otto Preminger Institute v. Germany,

Judgement of  20 September 1994, 

Series A No. 295-A; (1995) 19 

EHRR 34.

• E.S. v. Austria, (App. 38450/12), 

25 October 2018.

• İ.A. v. Turkey, (App. 42571/98), 13 

September 2005.
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file:///C:/Users/paulc/Downloads/001-57499.pdf
https://swarb.co.uk/otto-preminger-institut-v-austria-echr-20-sep-1994/
https://hudoc.echr.coe.int/fre#{%22itemid%22:[%22001-187188%22]}
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En hoeveel speelruimte moet de 
rechter krijgen?

Twee standpunten:

1. In beginsel
onbegrensd

2. Gelimiteerd
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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

12



Drie typen van rechtsvinding 
(1972)

• Over de drie typen van 
rechtsvinding van 
Montesquieu

• Introductie van 
“autonome” 
rechtsvinding en 
“heteronome” 
rechtsvinding
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Drie typen van rechtsvinding begint 
met Montesquieu

Montesquieu

1689-1755

De l’esprit des lois

1748
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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



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

Ideaal van Montequieu: heteronomie

Hij moet dat voorzichtig zeggen (censuur)
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Waarom heteronomie van 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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Rechtspraak in de despotie

“Dans les états despotiques il n’y a pas de lois; le 
juge est lui-même sa rêgle.”

In de despotische staat zijn geen wetten; de rechter 
is zijn eigen regel.

Rechters vaak van adel: standenrechtspraak
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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 (verschillende drukken)
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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

In de jaren dertig in Duitsland moest je “niet 
met je tijd meegaan”
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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



32

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:
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Beperking mensenrechten als…

• Voorzien bij wet

• Noodzakelijk democratische samenleving

• Nationale veiligheid

• Territoriale integriteit

• Openbare veiligheid
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• 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 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 hun godsdienst bij:

• God bestaat niet

• Jezus Christus heeft nooit bestaan

• Jezus Christus heeft geen wonderen verricht

• De Inquisitie was een ramp voor de mensheid

• Jezuiten hebben veel kwaad aangericht
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Art. 137 d Sr. Aanzetten tot haat

Men mag niet:

- Aanzetten tot haat tegen mensen

- Aanzetten tot discriminatie van mensen

- Aanzetten tot gewelddadig optreden tegen mensen 
wegens:

• Ras

• Godsdienst of levensovertuiging

• Homo/hetero-gerichtheid
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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
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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?


