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1. Docent presenteert hoofdlijnen via dia’s

2. Docent en studenten analyseren tekst

3. Discussie over deelvragen (als dat
technisch lukt)
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H.L.A. Hart

Basistekst:

• Hart, H.L.A., “Positivism and the 
Separation of Law and Morals”, in: Harvard 
Law Review, 71 (1958), p. 593 
heinonline opens in new window

• Handig erbij: Legaliteit en Legitimiteit.

• De tekst van Hart is “uitvalsbasis”
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Onderdelen van het college

Deel 1 Inleidende opmerkingen over Hart

Deel 2 Hoofdfiguren in de tekst van Hart

Deel 3 Verdediging van rechtspositivisme

Deel 4 Interpretatietheorie

Deel 5 Oorlogsmisdadigers
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1 Inleidende opmerkingen 
over H.L.A. Hart

4

• Bijeenkomst 1 over 
Positivism and the 
separation of law and 
morals



H.L.A. Hart (1907-1992)

• Klassieke tekst over methodologie van de 
rechtswetenschap: “Positivism and the 
Separation of Law and Morals”

• Gepubliceerd in Harvard Law Review 1958

• Op basis van “Oliver Wendell Holmes lezing” aan 
Harvard Law School 1957

• Als visiting professor Harvard Law School

• Hart was Professor of Jurisprudence Oxford 1952 -
1968
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The Concept of Law (1961)

• Drie jaar later 
“Positivism etc.” 
uitgewerkt in TCL

• Analytische
benadering van begrip
van het recht

• Analyse van “rule”

• Doel: rechtsregels
onderscheiden van 
andere regels
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Positivisme in het algemeen 
(zie ook college Ellian)
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• Positivisme legt 
accent op 
wetenschappelijke 
methode

• Het vergt ook een 
“houding”

• “Scientific Outlook”



“Positivism and the 
Separation of Law and Morals” 

(1958)

In de tekst van deze week staan nogal 
wat namen.

Maar 6 daarvan zijn met name van 
belang

Hier komen de voornaamste dramatis 
personae ….
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Hoofdfiguren in de tekst van 
Hart
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Hoofdfiguren in de tekst van 
Hart 1 Bentham

• Jeremy Bentham 
(1748-1832) “Opgezet” 
in University College 
London

• Utilist: goed is wat 
“nut”  heeft = 
bijdraagt aan “geluk”

• Rechtspositivist 
(voorloper)
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Hoofdfiguren in de tekst van 
Hart 2 Austin

• John Austin (1790-
1859)

• Volgeling van 
Bentham

• Grondlegger 
rechtspositivisme

• Hart gaat zijn leer 
“modificeren”

11



Hoofdfiguren in de tekst van 
Hart 3 Blackstone

• William Blackstone 
(1723-1780)

• Natuurrechts-
aanhanger

• Schrijver van de 
Commentaries

• “No human laws 
should be suffered to 
contradict divine law”
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Groot retor. Drama. Prachtig
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Hoofdfiguren in de tekst van 
Hart 4 Holmes

• Oliver Wendell 
Holmes (1841-1935)

• Jurist en rechter in 
Supreme Court

• Amerikaans realist

• Hart gaf Oliver 
Wendell Holmes 
Lecture
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The life of the law has not 
been logic; it has been 

experience
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Hart over Holmes

• “Like our own Austin, with whom 
Holmes shared many ideals and 
thoughts, Holmes was sometimes 
clearly wrong; but again like Austin, 
when this was so he was also wrong 
clearly” (Hart, Ibid., p. 593)

• (Denk aan Popper: maak jezelf 
“falsifieerbaar”)
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Hoofdfiguren in de tekst van 
Hart 5 Fuller

• Lon Fuller (1902-
1978)

• Aanhanger van “een 
soort van” 
natuurrecht

• “morality of law”

• Schrijver van 
“juridische 
sprookjes”
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Hoofdfiguren in de tekst van 
Hart 6 Radbruch

• Gustav Radbruch 
(1878-1949)

• Radbruch maakte 
“Umbruch” door

• Bekritiseerd door 
Hart (maar 
verdedigd door 
Fuller)
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Ambitie van Hart: Verdediging 
van rechtspositivisme
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Strategie van Hart

• De toon is “defensief”

• Rechtspositivisme staat onder kritiek

• Volgens Hart: ten onrechte

• Rechtspositivisme is een belangrijk 
methodologisch uitgangspunt voor een 
jurist (of rechtswetenschapper)

• Terug naar Bentham en Austin !
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Wat is de essentie van het 
rechtspositivisme ?

1. De overtuiging dat “recht” een eigen 
dimensie is van de werkelijkheid

2. De overtuiging dat men “recht” kan 
onderscheiden van moraal

3. De overtuiging dat recht en moraal niet 
noodzakelijk met elkaar verbonden zijn
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Waartegen verzet het 
rechtspositivisme zich?

• Tegen de natuurrechtsleer

• Die denkt dat recht en moraal noodzakelijk 
gekoppeld zijn

• Je kunt niet vaststellen wat recht is zonder 
in de vraag te treden wat het recht moet zijn

• Recht (“is”) en moraal (“what ought to be”) 
zijn op elkaar betrokken

23



Romeinse I in de tekst van 
Hart

• Verdediging van de opstelling van 
Bentham en Austin (voorgangers van 
Hart’s eigen rechtspositivisme)

• Bentham en Austin waren “liberalen”

• Zij verdedigden de “rechtsstaat”

• Zij vonden het rechtspositivisme een 
goed uitgangspunt voor het kritiseren 
van het recht
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Waarom zegt Hart dit ?

• Hij is zich bewust van de kritiek (later 
geventileerd door Radbruch) dat de slaafse 
gehoorzaamheid aan het recht door de 
juristen die bezweken voor het nationaal-
socialisme te maken had met een 
rechtspositivistisch uitgangspunt van de 
Duitse juristen

• Het recht was legaal en daarmee goed, 
dachten die juristen (volgens Hart)
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Hart’s kritiek op critici van het 
rechtspositivisme

• In Groot-Brittannië heeft het 
rechtspositivisme geen negatieve 
consequenties gehad

• Integendeel ! Bentham en Austin waren 
democraten, aanhangers van een 
verlichte kritiek op het recht

• Bentham bepleitte zelfs allerlei 
hervormingen 
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Scheiding van recht en moraal 
bij Austin: rechtspositivisme

De “scheidingsthese” betekent:

“The existence of law is one thing; its 
merit or demerit is another” (p. 596)
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William Blackstone: 
natuurrecht

1. Laws of God are superior in obligation to 
all other laws

2. No human laws should be suffered to 
contradict them

3. Human laws are of no validity if contrary 
to them

4. All valid laws derive their force from that 
Divine original (Austin die Blackstone 
parafraseert, p. 596)
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Austin verzet zich 
voornamelijk tegen punt 3 (zie 

vorige dia)
De gedachte dat een wet die ingaat tegen de 
goddelijke wet geen wet zou zijn

Dat is het methodische punt waarop de 
rechtspositivisten de 
natuurrechtsaanhangers corrigeren
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Goddelijke wet en menselijke 
wet

Redenen om die uit elkaar te houden:

1. Methodologisch punt (Hart’s focus)

2. Scheiding van Kerk en Staat

3. Democratie (demos regeert, niet theos)

(De punten 2 en 3 krijgen bij Hart 
onvoldoende nadruk, IMHO (in my humble 
opinion, PC)
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Over de scheiding van kerk en 
staat

• Cliteur, Paul, en Ellian, “Hoofdstuk 3: De 

scheiding van kerk en staat”, in: Legaliteit en 

legitimiteit: de grondslagen van het recht, Leiden 

University Press, Leiden 2016, pp. 103-153.
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Belang van het methodische 
punt

Bentham en Austin benadrukten de 
noodzaak “to see steadily the precise 
issues posed by the existence of morally 
bad laws, and to understand the specific 
character of authority of a legal order” (p. 
597)
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Twee posities die worden 
afgewezen door Bentham

Anarchist: “This ought not to be the law, 
therefore it is not and I am free not merely 
to censure it but to disregard it” (p. 598)

Conservative: “This is the law, therefore it is 
what it ought to be” (p. 598)
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Het probleem van de anarchist

• Wie “divine law” laat voorgaan boven 
“menselijk recht”, loopt het risico van 
anarchie

• Iedere zeloot kan zich dan namelijk 
onttrekken aan de wetten van de staat

• Hierna volgen twee voorbeelden van 
zelotisme (niet in tekst van Hart)

34



Voorbeeld Zeloot 1: Outlaw 
Prophet (2014)

• Fundamentalistische 
mormonenleider 
Warren Jeffs

• Tien jaar op “wanted 
list” van FBI

• Beschuldiging: 
polygamie, 
kindermisbruik
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Warren Jeffs (geb. 1955)

• Amerikaanse 
sekteleider. Zijn sekte 
is een afsplitsing van 
de Kerk van Jezus 
Christus van de 
Heiligen der Laatste 
Dagen (Mormonen)

• Handelt in goddelijke 
opdracht

• Ook seks met meisjes
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Bijbels voorbeeld Zeloot: 
Pinechas (Numeri 25)

1. Mannen van Israël aanbidden een afgod 
met vrouwen van een buurvolk

2. God van Israël is boos: “Straf die 
mannen”

3. Mozes (leider van het Israëlitische volk) 
doet dat straffen niet meteen

4. Zeloot Pinechas pleegt eigenrichting 
(“straft” man en vrouw door hen te 
“vermoorden”) 37
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Pinechas doorsteekt met zijn 
speer man én vrouw
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Pinechas

• Pinechas “zelò 
commotus, occidit 
Zembri en Cozbi”

• Als luisterend naar de 
stem van God kan je 
moorden, meisjes 
verkrachten, aanslagen 
plegen

• Legaliteit en 
legitimiteit, p. 129
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Relevantie Pinechas-
voorbeeld

• Pinechas baseert zich op “divine law” en 
gaat in tegen statelijk recht (dat van 
Mozes)

• Hij is daarmee de “anarchist” waarover 
Bentham spreekt in de tekst van Hart

• Natuurrechtsdenken heeft voor Bentham 
altijd het gevaar van anarchie
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Positieve en negatieve 
voorbeelden van “goddelijk 

recht”

• Pinechas en Warren Jeffs: de “negatieve” 
voorbeelden, maaarrrrrrr …..

• Antigone en Amerikaanse 
Onafhankelijkheidsverklaring: de 
“positieve” voorbeelden
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Griekse pendant: Antigone

42

• Aan haar wordt 
verboden haar broer te 
begraven

• Zij beroept zich op het 
recht van de goden en 
begraaft haar broer 
toch

• Legaliteit en 
legitimiteit, p. 4.

https://openaccess.leidenuniv.nl/bitstream/handle/1887/57270/9789087282424.Cliteur.pdf?sequence=1


Amerikaanse 
onafhankelijkheid

• Amerikaanse kolonisten beroepen zich 
op “life, liberty and the pursuit of 
happiness” en houden zich niet aan het 
gewone statelijke recht (LL, p. 3)

• Vandaar Bentham’s uitspraak dat 
mensenrechten “nonsense upon stilts” 
zijn, “anarchical fallacies”

• “From real laws come real rights”
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Het probleem van de 
conservatief

• Dit wordt uitgewerkt in Deel IV-VI van 
Hart

• Duitse juristenstand dacht “Het is recht, 
dus moet ik het navolgen” (LL, p. 36)

• Bentham: kwalificatie “recht” betekent 
niet onverbiddelijk “het moet nagevolgd 
worden”

• De houding van de “conservatief” wordt 
door Bentham (en Hart) dus verworpen
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Wat is het probleem met de 
natuurrechtelijke 

benadering?

“The danger that law and its authority may 
be dissolved in man’s conceptions of what 
law ought to be and the danger that the 
existing law may supplant morality as a 
final test of conduct and so escape 
criticism” (“Positivism and the Separation of Law and Morals”, 

p. 598)
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“Positivism and the Separation of 
Law and Morals”, p. 598
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Hart Romeinse II

Verdere nuancering waar Bentham en Austin 
voor stonden. Dat was voor:

(1) Scheiding van recht en moraal

(2) Analytische benadering van rechtsconcepten

(3) De command-theorie van het recht
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Romeinse II: Command 
Theory

• Hart neemt de “command-theorie” van 
het Austin niet over

• Recht is meer dan een serie algemene 
bevelen

• Sommige rechtsregels hebben niets met 
“bevelen” te maken hebben 
(procesrecht)

• Hier werkt Hart vast zijn latere The 
Concept of Law (1961) uit

48



Romeinse III De scheiding van 
recht en moraal en 

interpretatie

Centrale vraag:

kan de scheiding van recht en moraal ook 
worden gehandhaafd bij de gevallen die 
tot het randgebied  (“penumbra”) van de 
betekenis van een begrip behoren?

Dit gaan we nu uitleggen…
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Interpretatietheorie
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Voorbeeld: geen “voertuigen” 
in een park
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“Core cases”: kerngevallen 
voor “voertuig”
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Wat nooit als “voertuig” zal 
kunnen gelden

53



Schaduwgevallen voor 
“voertuig” 1
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Schaduwgevallen voor 
voertuig 2
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Hart over schaduwgevallen

• The classifier must make a decision which is 
not dictated upon him (p. 607)

• Someone must take the responsibility (p. 
607)

• Hier geen “logical deduction”
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Relevantie voor scheiding van 
recht en moraal

Wat maakt een beslissing in 
schaduwgevallen juist? “Some 
conception of what the law ought to be” 
(p. 608)/ Niet noodzakelijk that “it must 
be a moral judgment about what the law 
ought to be” (p. 608)/ “not all standards 
are moral” (p. 613)/ Maar “is” en “ought” 
niet helemaal te scheiden (hier 
“concessie”)
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Twee soorten “ought”

1. Het morele moeten: “You ought not to lie” 
(p. 613)

2. Het niet-morele moeten: “I ought to have 
given her a second dose” (gifmenger die 
ziet dat vergiftiging van iemand niet gelukt 
is, p. 613)
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Tweede voorbeeld van niet-
moreel “moeten”: Nazi-rechter
• En nazi-rechter die een straf oplegt doet 

dat met een “doel” voor ogen

• Hij handelt niet puur “mechanisch”

• Hij handelt “rationeel”

Maar hij handelt toch volkomen immoreel
(p. 614). Conclusie: overschat niet het 
kwaad van het mechanisch interpreteren; 
onderschat niet het kwaad van het 
doelgericht interpreteren
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Samenvatting door Hart van 
reflectie over interpretatie

• Laatste regels van p. 614 en eerste helft van 
p. 615 (tot aan IV) geeft samenvatting van 
zijn standpunt

• If there are borderlines, there must first be 
lines (p. 614)

• Bij interpetatie niet altijd inzoomen op de 
problemen van de schaduw (“diet of the 
law schools, p. 615)
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Centrale ambitie van de 
rechtspositivist

De rechtspositivist wil niet de 
wetenschappelijkheid, objectiviteit, 
rationaliteit van recht(swetenschap) 
ondermijnd zien door relativisme, 
overmatige accentuering van het 
“morele” in het recht, overaccentuering 
van “vaagheid” van regels, relativisme 
bij interpretatie
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Laatste deel van Hart’s tekst

Romeinse IV-VI van de tekst van Hart gaat 
over de na-oorlogse discussie over de politieke 
betekenis van het rechtspositivisme

Heeft het rechtspositivisme de Duitse 
juristenstand gecorrumpeerd?
Radbruch: ja

Fuller: ja

Hart: nee
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Wat te doen met de 
oorlogsmisdadigers?

• De verschillende categorieën 
oorlogsmisdadigers: 1. grotere vissen, 2. 
kleinere vissen, 3. nog kleinere vissen
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De grote vissen

• Neurenberger 
processen: 
strafprocessen, na 
afloop van de Tweede 
Wereldoorlog in 
Neurenberg

• Bekend is het proces 
tegen 22 hoofdfiguren 
van het Nazi-regiem
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Schreibtisch Mörder: 
Eichmann

• Adolf Eichmann 
(1906-1962)

• SS-functionaris

• Hoofdverantwoorde-
lijke voor moord op 
de joden

• 1960 ontvoerd uit 
Argentië

• 1961 berecht
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Wannsee Konferenz: 1942 werd 
de holocaust hier gepland
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Berechting Eichmann in 
Jeruzalem in 1961

• Eichmann was 
secretaris van de 
Wannseeconferentie

• Regelde de 
transporten van 
miljoenen joden naar 
de concentratie- en 
vernietigingskampen
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De “schuld” van Eichmann

“Jawohl” sagen und eben dienen [...].

“Ich habe gehorcht. Egal, was man mir 
befohlen hätte, ich hätte gehorcht. Sicherlich, 
ich hätte gehorcht. Ich habe gehorcht. Ich 
habe gehorcht – ich kann aus meiner Haut 
nicht heraus.” Aangehaald bij: Harry Mulisch, 
De zaak 40/61. Een reportage, De Bezige Bij, 
Amsterdam 1962, p. 124, Cliteur, Moreel 
Esperanto, p. 373.
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De kleinere vissen: de 
“bystander”

• Onrecht geschiedt

• Je staat erbij, kijkt 
ernaar, maar je doet 
niets

• Ben je 
“medeplichtig”?

• Je “doet” toch niets?
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Passiviteit waar actie geboden 
is
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En dit is een gevaar voor …

De natuurrechtsaanhanger!

De anarchist: “This ought not to be the law, 
therefore it is not and I am free not merely to 
censure but to disregard it” (p. 598).

De reactionair: “This is the law, therefore it is 
what is ought to be” (p. 598).

Door de vaststelling dat iets “recht” is, vloeit 
de gehoorzaamheidsplicht eruit voort 
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Iets grotere vissen dan de 
bystanders: de grudge 

informers

• Iemand aangeven 
bij de Nazi’s uit 
“wrok”

• Je wilt van hem af

• Hij is je 
concurrent

72



Wie deed wat? Wie deed niets?

• Niet-jood 
verklaringend of 
ariërverklaringen

• Duitsers vroegen: 
“verklaar als 
ambtenaar dat je 
voorouders geen 
joden waren”
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Ariërverklaringen op 
Ministerie van Justitie

• 250 leden ambtenaren op Ministerie van 
Justitie (Centrale departement)

• 245 stuurden niet-joodverklaringen in

• 5 deden dat niet

• Abraham Jacques Fonteijn (1916-1977) gaf 
toelichting op de maatregel in 1940
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Fonteijn

Verklaarde twee dingen:

1. Het is voor mij niet mogelijk een volstrekt
negatieve verklaring af te leggen over het 
niet-jood zijn van mijn voorouders

2. Het is irrelevant, want: “Het is mijn
meening, dat ik zelf uitmaak, welke
geesteshouding ik bezit” (Verburg, p. 208)

→ Hij werd ontslagen. Na WOII in dienst.
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Lossere houding over 
ariërverklaringen

• Henri Dreyfus-Le Foyer onderwees aan het 
Lycée Condorcet (Parijs)

• Ontslagen in 1940 omdat hij niet wilde 
tekenen dat hij geen-jood was

• Simone de Beauvoir (1908-1986) tekende 
wel
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Simone de Beauvoir in haar 
memoires in 1960

“I found putting my 
name to this 
repugnant, but no one 
refused to do so; the 
majority of my 
colleagues, like myself, 
had no possible 
alternative”.

Sand, The end of the 
French intellectual
(2018), p. xvi 77



Jean-Paul Sartre (1905-1980)

Sand: “His post (i.e. 
die van Dreyfus-Le 
Foyer, PC) was 
subsequently taken 
by Sartre, on his 
return to Paris from a 
prisoner-of-war camp 
in 1941” (Sand, Ibid., 
p. xvii)
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Sartre en De Beauvoir: grote 
namen in het naoorlogs verzet
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Straat naar Simone genoemd

• Verkocht: Simone de Beauvoirstraat 9 1102 
AR Amsterdam [funda]
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“Gesetz ist Gesetz” lijkt op 
“Befehl ist Befehl”

• Radbruch ging van rechtspositivisme 
naar een soort natuurrechtsleer na de 
oorlog

• Radbruch’s ontwikkeling bewonderd 
door Lon Fuller (p. 617, noot 42)

• Hart verwijt hem “extraordinary 
naïveté” (p. 617)

• Pervertering Duitse juristenstand niets 
te maken met “rechtspositivisme”
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Naoorlogse omgang met de 
“kleine oorlogsmisdadigers”
• In 1944 geeft een vrouw haar echtgenoot 

aan bij de overheid omdat deze 
beledigende grappen had gemaakt over 
Hitler

• Man had gehandeld in strijd met de wet

• Hij werd gearresteerd en ter dood 
veroordeeld (komt om aan het front)

• In 1949 wordt zij vervolgd wegens 
“rechtswidrige Freiheitsberaubung” (p. 
619) 82



Wat moet rechter doen met de 
vrouw?

1. Vrouw veroordelen in 1949 omdat de wet 
waarop zij zich beroept (naziwetten) 
niet zouden gelden.

2. Vrouw vrijuit laten gaan.

3. Vrouw straffen met wet met 
terugwerkende kracht.

Voordeel van 3 (volgens Hart) is dat in 
keuze tussen twee kwaden je duidelijk moet 
zijn 83



The Reader (2008)

• The Reader: een film 
uit 2008 onder regie 
van Stephen Daldry.

• Gebaseerd op het boek 
Der Vorleser van 
Bernhard Schlink

• Wie is schuldig ?
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Conclusie Hart/Radbruch

• Ook de naoorlogse problemen hoe om te 
gaan met de kleine oorlogsmisdadigers 
hoeft niet te leiden tot een verwerping van 
de is/ought-scheiding

85



Latere discussies

• Fuller zou later sprookje over de 
“rancuneuze verklikkers” maken

• Later ook discussie over wat te doen met 
“muurschutters” (mensen die schoten op 
vluchtelingen van Oost naar West Berlijn) 
die na 1989 vervolgd werden

• Algemeen: wat te doen met onrecht in het 
verleden? Verzoening? Nelson Mandela
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Romeinse IV (dicussie met 
Radbruch), V (met Fuller)

• Concessie van Hart aan “natuurrechtelijk” 
standpunt

• Stel mensen zijn “onverwondbaar” (zij zijn 
als krabben, met een ondoordringbaar 
schild)

• Of zij zijn  zombies (doorsteekbaar)

Dan hebben we geen regels voor moord nodig

Conclusie: recht hangt samen met “de 
natuur” (namelijk natuur van de mens)
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Doelgericht handelen en moreel 
handelen

Is er volgens Hart verschil tussen doelgericht 
handelen en moreel handelen? En met welke 
vergelijking maakt hij dat duidelijk?



Fuller’s “Morality of Law”

• Volgens Fuller: ook het “recht” heeft een 
“innerlijke moraliteit” die samenhangt met 
de “natuur” van het recht
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