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Twee onderdelen
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Het recht, de bronnen van het recht.

Blok 2 

Twee uitspraken van het Europees Hof voor 
de Rechten van de Mens in Straatsburg over 
de religieus neutrale staat
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Studiemateriaal

• Cliteur, P.B., en Ellian A., “Is de 
rechtswetenschap een echte wetenschap?”, 
in: P.B. Cliteur en A. Ellian, Encyclopedie 
van de rechtswetenschap I: Grondslagen, 
derde druk, Kluwer, Deventer 2011, pp. 1-
32.

• Cliteur, Paul, “The Crucifix and the Ideal 
of a Religiously Neutral State”, in: Journal 
of Church and State, 19 april 2018.
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Blok 1 Wat is recht en 
rechtswetenschap?

Wat is recht?
Recht is wat voortvloeit uit:

1. De wet

2. De gewoonte

3. Jurisprudentie

4. Het verdrag
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Nuanceringen bij de vier 
rechtsbronnen

a. Verschillende denkers, verschillende 
prioriteiten

b. Verschillende landen, verschillende 
prioriteiten

c. Verschillende tijden, verschillende 
prioriteiten
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Denkers en rechtsbronnen 1

Immanuel Kant (1724-
1804)

De wet centraal
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Denkers en rechtsbronnen 2

F.C. von Savigny

(1779-1861)

Romantische School

De gewoonte centraal
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Denkers en rechtsbronnen 3

Oliver Wendell 
Holmes (1841-1935)

“The prophecies of 
what the courts will 
do and nothing more 
pretentious are what I 
mean by law”

Rechtspraak centraal
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Kant, Von Savigny en Holmes: 
wie heeft gelijk?

Ze hebben alle drie een beetje gelijk

Verschillende kanten van het recht

Illustratie: Electriciteitsarrest: tandarts tapt 
electriciteit af.

Hoe te kwalificeren?
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Electriciteitsarrest: Wat is 
diefstal?

Artikel 310 Wetboek van Strafrecht

• Goed

• Wegnemen

• Ander toebehoren

• Wederrechtelijke toeëigening



Conclusie

Het recht is niet alleen wat in de wet staat

Het is ook jurisprudentie

ook gewoonte

ook verdrag
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Landen en rechtsbronnen 1

Frankrijk

Franse Revolutie

Nadruk op de wet

Voltaire: veranderen van de wetten met de 
paarden van de postkoets
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Landen en rechtsbronnen 2

• Engeland

• Common Law

• Rechtersrecht
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Landen en rechtsbronnen 3

Verenigde Staten van America

Hooggerechtshof

Rechtersrecht
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De tijd en rechtsbronnen

18e eeuw: de wet

19e eeuw: gewoonte

20ste eeuw (begin): de rechter

20ste eeuw (tweede helft): verdrag
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De wet en nationale soevereiniteit

Na 1648: het moderne statensysteem

De wereld opgedeeld in nationale staten

Territoriale jurisdictie: de wet geldt voor 
het land waarin deze wordt uitgevaardigd
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Thomas Hobbes (1588-1679)

• 1651: Leviathan

• Contractstheorie

• De mens is voor de 
mens een wolf

• Streng staatsgezag 
bij soeverein



Blok 2 Het verdrag

Rechtsbronnen:

1. Wet

2. Gewoonte

3. Jurisprudentie

4. Verdrag

Nu gaat het verder over het verdrag
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Wat is vrijheid van religie?

• Cliteur, Paul, “The Crucifix and the Ideal 
of a Religiously Neutral State”, in: Journal 
of Church and State, 19 april 2018.
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Verdragen

• De Universele Verklaring van de Rechten van 
de Mens (1948)

• Het Europees Verdrag voor de Rechten van 
Mens en de Fundamentele Vrijheden (1950)

• Het Internationaal Verdrag inzake 
Burgerrechten en Politieke Rechten (1966)
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Europees verdrag (EVRM)

Article 9. - Freedom of thought, conscience 
and religion

Everyone has the right to freedom of thought, 
conscience and religion; this right includes 
freedom to change his religion or belief and 
freedom, either alone or in community with 
others and in public or private, to manifest his 
religion or belief, in worship, teaching, practice 
and observance.
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Aspecten aan dat recht

1. Je hebt het recht op vrijheid van 
gedachte, geweten en godsdienst

2. Je mag dat ook laten blijken in worship, 
teaching, practice and observance.

3. Maar je hebt ook het recht om afstand te 
doen van een religie: freedom to change his 
religion or belief and freedom
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De vrijheid om te veranderen

• De vrijheid om af te vallen

• De vrijheid om helemaal geen godsdienst 
te hebben

• Niet alleen Freedom of Religion, maar ook 
Freedom from Religion
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Consequenties

• Je bent als protestant geboren, maar je 
mag overgaan tot katholicisme

• Je bent als Christen geboren, maar je mag 
Moslim worden

• Je bent als Moslim geboren, maar je mag 
ook Christen worden

• Het EVRM beschermt dus niet één godsdienst, 
maar vrijheid van keuze
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Fragonard: Jéroboam sacrifiant 
aux idoles (1752)
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Aanbidding van het gouden 
kalf

The Bible Story of the 
Golden Calf is very 
revealing of human 
nature and the tendency 
of people to stray away 
from devotion to God.
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Waar apostasie strafbaar is 
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Compromis in het onderwijs

• Openbare scholen: het 
recht om van religie 
gevrijwaard te blijven

• Confessionele 
scholen: het recht om 
je kinderen op te 
voeden in de 
godsdienst naar eigen 
keuze
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Het Europese standpunt

• Raad van Europa

• EVRM

• De rechten bestaan uit een “hoofdrecht”

• En ze geven aan hoe die rechten kunnen 
worden beperkt

• Geen recht is dus zonder beperkingen. 
Geen recht is “absoluut”
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Het “hoofdrecht”

Article 9. - Freedom of thought, conscience 
and religion

Everyone has the right to freedom of thought, 
conscience and religion; this right includes 
freedom to change his religion or belief and 
freedom, either alone or in community with 
others and in public or private, to manifest his 
religion or belief, in worship, teaching, practice 
and observance.
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Wat betekent dit?

• Dat de landen die zich hebben aangesloten 
bij het EVRM dit zullen moeten erkennen

• Ook in hun eigen wetgeving

• Doet die wetgeving dat niet, dan zullen ze 
die moeten aanpassen

• Óf die wetgeving in overeenstemming is 
met het hoofdrecht bepaalt het Europese 
Hof in Straatsburg
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Daarbij slaat dat EHRM acht 
op de beperkingen

Artikel 9, lid 2

Freedom to manifest one's religion or beliefs 
shall be subject only to such limitations as are 
prescribed by law and are necessary in a 
democratic society in the interests of public 
safety, for the protection of public order, health or 
morals, or for the protection of the rights and 
freedoms of others. 
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Beperkingen systematisch

1. Bij de wet voorgeschreven

2. Nodig in een democratische samenleving

3. In licht van bepaalde doelen
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Het offer van Izaak door 
Caravaggio
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Genesis 22:1-13
Soera 37: 83-113 



Een religieus gebod wordt 
beperkt door ….

Artikel 289 Sr.

Hij die opzettelijk en met voorbedachten rade een 
ander van het leven berooft, wordt, als schuldig 
aan moord, gestraft met levenslange 
gevangenisstraf of tijdelijke van ten hoogste 
dertig jaren of geldboete van de vijfde categorie. 
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Artikel 137d Sr. “Haatzaaien”

Hij die in het openbaar, mondeling of bij 
geschrift of afbeelding, aanzet tot haat tegen of 
discriminatie van mensen of gewelddadig 
optreden tegen persoon of goed van mensen 
wegens hun ras, hun godsdienst of 
levensovertuiging, hun geslacht, hun hetero- of 
homoseksuele gerichtheid of hun lichamelijke, 
psychische of verstandelijke handicap, wordt 
gestraft met….
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Art. 137c Sr. Groepsbelediging

Hij die zich in het openbaar, mondeling of bij 
geschrift of afbeelding, opzettelijk beledigend 
uitlaat over een groep mensen wegens hun ras, 
hun godsdienst of levensovertuiging, hun hetero-
of homoseksuele gerichtheid of hun lichamelijke, 
psychische of verstandelijke handicap, wordt 
gestraft met…
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Leen van Dijke

Van Dijke stond in 2001 voor de derde keer 
voor de rechter, omdat hij in 1996 in een 
vraaggesprek met Nieuwe Revu 
homoseksualiteit vergeleek met fraude. Hij 
stelde daarbij dat het in zijn ogen fout is dat 
gradaties worden aangebracht in het 
overtreden van de geboden van God. ,,Ja, 
waarom zou een praktiserend homoseksueel 
beter zijn dan een dief?'' vroeg Van Dijke 
zich af.

39

https://www.trouw.nl/home/kamerlid-terecht-vrijgesproken~a26c6e5b/


Vrijgesproken door Hoge Raad

Trouw, 10 januari 2001

De Hoge Raad vindt het terecht dat het RPF-
kamerlid Leen van Dijke door het 
gerechtshof in Den Haag is vrijgesproken 
van belediging van homoseksuelen. In 
eerste instantie veroordeelde de rechtbank 
de reformatorische politicus tot een 
geldboete van 300 gulden.
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De Italiaanse Lautsi-cases

• The question was whether having a 
crucifix on the wall of public schools 
would infringe the ideal of religious 
neutrality?

• The answer of Lautsi I (2009) was “yes,”, 
but Lautsi II (2009) responded with “no.”

• Lautsi II introduced a system twhat can be 
characterized as “state multiculturalism.”
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Lautsi’s klacht

Ms. Soile Lautsi lodged a complaint 
against the Italian Republic on 27 July 
2006 on behalf of her two children, 
Dataico and Sami Albertin.
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Lautsi’s claims

Freedom from religion:

First, the display of the sign of the cross in 
the classrooms of the Italian state-school 
constituted an interference incompatible 
with the freedom of belief and religion 
(Article 9 ECHR).

43



Vrijheid van onderwijs

Second, the display of the crucifix was an 
interference incompatible with the right to 
education and teaching in conformity with 
her religious and philosophical convictions 
(Article 2 of Protocol No. 1  to the European 
Convention).
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Secularisme

Third, the display of the crucifix was 
incompatible with the principle of secularism
and the principle of the secular basis of the 
Italian state.

45



Gelijkheidsbeginsel

Fourth, the display of the crucifix “favored 
the Christian religion to the detriment of 
other religions” and was therefore also a 
manifestation of the unequal treatment of 
religions before the law.
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Crucifix symbol It. identity

On 14 January 2004 and 17 March 2005, the 
Veneto Regional Administrative Court ruled 
on the matter. In the last judgment, it 
proclaimed, “that the crucifix was both the 
symbol of Italian history and culture, and 
therefore of Italian identity, and the symbol 
of the principles of equality, freedom and 
tolerance and of the State’s secular basis.”. 
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State multiculturalism

Lautsi II introduced a system twhat can be 
characterized as “state multiculturalism.”. 
State multiculturalism means that every 
European state can uphold a religious 
identity. In the Italian case, theis state 
identity is Catholic Christianity, which 
was accepted in spite of the secularist 
ideals of the European human rights 
tradition.
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The Five models of 
accommodating religion

1. Political atheism. The Stalinist option.

2. Theocracy. The Khomeinist option.

3. State religion (theocracy light, very 
light)

4. Ideological multiculturalism

5. Secular state (laïcité).
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Conclusies

1. Rechtswetenschap vergt nadenken

2. Systematisering

3. Heeft direct te maken met de inrichting
van de samenleving
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Vooroordelen over 
rechtswetenschap

• Het is saai

• Het is makkelijk

• Het bestaat uit het uit het hoofd leren

51



Immanuel Kant: Durf te 
denken

• Wetenschap is 
gebaseerd op het durf 
je verstand te gebruiken

• Durf te denken

• Durf je leraren tegen 
te spreken

• Durf je eigen 
opvattingen te 
veranderen
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W.K. Clifford
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Belangrijk onderdeel van 
academische studie: houding !

• Wees nieuwsgierig

• Lees de krant

• Lees een boek
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Ga naar de bibliotheek
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• Wie niet leest, is 
reddeloos verloren

• Wie zelf leest heeft 
toegang tot bronnen

• Ook via internet


