
Hart en Voltaire

• Wat Hart doet, en Voltaire voor hem is: ontkennen 

dat zulk filosofisch optimisme overtuigend is

• Niet alle waarden zijn misschien harmonieus te 

verenigen

• Misschien staan rechtsstaat, democratie en 

mensenrechten ook wel op gespannen voet met 

elkaar

• Soms
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Voltaires Candide (1759)

• https://genius.com/Le

onard-bernstein-the-

best-of-all-possible-

worlds-lyrics

• Bernsteins Candide

(1956)
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https://genius.com/Leonard-bernstein-the-best-of-all-possible-worlds-lyrics


Ook Radbruch ging niet mee 

met het “juridisch optimisme”
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• Recht is onderdeel van de cultuur. Het 

recht is “Kulturerscheinung”. Recht is de op 

de idee (waarde) van de gerechtigheid 

betrokken natuur (“wertbezogene Tatsache”). 

Het “Rechtsbegriff ” moet de “Rechtsidee”

verwerkelijken.



Antinomieën van de 

rechtsidee

Binnen de rechtsidee onderscheidt Radbruch:

1.Gerechtigheid in engere zin (formeel-juridische gelijkheid 

voor de wet);

2.Doelmatigheid (bepaalt de inhoud van de formele 

gerechtigheid);

3.Rechtszekerheid (legaliteit; dit eist de positiviteit van het 

recht)
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Spanningen

• In de politiestaat domineert de doelmatigheid

(gerechtigheid en rechtszekerheid zijn daaraan 

ondergeschikt).

• Rechtspositivisme legt de nadruk op 

rechtszekerheid.

• Natuurrecht legt de nadruk op gerechtigheid.
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Na de Umbruch

Na de Tweede Wereldoorlog geeft Radbruch zijn 

relativisme op. Hij benadrukt dan de betekenis van 

een boven-positief  recht (natuurrecht). Tot dat 

natuurrecht behoort de formele gelijkheid maar ook 

de mensenrechten. Als deze niet worden erkend in 

het recht kan het niet als “recht” worden erkend 

(“Gesetzliches Unrecht und übergesetzliches 

Recht”, Anhang Rechtsphilosophie, pp. 353, 354)
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Recht en non-recht

• Natuurlijk kan niet elke lichte strijdigheid met hoger recht 

leiden tot de verklaring dat het recht geen “recht” is. Dat zou 

teveel onzekerheid met zich meebrengen. Van Eikema Hommes 

maakt – met een beroep op Radbruch – een onderscheid tussen 

regulatieve rechtsbeginselen en constitutieve rechtsbeginselen. 

Rechtsbeginselen die constitutief  zijn, hebben een 

“ontologische functie” in het rechtsleven. Dat wil zeggen: zij 

mogen niet worden geschonden op straffe van het vervallen van 

het rechtskarakter aan het recht. Het is dan geen “recht” meer 

maar “non-recht” (VEH, Hoofdlijnen, p. 219).
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Naoorlogse rechtspraak

• “Obrigkeitliche Anordnungen, die die Gerechtigkeit 

nicht einmal anstreben, den Gedanken der Gleichheit 

bewusst verleugnen und die allen Kulturvölkern 

gemeinsamen Rechtsüberzeugungen und Wert und 

Würde der menschlichen Persönlichkeit gröblich 

missachten, schaffen kein Recht und ein ihnen 

entsprechendes Verhalten bleibt Unrecht” (12 feb. 

1952 BGHStrf.)
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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:
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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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Ergo

• Na 1948 worden democratisch tot stand gekomen 

wetten steeds meer beperkt door mensenrechten: 

door relatief  polyinterpretabele normen ingekleurd 

door de rechter

• En de beperkingen op de mensenrechten evenzeer 

ook vaag

• Dat laat minder ruimte voor democratie: een 

democratisch deficit?
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Is de ontwikkeling van Wiarda 

wel zo mooi?

Is de trend van heteronomie naar autonomie 

wel zo wenselijk? Van Verlichting naar 

Romantiek?

Betekent meer rechterlijke autonomie niet dat 

– om maar iets te noemen - de rechter in een 

politieke discussie wordt betrokken?
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Wiarda geeft weinig materiaal 

ter verdediging van autonomie

• Het is er

• Het gaat goed

• Dit is de weg die we zijn gegaan

• Waarom zouden we hier ontevreden mee zijn?

• ……
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Brennan verdedigt “Liberal 

interpretation”

• William Brennan (1906-1997)

• In Supreme Court van 1956 
tot 1990

• In 1989 Lecture: “Why have 
a bill of  rights?” in Oxford

• The H.L.A. Hart Lecture in 
Oxford

• Tijd waarin Britten denken 
over Bill of  rights



William Brennan

Benoemd door president Eisenhower in het Supreme 

Court

Eisenhower: "I made two mistakes, and both of  them 

are sitting on the Supreme Court." (viz. Earl Warren en 

Brennan)
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Why have a bill of  rights?

• Je kunt dus ook géén bill of  rights hebben

• Het kan zijn dat de common law “rights and 

liberties” beschermt

• Het kan zijn dat je geen toetsingsrecht hebt voor 

rechters: dus wetten zijn “onschendbaar”

• Maar de Amerikanen hebben dat wel sinds 1803 en 

Europeanen sinds 1953
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Bill of  Rights in de VS

• De Bill of  Rights is toegevoegd aan de Constitutie 

van 1787

• Het zijn “amenderingen” op de tekst van de 

Constitutie

• Individuele rechten die de burger kan inroepen tegen: 

(a) zijn eigen deelstaat, (b) de federale staat

• Constitutionele Hof  is: Supreme Court
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Brennans precisering

Hij verdedigt een bill of  rights in the zin van

“guarantees”, “couched in general terms” en 

“their specification left to adjudicative bodies 

reviewing official conduct or legislation” (p. 

426).
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Waarom van belang?

Reden: “Broad formulations of  personal rights are a virtue, 

because they permit judges to adapt canons of  right to situations 

not envisaged by those who framed them, thereby facilitating their 

evolution and preserving their vitality” (p. 426).
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1 Het argument van 

“agnosticisme”

De wetgever kan niet alles voorzien, kan niet alles 
weten.

Door algemene formuleringen te hanteren geeft hij een 
“discretionaire ruimte” aan rechters.

Deze kunnen de “canons of  right” toepassen op het 
specifieke geval.
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2 Het argument van “evolutie”

Die rechters die de “canons of  right” toepassen maken 

daarmee ook de evolutie van die bepalingen mogelijk.

Voorondersteld: recht is niet “af ”. Het moet verder 

worden ontwikkeld.

Het idee van de “living constitution”.
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Living Constitution

• Louis Brandeis (1856-
1941)

• Constitution is no 
“straitjacket” maar 
“living constitution”

• Idee van de “levende 
tekst”



28

Retoriek van de “levende 

tekst”

1. “No straitjacket”. Contra: is niet het doel te 

beperken?

2. “Living text”. Contra: alles wat leeft gaat eens 

dood. Beter: constitutie als niet levend voorstellen.



Waarom een rechter die 

bevoegdheid geven?

Klassieke argumentatie:

The Federalist Papers (1787)

Een commentaar op de 

constitutie en een pleidooi 

voor het aannemen 

daarvan
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Hamilton, Madison and Jay
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James Madison, Federalist 51

“If  men were angels, no 

government would be 

necessary. If  angels were 

to govern men, neither 

external nor internal 

controls on government 

would be necessary”.
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Vervolg

“In framing a government which is to be 

administered by men over men, the great difficulty 

lies in this: you must first enable the government 

to control the governed; and in the next place 

oblige it to control itself ”.
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